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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

A. Kehamilan 

1. Definisi 

Pertemuan antar sel telur dengan sel spermatozoa (konsepsi) yang 

diikuti dengan perubahan fisiologis dan psikologis. (Mitayani, 2009; hal. 2) 

Kehamilan merupakan waktu transisi, yakni suatu masa antara 

kehidupan sebelum memiliki anak yang sekarang berada dalam 

kandungan dan kehidupan nanti setelah anak tersebut lahir. Perubahan 

status yang rdikal ini dipertimbangkan sebagai suatu krisis disertai 

periode tertentu untuk menjalani proses persiapan psikologis yang secara 

normal sudah ada selama kehamilan dan mengalami puncaknya pada 

saat bayi lahir. (Sukarni dan Wahyu, 2013; hal. 63) 

1. Tanda- tanda kehamilan 

a. Tanda Kemungkinan hamil : 

1) Mual dengan atau tanpa muntah 

2) Gangguan berkemih 

3) Fatigue (rasa mudah lelah) 

4) Presepsi gerakan janin. 

( Cunningham, 2006 h;24) 
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2. Tanda Pasti hamil: 

a. Pembesaran uterus 

b. Adanya tanda chadwick 

c. Adanya tanda piskacek 

d. Kontraksi Braxton hicks 

e. Terdengarnya DJJ pada 12-20 minggu usia kehamilan. 

( Prawirohardjo, 2009 h;219) 

3. Perubahan Anatomi dan Fisiologi Pada Kehamilan 

a. System Reproduksi 

1) Uterus 

Selama kehamilan uterus akan beradaptasi untuk menerima 

dan melindungi hasil konsepsi (janin, plasenta, amnion). 

Pembesaran uterus meliputi peregangan dan penebalan sel-sel 

otot. Pada awal kehamilan penebalan uterus distimulasi terutama 

oleh hormone estrogen dan sedikit progesterone. ( 

Prawirohardjo, 2009 h; 175). 

 

Tabel 1.1 Pertumbuhan janin sesuai dengan usia kehamilan 

Usia 

Kehamilan 

Tinggi Fundus 

 Dalam cm Menggunakan 

penunjuk badan 

12 Minggu __ Teraba di atas 

simfisis pubis 

16 Minggu __ Di tengah , antara 

simfisis pubis dan 

umbilikus 

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

minggu = cm ( ±2cm) 

__ 

28 Minggu 28 cm ( ±2cm) Di tengah antara 

umbilicus dan px 

29-35 Minggu Usia Kehamilan dalam 

minggu = cm ( ±2cm) 

__ 

36 Minggu 36 cm ( ±2cm) Pada px 

( Prawirohardjo 2009: hal. 93) 

 

2) Serviks  

Satu bulan setelah konsepsi servicks akan menjadi lebih lunak 

dan kebiruan. Perubahan ini terjadi akibat penambahan 

vaskularisasi dan terjadinya edema pada seluruh serviks 

bersamaan dengan terjadinya hipertrofi dan hyperplasia kelenjar-

kelenjar serviks. ( Prawirohardjo, 2009 h; 177). 

3) Ovarium 

Proses ovulasi selama kehamilan akan terhenti dan pematangan 

folikel baru juga di tunda. Hanya satu korpus liteum yang dapat 

ditemukan di ovarium. Folikel ini akan berfungsi maksimal 

selama 6-7 minggu awal kehamilan dan akan berperan sebagai 

penghasil progesterone dalam jumlah yang relative minimal.( 

Prawirohardjo, 2009 h; 178) 

4) Vagina dan Perineum 

Selama kehamilan peningkatan vaskularisasi dan hyperemia 

terlihat jelas pada kulit dan otot-otot di perineum dan vulva, 

sehingga pada vagina akan terlihat berwarna keunguan yang 

dikenal dengan tanda chadwick. Perubahan ini meliputi penipisan 
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mukosa dan hilangnya sejumlah jaringan ikat dan hipertrofi dari 

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

5) Payudara 

Pada awal kehamilan perempuan akan merasakan payudara 

menjadi lebih lunak. Putting akan lebih besar, kehitaman, dan 

tegak. Setelah bulan pertama suatu cairan berwarna kekuningan 

yang disebut kolostrum dapat keluar. .( Prawirohardjo, 2009 h; 

178) 

b. System Integumentum 

Pada kulit dinding perut akan terjadi perubahan warna menjadi 

kemerahan, kusam, dan kadang-kadang juga akan mengenai 

daerah payudara dan paha. Perubahan ini dikenal dengan nama 

striae gravidarum. Pada banyak perempuan kulit digaris tengah 

perutnya ( linea alba) akan berubah menjadi warna coklat yang 

disebut linea nigra dan pada wajah dan leher terdapat cloasma 

gravidarum. ( Prawirohardjo, 2009 h; 179) 

c. System Metabolik 

Sebagian besar pertumbuhan berat badan selama kehamilan 

berasal dari uterus dan isinya. Kemudian payudara, volume darah 

dan cairan ekstraseluler. Diperkirakan selama kehamilan berat 

badan akan bertambah 12,5 Kg. pada trimester ke-2 dan ke -3 pada 

perempuan dengan gizi baik di anjurkan menambah berat badan 

per minggu sebesar 0,4kg, sementara pada perempuan dengan gizi 

kurang atau berlebih dianjurkan menambah berat badan per 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Sinta Nur Afni, Kebidanan DIII UMP, 2014



 

14 
 

mingggu masing-masing sebesar 0,5 dan 0,3 kg. (Prawirohardjo, 

2009 h; 180) 

d. System Kardiovaskular 

Curah jantung akan bertambah sekitar 30%, volume darah semakin 

meningkat dimana jumlah serum darah lebih besar dari 

pertumbuhan sel darah, sehingga terjadi semacam pengenceran 

darah (hemodelusi) dengan puncaknya pada umur kehamilan 

32minggu. Serumdarah bertambah ( volume darah) bertambah 

sebesar 25-30% sedangkan sel darah bertambah sekitar 20% ( 

Manuaba , 2010 h;109) 

e. System Respirasi 

Frekuensi pernapasan mengalami perubahan saat kehamilan, 

volume ventilasi permenit dan pengambilan oksigen per menit akan 

bertambah secara signifikan pada kehamilan lanjut.(Prawirohardjo, 

2009 h; 185) 

f. System Pencernaan 

Karena pengaruh pengeluaran asam lambung meningkat yang 

dapat menyebabkan : 

1) Pengeluaran air liur berlebih (hipersalivasi) 

2) Daerah lambung terasa panas 

3) Terjadi mual/sakit pusing kepala terutama pagi hari yang disebut 

morning sickness 

4) Muntah berlebihan atau yang disebut hyperemesis gravidarum 

5) Progesterone mengakibatkan gerak usus halus semakin 

berkurang dan menyebabkan obstipasi. ( Manuaba, 2010 h;110) 
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g. System Traktus Urinarius 

Pada bulan-bulan pertama kehamilan kandung kemih akan tertekan 

oleh uterus yang mulai membesar sehingga menimbulkan sering 

berkemih. Keadaan ini akan hilang dengan makin tuanya 

kehamilan, bila uterus keluar dari rongga panggul. Pada akhir 

kehamilan, jika kepala janin sudah mulai turun di pintu atas panggul, 

keluhan itu akan timbul kembali.(Prawirohardjo, 2009 h; 185) 

h. System Endokrin 

Selama kehamilan normal kelenjar hipofisis akan membesar ± 

135%. Akan tetapi kelenjar ini tidak mempunyai arti penting dalam 

kehamilan. (Prawirohardjo, 2009 h; 186) 

i. System Muskuloskeletal 

Lordosis yang progresif akan menjadi bentuk umumpada 

kehamilan. Akibat kompensasi dan pembesaran uterus ke posisi 

anterior, lordosis menggeser pusat daya berat kea rah belakang ke 

arah dua tungkai. Sendi sakroiliaka, sakrokoksigis, dan pubis akan 

meningkat mobilitasnya yang diperkirakan karena pengaruh 

hormonal. (Prawirohardjo, 2009 h; 186). 

A. Patologi kehamilan 

1. Definisi 

Patologi kehamilan adalah penyulit atau gangguan atau komplikasi  

yang menyertai pada saat ibu hamil. ( Sukarni,2013 h;78). 

2. Komplikasi kehamilan yang mempengaruhi kejadian Ikterus. 

a. Infeksi Virus pada kehamilan ( TORCH) 
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TORCH adalah istilah untuk menggambarkan gabungan dari empat 

jenis penyakit infeksi yaitu Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus 

dan herpes. (Sukarni,2013 h;85). 

1) Toksoplasma 

Disebabkan oleh parasite yang disebut toxoplasma gondi. 

Ditemukan pada hewan unggas. Jika wanita hamil terinfeksi 

toxoplasma maka akibat yang terjadi pada janinnya adalah 

abortus spontan.  Namun jika kehamilan dapat dipertahankan 

makan mengakibatkan : 

a) Lahir mati 

b) Ikterik dengan pembearan hati dan limpa 

c) Anemia 

d) Perdarahan 

e) Radang paru 

(Sukarni,2013 h;86). 

Penatalaksanaan : Jika janin sudah pasti tertular toxoplasma 

tergantung umur kehamilan apakahperlu dilakukan terminasi atau 

tidak. Atau diberikan antibiotic untuk mengurangi resiko kelainan 

pada bayi. ( Sukarni, 2013 h;89) 

2) Rubella 

Infeksi  rubella berbahaya bila terjadi pada wanita hamil muda, 

karena dapat menyebabkan kelainan pada bayinya.(Sukarni,2013 

h;90). 

Penatalaksanaan : melakuka pemeriksaan sample darah janin 

untuk rubella-spesifik IgM, dan isolasi virus cairan amnion atau 
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hasil konsepsi. Walaupun tes ini bisa menunjukan adanya infeksi 

pada janin, tetapi tidak ada pengobatan lain selain terminasi 

kehamilan jika memungkinkan. ( Sukarni, 2013 h;92) 

3) Cytomegalovirus 

Jika ibu hamil terinfeksi maka janin yang terkandung mempunyai 

resiko tertular. Pada trimester I infeksi konginetal cytomegalovirus 

dapat menyebabkan premature , mikrosefali, IUGR , klasifikasi 

intracranial pada ventrikel lateral dan traktus olfaktorius sebagian 

besar terdapat korioretinis, juga terdapat retardasi mental, dan 

ikterik.(Sukarni,2013 h;92). 

Penatalaksanaan: Tidak ada terapi khusus untuk CMV pada 

individu yang sehat. Yang perlu diperhatikan adalah menjaga 

kebersihan diri sendiri dengan selalu membiasakan cuci tangan 

dan tidak boleh kontak langsung dengan anak-anak usia 2-4 

tahun.(Sukarni,2013 h;97). 

4) Herpes 

Infeksi herpes pada alat genital (kelamin) disebabkan oleh virus 

Herpes Simplek tipe II (HSV II). Bayi yang dilahirkan dari ibu yang 

terinfeksi HSV II biasanya memperlihatkan lepuh pada kulit. 

(Sukarni, 2013 h;96) 

Penatalaksanaan : Saat ini belum ada terapi yang memberikan 

penyembuhan radikal, artinya tidak ada pengobatan yang dapat 

mencegah fase rekurens secara tuntas. Pada lesi dini hanya 

diberikan salep asiklovir ataupun obat oral asiklovir dengan dosis 

5x200mg selama 5 hari. (Sukarni, 2013 h;99) 
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B. PERSALINAN 

1. Definisi  

Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan 

plasenta) yang telah cukup bulan atau dapat hidup di luar kandungan 

melalui jalan lahir atau melalui jalan lain, dengan bantuan atau tanpa 

bantuan (kekuatan sendiri).(Manuaba, 2010) 

Dari definisi di atas dapat di simpulkan bahwa persalinan adalah 

proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan plasenta) yang telah cukup 

bulan atau dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir atau melalui 

jalan lain, dengan bantuan atau tanpa bantuan. 

Tujuan asuhan persalinan normal adalah mengupayakan 

kelangsungan hidup dan mencapai derajat kesehatan yang tinggi bagi ibu 

dan bayinya, melalui berbagai upaya yang terintegrasi dan lengkap serta  

intervensi minimal sehingga prinsip keamanan dan kualitas pelayanan 

dapat  terjaga pada tingkat yang optimal. (Prawirohardjo,2010). 

2. Sebab – sebab yang menimbulkan persalinan 

Menurut Prawirohardjo (2009), sebab terjadinya persalinan sampai 

kini masih merupakan teori – teori yang kompleks. Faktor – faktor 

hormonal, prostaglandin, struktur uterus, sirkulasi uterus, pengarus saraf, 

dan nutrisi di sebut sebagai faktor – faktor yang mengakibatkan 

persalinan mulai. 

1. Faktor Hormonal  

Perubahan – perubahan dalam biokimia dan biofisika telah 

banyak mengungkapkan mulai dan berlangsungnya partus, antara 

lain penurunan kadar hormon esterogen dan progesteron.Seperti di 
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ketahui progesteron merupakan penenang bagi otot – otot 

uterus.Menurunnya kedua hormon ini terjadi kira – kira 1-2 minggu 

sebelum partus dimulai. 

2. Pengaruh prostaglandin 

Kadar prostaglandin dalam kehamilan dari minggu ke 15 hingga 

aterm meningkat, lebih – lebih sewaktu partus.Seperti telah di 

kemukakan plasenta menjadi tua dengan tuanya kehamilan. Villi 

koriales mengalami perubahan, sehingga kadar estrogen dan 

progesteron menurun. 

3. Struktur uterus 

Keadaan uterus yang terus membesar dan menjadi tegang 

mengakibatkan iskemia otot – otot uterus.Hal ini mungkin merupakan 

faktor yang dapat mengganggu sirkulasi uteroplasenter sehingga 

plasenta mengalami degenerasi. 

4. Sirkulasi uterus 

Faktor lain yang dikemukakan adalah tekanan pada ganglion 

servikal dari pleksus frankenhauser yang terletak di belakang serviks. 

Bila ganglion ini tertekan, kontraksi uterus dapat di bangkitkan. 

3. Tanda – tanda permulaan persalinan 

Menurut Rustam Mochtar (2012), tanda – tanda permulaan 

persalinan meliputi : 

1. Lightening atau setlling atau dropping, yaitu kepala turun memasuki 

pintu atas panggul, terutama pada primigravida. Pada multipara, hal 

tersebut tidak begitu jelas. 

2. Perut kelihatan lebih melebar, fundus uteri turun. 
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3. Sering buang air kecil atau sulit berkemih (polakisuria) karena 

kandung kemih tertekan oleh bagian terbawah janin. 

4. Perasaan nyeri di perut dan di pinggang oleh adanya kontraksi – 

kontraksi lemah uterus, kadang – kadang di sebut “ false labor pains ”. 

5. Serviks menjadi lembek, mulai mendatar, dan sekresinya bertambah, 

mungkin bercampur darah (bloody show). 

