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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teori 

1. Kehamilan 

a. Definisi kehamilan 

Proses kehamilan merupakan mata rantai yang bersinambung dan 

terdiri dari ovulasi, migrasi spermatozoa dan ovum, konsepsi dan 

pertumbuhan zigot, nidasi (implantasi) pada uterus, pembentukan 

plasenta, dan tumbuh kembang hasil konsepsi sampai aterm. 

(Manuaba, 2010; h. 75). 

Kehamilan merupakan masa yang dimulai dari konsepsi sampai 

lahirnya janin yang berlangsung selama 280 hari (40 minggu) dihitung 

dari hari pertama haid terakhir (Prawirohardjo, 2009; h. 89). 

Menurut Saifudin (2009; h. 89) Masa kehamilan dimulai dari 

konsepsi sampai lahirnya janin.Lamanya hamil normal adalah 280 

hari (40minggu 7 hari) dihitung dari hari pertama haid terakhir. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kehamilan 

adalah rangkaian peristiwa yang dimulai dari konsepsi yang 

berkembang menjadi fetus yang aterm dihitung dari hari pertama haid 

terakhir. 

b. Tanda dan Gejala kehamilan 

1) Tanda-tanda presumptive 

a) Amenore 

Wanita harus mengetahui tanggal hari pertama haid 

terakhir (HT) supaya dapat ditaksir umur kehamilan dan 
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taksiran tanggal persalinan (TTP), yang dihitung dengan 

menggunakan rumus dari neagle : TTP = ( hari HT+7) dan ( 

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

b) Mual dan muntah 

Biasanya terjadi pada bulan-bulan pertama kehamilan 

hingga akhir triwulan pertama.Kerena sering terjadi pada pagi 

hari, disebut morning sickness (sakit pagi). Apabila timbul 

mual dan muntah berlebihan karena kehamilan, disebut 

hiperemesis gravidarum. 

c) Mengidam (Ingin Makanan Khusus) 

Ibu hamil sering meninta makanan atau minuman tertentu 

terutama pada bulan-bulan triwulan pertama. Mereka juga 

tidak tahan suatu bau-bauan. 

d) Pingsan 

Jika berada pada tempat-tempat ramai yang sesak dan 

padat, seorang wanita yang sedang hamil dapat pingsan. 

e) Tidak ada selera makan (anoreksia) 

Hanya berlangsung pada triwulan pertama kehamilan, 

kemudian nafsu makan timbul kembali. 

f) Lelah (fatigue) 

g) Payudara membesar, tegang, dan sedikit nyeri, disebabkan 

pengaruh estrogen dan progesterone yang merangsang 

duktus dan alveoli payudara. Kelenjar montgometri terllihat 

lebih membesar. 
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h) Miksi sering, karena kandung kemih tertekan oleh rahim yang 

membesar. Gejala itu akan hilang pada triwulan kedua 

kehamilan. Pada akhir kehamilan, gejala tersebut muncul 

kembali karena kandung kemih ditekan oleh kepala janin. 

i) Konstipasi/obstipasi karena tonus otot-otot usus menurun oleh 

pengaruh hormon steroid. 

j) Pigmentasi kulit oleh pengaruh hormon kortikosteroid 

plasenta, dijumpai di muka (chloasma gravidarum), areola 

payudara, leher, dan dinding perut ( linea nigra = grisea). 

k) Pemekaran vena-vena (varises) dapat terjadi pada kaki, betis, 

dan vulva, biasanya dijumpai pada triwulan akhir. 

2) Tanda-tanda kemungkinan hamil :  

a) Perut membesar 

b) Uterus membesar  

Terjadi perubahan dalam bentuk, besar, dan konsistensi 

rahim. 

c) Tanda hegar 

Ditemukannya serviks dan istimus uteri yang lunak pada 

pemeriksaan  bimanual saat uasi kehamilan 4 sampai 6 

minggu. 

d) Tanda Chadwick  

Perubahan warna menjaidi kebiruan yang terlihat diporsio, 

vagina dan labia. Tanda-tandatersebut timbul akibat pelebaran 

vena karena peningkatan kadar estrogen. 
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e) Tanda piskacek 

Pembesaran dan pelunakan rahim kerahim kesalah satu sisi 

rahim yang berdekatan dengan tuba uterine.Biasanya tanda ini 

ditemukan diusia kehamilan 7-8 minggu. 

f) Kontraksi-kontraksi kecil uterus jika dirangsang = Braxton-

Hicks 

g) Teraba ballottement 

h) Reaksi kehamilan positif 

3) Tanda pasti kehamilan 

a) Gerakan janin yang dapat dilihat atau dirasa atau diraba, juga 

bagian-bagian janin 

b) Denyut jantung janin  

(1) Didengarkan dengan stetoskop-monoaural leanec 

(2) Dicatat dan didengar dengan alat Doppler 

(3) Dicatat dengan foto-elektronikdiogram 

(4) Dicatat pada ultra sonografi 

c) Terlihat tulang-tulang janin dalam foto rontgen 

(Mochtar R, 2013 h;35). 

c. Periode Kehamilan 

Kehamilan Dibedakan Menjadi 3 Triwulan (Trimester) Yaitu : 

1) Trimester I : 0-12 minggu (Prawirohardjo 2008, h:213)  

Dimulai dari minggu pertama yaitu masa pembelahan sel, 

sejak terjadinya pembuahan antara ovum oleh sperma, zigot yang 

terbentuk membelah diri sampai fase morula dan blastula. 

Menjelang akhir minggu pertama terjadi implantasi di endometrium 
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kavum uteri. Sampai pada akhir trimester pertama pertumbuhan 

dan diferensiasi janin terjadi begitu cepat, disertai dengan 

perkembangan berbagai karakteristik fisik lainnya. Beberapa 

sistem organ melanjutkan pembentukan awalnya sampai dengan 

akhir minggu ke 12 ( trimester pertama) ( Sukarni, 2013; h.81-82). 

a) Minggu ke 0 : sperma membuahi ovum kemudian hasil 

konsepsi membagi menjadi dua, empat, delapan setelah 

morulla masuk untuk menempel ±11 hari setelah konsepsi. 

b) Minggu ke-4/ bulan ke-1 : jantung mulai berdetak pada awal 

minggu ke-empat. Terjadi perkembangan yang pesat dan 

terbentuk lapisan lempeng embrionik longitudinal dan 

transversal. Pada akhir minggu ke-empat, embrio diperkirakan 

memiliki gambaran seperti kadal dan mempunyai bakal 

telinga, bakal lengan, dan bakal tungkai. 

c) Minggu ke-8 / bulan ke-2 : hidung, mulut, dan palatum mulai 

terbentuk dan mata mulai terlihat. Lengan dan tungkai 

mengalami banyak perkembangan dan bentuk kepala lebih 

besar daripada batang tubuh. 

d) Minggu ke-12 / bulan ke-3 : seluruh usus halus telah masuk ke 

dalam abdomen dan keluar dari tali pusat, genetalia eksterna 

telah memiliki karakteristik laki-laki atau perempuan, anus 

telah terbentuk, dan raut wajah janin sudah benar-benar 

tampak seperti manusia. Janin yang kini memiliki berat kurang 

lebih 0,5 hingga 1 ons mulai dapat menelan, melakukan gerak 
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pernafasan, berkemih, dan menggerakkan bagian tungkai 

tertentu (Varney, 2006; h. 508-509). 