4. Tanda - tanda in-partu 

Tanda in-partu menurut Rustam Mochtar (2012), yaitu : 

1. Rasa nyeri oleh adanya his yang datang lebih kuat, sering dan 

teratur. 

2. Keluar lendir bercampur darah (show) yang lebih banyak karena 

robekan – robekan kecil pada serviks. 

3. Kadang – kadang, ketuban pecah dengan sendirinya. 

4. Pada pemeriksaan dalam, serviks mendatar dan telah ada 

pembukaan. 

5. Faktor – faktor dalam persalinan  

  Menurut Manuaba (2010), faktor - faktor dalam persalinan yaitu : 

1. Kekuatan mendorong janin keluar (power) 

His (kontraksi otot rahim), kontraksi otot – otot dinding perut, 

kontraksi diagfragma pelvis atau kekuatan mengejan, kerenggangan 

dan kontraksi ligamentum rotundum. 

2. Pasanger (janin dan plasenta) 

3. Passage ( jalan lahir lunak dan jalan lahir tulang ). 

6. Tahapan persalian 

Menurut Winkjosastro (2009),tahapan persalian yaitu : 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Sinta Nur Afni, Kebidanan DIII UMP, 2014



 

21 
 

1. Kala l 

Kala l dinamakan pula kala pembukaan, pada kala l serviks 

membuka sampai terjadi pembukaan 10 cm, kala l berlangsung kira – 

kira 13 jam. 

Kala l di bagi menjadi 2 fase, yaitu : 

a. Fase laten : berlangsung selama 8 jam, pembukaan terjadi sangat 

lambat sampai mencapai ukuran diameter 3 cm. 

b. Fase aktif : di bagi lagi menjadi 3 fase, yaitu : 

1) Fase akselerasi : dalam waktu 3 jam pembukaan 3 cm tadi 

menjadi 4 cm. 

2) Fase dilatasi maksimal : dalam waktu 2 jam pembukaan 

berlangsung sangat cepat, dari 4 cm menjadi 9 cm. 

3) Fase deselasi : pembukaan menjadi lambat kembali, dalam 

waktu 2 jam pembukaan dari 9 menjadi lengkap. 

2. Kala ll  

Kala ll di sebut juga kala pengeluaran, oleh karena berkat 

kekuatan his dan kekuatan mengedan janin didorong keluar sampai 

lahir.Kala ll his menjadi lebih kuat dan lebih cepat, kira – kira 2 

sampai 3 menit sekali. Kala ll berlangsung rata – rata 1.5 jam. 

3. Kala lll 

Dalam kala lll atau kala uri plasenta terlepas dari dinding uterus 

dan di lahirkan.Setelah bayi lahir, uterus teraba keras dengan fundus 

uteri agak di atas pusat.Beberapa menit kemudian uterus 

berkontraksi lagi untuk melepaskan plasenta dari 

dindingnya.Biasanya plasenta lepas dalam 6 sampai 15 menit setelah 
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bayi lahir dan keluar spontan atau dengan tekanan pada fundus uteri. 

4. Kala lV 

Kala IV mulai dari lahirnya plasenta dan lamanya 2 jam. Pada 

satu jam pertama observasi di lakukan setiap 15 menit sedangkan 

pada jam ke 2 observasi di lakukan setiap 30 menit. 

7. Asuhan Persalinan Normal 

Asuhan persalinan normal merupakan standar asuhan yang harus 

dimliki oleh seorang bidan dalam menjalankan peran dan wewenangnya 

sebagai tenaga kesehatan : 

1) Mengamati tanda dan gejala persalinan kala dua. 

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

digunakan. Ampul oksitosin 10 unit dan menempatkan tabung suntik 

steril sekali pakai. 

3) Mengenakan baju penutup. 

4) Melepaskan semua perhiasan, mencuci tangan dengan sabun dan air 

bersih yang mengalir dan mengeringkan tangan dengan handuk satu 

kali pakai. 

5) Memakai satu sarung tangan DTT unruk pemeriksaan dalam. 

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

kembali di partus set. 

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

depan ke belakang dengan menggunakan kapas yang sudah di 

basahi air disinfeksi tingkat tinggi. Membuang sampah yang 

terkontaminasi dalam wadah yang benar. 
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8) Menggunakan teknik aseptik, melakukan pemeriksaan dalam untuk 

memastikan bahwa pembukaan servick sudah lengkap. Bila selaput 

ketuban belum pecah, sedangakan pembukaaa sudah lengkap maka 

lakukan amniotomi 

9) Mendekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan 

yang masih memakai sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin. 

10) Memeriksa DJJ. 

11) Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik. 

12) Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk 

meneran. 

13) Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan untuk 

meneran. 

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

letakkan handuk bersih diatas perut ibu untuk mengeringkan bayi. 

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

16) Membuka partus set. 

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

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

dengan satu tangan yang dilapisi kain tadi, letakkan tangan yang lain 

di kepala bayi dan lakukan tekanan yang lembut dan tidak 

menghambat kepala bayi, membiarkan kepala keluar perlahan-lahan, 

menganjurkan ibu untuk meneran perlahan-lahan. 

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

atau kasa yang bersih. 
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20) Memeriksa lilitan tali pusat dan mengambil tindakan yang sesuai jika 

hal itu terjadi, dan kemudian meneruskan segera proses kelahiran 

bayi. 

21) Menunggu hingga kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara 

spontan. 

22) Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, tempatkan kedua 

tangan di masing-masing sisi muka bayi. Menganjurkan ibu untuk 

meneran saat kontraksi berikutnya dengan lembut menariknya 

kearah bawah arcus pubis dan kemudian menarik ke arah atas dan 

ke arah luar untuk melahirkan bahu posterior. 

23) Setelah kedua bahu dilahirkan, menelusurkan tangan mulai kepala 

bayi yang berada di bagian bawah ke arah perineum, membiarkan 

bahu dan lengan posterior lahir ke tangan. Mengendalikan kelahiran 

siku dan tangan bayi saat melewati perineum, gunakan lengan 

bagian bawah untuk menyangga tubuh bayi saat dilahirkan. 

Menggunakan tangan anterior untuk mengendalikan siku dan tangan 

anterior bayi saat keduanya lahir. 

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

atas dari punggung kearah kaki bayi untuk menyangganya saat 

punggung kaki lahir. Memegang kedua mata kaki bayi dengan hati-

hati membantu kelahiran kaki. 

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

bayi di atas perut ibu dengan posisi kepala bayi sedikit lebih rendah 

dari tubuhnya (bila tali pusat terlalu pendek, letakkan bayi ditemat 

yang memungkinkan). Bila bayi engalami asfiksia, lakukan resusitasi. 
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26) Segera membungkus kepala dan badan bayi dengan handuk dan 

biarkan kontak kulit ibu-bayi. Lakukan penyuntikan oksitosin/ i.m. 

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

Melakukan urutan pada tali pusat mulai dari klem kearah ibu dan 

memasang klem kedua 2 cm dari klem pertama (ke arah ibu). 

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

gunting dan memotong tali pusat antara dua klem tersebut. 

29) Mengeringkan bayi, mengganti handuk yang basah dan menyelimuti 

bayi dengan kain atau selimut yang kering atau bersih, menutupi 

bagian kepala, membiarkan tali pusat tetap terbuka. Jika bayi 

mengalami kesulitan nafas, ambil tindakan yang sesuai. 

30) Memberikan bayi kepaada ibunya dan menganjurkan ibu untuk 

memeluk bayinya dan memulai pemberian ASI jika ibu menghendaki. 

31) Meletakkan kain yang bersih dan kering. Melakukan palpasi abdomen 

untuk menghilangkan kemungkinan adanya bayi ke dua. 

32) Member tahu kepada ibu bahwa ia akan disuntik. 

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

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

luar, setelah mngaspirasinya terlebih dahulu. 

34) Memindahkan klem pada tali pusat. 

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

tulangg pubis, dan mennggunakan tangan ini untuk melakukan 

palpasi kontrakksi dan menstabilkan uterus. Memegang tali pusat dan 

klem dengan tangan yang lain. 
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36) Menunggu uterus berkontraksi  dan kemudian melakukan 

peregangan kearah bawahh pada tali pusat dengan lembut. Lakukan 

tekanan yang berlawanan arah pada bagian baawah uterus dengan 

cara menekan uterus kearah atas dan belakang (dorso kranial) 

dengan hati-hati untuk membantu mencegah terjadinya penegangan 

tali pusat dan menunggu hingga kontraksi berikut mulai. (Jika uterus 

tidak berkontraksi, meminta ibu atau seorang anggota keluarga untuk 

melakukan rangsangan putting susu). 

37) Setelah plasenta terlepas, meminta ibu untuk meneran sambil 

menarik tali pusat kea rah bawah dan kemudian kearah atas, 

mengikuti kurva jalan lahirr sambil meneruskan tekanan berlawanan 

arah pada uterus. 

i. Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga 

berjarak sekitar 5-10cm dari vulva. 

ii. Jika plasenta tidak terlepas setelah melakukan penegangan 

talipusat selama 15 menit. 

(1) Mengulangi pemberian oksitosin 10 unit IM. 

(2) Menilai kandung kemih dan dilakukan keteterisasi kandunng 

kemih dengan menggunakan teknik asptik jika perlu. 

(3) Meminta keluarga untuk menyiapkan rujukan. 

(4) Mengulangi penegangan tali pusat selama 15 menit 

berikutnya. (Merujuk ibu jika plasenta tidak lahir dalam waktu 

30 menit sejak kelahirkan bayi). 

38) Jika plasenta terlihat diintroitus vagina, melanjutnya kelahiran 

plasenta dengan menggunakan kedua tangan. Memegang plasenta 
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dengan dua tangan dan dengan hati-hati memutar plasenta hingga 

selaput ketuban trpilin. Dengan lembut perlahan melahirkan selaput 

ketuban tersebut. (Jika selaput ketuban robek, memakai sarung 

tangan disinfektan tingkat tinggi atau steril dan memeriksa vagina dan 

serviks ibu dengan seksama. Menggunakan jari-jari tangan atau klem 

atau forceps disinfeksi tingkat tinggi atau steril untuk melepaskan 

bagian selaput yang tertinggal). 

39) Segera setelah plasenta dan ketuban lahir, lakukan masase uterus, 

meletakkan telapak tangan difundus dan melakukan masase dengan 

gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi (fundus 

menjadi keras). 

40) Memeriksa kedua isi plasenta baik yang menempel ke ibu maupun 

janin da selaput ketubann untuk memastikan bahwa plasenta dan 

selaput ketuban lengkap dan  utuh. Meletakkan plasenta didalam 

kantung plastic atau tempat khusus. (Jika uterus tidak berkontraksi 

setelah melakukan masase selama 25 detik mengambil tindakan 

yang sesuai). 

41) Mengevaluasi adanya laserasi pada vagina dan perineum dan segera 

menjahit laserasi yang mengalami perdarahan aktif. 

42) Menilai ulang uterus dan memastikannya berkontraksi dengan baik. 

43) Mencelupkan kedua tangan yang memakai sarung tangan ke dalam 

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

tngan tersebut dengan air disinfeksi tingkat tinggi dan 

mengeringkannya dengan kain yang bersih dan kering. 
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44) Menempatkan klem tali pusat disinfeksi tingkat tinggi atau steril atau 

mengikatkan tali disinfeksi tingkat tinggi dengan simpul mati sekeliling 

tali pusat sekitar 1 cm dari pusat. 

45) Mengikat satu lagi simpul mati dibagian pusat yang berseberangan 

dengan simpul mati yang pertama. 

46) Melepaskan klem bedah dan meletakkan kedalam larutan klorin 0,5 

%. 

47) Menyelimuti kembali bayi dan menutupi bagian kepalanya. 

Memastikan handuk atau kainnya bersih atau kering. 

48) Menganjurkan ibu untuk memulai pemberian ASI. 

49) Melanjutkan pemantuan kontraksi uterusdan perdarahan pervaginam 

: 

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

b) Setiap 15 menit pada 1 jam pertama pascapersalinan. 

c) Setiap20-30 menit pada jam kedua pascapersalinan. 

50) Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, laksanakan perawatan  

yang sesuai untuk menatalaksanakan atonia uteri. 

51) Jika ditemukan laserasi yang memrlukan penjahitan, lakukan 

penjahitan dengan anastesi local dan menggunakan teknik yang 

sesuai. 

52) Mengajarkan pada ibu /keluuarga bagaimana melakukan masase 

uterus dan memeriksa kontraksi uterus. 

53) Mengevaluasi kehilangan darah. 
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54) Memeriksa tekanann darah, nadi, dan keadaan kandung kemih setiap 

15 menit selama satu jam pertama pascapersalinan dan setiap 30 

menit selama jam kedua pascapersalinan. 

a) Memeriksa temperature tubuh ibu setiap jam selama dua jam 

pertama pascapersalinan. 

b) Melakukan tindakan yang sesuai untuk temuan yang normal. 

55) Menempatkan semua peralatan didalam larutan klorin 0,5% untuk 

dekontaminasi (10 menit). Mencuci dan membilas peralatan setelah 

dekontaminasi dan membuang bahan-bahan yang terkontaminasi ke 

dalam tempat sampah yang sesuai. 

56) Membersihkan ibu dengan menggubakan air disinfeksi tingkat tinggi. 

Membersihkan cairan ketuban, lendir dan darah. Membantu ibu 

memakai pakaian yang bersih dan kering. 

57) Memastikan bahwa ibu nyaman. Membantu ibu memberikan ASI 

.menganjurkan keluarga untuk memberikan ibu minuman dan 

makanan yang diinginkan serta mendekontaminasikan daerah yang 

digunakan untu melahirkan dengan larutan klorin 0,5 % dan 

membilas dengan air bersih serta mencuci tangan. 

58) Melengkapi partograf (halaman depan dan belakang).  