2) Trimester II : 13 - 27 minggu (Prawirohardjo 2008, h;213 )  

Karakteristik utama perkembangan intrauterin pada trimester 

kedua adalah penyempurnaan sruktur organ umum dan mulai 

berfungsinya berbagai sistem organ. Sistem sirkulasi janin mulai 

menunjukkan adanya aktifitas denyut jantung dan aliran darah ( 

Sukarni 2013, h;82 ). 

a) Minggu ke-16 / bulan ke-4 : perkembangan tubuh semakin 

cepat sementara perkembangan tungkai lebih lambat daripada 

lengan. Kedua lengan telah mencapai panjang sesungguhya. 

Kuku jari-jari tangan mulai berkembang, tetapi kuku jari-jari 

kaki belum. Respon refleks dan kegiatan muskular mulai 

terjadi. Pada akhir minggu ke-16, berat janin antara 3,5-4 ons. 

b) Minggu ke-20 / bulan ke-5 : kaki telah mencapai panjang total 

dan kuku pada jari-jari kaki mulai tumbuh. Pergerakan janin 

menjadi lebih kuat. Pada akhir bulan, verniks kaseosa mulai 

menutupi seluruh tubuh. Detak jantung dapat didengar 

menggunakan fetoskop pada akhir bulan. Pada akhir minggu 

ke-20, berat badan kurang lebih hampir 500 gram. 

c) Minggu ke-24 / bulan ke-6 : seluruh tubuh janin dilapisi lanugo. 

Alis, bulu mata, dan rambut kepala mulai muncul. Janin dapat 

melakukan gerakan seperti menangis dan menghisap. Tangan 

mulai membentuk kepalan dan pegangan. Lemak coklat juga 
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mulai terbentuk. Pada akhir bulan, janin memiliki berat kurang 

lebih 1,25 pon (Varney, 2006  H;511). 

3) Trimester III : 28 - 40 minggu ( Prawirohardjo 2008, h;213 )  

Karakteristik utama perkembangan intrauterin pada trimester 

ketiga adalah penyempurnaan struktur organ dan penyempurnaan 

fungsi berbagai sistem organ (Sukarni,2013; h.86). 

a) Minggu ke-28 / bulan ke-7 : surfaktan mulai dihasilkan di paru-

paru pada usia 26 minggu. Rambut kepala semakin panjang, 

gerakan menghisap menjadi lebih kuat, mata mulai menutup 

dan membuka, dan kuku-kuku pada jari mulai terlihat. Berat 

janin sekitar 1000 gram pada akhir minggu ke-28. 

b) Minggu ke-32 / bulan ke-8 : verniks kaseosa yang tebal 

menutupi seluruh tubuh janin. Kuku jari sudah mencapai 

ujungnya, kuku kaki sudah mulai tumbuh tetapi belum 

mencapai ujungnya. Pada akhir bulan, berat janin sekitar 3,75 

pon. 

c) Minggu ke-36 / bulan ke-9 : rambut memanjang, kuku pada jari 

kaki telah mencapai ujungnya, dan testis sebelah kiri biasanya 

telah turun ke skrotum. Selama minggu ke-36, berat badan 

janin kurang lebih 2500 gram. 

d) Minggu ke-40 / bulan ke-10 : pertumbuhan dan perkembangan 

utuh telah dicapai. Kedua testis telah masuk ke dalam skrotum 

pada akhir bulan ini. Lanugo telah menghilang pada hampir 

seluruh tubuh. Kuku-kuku mulai mengeras melebihi kedua 

ujung jari tangan dan jari kaki (Varney, 2006 h;511-512). 
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d. Tahap perkembangan janin dan kebutuhan nutrisi ibu. 

1) Trimester l 

a) Kualitas diit pada masa ini sangat lah penting. 

b) 2 minggu setelah pembuahan, maka sel telur yang telah 

dibuahi menempel pada edometrium, kemudian terjadi 

pembelahan sel dengan cepat, terjadi pembentukan plasenta. 

c) Masa penyesuaian tubuh ibu. 

d) Pertumbuhan janin masih lambat sehingga kebutuhan nutrisi 

terutama kalori belum banyak. 

e) Perubahan fisiologis dengan manifestasi ngidam, mual, 

muntah dapat menyebabkan nafsu makan menurun dan 

berakibat asupan nutrisi kurang. 

2) Trimester ll 

a) Pada masa ini pertumbuhan janin sangat pesat. 

b) Pada minggu lll-Vlll adalha masa pembentukan organ penting 

seperti jantung, hati, ginjal, otak. 

c) Dibutuhkan tambahan nutrisi baik dari segi kualitas maupun 

kuantitas, untuk menghindari defisiensi asupan nutrisi dan 

cacat bawaan, menyimpan lemak dan nutrisi lainya, serta 

persiapan partus dan laktasi. 

3) Trimester lll 

a) Sejak minggu Vlll hingga menjelang persalinan sel-sel tubuh 

janin mengalami perbanyakan dan pembesaran. 
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b) Pada masa ini tambahan nutrisi dibutuhkan untuk 

pertumbuhan janin yang cepat, persiapan persalinan dan 

persiapan menyusui (Sukarni 2013). 

e. Kenaikan Berat Badan pada Kehamilan 

Seorang ibu yang sedang hamil mengalami kenaikan berat badan 

sebanyak 10-12 kg. Pada trimester l kenaikan berat badan seorang 

ibu tidk mencapai 1 kg, namun setelah mencapai trimester ll 

pertambahan berat badan semakin banyak yaitu 3 kg dan pada 

trimester lll sebanyak 6 kg. kenaikan tersebut disebabkan karena 

adanya pertumbuhan janin, plasenta dan air ketuban. Kenaikan berat 

badan yang ideal untuk seorang ibuyang gemuk yaitu 7 kg dan 12,5 

kg untuk ibu yang tidak gemuk. Jika berat badan ibu tidak normal 

maka akan memunginkan terjadinya keguguran, lahir premature, 

BBLR, gangguan kekuatan rahim saat kelahiran (kontraksi), dan 

perdarahan setelah persalinan (Sukarni, 2013 ). 

f. Perubahan fisiologi pada kehamilan 

1) Perubahan pada sistem reproduksi  

a) Uterus 

Selama kehamilan  uterus akan beradaptasi untuk 

menerima dan melindungi hasil konsepsi ( janin, plasenta, 

amnion ) sampai persalinan. Pembesaran uterus meliputi 

peregangan dan penebalan sel – sel otot yang dipengaruhi 

oleh esterogen dan sedikit progesteron ( Prawirohardjo S, 

2008; h. 175 ). Sedangkan Menurut Mochtar (2011; h. 29) 

perubahan pada uterus terkait dengan pertama ukuran uterus 
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pada kehamilan cukup bulan mencapai 30 x 25 x 20 cm 

dengan kapasitas lebih dari 4000 cc. Kedua berat uterus akan 

bertambah dari 30 gram menjadi 1000 gram pada akhir 

kehamilan (40 minggu). Ketiga bentuk dan konsistensi rahim 

dimulai dari bentuk seperti buah alpukat, bulat sampai dengan 

bujur telur. Keempat adalah posisi rahim pada awal kehamilan 

dalam antefleksi, pada 4 bulan pertama kehamilan rahim tetap 

berada dalam rongga pelvis, setelah itu dapat memasuki 

rongga perut yang dalam pembesarannya dapat mencapai 

batas hati. 

b) Serviks 

Menurut Prawirohardjo (2008; h. 177) bahwa pada satu 

bulan setelah terjadinya konsepsi serviks akan menjadi lebih 

lunak dan kebiruan. Perubahan ini terjadi akibat penambahan 

vaskularisasi dan terjadinya edema pada seluruh serviks, 

bersama dengan terjadinya hipertrofi, dan hyperplasia pada 

kelenjar – kelenjar serviks.   

c) Vagina dan Vulva 

Pada bagian ini akan mengalami perubahan warna 

menjadi keunguan atau yang dikenal dengan nama tanda 

Chadwick. Dinding vagina akan bertambah panjang sebagai 

proses mempersiapkan peregangan saat persalinan serta 

terjadi peningkatan sekresi berupa keputihan ( Prawirohardjo 

S, 2008; h. 178-179 ). Vagina dan vulva yang mengalami 

perubahan warna menjadi keunguan akibat adanya 
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peningkatan pada pembuluh darah karena pengaruh hormon 

esterogen (Manuaba, 2010 h;92). 

d) Ovarium 

Berawal dari proses terhentinya ovulasi, organ ini berfungsi 

maksimal selama 6 – 7 minggu awal kehamilan dan setelah itu 

berperan sebagai penghasil progesteron dalam jumlah yang 

minimal ( Prawirohardjo S, 2008; h. 178 ). Sedangkan menurut 

Mochtar (2011; h. 30) perubahan pada ovarium dimulai dari 

terhentinya ovulasi sebagai siklus hidup wanita dan 

didalamnya masih terdapat korpus luteum graviditas sampai 

terbentuknya uri yang mengambil alih pengeluaran esterogen 

dan progesteron. 

e) Payudara 

Pada awal kehamilan perempuan akan mengalami 

payudaranya menjadi lebih lunak, puting susu akan lebih 

besar dan menonjol,menghitam dan tegak ( Prawirohardjo S, 

2008; h. 179 ). Proses pigmentasi kulit dipengaruhi oleh 

estrogen dan progesteron yang memiliki efek menstimulasi 

melanosit. Sehingga menimbulkan warna gelap disekitar 

putting susu (Varney, 2006; h. 493). Payudara mengalami 

pertumbuhan dan perkembangan  sebagai persiapan 

memberikan ASI pada saat laktasi. Perkembangan payudara 

tidak dapat dilepaskan dari pengaruh hormon saat kehamilan, 

yaitu estrogen, progesterone dan somatomamotrofin fungsi 

hormone tersebut adalah  Estrogen yang berpengaruh 
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terhadap hipertrofi sistem saluran payudara, menimbulkan 

penimbunan lemak dan air serta garam yang membuat 

payudara semakin besar dan terdapat adanya tekanan serat 

saraf yang menyebabkan terjadinya rasa nyeri. Hormon 

Progesteron berfungsi untuk mempersiapkan asinus dan 

meningkatkan jumlah dari sel asinus tersebut. Sedangkan 

hormon somatomamotrofin  berfungsi untuk mempengaruhi sel 

asinus untuk membuat kasein, laktalbumin, dan laktoglobulin, 

menyebabkan penimbunan lemak pada sekitar alveolus 

payudara dan merangsang pengeluaran kolostrum pada 

kehamilan (Manuaba, 2010; h. 92). 

f) Dinding perut  

Pembesaran rahim menimbulkan peregangan dan 

menyebabkan robeknya serabut elastic di bawah kulit 

sehingga timbul strie gravidarum. Jika terjadi peregangan yang 

hebat, misalnya pada hidramnion dan kehamilan ganda. Kulit 

perut pada linea alba bertambah pigmentasinya dan disebut 

linea nigra (Mochtar, 2011; h. 30). 

g. Perubahan dan adaptasi psikologi dalam masa kehamilan  

1) Trimester 1 

Trimester pertama dalam kehamilan digolongkan kedalam 

masa penyesuaian, penyesuaian yang dilakukan oleh wanita 

adalah terhadap kenyataan bahwa ia sedang mengandung dan 

ibu harus menerima tentang kenyataan yang ada sehingga 

keadaan psikologis ibu pada trimester 1 merupakan tugas yang 
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paling penting. Perasaan yang biasanya timbul pada ibu hamil 

adalah merasa sedih dan ambivalen tentang kenyataan bahwa 

sedang hamil, dimana wanita mengalami penolakan, kekecewaan, 

kecemasan, depresi dan kesedihan. Munculnya ambivalensi ini 

dikarenakan ibu berfikir focus hanya terhadap dirinya sendiri. 

Hasrat seksual pada trimester pertama sangat bervariasi antara 

wanita yang satu dengan yang lain, sebagian wanita hamil 

mengalami peningkatan hasrat seksual tetapi secara umum pada 

trimester pertama merupakan waktu terjadinya penurunan libido 

sehingga memerlukan komunikasi dengan pasangan untuk saling 

mengerti. Libido pada wanita hamil trimester 1 sangat dipengaruhi 

oleh keletihan, nausea, depresi, payudara yang membesar dan 

nyeri, kecemasan, kekawatiran, dan masalah – masalah lain yang 

merupakan hal yang normal terjaadi pada trimester pertama 

(Varney, 2006; h. 501 – 502 ). 

2) Trimester II 

Trimester kedua disebut sebagai periode pancaran kesehatan, 

saat ibu merasa sehat. Disebabkan umumnya wanita sudah 

merasa baik dan terbebas dari ketidaknyamanan kehamilan. Perut 

ibu belum terlalu besar, belum dirasakan sebagai beban, sudan 

mulai menerima kehamilannya, sudah dapat merasakan gerakan 

bayi dan merasakan kehadiran bayinya. Merasa terlepas dari 

kecemasan dan rasa tidak nyaman. Hubungan sosial wanita 

meningkat denagn yang lainnya, ketertarikan dan aktifitasnya 

terfokus pada kehamilan, kelahiran dan persiapan untuk peran 
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yang baru. Quickening menyerang wanita untuk memikirkan 

bayinya sebagai individu yang merupakan bagian dirinya, mulai 

perubahan dalam memusatkan dirinya ke bayi. Perhatian 

ditujukan pada kesehatan bayi dan kehadiran dalam keluarga. 