(Sarwono, 2010; h. 335- 347) 

8. Kegawatdaruratan persalinan 

1. Persalinan lama 

a. Pengertian 

Persalinan yang berlangsung lebih dari 24 jam pada primi, dan 

lebih dari 18 jam pada multi. 
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b. Etiologi  

Faktor – faktor penyebabnya antara lain : 

(1) Kelainan letak janin 

(2) Kelainan – kelainan panggul 

(3) Kelainan His 

(4) Salah pimpinan kala 2 

(5) Janin besar atau ada kelainan kongenital 

(6) Primi tua 

(7) Ketuban pecah dini 

c. Tanda dan gejala 

(1) Pada ibu  

Gelisah, letih, suhu badan meningkat, berkeringat, nadi 

cepat, pernapasan cepat, dan meteorismus. Di daerah lokal 

sering dijumpai : ring v/d bandl, edema vulva, edema serviks, 

cairan ketuban berbau, terdapat mekonium. (Mochtar, 2012) 

(2) Pada janin  

a) Denyut jantung janin cepat/hebat/tidak teratur bahkan 

negatif : air ketuban terdapat mekonium, kental kehijau – 

hijauan, berbau. 

b) Kaput sucsadenum yang besar 

c) Moulage kepala yang hebat 

d) Kematian janin dalam kandungan (KJDK) 

e) Kematian janin intra partal (KJIP) 

(Mochtar, 2012) 
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2. Ruptur uteri 

Ruptur uteri atau robekan uterus merupakan peristiwa yang 

sangat berbahaya, yang umumnya terjadi pada persalinan kadang – 

kadang terjadi pada kehamilan terutama pada kehamilan trimester 

dua dan tiga. (Manuaba, 2010) 

3. Laserasi jalan lahir  

a. Pengertian  

Robekan yang terjadi pada perineum, vagina, serviks, atau 

uterus, dapat terjadi secara spontan maupun akibat tindakan 

manipulatif pada pertolongan persalinan. (Nugroho, 2010) 

b. Essential diagnosis/cardinal sign 

Dicurigai jika perdarahan tetap berlangsung setelah 

memastikan kontraksi uterus baik dan tidak terdapat sisa jaringan 

pada uterus ditemukan pada pemeriksaan jalan lahir setelah 

kelahiran. 

c. Diagnosis 

Bila perdarahan masih berlangsung meski kontraksi uterus  

baik dan tidak didapatkan adanya retensi plasenta maupun 

adanya sisa plasenta, kemungkinan telah terjadi perlukaan jalan 

lahir. 

d. Pemeriksaan fisik menurutNugroho (2010), diantaranya: 

1) Inspeksi dengan teliti terhadap vagina, serviks. 

2) Laserasi diklasifikasikan  berdasarkan luasnya robekan 

a) Derajat satu : 

(1) Mukosa vagiana 
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(2) Komisura posterior 

(3) Kulit perineum 

Tidak perlu dijahit jika tidak ada perdarahan dan aposisi 

luka baik. 

b) Derajat dua : 

(1) Mukosa vagina 

(2) Komisura posterior 

(3) Kulit perineum 

(4) Otot perineum 

c) Derajat tiga 

(1) Mukosa vagina 

(2) Komisura posterior 

(3) Kulit perineum 

(4) Otot perineum 

(5) Otot sfingter ani 

d) Derajat empat 

(1) Mukosa vagina 

(2) Komisura posterior 

(3) Kulit perineum 

(4) Otot perineum 

(5) Otot sfingter ani 

(6) Dinding depan rektum 

4. Infeksi atau sepsis 

Kuman penyebab infeksi yang masuk ke dalam saluran genital, 

menjadi salah satu penyebab  kematian pada ibu. 
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5. Ketuban pecah dini 

Ketuban pecah dini adalah pecahnya selaput secara spontan 

disertai keluarnya cairan berupa air dari vagina setelah kehamilan 

berusia 22 minggu, 1 jam atau lebih sebelum proses persalinan 

berlangsung. 

6. Pre-eklamsia dan eklamsia 

a. Pengertian 

Pre-eklamsia merupakan penyulit kehamilan yang akut dan 

dapat terjadi ante, intra,dan postpartum. (Prawirohardjo, 2009) 

eklamsia yang terjadi dalam kehamilan menyebabkan kelainan 

pada susunan syaraf seperti, sakit kepala, gangguan visus, 

hiperrefleksi, kejang – kejang (konvulsi), dan koma.(Mochtar, 

2012) 

7. Malpresentasi dan Malposisi 

Malpresentasi adalah semua presentasi janinselain presentasi 

belakang kepala. Malposisi adalah posisi abnormal ubun – ubun kecil 

relatif terhadap panggul ibu. (Prawirohardjo, 2009) 

a. Macam – macam malposisi, diantaranya: 

1) Posisi oksiput posterior 

Keadaan dimana oksiput berada di arah posterior dari 

diameter transversal pelvis dari satu bentuk kelainan putar 

paksi dalam (internal rotation) pada proses persalinan. 

2) Posisi oksiput transversal 

Adanya kemacetan pada panggul tengah dan biasanya 

karena diameter panggul tengah yang tidak memedai seperti 
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pada panggul android. 

b. Macam – macam malpresentasi  : 

1) Presentasi Dahi 

Presentasi dahi terjadi manakala kepala janin dalam sikap 

ekstensi sedang. Pada pemeriksaan dalam dapat diraba 

daerah sinsiput yang berada diantara ubun – ubun besar dan 

pangkal hidung. 

2) Presentasi muka 

Presentasi muka terjadi apabila sikap janin ekstensi 

maksimal sehingga oksiput mendekat kearah punggung janin 

dan dagu menjadi bagian presentasinya. Diagnosis presentasi 

muka ditegakkan apabila pada pemeriksaan vaginal dapat 

diraba, mulut, hidung, tepi orbita, dan dagu. 

3) Presentasi majemuk  

Presentasi majemuk adalah terjadinya prolaps satu atau 

lebih ekstremitas pada presentasi kepala ataupun bokong. 

Presentasi majemuk dapat pula terjadi manakala bokong 

memasuki panggul bersamaan dengan tangan. 

4) Presentasi bokong  

Presentasi bokong adalah janin letak memanjang dengan 

bagian terendahnya bokong, kaki, atau kombinasi keduanya. 

(Mochtar, 2010) 
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C. BAYI BARU LAHIR 

1. Definisi 

Yang dimaksud dengan bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir 

dalam presentasi belakang kepala melalui vagina tanpa memakai alat, 

pada usia kehamilan genap 37 minggu sampai dengan 42 minggu, 

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

bawaan. (Rukiyah dan Yulianti, 2013; hal. 2) 

Neonates adalah masa kehidupan pertama diluar rahim sampai 

dengan usia 28 hari, dimana terjadi perubahan yang sangat besar dari 

kehidupan didalam Rahim menjadi diluar Rahim. Pada masa ini terjadi 

pematangan organ hampir pada semua system. Neonates mengalami 

perubahan dari kehidupan didalam rahim yang serba tergantung pada ibu 

menjadi kehidupan diluar rahim yang serba mandiri. Masa perubahan 

yang paling besar terjadi selama jam ke 24-72 pertama. (Sukarni dan 

Wahyu, 2013; hal. 277) 

2. Tanda-tanda bayi baru lahir normal 

Menurut Mochtar (1998) dalam Rukiyah dan Yulianti (2013), Bayi 

baru lahir dikatakan normal jika mempunyai beberapa tanda antara lain: 

Appearance color (warna kulit), seluruh tubuh kemerah-merahan, Pulse 

(heart rate) atau frekuensi jantung >100x/ menit, Grimace (reaksi 

terhadap rangsangan), menangis, batuk/ bersin, Aktivity (tonus otot), 

Gerakan AKTIF, Respiration (usaha nafas), bayi menangis kuat.  

Menurut Prawirohardjo (2002) dalam Rukiyah dan Yulianti (2013), 

kehangatan tidak terlalu panas (>380 C) atau terlalu dingin (<360 C), 
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warna kuning pada kulit (tidak pada konjunctiva), terjadi pada hari ke 2-3 

tidak biru, pucat, memar; Pada saat diberi makanan hisapan kuat, tidak 

mengantuk berlebihan, tidak muntah; Tidak terlihat tanda-tanda infeksi 

pada tali pusat seperti: tali pusat merah, bengkak, keluar cairan, bau 

busuk, berdarah; dapat berkemih selama 24 jam, tinja lembek, sering, 

hijau tua, tidak ada lender atau darah pada tinja; bayi tidak menggigil atau 

tangisan kuat, tidak mudah tersinggung, tidak terdapat tanda; lemas, 

terlalu ngantuk, lunglai, kejang-kejang halus tidak bisa tenang, menangis 

terus-menerus. 

3. Cara kehilangan panas tubuh bayi 

Bayi baru lahir dapat kehilangan panas melalui 4 mekanisme yaitu 

1. Konduksi : Melalui benda padat yang berkontak dengan bayi 

2. Konveksi : Pendinginan melalui aliran udara di sekitar bayi. 

3. Evaporasi : Kehilangan panas melalui penguapan air pada kulit bayi 

yang basah. 

4. Radiasi : Melalui benda padat dekat dengan bayi yang tidak 

berkontak secara langsung dengan kulit bayi. (Prawirohardjo, 2009; 

hal. 367) 

4. Adaptasi Fisiologis BBL terhadap kehidupan Ekstrauteri 

1. Pernapasan 

Pernapasan pertama pada bayi normal terjadi dalam waktu 30 

detik sesudah kelahiran. Pernapasan ini timbul sebagai aktifitas normal 

system saraf pusat dan perifer yang dibantu oleh beberapa 

rangsangan lainnya. Semua ini menyebabkan perangsangan pusat 

pernapasan dalam otak yang melanjutkan rangsangan tersebutuntuk 
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menggerakan diafragma. Serta otot-otot pernapasan lainnya. Tekanan 

rongga dada bayi pada saat melalui jalan lahir per vaginam 

mengakibatkan paru-paru kehilangan 1/3 dari cairan yang terdapat di 

dalamnya, sehingga tersisa 80-100ml. setelah bayi lahir yang hilang 

diganti dengan udara. ( Jenny, 2013; hal. 151) 

 

2. Perubahan Sirkulasi Darah 

Aliran dari darah plasenta berhebti pada saat tali pusat diklem. 

Tindakan ini menandakan suplai oksigen plasenta dan menyebabkan 

terjadinya serangkaian reaksi selanjutnya. Reaksi ini dilengkapi oleh 

reaksi-reaksi yang terjadi dalam paru-paru sebagai respons terhadap 

tarikan napas pertama. Penutupan fungsional foramen ovale dan 

duktus arteriosus terjadi setelah bayi lahir. Perubahan dari sirkulasi 

janin ke sirkulasi bayi baru lahir secara keseluruhan saling 

berhubungan dengan fungsi pernapasan dan oksigenasi yang adekuat. 

(Varney, 2008; hal. 880) 

3. Perubahan Sistem Gastrointestinal 

Enzim-enzim digestif aktif saat lahir akan dapat menyokong 

kehidupan ekstrauterin pada kehamilan 36-38 minggu. Bayi baru lahir 

kurang mampu mencerna protein dan lemak dibandingkan orang 

dewasa. Sfingter jantung sambungan esophagus bawah dan lambung 

tidak sempurna, yang membuat regurgitasi isi lambung dalam jumlah 

banyak pada bayi baru lahir dengan bayi muda. Kapasitas lambung 

bayi cukup terbatas kurang dari 30cc untuk bayi baru lahir cukup 

bulan. (Varney, 2008; hal. 885). 
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4. Adaptasi Neurologis 

Sistem neurologis bayi secara anatomic atau fisiologis belum 

berkembang sempurna. Bayi baru lahir menunjukan gerakan-gerakan 

tidak terkoordinasi pengaturan suhu labil. Kontrol otot yang buruk, 

mudah terkejut dan tremor pada ekstermitas. ( Jenny, 2013 h;153) 

5. Adaptasi Hepar 

Selama kehidupan janin dan sampai tingkat tertentu setelah lahir, 

hati terus membantu pembentukan darah. Selama periode neonatus 

hati memproduksi zat esensial untuk pembekuan darah. Hati juga 

mengontrol jumlah bilirubin tak terkonujgasi yang bersirkulasi pigmen 

berasal dari hemoglobin dan dilepaskan bersamaan dengan 

pemecahan sel-sel darah merah. Bilirubin tak terkonjugasi dapat 

meninggalkan system vaskular dan menembus jaringan ekstravaskular 

lainnya ( misalnya: kulit, sclera, dan membrane mukosa oral) 

mengakibatkan warna kuning yang disebut ikterus. 

6. Adaptasi Ginjal 

Pada bayi baru lahir, laju filtrasi glomerulus lebih rendah 

disebabkan oleh tidak adekuatnya area permukaan kapiler glomerulus. 

Sebagian besar bayi baru lahir berkemih dalam 24 jam pertama 

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

berkemih 5-20 kali dalam 24 jam. ( Jenny, 2013 h;156) 

7. Perubahan Sistem Imun 

Sistem imun neonatus tidak matur pada sejumlah tingkat yang 

signifikan. Ketidakmaturan fungsional ini membuat neonatus rentan 

terhadap banyak infeksi dan respon alergi. ( Varney, 2008 h;886) 
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D. NIFAS 

1. Definisi 

Masa nifas (puerperium) dimulai setelah placenta lahir dan berakhir 

ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan semula atau sebelum 

hamil. Masa nifas berlangsung selama kira-kira 6 minggu. Wanita yang 

melalui periode puerperium disebut dengan puerpura. Puerperium (nifas) 

berlangsung selama 6 minggu atau 42 hari, merupakan waktu yang 

diperlukan untuk pulihnya alat kandungan pada keadaan yang normal. 

Masa nifas (puerperium adalah masa pulih kembali, mulai dari persalinan 

selesai sampai alat-alat kandungan kembali seperti pra-hamil. Batasan 

waktu yang paling singkat (minimum) tidak ada batas waktunya, bahkan 

bias jadi dalam waktu yang relative pendek darah sudah keluar, 

sedangkan batasan maksimumnya adalah 40 hari. (Ambarwati dan 

Wulandari; 2008, hal. 1) 

Masa nifas merupakan masa dimana dimulai setelah kelahiran 

plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan 

sebelum hamil. Masa nifas berlangsung selama kira-kira 6 minggu. 

(Roito, dkk, 2013; hal. 1) 

B. Tahapan Masa Nifas 

Menurut ambarwati dan wulandari (2008), nifas dibagi menjadi 3 tahap, 

yaitu: 

1. Puerperium Dini 
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Kepulihan dimana ibu telah diperbolehkan berdiri dan berjalan-

jalan. Dalam agama islam dianggap telah berhasil dan boleh bekerja 

setelah 40 hari. 

2. Puerperium Intermedial 

Kepulihan menyeluruh alat-alat genetalia yang lamanya 6-8 minggu. 

3. Remote Puerperium 

Waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna terutama 

bila selama hamil atau waktu persalinan mempunyai komplikasi. 

Waktu untuk sehat sempurna bias berminggu-minggu, bulanan, 

tahunan. 

C. Perubahan Fisioliogis Masa Nifas 

1. Perubahan Sistem Reproduksi 

Menurut Sukarni dan Wahyu (2013), Dalam masa nifas, alat-alat 

genetalia interna maupun eksterna akan berangsur-angsur pulih 

kembali seperti keadaan sebelum hamil. Perubahan yang terjadi 

didalam tubuh seorang wanita sangat menakjubkan. Uterus atau 

Rahim yang bobotnya 60 gram sebelum kehamilan secra perlahan-

lahan bertambah besarnya hingga 1 kg selama masa kehamilan dan 

setelah persalinan akan kembali ke keadaan sebelum hamil. 

Perubahan yang terjadi diantaranya: 

a. Involusi uterus 

Pengembalian uterus ke keadaan sebelum hamil setelah 

melahirkan disebut involusi. Proses ini dimulai segera setelah 

plasenta keluar akibat kontraksi otot-otot polos uterus. Pada akhir 

tahap ketiga persalinan, uterus berada digaris tengah, kira-kira 2 
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cm dibawah umbilicus dengan bagian fundus bersandar pada 

promontorium sakralis. Pada saat ini, uterus kira-kira sebesar 

uterus sewaktu usia kehamilan 16 minggu kira-kira sebesar 

grapefruit atau jeruk asam dengan berat kira-kira 1000 gram. 