Denyut jantung janin semakin jelas, kecemasan orang tua ialah 

kemungkinan cacat pada anaknya. 

3) Trimester III 

Sering disebut dengan periode penantian. Periode ini, 

wanita menanti kehadiran bayinya sebagai bagian dari dirinya. 

Trimester ketiga adalah waktu untuk mempersiapkan kehadiran 

dan kedudukannya sebagai orang tua, terpusatnya perhatian pada 

kehadiran bayi. Sejumlah ketakutan terlihat selama trimester 

ketiga, khawatir terhadap hidupnya dan bayinya. Mulai merasa 

takut akan rasa sakit dan bahaya fisik yang akan timbul pada 

waktu melahirkan. Rasa tidak nyaman timbul karena perubahan 

body image, yaitu merasa dirinya jelek dan aneh, mengalami 

proses berduka seperti kehilangan perhatian dan hak istimewa 

selama kehamilan, terpisahnya bayi dari bagian tubuhnya, dan 

merasa kehilangan kandungan menjadi kosong, perasaan 

canggung, jelek, tidak rapih, membutuhkan perhatian yang besar 

dari pasangannya, hasrat seksual tidak setinggi pada trimester 

kedua karena abdomen manjadi sebuah penghalang ( Yuni 

Kusmiyati, 2008 ; h. 71-74 ). 
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h. Ketidaknyamanan yang timbul saat hamil 

1) Mual muntah 

Keluhan yang umumnya dialami pada kehamilan trimester 

satu, biasanya berkaitan dengan masalah hormonal progesterone 

yang meningkat yang menyebabkan gerakan peristaltic usus 

menurun sehingga waktu transit makanan dalam lambung dan 

usus melambat, adanya relaksasi pada katup esophagus dan 

lambung serta peningkatan tekanan rongga perut, disebabkan 

oleh rahim yang membesar. 

2) Sembelit 

Keluhan yang juga disebabkan oleh meningkatnya 

hormone progesterone yang menurunkan kontraksi usus sehingga 

menyebabkan penyerapan air yang lebih besar pada usus besar. 

3) Perdarahan 

Keluhan ini pada kehamilan awal merupakan salah satu 

tanda bisa adanya masala pada kandungan (abortus iminens). 

Bisa disebabkan karena kurangnya kekuatan pada kandungan, 

kontraksi atau ada kelainan pada janin. Perdarahan pada usia 

kehamilan yang lebih besar dapat disebabkan adanya kontraksi 

atau masalah pada ari-ari (plasenta) aeperti plasenta yang 

letaknya dibawah (plasenta previa) atau adanya plasenta yang 

lepas dari inplantasi dirahim (solusio plasenta).  

4) Sakit punggung 

Merupakan keluhan umum terutama pada trimester ketiga 

ketika pusat gravitasi pada tubuh telah bergeser.Terutama 
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dirasakan pada wanita pekerja yang sering membungkuk atau 

posisi menulis yang menunduk. 

5) Edema (pembengkakan) 

Keluhan umum pada kehamilan lanjut. Disebabkan karena 

tekanan pada pembuluh darah balik yang besar pada bagian 

bawah tubuh (vena kava inferior) dan vena panggul oleh rahim 

yang membesar yang menyebabkan peningkatan tekanan 

hidrostatik dikaki dan cairan dari pembuluh darah luar kejaringan 

sekitarnya. 

6) Kontraksi Braxton hicks 

Adanya rasa kencang / kejang/ kontraksi pada perut yang 

tidak teratur durasinya tidak lama dan tidak disertai keluarnya darh 

lendir. Merupakan kontraksi yang normal dan umumnya merupkan 

respon terhadap gerakan janin. 

7) Wasir / hemoroid 

Munculnya benjolan pada anus yang kadang 

mengeluarkan darah setelah buang air besar. Palng sering 

dirasakan pada kehammilan lanjut. Penyebabnya adalah adanya 

kelemahan pada otot pembuluh darah balik (vena) dan adanya 

peningkatan tekanan dalam rongga perut karena kehamilannya. 

8) Peningkatan frekuensi urin 

Sebuah keluhan umum pada hamil trimester awal atau 

akhir. Penyebabnya adalah adanya peningkatan volume cairan 

dalam pembuluh darah (intravaskuler), sehingga meningkatkan 

pembuangan pada ginjal. Pada kehamilan lanjut disebabkan 
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karena tekanan pada kandung kemih oleh rahim yang membesar 

(Marsha Khumaira, 2012 h. 34-35). 

9) Nyeri Ulu Hati 

Timbul menjelang akhir trimester kedua dan bertahan 

hingga trimester ketiga hal ini disebabkan karena adanya 

peningkatan keasaman pada lambung yang dapat berakibat 

membakar tenggorokan dan menimbulkan rasa tidak enak. Cara 

mengatasinya adalah dengan makan porsi kecil tetapi sering, 

kurangi posisi membungkuk, meregangkan lengan melebihi 

kepala untuk member tuang kepada perut, hindari makanan 

berlemak, hindari minum bersamaan dengan makan, hindari 

makanan yang dingin dan terlalu pedas, upayakan untuk minum 

susu murni daripada susu manis, dan hindari makanan berat 

sebelum tidur (Varney 2006 h;544) 

10) Varises pada vagina dan kaki 

Diakibatkan karena adanya gangguan sirkulasi vena dan 

peningkatan tekanan vena pada ekstremitas bagian bawah. Cara 

mengatasinya adalah kenakan kaos kaki penyokong, hindari 

pakaian ketat, hindari berdiri lama, sediakan waktu untuk istirahat, 

lakukan senam kegel untuk mengurangi varises vulva, mandi air 

hangat yang menenangkan (Varney 2006 h;544) 

i. Tanda bahaya kehamilan 

Dalam masa kehamilan terdapat beberapa tanda bahaya yang 

perlu diwaspadai. Tanda bahaya tersebut meliputi: 
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1) Perdarahan pada kehamilan muda 

Perdarahan yang terjadi pada kehamilan muda biasanya 

terjadi pada usia kehamilan sebelum 24 minggu. Perdarahan 

tersebut bisa disebabkan oleh: 

a) Implantation bleeding. Perdarahan saat trophoblas melekat 

pada endometrium,  biasanya terjadi saat implantasi 8 sampai 

12 hari setelah fertilisasi. 

b) Abortion. 15% terjadi pada abortus spontan sebelum usia 

kehamilan 12 minggu dan sering terjadi pada primigravida 

c) Hydatidiform molae. Akibat dari degenerasi chorionic vili pada 

awal kehamilan. Embrio mati dan di reabsorbsi/ mola terjadi di 

dekat fetus. 

d) Ectopic pregnancy. Ovum dan sperma yang berfertilisasi 

kemudian berimplantasi diluar dari uteri cavity. 

e) Cervical lesion. Lesi di cervik 

f) Vaginitis. Infeksi pada vagina   

(Sumarni, 2011; h.190) 

2) Perdarahan pada kehamilan lanjut 

  Biasanya terjadi pada usia kehamilan setelah 24 minggu. 

Perdarahan pada kehamilan lanjut dibagi menjadi 2 yaitu plasenta 

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

3) Hipertensi gravidarum 

Merupakan keadaan dengan tekanan darah sisitoloik dan 

diastolic lebih dari 140/90 mmHg. Pengukuran tekanan darah 

dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali selang 4 jam. Kenaikan 
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tekanan darah sistolik lebih dari 30 mmHg dan kenaikan diastolic 

lebih dari 15 mmHg (Prawirohardjo, 2009; h.535). 

4) Nyeri perut bagian bawah 

Nyeri perut yang bersifat menetap dan tidak hilang setelah 

beristirahat. Hal ini bisa berhubungan dengan apendiciti, 

kehamilan ekopik, aborsi, radang panggul, penyakit kantung 

empedu, uterus yang irritable, ISK atau abrupsio plasenta 

(Sumarni, 2011; h.191). 

5) Sakit kepala yang hebat 

Sakit kepala hebat, menetap dan tidak hilang setelah 

beristirahat disertai dengan pandangan kabur merupakan gejala 

preeklamsia (Sumarni, 2011; h.192). 

6) Pandangan kabur 

Pengaruh hormonal bisa mengacaukan pandangan pada 

ibu hamil. Gangguan visual yang dapat mengancam jiwa adalah 

beersifat mendadak, dan berbayang/ double vision (Sumarni, 

2011; h.192). 

7) Bengkak wajah dan jari-jari tangan 

Merupakan masalah yang serius apabila muncul pada 

muka dan tangan, tidak hilang setelah beristirahat dan disertai 

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

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

8) Gerakan janin tidak terasa 

  Secara normal ibu merasakan gerakan janin pada bulan ke 

5 atau ke 6 usia kehamilan. Jika bayi tidur gerakan janin melemah. 
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Gerakan bayi sangat terasa pada saat ibu istirahat, makan, minum 

dan berbaring. Biasanya bayi bergerak paling sedikit 3X dalam 

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

j. Faktor Risiko pada kehamilan 

1) Usia ibu 

Wanita yang meahirkan anak pada usia dibawah 20 tahun 

atau lebih dari 35 tahun merupakan faktor resiko terjadinya 

perdarahan pascapersalinan yang dapat mengakibatkan kematian 

maternal. Hal ini dikarenakan pada usia dibawah 20 tahun fungsi 

reproduksi seorang wanita belum berkembang dengan sempurna, 

sedangkan pada usia diatas 35 tahun fungsi reproduksi seorang 

wanita sudah mengalami penurunan dibandingkan fungsi 

reproduksi normal sehingga kemungkinan untuk terjadinya 

komplikasi pasca persalinan terutama perdarahan akan lebih 

besar. Perdarahan pascapersalinan yang mengakibatkan 

kematian maternal pada wanita hamil yang melahirkan pada usia 

dibawah 20 tahun 2-5 kali lebih tinggi daripada perdarahan 

pascapersalinan meningkat kembali setelah usia 30-35 tahun. 

2) Gravida 

Ibu-ibu dengan kehamilan lebih dari 1 kali atau termasuk 

multigravida mempunyai faktor resiko lebih tinggi terhadap 

terjadinya perdarahan pascapersalinan dibandingkan dengan ibu-

ibu yang termasuk golongan primigravida (hamil pertama kali). Hal 

ini dikarenakan pada mltigravida, fungsi reproduksi mengalami 
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penurunan sehingga kemungkinan terjadinya perdarahan 

pascapersalinan menjadi lebih besar. 

3) Paritas 

Paritas 2-3 merupakan paritas paling aman ditunjau dari 

sudut perdarahan pascapersalinan yang dapat mengakibatkan 

kematian maternal.Paritas satu dan paritas tinggi (lebih dari tiga) 

mempunyai angka kejadian perdarahan pascapersalinan lebih 

tinggi. Pada paritas yang rendah (paritas satu), ketidaksiapan ibu 

dalam menghadapi persalinan yang pertama merupakan faktor 

penyebab ketidakmampuan ibu hamil dalam menangani 

komplikasi yang terjadi selama kehmilan, persalinan dan nifas. 

4) Antenatal Care 

Tujuan umum antenatal care adalah menyiapkan seoptimal 

mungkin fisik dan mental ibu serta anak selama dalam kehamilan, 

persalinan dan nifas sehingga angka morbiditas dan mortalitas ibu 

serta anak dapat diturunkan. Pemeriksaan antenatal yang baik 

dan tersedianya fasilitas rujukan bagi kasus resiko tinggi terutama 

perdarahan yang selalu mungkin terjadi setelah persalinan yang 

mengakibatkan kematian maternal dapat diturunkan.Hal ini 

disebabkan karena adanya antenatal care tanda-tanda dini 

perdarahan yang berlebihan dapat dideteksi dan ditanggulangi 

dengan cepat (Marsha Khumaira, 2012). 
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k. Komplikasi pada kehamilan 

1) Anemia  

Anemia adalah suatu keadaan yang ditandai dengan 

penurunan nilai hemoglobin dibawah nilai normal. Dikatakan 

anemia jika kadar hemoglobin kurang dari 8 gr%. Perdarahan 

pasacapersalinan mengakibatkan hilangnya darah sebanyak 500 

ml atau lebih, dan jika hal ini terus dibiarkan tanpa adanya 

penanganan yang lebih tepat dan akurat akan mengakibatkan 

turunnya kadar hemoglobin dibawah nilai normal (Marsha 

Khumaira, 2012). 

a) Penyebab anemia 

(1) Kekuranngan gizi (malnutrisi) 

(2) Kurang zat besi dalam diet 

(3) Malabsorpsi 

(4) Kehilangan darah yang banyak : persalinan yang lalu, haid, 

dan lain-lain. 

(5) Penyakit-penyakit kronik : TBC, paru, cacing usus, malaria, 

dan lain-lain. 

b) Pengaruh  anemia terhadap kehamilan 

Anemia memberikan pengeruh kurang baik bagi ibu, baik 

dalam kehamilan, persalinan maupun nifas. Berbagai penyulit 

yang timbul akibat anemiadalam masa kehamilan diantaranya: 

Terjadinya abortus, partus prematurus, partus lama karena 

inersia uteri, perdarahan postpartum karena atonia uteri, syok, 

Infeksi baik intrapartum maupun postpartum, anemia yang 
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sangat berat dengan kadar Hb kurang dari 4gr/100ml dapat 

menyebabkan dekompensasi kordis (Wiknjosastro, 2007 

h;451). 