Selama 12 jam, tinggi fundus mencapai kurang lebih 1 cm di 

atas umbilicus. Beberapa hari kemudian, perubahan involusi 

berlangsung dengan cepat. Fundus turun kira-kira 1-2 cm setiap 

24 jam. Fundus normal dapat berada dipertengahan antar 

aumbilikus dan simfisis pubis pada hari pasca partum minggu ke-

6. Uterus tidak dapat dipalpasi pada abdomen pada hari ke-9 

pascapartum.. uterus yang pada waktu hamil penuh (full-term) 

mencapai 11 kali berat sebelum hamil, berinfolusi menjadi kira-kira 

500 gram 1 minggu setelah melahirkan dan 350 gram 2 minggu 

setelah melahirkan. Seminggu setelah melahirkan, uterus berada 

didalam panggul sejati lagi. Pada minggu ke-6, berat uterus 

menjadi 50-60 gram. 

Sukarni dan Wahyu (2013), proses involusi uterus adalah 

sebagai berikut: 

1) Iskemia Miometrum 

Disebabkan oleh kontraksi dan retraksi yang terus 

menerus dari uterus setelah poengeluaran plasenta membuat 

uterus relative anemi dan menyebabkan serat otot atrofi. 

2) Autolysis 

Merupakan proses penghancuran diri sendiri yang terjadi 

didalam otot uterine. Enzim proteolitik akan memendekkan 
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jaringan otot yang telah sempat mengendur hingga 10 kali 

panjangnya dari semula dan lima kali lebih lebar dari semula 

selama kehamilan atau dapat juga dikatakan sebagai 

pengrusakan secara langsung jaringan hipertropi yang 

berlebihan hal ini disebabkan karena penurunan hormone 

esterogen dan progesterone. 

3) Efek oksitosin 

Oksitosin menyebabkan terjadinya kontraksi dan retraksi 

otot uterin sehingga akan menekan pembuluh darah yang 

mengakibatkan  berkurangnya suplay darah ke uterus. Proses 

ini membantu untuk mengurangi situs atau tempat implantasi 

plasenta serta mengurangi perdarahan. 

b. Involusi Tempat Plasenta 

Segera setelah plasenta dan ketuban dikeluarkan, kontraksi 

vascular dan thrombosis menurunkan tempat plasenta ke suatu 

area yang meninggi dan bernodul tidak teratur. Pertumbuhan 

endometrium ke atas menyebabkan pelepasan jaringan nekrotik 

dan mencegah pembentukan jaringan parut yang menjadi 

karakteristik penyembuhan luka. Proses penyembuhan yang unik 

memungkinkan endometrium mengubah siklusnya menjadi biasa 

dan implantasi serta plasentasi untuk kehamilan di masa yang 

akan dating. Regenerasi endometrium selesai pada akhir minggu 

ke-3 pascapartum, kecuali pada bekas tempat plasenta. 

Regenerasi pada tempat tersebut biasanya tidak tuntas sampai 

enam minggu setelah melahirkan. (Roito, dkk, 2013; hal. 61) 
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c. Perubahan Ligamen 

Ligamen-ligamen dan diafragma pelvis serta fasia yang 

meregang sewaktu kehamilan dan partus, setelah janin lahir, 

berangsur-angsur menciut kembali seperti sedia kala. Tidak jarang 

ligamentum rotundum menjadi kendor yang mengakibatkan letak 

uterus menjadi retroflexi. Tidak jarang pula wanita mengeluh 

“kandungannya turun” setelah melahirkan oleh karena ligament, 

fasia, jaringan penunjang alat genetalia menjadi agak kendor. 

(Sukarni dan Wahyu, 2013; hal. 341-342) 

d. Perubahan pada Serviks 

Serviks mengalami involusi bersama-sama dengan uterus. 

Warna serviks sendiri merah kehitam-hitaman karena penuh 

dengan pembuluh darah. Konsistensinya lunak, kadang-kadang 

terdapat laserasi/ perlukaan kecil. Karena robekan kecil yang 

terjadi selama dilatasi, serviks tidak pernah kembali pada keadaan 

sebelum hamil. 

Bentuknya seperti corong karena disebabkan oleh korpus 

uteri yang menyebabkan kontraksi, sedangkan serviks tidak 

berkontraksi sehingga pada perbatasan antara korpus uteri dan 

serviks terbentuk cincin. 

Muara serviks yang berdilatasi 10 cm pada waktu persalinan, 

menutup secara bertahap. Setelah bayi lahir, tangan masih bias 

masuk rongga rahim, setelah 2 jam dapat dimasuki 2-3 jari, pada 

minggu ke-6 postpartum serviks menutup. (Ambarwati dan 

Wulandari, 2008; hal.79). 
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e. Lochea  

Menurut Sukarni dan Wahyu (2013), Dengan adanya involusi 

uterus, maka lapisan luar dari decidua yang mengelilingi situs 

plasenta akan menjadi nekrotik. Decidua yang mati akan keluar 

bersama dengan sisa cairan. Campuran antara darah dan decidua 

tersebut dinamakan Lochia, yang biasanya berwarna merah muda 

atau putih pucat. 

Lochea adalah ekskresi cairan rahim selama masa nifas dan 

mempunyai reaksi basa/ alkalis yang dapat membuat organisme 

berkembang lebih cepat dari pada kondisi asam yang ada pada 

vagina normal. Lochea mempunyai bau yang amis meskipun tidak 

terlalu menyengat dan volumenya berbeda-beda pada setiap 

wanita. Secret mikroskopik Lochea terdiri dari eritrosit, peluruhan 

decidua, sel epitel dan bakteri. Lochea mengalami perubahan 

karena proses involusi. 

Menurut Ambarwati dan Wulandari (2008), Pengeluaran Lochea 

dapat dibagi berdasarkan waktu dan warnany diantarnya: 

1) Lochea Rubra/ Merah (Kruenta) 

Lochea ini muncul pada hari pertama sampai hari ke empat 

masa postpartum. Cairan yang keluar berwarna merah karena 

berisi darah segar, jaringan sisa-sisa plasenta, dinding rahim, 

lemak bayi, lanugo (rambut bayi) dan meconium. 

2) Lochea Sanguinolenta 

Cairan yang keluar berwarna merah kecoklatan dan berlendir. 

Berlangsung dari hari ke-4 sampai hari ke-7 postpartum. 
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3) Lochea Serosa 

Lochea ini berwarna kuning kecoklatan kerena 

mengandung serum,leukosit dan robekan/ laserasi plasenta. 

Muncul pada hari ke-7 sampai hari ke-14 postpartum. 

4) Lochea Alba/ Putih 

Mengandung leukosit, sel desidua, sel epitel, selaput 

lender serviks dan serabut jaringan yang mati. Lokhea alba 

bias berlangsung selama 2 sampai 6 minggu postpartum. 

Lochea rubra yang menetap pada awal periode 

postpartum menunjukkan adanya perdarahan postpartum 

sekunder yang mungkin disebabkan tertinggalnya sisa/ 

selaput plasenta. Lochea serosa atau alba yang berlanjut bias 

menandakan adanya endometritis, terutama jika disertai 

demam, rasa sakit atau nyeri tekan pada abdomen. Bila 

terjadi infeksi, keluar cairan nanah berbau busuk yang disebut 

dengan lochea purulenta. Pengeluaran lochea yang tidak 

lancer disebut dengan lochea statis.  

f. Vagina dan Perineum 

Estrogen pascapartum yang menurun berperan dalam 

penipisan mukosa vagina dan hilangnya rugae. Vagina yang 

semula sangat teregang dapat kembali secara bertahap ke ukuran 

sebelum hamil, enam sampai delapan minggu setelah bayi lahir. 

Rugae akan kembali terlihat pada sekitar minggu ke-4, walaupun 

tidak akan semenonjol wanita nulipara. Pada umumnya, rugae 

dapat memipih secara permanen. Mukosa tetap atrofik pada ibu 
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yang menyusui sekurang-kurangnya sampai menstruasi dimulai 

kembali. Penebalan mukosa vagina terjadi seiring pemulihan 

fungsi ovarium. Kekurangan estrogen menyebabkan penurunan 

jumlah pelumas vagina dan penipisan mukosa vagina. Kekeringan 

lokal dan rasa tidak nyaman saat koitus atau dyspareunia menetap 

sampai fungsi ovarium kembali normal dan menstruasi dimulai 

lagi. Biasanya wanita dianjurkan menggunakan pelumas larut air 

saat melakukan hubungan hubungan seksual untuk mengurangi 

nyeri. Pada awalnya introitus mengalami eritematosa dan 

edematosa, terutama pada daerah episiotomy atau jahitan laseri. 

Perbaikan yang cermat, pencegahan atau pengobatan dini 

hematoma, dan hygiene yang baik diperlukan sehingga episiotomy 

dapat terlihat jelas. Proses penyembuhan luka episiotomy, sama 

dengan luka operasi lain. Tanda-tanda infeksi seperti nyeri, merah, 

panas, bengkak, atau rabas atau tapian insisi yang tidak saling 

mendekat dapat terjadi. Penyembuhan harus berlangsung dalam 

dua sampai tiga minggu. 

Hemoroid (varises anus) umumnya terlihat. wanita sering 

mengalami gejala terkait seperti rasa gatal, tidak nyaman, dan 

perdarahan berwarna merah terang pada waktu defekasi. Ukuran 

hemoroid biasanya mengecil beberapa minggu setelah bayi lahir. 

(Roito, dkk, 2013; hal. 63-64). 

2. Perubahan Sistem Pencernaan 

Menurut Sukarni dan Wahyu (2013), perubahan fisiologis system 

pencernaan pada masa nifas, diantaranya:  
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a. Nafsu Makan 

Ibu biasanya lapar segera setelah melahirkan, sehingga ia 

boleh mengkonsumsi makanan ringan. Ibu sering kali cepat lapar 

setelah melahirkan dan siap makan pada 1-2 jam post primordial, 

dan dapat ditoleransi dengan diet yang ringan. Setelah benar-

benar pulih dari efek analgesia, anastesia, dan keletihan, 

kebanyakan ibu merasa sangat lapar. Permintaan untuk 

memperoleh makanan dua kali dari jumlah yang biasa dikonsumsi 

disertai konsumsi camilan yang sering ditemukan. 

Kerapkali untuk pemulihan nafsu makan, diperlukan waktu 3-4 

hari sebelum faal usus kembali normal. Meskipun kadar 

progesterone menurun setelah melahirkan, namun asupan 

makanan juga mengalami penurunan selama satu atau dua hari, 

gerak tubuh berkurang dan usus bagian bawah sering kosong jika 

sebelum melahirkan diberikan enema. 

b. Motilitas 

Secara khas, penurunan tonus dan motilitas otot traktus cerna 

menetap selama waktu yang singkat setelah bayi lahir. Kelebihan 

analgesia dan anastesia bias memperlambat pengembalian tonus 

dan motilitas ke keadaan normal. 

c. Pengosongan Usus 

Buang air besar secara spontan bisa tertunda selama dua 

sampai tiga hari setelah ibu melahirkan. Keadaan ini bias 

disebabkan karena tonus otot usus menurun selama proses 

persalinan dan pada awal masa pascapartum, diare sebelum 
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persalinan, enema sebelum melahirkan, kurang makan atau 

dehidrasi. Ibu sering kali sudah menduga nyeri saat defekasi 

karena nyeri yang dirasakannya di perineum akibat episiotomy, 

laserasi atau hemoroid. Kebiasaan buang air yang teratur perlu 

dicapai kembali setelah tonus usus kembali normal. Kebiasaan 

mengosongkan usus secara regular perlu dilatih kembali untuk 

merangsang pengosongan usus. 

3. Perubahan Sistem Perkemihan 

Menurut Roito, dkk (2013), perubahan hormonal pada masa hamil 

(kadar steroid yang tinggi) turut menyebabkan peningkatan fungsi 

ginjal pascapartum. Fungsi ginjal kembali normal dalam waktu satu 

bulan setelah wanita melahirkan. Diperlukan kira-kira dua sampai 

delapan minggu untuk hipotonia pada kehamilan dan dilatasi ureter 

serta pelvis ginjal kembali ke keadaan sebelum hamil. Pada sebagian 

kecil wanita, dilatasi traktus urinarius dapat menetap selama tiga 

bulan. 

Kombinasi trauma akibat kelahiran, peningkatan kapasitas 

kandung kemih setelah bayi lahir, dan efek konduksi anastesi 

menyebabkan penurunan keinginan untuk berkemih.selain itu, rasa 

nyeri pada panggul yang timbul akibat dorongan saat melahirkan, 

laserasi vagina, atau episiotomi menurunkan atau mengubah refleks 

berkemih. Penurunan berkemih seiring diuresis pascapartum 

dapatmenyebabkan distensi kandung kemih. Distensi kandung kemih 

yang muncul segera setelah wanita melahirkan dapat menyebabkan 

perdarahan berlebih karena keadaan tersebut dapat menghambat 
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uterus untuk berkontraksi dengan baik. Selama pascapartum tahap 

lanjut, distensi yang berlebihan itu dapat menyebabkan kandung 

kemih lebih peka terhadap infeksi swehingga mengganggu proses 

berkemih secara normal. Apabila terjadi distensi yang berlebih pada 

kandung kemih dalam jangka waktu lama, dinding kandung kemih 

dapat mengalami kerusakan lebih lanjut atau atoni. Tonus kandung 

kemih biasanya pulih lima sampai tujuh hari setelah bayi lahir dengan 

cara mengosongkan kandung kemih secara adekuat. 

4. Perubahan Sistem Muskuloskeletal/ Diastasis Rectus Abdominkus 

Adaptasi system musculoskeletal ibu yang terjadi selama masa 

hamil secara terbalik pada masa pascapartum. Adaptasi ini 

mencakup hal-hal yang membantu relaksasi dan hipermobilitas 

sendi dan perubahan pusat grafitasi ibu akibat pembesaran rahim. 

Stabilitas sendi lengkap pada minggu ke-6 sampai minggu ke-8 

setelah wanita melahirkan. Akan tetapi, walaupun semua sendi lain 

kembali normal sebelum hamil, kaki wanita tidak mengalami 

perubahan setelah melahirkan. 

a. Dinding perut dan peritoneum 

Setelah persalinan, dinding perut longgar karena diregang 

begitu lama, tetapi biasanya pulih kembali dalam 6 minggu. 

Kadang-kadang pada wanita yang asthenis terjadi diastasis dari 

otot-otot rectus abdominis sehingga sebagian dari dinding perut 

digaris tengah hanya terdiri dari peritoneum, fascia tipis dan 

kulit. Tempat yang lemah ini menon jol kalau berdiri atau 

mengejan. 
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b. Kulit abdomen 

Kulit abdomen yang melebar selama masa kehamilan 

tampak melonggar dan mengendur sampai berminggu-minggu 

atau bahkan berbulan-bulan yang dinamakan strie. Melaui 

latihan postnatal, otot-otot dari dinding abdomen seharusnya 

dapat normal kembali dalam beberapa minggu. 

c. Striae 

Striae pada dinding abdomen tidak dapat menghilang 

sempurna melainkan membentuk garis lurus yang samar. Ibu 

postpartum memiliki tingkat diastasis sehingga terjadi pemisah 

muskulus rektus abdominishal tersebut dapat dilihat dari 

pengkajian keadaan umum, aktivitas, paritas, jarak kehamilan 

yang dapat menentukan berapa lama tonus otot kembali 

normal. 

d. Perubahan ligament 

Ligamen-ligamen dan diafragma pelvis serta fasia yang 

meregang sewaktu kehamilan dan partus, setelah janin lahir, 

berangsur-angsur menciut kembali seperti sediakala. Tidak 

jarang ligamentum rotundum menjadi kendor yang 

mengakibatkan letak uterus menjadi retroflexi. Tidak jarang 

pula wanita mengeluh “ kandungannya turun” setelah 

melahirkan oleh karena ligament, fasia, jaringan penunjang alat 

genetalia menjadi agak kendor. 
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e. Simpisis pubis 

Meskipun relative jarang, tetapi simpisis pubis yang 

terpisah ini merupakan penyebab utama morbiditas maternal 

dan kadang-kadang penyebab ketidakmampuan jangka 

panjang. Hal ini biasanya ditandai oleh nyeri tekan signifikan 

pada pubis disertai peningkatan nyeri saat bergerak ditempat 

tidur atau saat berjalan. Pemisahan simpisis dapat dipalpasi. 

Seringkali klien tidak mampu berjalan tanpa bantuan. 

Sementara pada kebanyakan wanita gejala menghilang setelah 

beberapa minggu atau bulan, pada beberapa wanita lain gejala 

dapat menetap sehingga diperlukan kursi roda. (Sukarni dan 

Wahyu, 2013; hal. 350-352). 

5. Perubahan Endokrin 

Menurut Ambarwati dan Wulandari (2008), perbuahan endokrin 

pada masa nifas diantaranya adalah perubahan pada: 

a. Hormone plasenta 

Selama periode pasca partum terjadi perubahan hormone 

yang besar. Pengeluaran plasenta menyebabkan penurunan 

signifikan hormon-hormon yang diproduksi oleh plasenta. 

Hormon plasenta menurun dengan cepat setelah persalinan. 

Penurunan hormone Human Placental Lactogen (HPL), 

esterogen dan progesterone serta plasental enzyme insulinase 

membalik efek diabetogenik kehamilan, sehingga kadar gula 

darah menurun secara bermakna pada nifas. Ibu diabetic 

biasanya membutuhkan insulin dalam jumlah yang jauh lebih 
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kecil selama beberapa hari. Karena perubahan hormone normal 

ini membuat masa nifas menjadi suatu periode transisi untuk 

metabolisme karbohidrat, interpretasi tes toleransi glukosa lebih 

sulit pada saat ini.  

b. Hormone Pituitary 

Prolactin darah meningkat dengan cepat, pada wanita tidak 

menyusui menurun dalam waktu 2 minggu. FSH dan LH 

meningkat pada fase konsentrasi folikuler pada minggu ke-3, dan 

LH tetap rendah hingga ovulasi terjadi. 

c. Hormone Oksitosin 

Oksitosin dikeluarkan dari kelenjar bawah otak bagian 

belakang (posterior), bekerja terhadap otot uterus dan jaringan 

payudara. Selama tahap ketiga persalinan, oksitosin 

menyebabkan pemisahan plasenta. Kemudian seterusnya 

bertindak atas otot yang menahan kontraksi, mengurangi tempat 

plasenta dan mencegah perdarahan. Pada wanita yang memilih 

menyusui bayinya, isapan sang bayi merangsang keluarnya 

oksitosin lagi dan ini membantu uterus kembali ke bentuk normal 

dan pengeluaran air susu. 

d. Hipotalamik Pituitary Ovarium 

Untuk wanita yang menyusui dan tidak menyusui akan 

mempengaruhi lamanya ia mendapatkan menstruasi. Seringkali 

menstruasi pertama itu bersifat anovulasi yang dikarenakan 

rendahnya kadar esterogen dan progesterone. Diantara wanita 

laktasi sekitar 15% memperoleh menstruasi selama 6 minggu 
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dan 45% setelah 12 minggu. Diantara wanita yang tidak laktasi 

40% menstruasi setelah 6 minggu, 65% setelah 12 minggu dan 

90% setelah 24 minggu. Untuk wanita laktasi 80% menstruasi 

pertama anovulasi dan untuk wanita yang tidak laktasi 50% 

siklus pertama  anovulasi. 

6. Perubahan Tanda-tanda Vital 

Menurut Roito, dkk (2013), beberapa perubahan tanda-tanda 

vital dapat terlihat, jika ibu dalam keadaan normal. Peningkatan 

kecil sementara, baik peningkatan tekanan darah systole maupun 

diastole dapat timbul dan berlangsung selama empat hari setelah 

ibu melahirkan. Fungsi pernafasan kembali ke fungsi saat ibu tidak 

hamil pada bulan ke-6 setelah ibu melahirkan. Setelah Rahim 

kosong, diafragma menurun, aksis jantung kembali normal, dan 

impuls tidak maksimum, dan EKG kembali normal. 

7. Perubahan Sistem Kardiovaskuler 

Pada persalinan pervaginam kehilangan darah sekitar 300-400 

cc. bila kelahiran melalui section caesaria kehilangan darah dapat 

dua kali lipat. Perubahan terdiri dari volume darah dan 

haemokonsentrasi. Apabila pada persalinan pervaginam 

haemokonsentrasi akan naik dan pada section caesaria 

haemokonsentrasi cenderung stabil dan kembali normal setelah 4-6 

minggu. 

Setelah melahirkan shunt akan hilang dengan tiba-tiba. Volume 

darah ibu relative akan bertambah. Keadaan ini akan menimbulkan 

beban pada jantung dan dapat menimbulkan dekompensasi kodis 
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pada penderita vitium cordia. Untuk keadaan ini dapat diatasi 

dengan mekanisme kompensasi dengan timbulnya 

haemokonsentrasi sehingga volume darah kembali seperti sedia 

kala. Umumnya hal ini terjadi pada hari ke tiga sampai lima hari 

postpartum. 

8. Perubahan Hematologi 

Leukositosis mungkin terjadi selama persalinan, sel darah 

merah berkisar 15.000 selama persalinan. Peningkatan sel darah 

putih berkisar antara 25.000-30.000 merupakan manifestasi adanya 

infeksi pada persalinan lama, dapat meningkat pada awal nifas yang 

terjadi bersamaan dengan peningkatan tekanan darah, volume 

plasma dan volume sel darah merah. Pada 2-3 hari postpartum 

konsentrasi hematocrit menurun sekitar 2% atau lebih. Total 

kehilangan darah pada saat persalinan dan nifas berkisar antara 

1500 ml. 200-500 ml hilang pada saat persalinan; 500-800 ml hilang 

pada minggu pertama postpartum dan 500 ml hilang pada saat 

masa nifas. (Wulandari dan Handayani, 2011; hal. 106). 

D. Adaptasi Psikologis dalam Masa Nifas 

1. Adaptasi psikologis ibu masa nifas 

Menurut Wulandari dan Handayani (2011), ada 3 tahap adaptasi 

psikologis ibu dalam masa nifas,diantaranya : 

a. Fase taking in 

Fase ini merupakan periode ketergantungan yang 

berlangsung dari hari pertama sampai hari kedua setelah 

melahirkan. Pada saat itu, fokus perhatian ibu terutama pada 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Sinta Nur Afni, Kebidanan DIII UMP, 2014



 

55 
 

dirinya sendiri. Pengalaman selama proses persalinan sering 

berulang diceritakannya. Kelelahan membuat ibu cukup istirahat 

untuk mencegah gejala kurang tidur, seperti mudah tersinggung. 

Hal ini membuat ibu cenderung manjadi lebih pasif terhadap 

lingkungannya. Oleh karena itu kondisi ibu perlu dipahami dengan 

menjaga komunikasi yang baik. Pada fase ini perlu diperhatikan 

pemberian ekstra makanan untuk proses pemulihannya. 

Disamping nafsu makan ibu memang meningkat. 

b. Fase taking hold 

Fase ini berlangsung antara 3-10 hari setelah melahirkan. 

Pada fase taking hold, ibu merasa khawatir akan ketidakmampuan 

dan rasa tanggungjawabnya dalam merawat bayi. Selain itu 

perasaannya sangat sensitive sehingga mudah tersinggung jika 

komunikasinya kurang hati-hati. Oleh karena itu ibu memerlukan 

dukungan karena saat ini merupakan kesempatan yang baik untuk 

menereima berbagai penyuluhan dalam merawat diri dan bayinya 

sehingga tumbuh rasa percaya diri. 

c. Fase letting go 

Fase ini merupakan fase menerima tanggungjawab akan 

peran barunya yang berlangsung 10 hari setelah melahirkan. Ibu 

sudah mulai menyesuaikan diri dengan ketergantungan bayinya. 

Keinginan untuk merawat diri dan bayinya meningkat pada fase 

ini. 
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2. Post Partum Blues 

Menurut Wulandari dan Handayani (2011), Ada kalanya ibu 

mengalami perasaan sedih yang berkaitan dengan bayinya. Keadaan 

ini disebut dengan baby blues, yang disebabkan karena perubahan 

perasaan yang dialami ibu saat hamil sehingga sulit menerima 

kehadiran bayinya. Perubahan perasaan ini merupakan respon alami 

terhadap rasa lelah yang dirasakan. Selain itu, juga karena 

perubahan fisik dan emosional selama beberapa bulan kehamilan. 

Disini hormone memainkan peranan utama dalam hal bagaimana ibu 

bereaksi terhadap situasi yang berbeda. Setelah melahirkan dan 

lepasnya plasenta dari dinding Rahim, tubuh ibu mengalami 

perubahan besar dalam jumlah hormone sehingga membutuhkan 

waktu untuk menyesuaikan diri. Disamping perubahan fisik, hadirnya 

seorang bayi dapat membuat perbedaan besar dalam kehidupan ibu 

dalam hubungannya dengan suami, orang tua, maupun anggota 

keluarga lain. Perubahan ini akan kembali secara perlahan setelah 

ibu menyesuaikan diri dengan peranan barunya dan tumbuh kembali 

dalam keadaan normal. 

Gejala-gejala baby blues, antara lain menangis, mengalami 

perubahan perasaan, cemas, kesepian, khawatir mengenai sang 

bayi, penurunan gairah sex, dan kurang percaya diri terhadap 

kemampuan menjadi seorang ibu.  

E. Proses Laktasi dan Menyusui 

Laktasi merupakan keseluruhan proses menyusui mulai dari ASI di 

produksi sampai proses bayi menghisap dan menelan ASI. Laktasi 
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merupakan bagian integral dari siklus reproduksi mamalia termasuk 

manusia. Masa laktasi mempunyai tujuan meningkatkan pemberian ASI 

eksklusif dan meneruskan pemberian ASI sampai anak umur 2 tahun 

secara baik dan benar serta anak mendapatkan kekebalan tubuh secara 

alami. (Ambarwati dan Wulandari, 2008; hal. 6) 

1. Fisiologi laktasi 

Menurut Ambarwati dan Wulandari (2008), Selama kehamilan, 

hormone prolactin dari plasenta meningkat tetapi ASI biasanya belum 

keluar karena masih di hambat oleh kadar estrogen yang tinggi. Pada 

hari kedua atau ketiga pasca persalinan, kadar estrogen dan 

progestron turun drastis, sehingga pengaruh prolactin lebih 

dominandan pada saat inilah mulai terjadi sekresi ASI. Dengan 

menyusukan lebih dini terjadi perangsangan puting susu, 

terbentuklah prolactin oleh hypofisis, sehingga sekresi ASI semakin 

lancar. 

1. Refleks Prolaktin 

Sewaktu bayi menyusu, ujung saraf peraba yang terdapat 

pada putting susu terangsang. Rangsangan tersebut oleh serabut 

afferent dibawa ke hipotalamus ke dasar otak, lalu memacu 

hipofise anterior untuk mengeluarkan hormone prolactin kedalam 

darah. Melalui sirkulasi prolactin memacu sel kelenjar (alveoli) 

untuk memproduksi air susu. Jumlah prolactin yang disekresi dan 

jumlah susu yang diproduksi berkaitan dengan stimulus isapan, 

yaitu frekuensi, intensitas, dan lamanya bayi menghisap. 

2. Refleks Aliran (Let Down Refleks) 
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Rangsangan yang ditimbulkan oleh bayi saat menyusu selain 

mempengaruhi hipofise anterior mengeluarkan hormone prolactin 

juga mempengaruhi hipofise posterior mengeluarkan hormone 

oksitosin. Dimana setelah oksitosin dilepas kedalam darah akan 

mengacu otot-otot polos yang mempengaruhi alveoli dan duktulus 

berkontraksi sehingga memeras air susu dari alveoli, duktulus, dan 

sinus melalui putting susu. Reflek let-down dapat dirasakan 

sebagai sensasi kesemutan atau dapat juga ibu merasakan 

sensasi apapun. Tanda-tanda lain dari let-down adalah tetesan 

pada payudara lain yang sedang dihisap oleh bayi. Refleks ini 

dipengaruhi oleh kejiwaan ibu. 

2. ASI eksklusif 

ASI eksklusif merupakan ASI yang diberikan sejak bayi dilahirkan 

sampai umur bayi sekitar 4-6 bulan (tanpa susu formula atau 

makanan lain). Selama itu, bayi tidak diharapkan mendapatkan 

tambahan cairan lain seperti susu formula, air, jeruk, air the, madu, 

dan air putih. Selama pemberian ASI eksklusif, bayi juga tidak diberi 

makanan tambahan seperti pisang, biscuit, bubur susu, bubur nasi, 

tim, dan lain-lain. ASI eksklusif diharapkan dapat diberikan sekurang-

kurangnya sampai empat bulan, dan bila memungkinkan, sampai 

enam bulan. Pemberian ASI secara benar dapat mencukupi 

kebutuhan bayi sampai usia enam bulan, tanpa makanan 

pendamping (PASI, pendamping ASI). Melewati umur 6 bulan, bayi 

memerlukan makanan tambahan tetapi pemberian ASI dapat 
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dilanjutkan sampai bayi berumur 2 tahun. (Roito, dkk, 2013; hal. 27-

28). 