2) Hiperemesis gravidarum (mual dan muntah) 

Mual dan muntah adalah gejala yang wajar dan sering di 

dapatkan pada kehamilan trimester I. Gejala ini kurang lebih 

terjadi 6 minggu setelah hari pertama haid terakhir dan 

berlangsung selama kurang lebih 10 minggu. Perasaan mual 

disebabkan karena meningkatnya kadar estrogen dan HCG dalam 

serum. Beberapa factor yang mempengaruhi terjadinya 

hyperemesis gravidarum yaitu Factor predisposisi yang sering 

dikemukankan adalah primigravida, mola hidatidosa, dan 

kehamilan ganda. Pencegahan  terhadap hyperemesis gravidarum 

perlu dilaksanakan dengan memberikan keyakinan bahwa mual 

dan muntah merupakan gejala yang fisiologik pada kehamilan 

muda dan akan hilang setelah kehamilan 4 bulan, menganjurkan 

mengubah makan sehari-hari dengan makanan dalam jumlah kecil 

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

3) Preeklamsi dan eklamsi  

Preeklamsia merupakan penyakit dengan gejala hiertensi, 

oedem, dan proteinuria karena kehamilan.Secara umum Penyakit 

ini muncul pada triwulan ke 3 kehamilan.Untuk menegakkan 

diagnosa preeklamsi, kenaikan tekanan sistolik harus 30 mmHg 

atau lebih di atas tekanan biasanya atau mencapai 140 mmHg 

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

kehamilan karena tindakan dapat mencegah terjadinya eklamsi 

dengan bayi yang masih prematur, penundaan pengakhiran 

kehamilan mungkin dapat menyebabkan eklamsi atau kematian 

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

4) Malpresentasi pada Kehamilan 

a) Pengertian Presentasi bokong pada kehamilan 

Letak sungsang adalah letak memanjang dengan bokong 

sebagai bagian yang terendah ( presentasi bokong ) ( Rukiyah 

Y, 2010; h. 238 ). 

Letak sungsang adalah janin terletak memanjang dengan 

kepala di fundus uteri dan bokong di bagian bawah kavum 

uteri. Pada letk sungsang, berturut – turut lahir bagian – 

bagian yang makin lama makin besar dimulai dari lahirnya 

bokong, bahu kemudian kepala ( Sukarni I, 2013; h. 259 ). 

Presentasi bokong diartikan sebagai bagian terendah janin 

adalah bokong. Presentasi bokong merupakan suatu keadaan 

dimana janin dalam posisi membujur atau memanjang, kepala 

berada pada fundus sedangkan bagian terendah adalah 

bokong (Sumarah,2009; h.122). 

b) Etiologi pada presentasi bokong dapat diketahui dari masa 

kehamilan yaitu : 

Multiparitas, prematuritas, kehamilan ganda, hidramnion, 

anensefalus, plasenta previa, panggul sempit, kelainan uterus 
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dan kelainan bentuk uterus, implantasi plasenta di kornus 

fundus uteri ( Sukarni I, 2013; h. 259 ). 

Penyebab dari letak sungsang antara lain adalah 

prematuritas karena bentuk rahim relatif kurang lonjong, air 

ketuban masih banyak, dan kepala relatif besar, hidramnion 

karena anak mudah bergerak, plasenta previa karena karena 

menghalangi turunnya kepala ke dalam pintu atas panggul; 

Bentuk rahim yang abnormal, kelainan bentuk kepala seperti 

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

Penyebab adanya letak sungsang dari sudut ibu adalah 

Keadaan rahim ( Rahim arkuatus, septum pada rahim, uterus 

dupleks, mioma bersama kehamilan ) keadaan plasenta ( 

plasenta letak rendah, plasenta previa ) Keadaan jalan lahir ( 

Kesempitan panggul, deformitas tulang panggul, dalam 

panggul terdapat tumor ). Sedangkan penyebab letak 

sungsang dari sudut bayi adalah tali pusat pendek atau lilitan 

tali pusat, Hidrosefalus, anensefalus,kehamilan kembar, 

hidramnion, oligohidramnion, dan prematuritas ( Manuaba, 

2010; h.492 ). 

Kehamilan kembar dapat menyebabkan terjadinya letak 

sungsang karena adanya lebih dari satu janin dalam rahim 

menyebabkan terjadinya persaingan tempat. Setiap janin 

berusaha mencari tempat yang nyaman sehingga ada 

kemungkinan bagian tubuh yang lebih besar ( yaitu bokong 

janin ) berada di bagian bawah rahim. Pada Mutiparitas dapat 
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terjadi letak sungsang diakibatkan karena rahim telah 

melahirkan beberapa anak sehingga lebih elastis dan janin 

mempunyai peluang besar untuk berputar hingga minggu ke-

37 dan seterusnya. Pada Hidramnion volume air ketuban yang 

melebihi normal menyebabkan janin lebih leluasa dalam 

bergerak meskipun sudah memasuki Trimester tiga sehingga 

memungkinkan bagian terbawah janin adalah bokong atau 

selain kepala. Selain itu kesempitan panggul dapat 

menyebabkan letak sungsang karena janin terdorong untuk 

mengubah posisinya. Hidrosefalus yaitu besarnya ukuran 

kepala akibat kelebihan cairan sehingga membuat janin 

mencari tempat yang lebih luas yaitu di bagian atas rahim. 

Plasenta previa dapat menyebabkan letak sungsang karena 

plasenta yang menutupi jalan lahir dapat mengurangi luas 

ruangan dalam rahim, akibatnya janin berusaha mencari 

tempat yang lebih luas yaitu di bagian atas rahim ( Jamaan T, 

2013; h.50-51 ). 

c) Deteksi dini presentasi bokong melalui ANC (Diagnosis) 

Pada masa kehamilan letak sungsang dapat di deteksi 

melalui pemeriksaan ANC yang teratur, tanda – tanda 

terjadinya letak sungsang dapat diperkirakan melalui: 

(1) Anamnesa : Pergerakan anak teraba oleh ibu di bagian 

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

yang mendesak tulang iga dan rasa nyeri pada daerah 
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tulang Iga karena kepala janin ( Rukiyah Y, 2013; h. 240-

241). 

Di dalam anamnesa perlu dilakukan pengkajian 

pada pasien tentang faktor – faktor yang dapat 

menyebabkan terjadinya presentasi bokong : 

(2) Multiparitas : Semakin bayak seseorang yang melahikan 

sehingga rahim sangat elastis dan memunginkan janin 

untuk bergarak dan berputar hingga minggu ke-37 

(Jamaan, 2013;h.50) 

(3) Riwayat Persalinan Prematur : Karena dapat berulang di 

kehamilan selanjutnya, pada kelahiran prematur bentuk 

rahim relatif kurang lonjong, air ketuban banyak (Yeyeh, 

2010; h. 241) 

(4) Tinggi badan < 145 cm yang berhubungan dengan 

panggul sempit. Panggul sempit mendorong janin 

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

(5) Riwayat Hamil Kembar 

Pada kehamilan kembar sering terjadi kesalahan 

presentasi dan posisi kedua janin. Begitu pula letak janin 

kedua dapat berubah setelah bayi lahir, misalnya dari 

letak lintang berubah jadi letak sungsang atau letak 

kepala. Berbagai kombinasi letak, presentasi dan posisi 

bisa terjadi, yang paling sering dijumpai adalah : Kedua 

janin dalam letak membujur presentasi kepala, letak 

membujur presentasi kepala bokong, keduanya 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Siti Farichatun Napasiyah, Kebidanan DIII UMP, 2014



38 
 

 

presentasi bokong, letak lintang dan presentasi kepala, 

letak lintang dan presentasi bokong, duu-duanya letak 

lintang, letak “69” adalah letak yang berbahaya karena 

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

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

fundus. Punggung dapat diraba pada salah satu sisi 

perut, bagian kecil pada sisi yang berlawanan, diatas 

simpisis teraba bagian yang kurang bundar dan lunak. 