 

E. KELUARGA BERENCANA (KB) 

A. Pengertin Program KB 

Program Keluarga Berencana menurut UU No 10 tahun 1992 

(tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga 

sejahtera) adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta 

masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan 

kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan 

keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan 

sejahtera. (Handayani, 2010; hal.28) 

 

B. Tujuan Program KB 

Menurut Sulistyowati (2013), tujuan dari program KB diantaranya : 

a. Tujuan umum 

Membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan social ekonomi 

suatu keluarga,dengan cara pengaturan kelahiran anak agar diperoleh 

suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya. 

b. Tujuan lain 

Meliputi kelahiran,pendewasaan perkawinan,peningkatan ketahanan 

dan kesejahteraan keluarga.hal ini sesuai dengan teori pembangunan 

menurut Alex Inkeles dan David Smith yang mengatakan bahwa 

pengembangan bukan sekedar perkara pemasok modal dan teknologi 
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saja tapi juga membutuhkan sesuatu yang mampu mengembangkan 

sarana yang berorientasi pada masa sekarang dan masa 

depan,memiliki kesanggupan untuk merencanakandan percaya 

bahwa manusia dapat mengubah alam,bahkan malah sebaliknya. 

C. Sasaran Program KB 

Menurut Anggraini dan Martini (2011) dalam Sulistyawati (2011), sasaran 

program KB tertuang dalam RPJMN 2004-2009, yaitu: 

1. Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk menjadi 1,14% per 

tahun. 

2. Menurunnya angka kelahiran total (TFR) menjadi sekitar 2,2 per 

tahun. 

3. Menurunnya PUS yang tidak ingin punya anak lagi dan ingin 

menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara 

kontrasepsi (unmet need) menjadi 6%. 

4. Meningkatnya peserta KB laki-laki menjadi 4,5%. 

5. Meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi yang rasional, efektif, 

dan efisien. 

6. Meningkatnya rata-rata usia perkawinan pertama perempuan menjadi 

21 tahun. 

7. Meningkatkan partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh 

kembang anak. 

8. Meningkatnya jumlah keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera 1 

yang aktif dalam usaha ekonomi produktif. 

9. Meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan program KB Nasional. 
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D. Ruang lingkup Program KB 

Menurut Sulistyowati (2013), ruang lingkup dari program KB diantaranya: 

1. Ibu 

Dengan jalan mengatur jumlah dan jarak kelahiran.Adapun 

manfaat yang diperoleh ibu adalah sebagai berikut: 

a. Tercegahnya kehamilan tercegahnya kehamilan yang berulang 

kali dalam jangka waktu yang terlalu pendek,sehingga kesehatan 

ibu dapat terpelihara terutama kesehatan organ repsoduksinya. 

b. Meningkatkan kesehatan mental dan social yang dimungkinkan 

oleh adanya waktu yang cukup untuk mengasuh anak-anak dan 

beristirhat yang cukup karena kehadiran akan anak tersebut 

memang diinginkan. 

2. Suami 

Dengan memberikan kesempatan suami agar dapat melakukan 

hal berikut ini : 

a. Memperbaiki kesehatan fisik 

b. Mengurangi beban ekonomi keluarga yang ditanggungnya. 

 

3. Keluarga 

Dilaksanakan program KB dapat meningkatkan kesehatan 

fisik,mentaldan sosial setiap anggota keluarga dan bagi anak dapat 

memperoleh kesempatan yang lebih besar dalam hal pendidikan 

serta kasih saying orang tua. 

 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Sinta Nur Afni, Kebidanan DIII UMP, 2014



 

62 
 

E. Macam-macam alat kontrasepsi 

1. Metode Amenorea Laktasai (MAL) 

a. MAL adalah kontrasepsi yang mengandalkan pemberian ASI 

secara eksklusif. 

b. MAL dapat dipakai sebagai kontrasepsi bila : menyusui secra 

penuh, lebih efektif jika pemberian belum haid 8 kali sehari, belum 

haid, usia bayi kurang dari 6 bulan. 

c. Efektif sampai 6 bulan dan harus dilanjutkan dengan pemakaian 

metode kontrasepsi lainnya. (Pinem, 2011) 

 

Cara kerja : menunda atau menekan ovulasi 

Keuntungan kontrasepsi adalah efektifitas tinggi (keberhasilan 

98% pada 6 bulan pertama setelah melahirkan, segera efektif, 

tidak mengganggu sanggama, tidak ada efek samping secara 

sistemik, tidak perlu  pengawasan medis, tidak perlu obat atau alat 

dan tanpa biaya. (Pinem, 2011) 

 

Keterbatasan : 

1) Perlu persiapan sejak perawatan kehamilan agar segera 

menyusui dalam 30 menit pasca persalinan. 

2) Mungkin sulit dilaksanakan karena kondisi social. 

3) Efektifitas tinggi hanya sampai kembalinya haid atau sampai 

dengan 6 bulan. 

4) Tidak melindungi terhadap infeksi menular seksual, termasuk 

hepatitis B (HBV) dan HIV/AIDS. 
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5) Yang dapat menggunakan MAL adalah ibu yang menyusui 

secara eksklusif, bayinya berusia kurang dari 6 bulan dan 

belum mendapat haid setelah melahirkan. 

(Pinem, 2011) 

 

Yang dapat menggunakan MAL : 

Ibu yang dapat menggunakan MAL adalah ibu yang menyusui 

secara eksklusif, bayinya berusia kurang dari 6 bulan dan belum 

mendapat haid setelah melahirkan. Ibu dianjurkan dan dibantu 

untuk memilih metode kontrasepsi lain : 

1) Ketika ibu mulai memberikan makanan pendamping ASI 

secara teratur (menggantikan satu kali menyusui). 

2) Ketika haid sudah kemali. 

3) Bayi menghisap susu tidak sering (on demand) atau jika 

kurang dari 8 kali dalam sehari. 

4) Bayi berusia 6 bulan atau lebih. 

Pada kondisi diatas ibu dianjurkan untuk memilih metode lain, 

tetapi klien harus didorong untuk tetap melanjutkan pemberian 

ASI. (Pinem, 2011) 

 

2. Metode Keluarga Berencana Alamiah (KBA) 

Metode KBA lebih efektif jika dipakai dengan tertib karena tidak 

menimbulkan efek samping.Ibu harus mengetahui masa suburnya 

tiba dan menghindari senggama pada masa subur ibu atau 

melakukan senggama untuk mendapatkan kehamilan. (Pinem, 2011) 
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Dasar Metode KBA adalah menentukan masa subur yang terjadi 

sekitar waktu ovulasi yang umumnya kira-kira 14 hari sebelum haid 

berikutnya, menghindari senggama selama 7 sampai 18 hari, 

termasuk masa subur tiap siklus. (Pinem, 2011) 

Tanda dan gejala yang mengarah pada masa subur secara siklis 

yaitu : 

a. Pola suhu basal 

b. Pola lender serviks 

c. Sakit perut sekitar masa ovulasi 

d. Perdarahan intermenstrual 

e. Nyeri payudara 

f. Pola daun pakis lender serviks 

g. Perubahan posisi dan konsistensi serviks 

h. Dilatasi serviks 

i. Perubahan kejiwaan dan perubahan libido. 

(Pinem, 2011) 

Keuntungan dan keterbatasan dari Metode Keluarga Berencana 

Alamiah : 

1) Keuntungan  

a) Untuk pasangan yang menginginkan kehamilan, metode Suhu 

Badan Basal (SBB), metode lender serviks dapat menentukan 

hari subur ibu sehingga senggama dapat dilaksanakan. 

Pasangan dianjurkan untuk bersenggama selang sehari mulai 

dari hari ke 9 sampai SBB mencapai kenaikan suhu yang khas. 
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b) Dapat digabungkan dengan metode kontrasepsi lain, misalnya 

dengan metode barrier. 

c) Aman dan murah tanpa biaya. 

(Pinem, 2011) 

2) Keterbatasan  

a) Kurang efektif dibandingkan dengan metode-metode 

kontrasepsi lain(9-20 kehamilan per 100 perempuan) selama 

tahun pertama pemakaian. 

b) Efektifitasnya tergantung kemauan dan disiplin pasangan untuk 

mengikuti instruksi. Perlu pencatatan setiap hari, perlu pantang 

selama masa subur. 

c) Perlu ada pelatihan untuk menggunakan metode KBA yang 

paling efektif secara benar. 

d) Infeksi vagina membuat lender serviks sulit dinilai. 

e) Tidak terlindung dari infeksi menular seksual seperti virus 

hepatitis B dan HIV/AIDS. 

(Pinem, 2011) 

Macam-macam Metode KB Alamiah (untuk menentukan saat 

ovulasi) yaitu : 

1) Metode Kalender (Ogino-knaus) 

Menentukan waktu ovulasi dari data haid yang dicatat selama 

6 sampai 12 bulan. 

Teknik metode kalender : 

a) Untuk menentukan awal masa subur dengan mengurangi 

18 hari dari siklus haid terpendek. 
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b) Untuk menentukan akhir masa subur dengan mengurangi 

11 hari dari siklus haid terpanjang. 

2) Metode Suhu Basal (termal) 

Peningkatan suhu badan basal 0,2 hingga 0,5 0C pada waktu 

ovulasi. Peningkatan suhu basal disebabkan oleh peningkatan 

kadar hormone progesterone, mulai 1 sampai 2 hari setelah 

ovulasi. 

Cara mengukur suhu basal adalah sebagai berikut : 

a) Sediakan temperature (alat pengukur suhu yang sudah 

diperiksa (permukaan air raksa O) didekat tempat tidur. 

Agar akurat sebaiknya digunakan thermometer suhu basal. 

b) Suhu diukur setiap pagi setelah bangun tidur sebelum 

bangkit. Waktu pengukurannya harus pada saat yang sama 

setiap pagi dan setelah tidur nyenyak sedikitnya 3 hingga 5 

jam. 

c) Pengukuran dilakukan secara oral (5 menit), rectal (1 

menit, merupakan cara terbaik) dan secara vaginal. Jika 

suhu badan diukur melalui oral masukan thermometer ke 

dalam mulut atau dibawah lidah selama 5 menit. Setelah itu 

thermometer dikeluarkan, baca hasilnya dan dicatat pada 

kertas grafik suhu yang sudah disiapkan. 

d) Pakai catatan suhu pada kartu untuk 10 hari pertama dari 

siklus haid untuk menentukan suhu tertinggi dari suhu yang 

“normal, rendah”. Abaikan setiap suhu tinggi yang 

disebabkan oleh demam atau sebab lain. 
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e) Tarik garis pada 0,050-0,10 C diatas suhu tertinggi dari 

suhu 10 hari tersebut. Ini dinamakan garis pelindung atau 

garis suhu. 

f) Masa tidak subur mulai pada sore hari setelah hari ketiga 

berturut-turut suhu berada di atas garis pelindung tersebut. 

3) Metode Lendir Serviks atau Metode Ovulasi Billinge (MOB) 

Perubahan siklis dari lendir serviks yang terjadi karena 

perubahan kadar estrogen. Cara pemeriksaan lendir serviks 

yang keluar dari vagina, pengamatan sepanjang hari, dan 

ambil kesimpulan pada malam hari.Ibu dianjurkan untuk 

memeriksa lendir dengan jari tangan atau tissu di luar vagina 

dan perhatikan perubahan perasaan kering atau basah.Tidak 

dianjurkan untuk memeriksa dalam ke dalam vagina. 

Ada tiga definisi berdasarkan cirri-ciri lendir serviks yaitu : 

a) Hari-hari kering : setelah darah haid bersih, pada 

keanyakan ibu menyusui ditemukan 1 sampai beberapa 

hari tidak ada lendir dan darah vagina terasa kering, waktu 

ini dinamakan hari-hari kering. 

b) Hari-hari subur : saat terobservasi adanya lendir sebelum 

ovulasi. Ibu dianggap subur bila ada lendir, walaupun lendir 

itu kental dan lengket. Lendir yang basah dan licin mungkin 

saja sudah ada di serviks yang berarti hari subur sudah 

dimulai. 

c) Hari puncak : merupakan hari terakhir adanya lendir serviks 

paling licin, liat atau mulur dan ada perasaan basah. 
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Menurut Meilani, Setyawati, Estiwidani dan Suherni pada 

tahun 2012 terdapat kontraindikasi, komplikasi, keuntungan 

dan kerugian dari penggunaan KB metode lendir serviks. 

Kontraindikasi metode lendir serviks yaitu : 

a) Siklus haid yang tidak teratu 

b) Riwayat siklus haid yang tidak an-ovulatoir 

c) Kurve suhu badan yang tidak teratur 

 

Komplikasi yang terjadi pada penggunaan KB metode lendir 

serviks : 

a) Komplikasi secara langsung tidak ada 

b) Persoalan timbul bila terjadi kegagalan kehamilan karena 

ada data-data yang menunjukan timbulnya kelainan-

kelainan janin sehubungan dengan terjadinya  fertilisasi 

oleh spermatozoa dan ovum yang berumur tua atau terlalu 

matang. 

 

Keuntungan menggunakan KB metode lendir serviks : 

a) Aman 

b) Murah 

c) Dapat diterima oleh banyaknya golongan agama. 

d) Sangat berguna untuk merencanakan maupun menghindari 

terjadinya kehamilan 

e) Mengajarkan wanita perihal siklus haid 
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f) Tanggung jawab suami isteri sehingga menambah 

komunikasi dan kerjasama. 

 

Kerugian menggunakan KB metode lendir serviks : 

a) Kurang begitu efektif dibandingkan dengan metode-metode 

kontrasepsi yang lain 

b) Perlu instruksi dan konseling sebelum memakai metode ini 

c) Memerlukan catatan siklus haid yang cukup 

d) Dapat menghambat spontanitas seksual, stress psikologis 

dan kesulitan-kesulitan dalam perkawinan 

e) Bila siklus haid tidak teratur dapat mempersulit 

penggunaan kontrasepsi metode ini 

f) Bila terjadi kehamilan ada risiko bahwa ovum atau 

spermatozoa sudah terlalu tua. 

4) Metode Senggama Terputus atau Coitus Interuptus 

Kontrasepsi metode senggama terputus atau coitus interuptus 

merupakan kontrasepsi dimana senggama diakhiri sebelum 

terjadi ejakulasi intra-vaginal.Ejakulasi terjadi jauh dari 

genetalia eksterna wanita.Cara kerja metode ini alat kelamin 

(penis) dikeluarkan sebelum ejakulasi sehingga sperma tidak 

masuk ke dalam vagina.Dengan demikian tidak ada 

pertemuan antara spermatozoa dengan ovum sehingga 

kehamilan dapat dicegah. 

Keuntungan : 

a) Efektif bila dilaksanakan dengan benar 
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b) Tidak mengganggu produksi ASI 

c) Dapat digunakan sebagai pendukung metode KB lainnya 

d) Tidak ada efek samping 

e) Tidak memerlukan alat dan murah 

f) Selalu tersedia setiap saat. 

 

Keterbatasan : 

1) Angka kegagalan cukup tinggi yaitu 4-27 kehamilan per 

100 perempuan per tahun 

2) Efektifitas akan jauh menurun apabila sperma dalam 24 

jam sejak ejakulasi masih melekat pada penis 

3) Memutus kenikmatan dalam hubungan seksual. 