(7) Auskultasi : Denyut jantung janin ( DJJ) sepusat atau 

DJJ ditemukan paling jelas pada tempat yang lebih tinggi  

( sejajar atau lebih tinggi dari pusat ). 

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

tubera ossisischii dan ujung os.sacrum, anus, genetalia 

anak jika edema tidak terlalu besar dapat diraba. 

Perbedaan antara letak sungsang dan kepala pada 

pemeriksaan dalam jika anus posisi terendah maka akan 

teraba lubang kecil, tidak ada tulang, tidak menghisap, 

keluar mekonium, jika presentasi kaki maka akan teraba 

tumit dengan sudut 900 , terasa jari – jari, pada presentasi 

lutut akan terasa patella dan poplitea. Pada presentasi 

mulut maka akan terasa hisapan pada jari, teraba rahang 

dan lidah. Presentasi tangan siku : terasa jari panjang dan 

tidak rata ( Rukiyah Y, 2013; h. 240-241). 
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5) Perdarahan antepartum   

Merupakan perdarahan yang terjadi pada masa 

kehamilan.Perdarahan antepartum biasanya dibatasi pada 

perdarahan jalan lahir setelah kehamilan 22 minggu. Perdarahan 

antepartum yang berbahaya umumnya bersumber pada kelaina 

plasenta.Klasifikasi klinis perdarahan antepartum dibagi menjadi 3 

yaitu Plasenta previa, Solusio plasenta, dan Perdarahan yang 

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

(a) Plasenta previa 

Plasenta previa adalah keadaan dimana plasenta 

berimplantasi pada tempat abnormal yaitu pada segmen 

baawah rahimsehingga menutupi sebagian atau seluruh 

pembukaan jalan lahir (ostium uteri interna ) 

(1) Plasenta previa totalis : seluruh ostium ditutupi plasenta 

(2) Plasenta previa partialis : sebagian ditutupi plasenta 

(3) Plasenta letak rendah : tepi plasenta berada 3-4 cm diatas 

pinggir pembukaan, pada pemeriksaan dalam  tidak 

teraba. 

(b) Solusio plasenta 

Suatu keadaan dimana plasenta yang letaknya normal 

terlepas dari perlekatannya sebelum janin lahir. 

(1) Solusio plasenta parsialis 

Bila hanya sebagian saja plasenta terlepas dari tempat 

perlekatannya. 
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(2) Solusio plasenta totalis (komplet) 

Bila seluruh plasenta sudah terlepas dari tempat 

perlekatannya. 

(3) Kadang-kadang plasenta ini turun ke bawah dan dapat 

teraba pada pemeriksaan dalam, disebut prolapsus 

plasenta ( Mochtar R, 2011 h;187-194 ). 

l. Penatalaksanan kehamilan 

1) Asuhan kehamilan kunjungan awal 

a) Tujuan kunjungan 

Tujuan asuhan kehamilan pada kunjungan awal : 

mengumpulkan informasi mengenai ibu hamil yang dapat 

membantu bidan dalam membina hubngan yang baik dan rasa 

sling percaya antara ibu dan bidan, mendeteksi komplikasi 

yang mungkin terjadi, menggunakan data untuk menghitung 

usia kehamilan dan tafsiran tanggal persalinan, merencanakan 

asuhan khusus yang dibutuhkan ibu. Tujuannya yaitu 

memfasilitasi hasil yang sehat dan positif bagi ibu dan bayi, 

menegakkan hubungan saling percaya, mendeteksi 

komplikasi-komplikasi kehamilan, mempersiapkan kelahiran, 

memberikan pendidikan (Yeyeh 2009). 

b) Pengkajian Data Subyektif Ibu Hamil 

(1) Anamnesa 

Anamnesa adalah untuk mendeteksi komplikasi-

komplikasi dan menyiapkan kelahiran dengan mempelajari 
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kehamilan dan kelahiran trdahulu, kesehatan umum dan 

kondisi social ekonomi. 

(2) Isi Riwayat pada Kunjungan Antenatal Pertama 

Informasi biodata, identitas ibu dan suami (nama, 

umur, pekerjaan, agama, suku, alamat) 

(3) Riwayat Kehamilan Sekarang 

HPHT dan siklus haid apakah normal, gerakan janin 

(kapan mulai dirasakan dan apakah ada perubahan), 

masalah dan tnda bahaya (termasuk rabun senja) 

(4) Keluhan pada kehamilan 

Penggunaan obat-obatan (termasuk jamu-jamuan),  

kekhawatiran lain yang dirasakan. 

(5) Riwayat Kehamilan, Persalinan, dan Nifas yang Lalu 

Jumlah kehamilan, anak yang lahir hidup, persalinan 

yang aterm, persalinan yang premature, keguguran atau 

kegagalan kehamilan, persalinan dengan tindakan (dengan 

forceps, atau dengan SC), riwayat perdarahan pada 

kehamilan, persalinan atau nifas sebelumnya, berat bayi 

sebelumnya < 2500 atau > 4000 kg, masalah-masalah lain 

yang dialami, riwayat kebidanan yang lalu membantu anda 

mengelolah asuhan pada kehamilan ini (konseling khusus, 

test, tindak lanjut dan rencana persalinan) 

(6) Riwayat Kesehatan/Penyakit yang diderita Sekarang dan 

Dulu 
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Ada tidaknya masalah kardiovaskuler, hipertensi, 

diabetes, malaria, PMS, HIV/AIDS, imunisasi toxoid 

tetanus (TT). 

(7) Riwayat Sosial Ekonomi 

Status perkawinan, respon ibu dan keluarga terhadap 

kehamilan ibu, riwayat KB, dukungan keluarga, kebiasaan 

makan dan gizi yang dikonsumsi dengan fokus pada 

vitamin A dan zat besi, kebiasaan hidup sehat meliputi 

kebiasaan merokok, minum obat atau alkohol, beban kerja 

dan kegiatan sehari-hari, tempat melahirkan dan penolong 

yang diinginkan (Yeyeh 2009). 

c) Pemeriksaan Fisik, Pemeriksaan Laboratorium 

(1) Pemeriksaan fisik 

(a) Pemeriksaan fisik umum 

Tinggi badan, berat badan, tanda-tanda vital 

(tekanan darah, nadi, suhu dan pernafasan) 

(b) Kepala dan leher 

Edema diwajah, ikterus pada mata, bibir pucat, 

leher meliputi pembengkakan saluran limfe atau 

pembengkakan kelenjar tiroid. 