 

Hal yang harus diketahui oleh akseptor : 

1) Sebelum berhubungan, pria terlebih dahulu 

mengkosongkan kandung kemih dan membersihkan ujung 

penis untuk membersihkan penis dari ejakulasi sebelumnya 

2) Meningkatkan kerjasama dan membangun hubungan 

saling pengertian sebelum melakukan senggama dan 

pasangan harus mendiskusikan dan menyepakati 

penggunaan metode senggama terputus 

3) Bila pria merasa akan ejakulasi, maka ia harus segera 

mengeluarkan penisnya dari dalam vagina dan selanjutnya 

ejakulasi dilakukan diluar vagina, jauh dari orifisium vagina 

4) Sebaiknya tidak melakukan senggama pada masa subur. 
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2) Metode Barrier 

a. Kondom untuk pria 

Untuk menghalangi masuknya spermatozoa kedalaam 

traktus genitalia interna perempuan.Menurut Meilani, 

Setyawati, Estiwidani dan Suherni tahun 2012 Kondom 

adalah salah satu alat kontrasepsi yang terbuat dari 

karet/lateks berbentuk tabung tidak tembus cairan, salah 

satu ujungnya tertutup rapat dan dilengkapi dengan 

kantong untuk menampung sperma.Kebanyakan kondom 

terbuat dari karet lateks tipis, tetapi ada yang membuatnya 

dengan jaringan hewan (usus kambing) atau plastic 

(polietilen). Berbagai jenis kondom berbeda dalam hal : 

a) Bentuk, ada yang ujungnya rata,dan ada juga yang 

diujung terdapat tempat penampung sperma 

b) Warna, ada yang tidak tembus pandang serta ada 

yang transparan 

c) Lubrikasi, ada yang menggunakan minyak silicon, jelly, 

bedak atau yang kering 

d) Ketebalan, kondom memiliki ketebalan yang standard 

an tipis 

e) Permukaan, kondom memiliki permukaan hem, 

bergelombang, tidak licin 

f) Spermisida, kondom yang beredar ada yang 

menggunakan spermisida ada yang tidak. Spermisida 

yang digunakan biasanya nonoxyne-9 atau menfegol. 
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Spermisida berfungsi untuk membunuh sperma. 

Penggunaan spermisida ini untuk menambah 

efektifitas kondom sebagai alat kontrasepsi. 

 

Jenis-jenis kondom: 

Kondom laki-laki terbuat dari karet yang disebut 

lateks.Selain dari lateks juga terdapat kondom berbahan 

dasar plastic (polyurethane).Kondom berbahan dari plastik 

relative lebih mahal dan rusak, namun kondom ini sering 

digunakan bagi orang yang alergi terhadap lateks.Ada pula 

kondom yang terbuat dari bahan alami yakni membrane 

hewan, kondom ini relative mahal dan tidak efektif untuk 

mencegah penularan penyakit. 

 

Cara kerja : 

Kondom akan menghalangi sperma masuk kedalam rahim, 

sehingga akan melindungi wanita dari kehamilan yang tidak 

diinginkan karena sel sperma dan sel telur tidak bertemu. 

Efektifitas kondom : 

Efektifitas kondom untuk mencegah kehamilan sekitar 

85%. Efektifitas akan meningkat dengan penggunaan yang 

benar. Efektif sebagai kontrasepsi bila dipakai dengan baik 

dan benar.Angka kegagalan teoritis 3%, praktis 5-

20%.Sangat relative bila digunakan isteri pada waktu 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Sinta Nur Afni, Kebidanan DIII UMP, 2014



 

73 
 

metode menyusui.Akan lebih efektif jika dikombinasikan 

dengan metode kalender. 

Manfaat Kondom : 

a) Efektif sebagai alat kontrasepsi jika dipakai dengan baik 

dan benar 

b) Murah dan mudah didapat tanpa resep dokter dan dapat 

didistribusikan oleh dan untuk masyarakat 

c) Praktis dan dapat dipakai sendiri dan tidak ada efek 

hormonal 

d) Dapat mencegah kemungkinan penularan penyakit 

menular seksuat termasuk HIV/AIDS 

e) Mudah dibawa 

f) Kondom menggunakan pelican 

g) Kondom membantu suami yang mengalami ejakulasi 

dini 

h) Adanya jaminan pengawasan kualitas produksi bahwa 

produk layak dipasarkan. 

Keterbatasan Kondom : 

a) Kadang-kadang ada pasangan yang aleergi terhadap 

karet kondom 

b) Kondom hanya dapat dipakai satu kali 

c) Secara psikologis kemngkinan mengganggu 

kenyamanan 

d) Kondom kadaluarsa mudah sobek dan bocor. 
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b. Barrier Intra Vaginal pada Perempuan 

Macam-macam barrier intra-vaginal : 

a) Diafragma 

Diafragma merupakan kap berbentuk bulat cembung 

(mangkok), terbuat dari lateks (karet) yang diinsersikan 

ke dalam vagina sebelum berhubungan seksual dan 

menutup serviks. (Pinem, 2011) 

b) Kap serviks 

Kap serviks merupakan suatu alat kontrasepsi yang 

hanya menutupi serviks saja. (Handayani, 2010) 

c) Spons 

Spons intra vaginal bentuknya seperti bantal dan salah 

satu sisinya cekung, terbuat dari polyurethane yang 

mengandung spermisida. (Pinem,2011) 

d) Spermisida  

Spermisida merupakan zat-zat kimia yang kerjanya 

melumpuhkan spermatozoa di dalam vagina sebelum 

spermatozoa bergerak kedalam traktus genetalia 

interna.(Handayani, 2010) 

3) Kontrasepsi Hormonal 

a. Pil Oral Kombinasi 

Mengandung estrogen dan progesterone dengan profil 

sebagai berikut : 

a) Efektif dan reversible 

b) Harus diminum setiap hari 
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c) Sangat jarang terjadi efek samping yang serius 

d) Pada bulan-bulan pertama efek samping berupa mual 

dan perdarahan bercak yang tidak berbahaya dan 

segera akan hilang 

e) Dapat digunakan oleh semua ibu usia reproduksi, baik 

yang suda memiliki anak maupun belum 

f) Dapat mulai diminum setiap saat jika yakin sedang tidak 

hamil 

g) Tidak dianjurkan oleh ibu yang sedang menyusui 

h) Dapat digunakan sebagai kontrasepsi darurat. 

 

Keuntungan : 

a) Efektifitas tinggi, 1 kehamilan per 1000 perempuan pada 

tahun pertama bila digunakan setiap hari 

b) Risiko terhadap kesehatan sangat kecil. 

c) Tidak mengganggu hubungan seksual. 

d) Siklus haid menjadi teratur, mencegah anemia karena 

banyaknya darah haid berkurang, tidak terjadi nyeri 

haid. 

e) Dapat digunakan dalam jangka panjang selama 

perempuan masih ingin menggunakannya. 

f) Dapat digunakan sejak usia remaja hingga menopause. 

g) Dapat dihentikan setiap saat 

h) Kesuburan segera kembali segera setelah penggunaan 

pil dihentikan. 
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i) Dapat digunakan sebagai kontrasepsi darurat. 

j) Dapat membantu mencegah kehamilan ektopik, kanker 

ovarium, kanker endometrium, kista ovarium,penyakit 

radang panggul, kelainan jinak pada payudara, 

dismnore atau acne. 

Keterbatasan : 

a) Mual, terutama pada 3 bulan pertama. 

b) Perdarahan bercak atau perdarahan sela, terutama 3 

bulan pertma. 

c) Pusing. 

d) Berat badan naik sedikit, tetapi pada perempuan 

tertentu kenaikan berat badan memiliki dampak positif. 

e) Nyeri payudara. 

f) Berhenti haid (amenorea) jarang terjadi pada pil 

kombinasi. 

g) Mengurangi produksi ASI. 

h) Pada sebagian kecil perempuan, dapat menimbulkan 

depresi dan perubahan suasana hati, sehingga 

keinginan untuk bersenggama berkurang. 

i) Dapat meningkatkan tekanan darah dan retensi cairan 

j) Tidak mencegah infeksi menular seksual, HIV/AIDS. 

k) Mahal dan membosankan karena harus menggunakan 

setiap hari. 
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Yang boleh menggunakan pil oral kombinasi : 

a) Usia reproduksi 

b) Telah/belum memiliki anak, gemuk atau kurus 

c) Menginginkan metode kontrasepsi dengan efektifitas 

tinggi 

d) Setelah melahirkan tidak menyusui 

e) Setelah melahirkan 6 bulan, tidak memberikan ASI 

eksklusif dan cara kontrasepsi lain yang dianjurkan tidak 

cocok bagi ibu tersebut 

f) Nyeri haid, siklus haid tidak teratur, anemia karena haid 

berlebihan 

g) Pasca keguguran 

h) Riwayat kehamilan ektopik 

i) Kelainan jinak payudara 

j) Kencing manis tanpa komplikasi pada ginjal, pembuluh 

darah, mata dan syaraf 

 

Yang tidak boleh menggunakan pil oral kombinasi : 

a) Hamil atau dicurigai hamil 

b) Member ASI eksklusif 

c) Perdarahan pervaginam yang belum diketahui sebabnya 

d) Penyakit hati akut (hepatitis) 

e) Usia>35 tahun dan perokok 

f) Riwayat penyakit jantung, stroke, atau tekanan darah 

>180/110 mmHg 
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g) Riwayat gangguan faktor pembekuan darah atau 

kencing manis> 20 tahun 

h) Menderita kanker payudara atau dicurigai kanker 

payudara 

i) Migrain dan gejala epilepsy/riwayat epilepsy 

j) Tidak dapat menggunakan pil secara teratur setiap hari. 

Efek samping : 

a) Amenorea 

b) Mual, pusing, muntah (akibat reaksi anafilaktik) 

c) Perdarahan pervaginam atau spotting. 

4) Kontrasepsi Pil yang Berisi Progestin Saja atau Mini Pil 

(BKKBN,2010). 

a) Cocok untuk perempuan menyusui yang ingin memakai pil 

KB 

b) Sangat efektif pada masa laktasi 

c) Dosis rendah 

d) Tidak menurunkan produksi ASI 

e) Tidak memberikan efek samping estrogen 

f) Efek samping utama adalah gangguan perdarahan bercak, 

atau perdarahan tidak teratur 

g) Dapat dipakai sebagai kontrasepsi darurat. 

 

Cara Kerja Mini Pil : 

a) Menekan sekresi gonadotropin dan sintesis steroid seks di 

ovarium (tidak begitu kuat) 
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b) Endometrium mengalami transformasi lebih awal sehingga 

implantasi lebih sedikit 

c) Mengentalkan lendir serviks sehingga menghambat 

penetrasi sperma 

d) Mengubah motilitas tuba sehingga transportasi sperma 

terganggu. 

 

Agar didapatkan kehamilan yang tinggi, maka : 

a) Jangan sampai ada tablet yang lupa 

b) Tablet digunakan pada jam yang sama (malam hari) 

c) Tidak mempengaruhi ASI 

d) Kesuburan cepat kembali 

e) Nyaman dan mudah digunakan 

f) Sedikit efek samping 

g) Dapat dihentikan setiap saat 

h) Tidak mengandung estrogen. 

 

5) Kontrasepsi Suntikan 

Berdasarkan BKKBN tahun 2010, kontrasepsi suntikan 

progestin sangat efektif dan aman, serta dapat dipakai oleh 

semua perempuan dalam usia reproduksi, kembalinya 

kesuburan lebih lambat rata-rata 4 bulan, dan cocok untuk 

masa laktasi karena tidak menekan produksi ASI. 
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Jenis : 

Tersedia 2 jenis kontrasepsi suntikan yang hanya 

mengandung progestin, yaitu : 

a) Depo Medroksiprogesteron Asetat (Depoprovera), 

mengandung 150 mg DMPA, yang diberikan setiap 3 bulan 

dengan cara disuntik intramuscular (di daerah bokong) 

b) Depo Nerotisteron Enantat (Depo Noristerat), yang 

mengandung 200 mg Nerotindron Enantat, diberikan setiap 

2 bulan dengan cara disuntik intramuscular. 

 

Cara Kerja : 

a) Mencgah ovulasi 

b) Mengentalkan lendir serviks sehingga menurunkan 

kemampuan penetrasi sperma 

c) Menjadikan selaput lendir rahim tipis dan atrofi 

d) Menghambat transportasi gamet oleh tuba. 

Keuntungan : 

a) Sangat efektif 

b) Pencegahan kehamilan jangka panjang 

c) Tidak berpengaruh pada hubungan suami isteri 

d) Tidak mengandung estrogen sehingga tidak berdampak 

serius terhadap penyakit jantung, dan gangguan 

pembekuan darah 

e) Tidak memiliki pengaruh terhadap ASI 

f) Sedikit efek samping 
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g) Ibu tidak perlu menyimpan obat suntik 

h) Dapat digunakan oleh perempuan usia> 35 tahun sampai 

perimenopause 

i) Membantu mencegah kanker endometrium dan kehamilan 

ektopik 

j) Menurunkan kejadian penyakit jinak payudara 

k) Mencegah beberapa penyebab penyakit radang panggul 

l) Menurunkan krisis anemia bulan sabit (sicle cell). 

 

Keterbatasan : 

a) Sering ditemukan gangguan haid 

b) Klien sangat bergantung pada tempat sarana pelayanan 

kesehatan (harus kembali untuk suntikan) 

c) Tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu sebelum suntikan 

berikut 

d) Permasalahan berat badan merupakan efek samping 

tersering 

e) Tidak menjamin perlindungan terhadap penularan infeksi 

menular seksual, virus hepatitis B, atau infeksi virus HIV 

f) Terlambatnya kembali kesuburan setelah penghentian 

pemakaian 

g) Terlambatnya kembali kesuburan bukan karena terjadinya 

kerusakan/kelainan pada organ genitalia, melainkan karena 

belum habisnya pelepasan obat suntikan dari deponya 

(tempat suntikan) 
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h) Terjadinya perubahan pada lipid serum pada penggunaan 

jangka panjang. 

 

6) Kontrasepsi Implant atau Alat Kontrasepsi Bawah Kulit 

(AKBK) 

Implant merupakan alat kontrasepsi yang berupa susuk yang 

terbuat dari sejenis karet silastik yang berisi hormone, yang 

dipasang pada lengan atas (Handayani,2010). 

 

Cara Kerja : 

a) Menghambat ovulasi 

b) Perubahan lendir serviks menjadi kental dan sedikit 

c) Menghambat perkembangan siklis dari endometrium. 

Keuntungan : 

a) Cocok untuk wanita yang tidak boleh menggunakan obat 

yang mengandung estrogen 

b) Dapat digunakan dalam jangka waktu panjang 5 tahun dan 

bersifat reeversibel 

c) Efek kontraseptif segera berakhir setelah impantnya 

dikeluarkan 

d) Perdarahan terjadi lebih ringan,tidak menaikkan darah 

e) Risiko terjadinya kehamilan ektopik lebih kecil jika 

dibandingkan dengan pemakaian alat kontrasepsi dalam 

rahim. 
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Kerugian : 

a) Susuk implant harus dipasang dan diangkat oleh petugas 

kesehatan 

b) Lebih mahal 

c) Sering timbul perubahan pada haid 

d) Akseptor tidak dapat menghentikan implant 

sekehendaknya sendiri 

e) Beberapa orang wanita mungkin senggan untuk 

menggunakannya karena kurang mengenalnya. 

 

Kontraindikasi : 

a) Kehamilan atau disangka hamil 

b) Penderita penyakit hati akut 

c) Kanker payudara 

d) Kelainan jiwa 

e) Penyakit jantung, hipertensi, diabetes mellitus 

f) Penyakit trombo emboli 

g) Riwayat kehamilan ektopik. 

 

Indikasi : 

a) Wanita yang ingin memakai kontrasepsi untuk jangka 

waktu yang lama tetapi tidak tersedia untuk menjalani 

kontap/menggunakan AKDR 

b) Wanita yang tidak boleh menggunakan pil KB yang 

mengandung estrogen. 
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7) Kontrasepsi Non Hormonal 

a) Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) atau IUD 

AKDR atau IUD adalah suatu benda kecil dari plastic yang 

lentur, kebanyakan mempunyai lilitan tembaga (Cooper, 

Cuprum< Cu), namun ada juga yang tidak berlogam, ada 

juga yang mengandung hormone yang dimasukkan 

kedalam rahim melalui vagina dan kebanyakan mempunyai 

benang. (Anggriani dan Martini, 2011) 

b) Kontra indikasi insersi IUD 

1. Infeksi pelvis yang aktif 

2. Kehamilan atau persangkaan hamil 

3. Partner seksual yang banyak 

4. Partner seksual yang banyak disbanding partner 

akseptor IUD 

5. Kesukaran memperoleh pertolongan gawat darurat bila 

terjadi komplikasi 

6. Pernah mengalami infeksi pelvis atau infeksi pelvis 

yang rekuren, post partum endometritis atau abortus 

febrilis dalam tiga bulan terakhir 

7. Cervicitis akut atau purulent 

8. Kelainan darah yang tidak diketahui sebabnya 

9. Riwayat kehamilan ektopik 

10. Pernah mengalami infeksi pelvis satu kali dan masih 

menginginkan kehamilan selanjutnya 
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11. Gangguan respon tubuh terhadap infeksi (AIDS, 

diabetes mellitus, pengobatan dengan 

kortikosteroid,dan lain-lain) 

12. Kelainan pembekuan darah. 

 

c) Waktu untuk memasang AKDR 

1. Bersamaan dengan mestruasi 

2. Segera setelah bersih menstruasi 

3. Pada masa akhir ppuerpurium 

4. Tiga bulan pasca persalinan 

5. Bersamaan dengan secsio sesaria 

6. Bersamaan dengan abortus dan curettage 

7. Hari kedua atau ketiga pasca persalinan. 

 

d) Waktu pemakai memeriksakan diri 

1. 1 bulan pasca pemasangan 

2. 3 bulan kemudian 

3. Setiap 6 bulan berikutnya 

4. Bila terlambat haid 1 minggu 

5. Perdarahan banyak atau keluhan lainnya. 

(Anggraini dan Martini, 2011) 

8) Kontrasepsi dengan Metode Operasi Wanita (MOW) atau 

Tubektomi 

Tubektomi merupakan tindakan medis berupa penutupan tuba 

uterine dengan maksud tertentu untuk tidak mendapatkan 
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keturunan dalam jangka panjang sampai seumur hidup. 

(Meilani dan Setyawati, 2012) 

Kelebihan MOW : 

a) Sangat efektif (0,5 kehamilan per 100 perempuan selama 

tahun pertama penggunaan 

b) Tidak mempengaruhi proses menyusui 

c) Tidak bergantung pada faktor senggama 

d) Baik bagi klien apabila kehamilan akan menjadi risiko 

kesehatan yang serius 

e) Pembedahan sederhana, dapat dilakukan dengan anestesi 

local 

f) Tidak ada efek samping dalam jangka panjang 

g) Tidak ada perubahan dalam fungsi seksual. 

Efek samping MOW : 

a) Risiko dan efek samping pembedahan 

b) Kadang sedikit terasa nyeri pada saat operasi 

c) Infeksi mungkin saja terjadi, bila prosedur operasi tidak 

benar. 

 

Kontraindikasi MOW : 

a) Hamil 

b) Perdarahan vaginal yang belum dijelaskan 

c) Infeksi sistemik atau pelvic yang akut 

d) Memiliki penyakit jantung, paru-paru, hernia diafragmatika, 

hernia umbilikalis, dan peritonitis akut 
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e) Tidak boleh menjalani proses pembedahan 

f) Kurang pasti mengenai keinginannya untuk fertilitaas di 

masa depan 

g) Belum memberikan persetujuan tertulis. 

(Anggraini dan Martini, 2011) 

 

Waktu pelaksanaan MOW : 

a) Setiap waktu selama siklus menstruasi apabila diyakini 

secara rasional klien tidak hamil 

b) Hari ke 6 hingga ke 13 dari siklus menstruasi 

c) Pasca persalinan 

d) Pasca keguguran. 

 

Indikasi MOW : 

a) Umur termuda 25 tahun dengan 4 anak hidup 

b) Umur 30 tahun dengan 3 anak hidup 

c) Umur 35 tahun dengan 2 anak hidup. 

(Anggraini dan Martini, 2011) 

 

9) Kontrasepsi dengan Metode Operasi Pria (MOP) atau 

Vasektomi 

Vasektomi adalah cara KB permanen bagi pria yang sudah 

memutuskan tidak ingin mempunyai anak lagi. (Anggraini dan 

Martini, 2011) 

Kelebihan MOP : 
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a) Tidak akan mengganggu ereksi 

b) Perlindungan terhadap terjadinya kehamilan sangat tinggi, 

dapat digunakan seumur hidup 

c) Tidak mengganggu hubungan seksual 

d) Lebih aman 

e) Lebih praktis 

f) Lebih efektif 

g) Lebih ekonomis 

h) Tidak ada mortalitas/kematian 

i) Pasien tidak perlu dirawat di rumah sakit 

j) Tidak ada risiko kesehatan 

k) Tidak harus diingat-ingat 

l) Sifatnya permanen. 

(Anggraini dan Martini, 2011) 

 

Efek samping : 

a) Harus ada tindakan pembedahan 

b) Tidak dilakukan pada suami yang ingin mempunyai anak 

c) Kadang terasa nyeri atau terjadi perdarahan setelah 

operasi 

d) Kadang timbul infeksi pada kulit skrotum, apabila 

operasinya tidak sesuai dengan prosedur. 

(Anggraini dan Martini, 2011) 

Kontraindikasi MOP : 

a) Penderita hernia 
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b) Penderita kencing manis 

c) Penderita kelainan pembekuan darah 

d) Penderita penyakit kulit atau jamur di daerah kemaluan 

e) Tidak tepat pendiriannya 

f) Memiliki peradangan pada buah zakar 

g) Infeksi di daerah testis dan penis 

h) Hernia 

i) Varikokel 

j) Buah zakar membesar karena tumor 

k) Hidrokel 

l) Buah zakar tidak turun 

m) Penyakit kelainan pembuluh darah. 

 

Indikasi MOP : 

a) Pasangan yang tidak ingin lagi menambah jumlah anak 

b) Pasangan yang isterinya sudah sering melahirkan 

c) Memiliki penyakit yang membahayakan kesehatan 

d) Pasangan yang telah gagal dengan kontrasepsi lain. 

 

2. Tinjauan Asuhan Kebidanan 

1. Manajemen Kebidanan 

Manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang 

digunakan sebagai metode pemberian pelayanan yang utuh dan 

menyeluruh dari bidan ke kliennya, yang merupakan suatu proses 

manajemen kebidanan yang diselenggarakan untuk memberikan 
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pelayanan yang berkualitas melalui tahapan dan langkah – langkah yang 

disusun secara sistematis untuk mendapatkan data, memberikan 

pelayanan yang benar sesuai dengan keputusan klinik yang dilakukan 

dengan tepat. Tujuh langkah manajemen kebidanan menurut varney : 

Langkah pertama : Pengumpulan data dasar, Melakukan pengkajian 

dengan pengumpulan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi 

keadaan klien meliputi, riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, meninjau 

catata terbaru atau catatan sebelumnya, meninjau data laboratorium dan 

membandingkannya dengan hasil study. 

Langkah kedua : Intepretasi data dasar, menetapkan disgnosis atau 

masalah berdasarkan penafsiran data dasar yang telah dikumpulkan. 

Langkah ketiga : Mengidentifikasi diagnosis atau masalah potensial, 

berdasarkan diagnosa mengantisipasi penanganannya atau masalah 

yang telah ditetapkan. 

Langkah keempat : Identifikasi kebutuhan akan tindakan segera, untuk 

melakukan konsultasi kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain 

berdasarkan kondisi lain. 

Langkah kelima : Perencanaan tindakan yang dilakukan, merupakan 

kelanjutan penatalaksanaan terhadap masalah atau diagnosa yang telah 

diidentifikasi dan diantisipasi. 

Langkah keenam : Pelaksanaan, melaksanakan rencana asuhan 

komprehensif. Pelaksanaan yang efisien akan berhubungan dengan 

waktu dan biaya dapat meningkatkan mutu dan asuhan klien. 

Laporan ketujuh : Evaluasi, keefektifkan dan asuhan yang sudah 

diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan. 
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 ( Muslihatun W, 2009; h. 122 - 125 ) 

2. Pendokumentasian kebidanan 

Metode dalam Pendokumentasian  pelayanan kebidanan yang 

digunakan antara lain SOAPIER, SOAPIE dan SOAP. Dalam metode 

SOAP, S adalah data Subjektif, O adalah data Objektif, A adalah Analisis 

/ Assessment, dan P adalah Planning. Merupakan catatan yang bersifat 

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

merupakan proses pemikiran penatalaksanaan manajemen kebidanan. 

 S ( Data Subjektif ) 

Merupakan pendokumentasian manajemen kebidanan menurut 

Helen Varney langkah pertama (pengkajian data), terutama data yang 

diperoleh dari anamnesis. Data Subjektif ini berhubungan dengan 

masalah dari sudut pandang pasien. Ekspresi pasien mengenai 

kekhawatiran dan keluhannya yang dicatat sebagai kutipan langsung atau 

ringkasan yang akan berhubungan langsung dengan diagnosis. Data 

subyektif ini nantinya  akan menguatkan diagnosis yang akan disusun. 

O (Data Objektif) 

Merupakan pendokumentasian manajemen kebidanan menurut 

Helen Varney pertama (pengkajian data), terutama data yang diperoleh 

dari melalui hasil observasi yang jujur dari pemeriksaan fisik pasien, 

pemeriksaan laboratorium / pemeriksaan diagnostik lain. Catatan medik 

dan informasi dari keluarga atau orang lain dapat dimasukkan dalam data 

objektif ini. Data ini akan memberikan bukti gejala klinis pasien dan fakta 

yang berhubungan dengan diagnosis. 
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A (Assessment) 

Merupakan pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi 

(kesimpulan) dari data subjektif dan objektif. Analisis / Assessment 

merupakan pendokumentasian manajemen kebidanan menurut Helen 

Varney langkah kedua, ketiga dan keempat sehingga mencakup hal – hal 

berikut ini : diagnosis / masalah kebidanan, diagnosis / masalah potensial 

serta perlunya mengidentifikasi kebutuhan tindakan segera untuk 

antisipasi diagnosis / masalah potensial dan kebutuhan tindakan segera 

harus diidentifikasi menurut kewenangan bidan, meliputi tindakan mandiri, 

tindakan kolaborasi dan tindakan merujuk klien. 

P (Planning) 

Planning / perencanaan adalah membuat rencana asuhan saat ini 

dan yang akan datang. Rencana asuhan disusun berdasarkan hasil 

analisis dan interpretasi data. Planning dalam metode SOAP ini juga 

merupakan gambaran pendokumentasian Implementasi dan Evaluasi. 

Sehingga P dalam SOAP meliputi pendokumentasian manejemen 

kebidanan menurut Helen Varney langkah kelima, keenam dan ketujuh. 

Rencana asuhan ini bertujuan untuk mengusahakan tercapainya kondisi 

pasien seoptimal mungkin dan mempertahankan kesejahteraannya. 

Dalam planning juga harus mencantumkan evaluasi yaitu tafsiran 

dari efek tindakan yang telah diambil untuk menilai efektivitas asuhan / 

hasil pelaksanakan tindakan. Evaluasi berisi analisis hasil yang telah 

dicapai dan merupakan fokus ketepatan nilai tindakan / asuhan. 

(Muslihatun W, 2009; h. 122 – 125) 
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3. Landasan Hukum Kewenangan Bidan 

Dalam memberikan Asuhan Kebidanan, Bidan sebagai petugas 

kesehatan memiliki kewenangan atas tindakan yang dilakukan agar 

sesuai dengan kompetensi pada profesi, dengan adanya asuhan 

kebidanan komprehensif pada ibu mulai dari kehamilan, persalinan, Bayi 

baru lahir, Nifas, dan keluarga berencana dan metode yang akan 

digunakan setelah persalinan. Kompetensi yang sesuai dengan asuhan 

tersebut menurut peraturan mentri kesehatan Republik Indonesia nomor 

1464/MENKES/SK/III/2010 adalah : 

a. Pasal 9 

Menyatakan bahwa bidan dalam menjalankan prakteknya berwenang 

untuk memberikan pelayanan yang meliputi pelayanan kesehatan ibu, 

pelayanan kesehatan anak, remaja, usia reproduksi maupun keluarga 

berencana. 

b. Pasal 10  ayat 1 dan 2 

Menyatakan bahwa pelayanan kesehatan yang dimaksud pada pasal 

9 adalah pelayanan konseling pada masa praa hamil, pelayanan 

antenatal pada kehamilan normal, pelayanan persalinan normal, 

pelayanan ibu nifas normal, pelayanan ibu menyusui dan pelayanan 

konseling pada masa antara dua kehamilan. 

c. Pasal 11 

Mengatakan bahwa bidan berwenang untuk memberikan pelayanan 

kesehatan anak yang meliputi : 1) melakukan asuhan bayi baru lahir 

normal termasuk resusitasi, pencegahan hipotermi, inisiasi menyusui 

dini, injeksi vitamin K 1, perawatan bayi baru lahir pada masa 
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neonatal (0-28 hari) dan perawatan tali pusat, 2) penanganan 

hipotermi pada bayi baru lahir dan segera merujuk, 3) Penanganan 

Kegawat-daruratan, dilanjutkan dengan perujukan, pemberian 

imunisasi rutin sesuai program pemerintah, 3) Pemantauan tumbuh 

kembang bayi, anak balita dan anak pra sekolah, 4) Pemberian 

konseling dan penyuluhan, Pemberian surat keterangan kelahiran, 5) 

Pemberian surat keterangan kematian.  

d. Pasal 12 dan 13 

Mengatakan bahwa bidan berwenang untuk memberikan pelayanan 

kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana yang 

meliputi pil oral, kondom, suntikan, alat kontrasepsi dalam rahim, dan 

memberikan pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit. 
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