(c) Payudara 

Ukuran, simetris, putting payudara, 

menonjolmasuk, keluarnya kolostrum atau cairan lain, 

retraksi massa, nodul axilla. 
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(d) Abdomen  

Luka bekas operasi, tinggi fundus uteri (jika > 

12 minggu), letak, presentasi, posisi dan penurunan 

kepala (jika > 36 minggu), mendengar denyut jantung 

janin (bila kehamilan lebih dari 18 minggu). 

(e) Tangan dan kaki 

Edema dijari tangan, kuku jari pucat, varises 

vena, reflex. 

(f) Genetalia luar (externa)  

Varices, perdarahan, luka, cairan yang keluar, 

kelenjar bartholini : bengkak (massa), cairan yang 

keluar. 

(g) Genetalia dalam (interna) 

Serviks meliputi cairan yang keluar, luka (lesi), 

ketulunakan, posisi, mobilisasi, tertutup atau membuka, 

vagina meliputi cairan yang keluar, luka, darah, ukuran 

adneksa, bentuk posisi, mobilitas, kelunakan, masa 

(pada trimester pertama) 
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(2) Pemeriksaan laboratorium 

Table 2.1 Pemeriksaan Laboratorium dan Nilainya. 

Tes 
laboratorium 

Nilai normal Nilai tidak 
normal 

Diagnose/masal
ah yang tsrkait 

Haemoglobin 10,5-14,0 <10,5 Anemia 
Protein urin 
dipstick 
merebus 

Terlacak/negative 
Bening/positif 

˃ atau = 2+ 
keruh (positif) 

Protein urin 
(mungkin ada 
infeksi PIH) 

Glukosa dalam 
urin benedict‟s 

  Diabetes 

VDRL/KPR tes 
pemeriksaan 
syphilis 
pertama 

Negative Positif Syphilis 

Faktor rhesus RH + RH - RH sensitization 
Golongan 
darah 

A B O AB - Ketidakcocokan 
ABO 

HIV  + AIDS 
Rubella Positif Negative Anomaly pada 

janin jika ibu 
mengalami infeksi 

Tinja (ova/telur 
cacing)dan 
parasit 

Negative Positif Anemia akibat 
cacing (cacing 
tambang) 

(yeyeh 2008) 

(a) Pemeriksaan haemoglobin 

Pemeriksaan haemoglobin adalah pengambilan 

darah melalui jaringan perifer, untuk mengetahui kadar 

haemoglobin dalam darah. Pemeriksaan Hb secara 

rutin selama kehamilan merupakan kegiatan rutin untuk 

mendeteksi anemia. Pemeriksaan Hb secara  sahli 

dilakukan pada ibu hamil pada kunjungan awal dan 

pada trimester lll (28 minggu) dan bila didapatkan 

tanda-tanda anemia menjelang persalinannya sebagai 

tindakan antisipasi pada proses persalinan jika terjadi 

komplikasi. Pemeriksaan Hb dilakukan minimal 2 kali 

selama kehamilan yaitu pada trimester I dan lll. 
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Hasil pemeriksaan Hb Sahli dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

(1) Hb normal /dikatakan tidak anemia  : 11 gr% 

(2) Anemia ringan : 9-10 gr% 

(3) Anemia sedang : 7-8 gr% 

(4) Anemia berat : < 7 gr % 

(b) Pemeriksaan protein urine 

Pemeriksaan protein urin ini bertujuan untuk 

mengetahui adanya preeklamsi pada ibu hamil yang 

sering kali menyebabkan masalah dalam kehamilan 

maupun persalinan dan terkadang menyebabkan 

kesakitan dan kematian ibu dan bayi bila tidak segera 

diatasi. Pemeriksaan protein urin adalah pemeriksaan 

protein dengan menggunakan asam asetat 5%,dan 

apabila dipanaskan urin menjadi keruh berarti ada 

protein didalam urin. 

Standar kadar kekeruhan protein urin adalah : 

(1) Negative : urin jernih 

(2) Positif 1 (+) : ada kekeruhan 

(3) Positif 2 (++) : kekeruhan mudah dilihat dan ada 

endapan 

(4) Positif 3 (+++) : urin lebih keruh dan endapan yang 

lebih jelas. 

(5) Positif 4 (++++) : urin sangat keruh dan disertai 

endapan menggumpal. 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Siti Farichatun Napasiyah, Kebidanan DIII UMP, 2014



46 
 

 

(c) Pemeriksaan urin reduksi 

Pemeriksaan urin reduksi bertujuan untuk melihat 

adanya glukosa dalam urin.Urin normal biasanya tidak 

mengandung glukosa. Dalam kasus tertentu urin 

mengandung glukosa seperti pada ibu yang 

mempunyai riwayat penyakit DM. 

Cara membaca hasil pemeriksaan urin reduksi : 

(1) Dikatakan  kadarnya 0% atau hasilnya negative bila 

hasil pembakarannya berwarna biru kehijauan 

(2) Hijau kekuningan mempunyai kadar +1 atau< 0,5 % 

(3) Kuning kehijauan mempunyai kadar +2 dengan 

kadar 0,5-1%, 

(4) Jingga mempunyai kadar +3 dengan kadar 1-2% 

(5) Merah bata mempunyai kadar +3 dengan kadar> 

2% 

2) Asuhan Kehamilan Kunjungan Ulang 

a) Pengkajian Data Fokus : Riwayat 

 Riwayat kehamilan sekarang menanyakan perasaan ibu 

saat ini, menanyakan masalah yang mungkin timbul, 

pemeriksaan keadaan umum, emosi dan tanda-tanda vital, 

riwayat kehamilan sekarang, menanyakan pada ibu perasaan 

kunjungan ini. 

b) Deteksi Komplikasi 

 Beberapa hal yang perlu ditanyakan terkait ada tidaknya 

komplikasi pada kehamilan sepeti perdarahan dari vagina, 
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pengeluaran cairan (yang baunya berbeda dengan bau urin) 

dari vagina, setiap rasa nyeri hebat, setiap nyeri perut yang 

nyata atau nyeri seperti mau haid, gerakan janin yang 

berlebihan atau yang cepat dan abnormal, tidak adanya 

gerakan janin, suhu tubuh yang tinggi, demam, menggigil, 

vomitus yang berlebih (sehingga tidak kemasukan makanan) 

sakit kepala yang hebat didaerah frontal (dahi), penglihatan 

kabur, urin yang keluar sedikit ketika buang air kecil, 

pembengkakan pada tangan, kaki dan muka (Yeyeh 2009) 

c) Pemeriksaan fisik 

 Kesan umum komposmentis atau tampak sakit. 

Pemeriksaan tekanan darah nadi, pernapasan dan suhu, berat 

badan. 

(1) Pemeriksaan abdomen  

 Pemeriksaan abdomen dilakukan untuk 

menetapkan dan memastikan bahwa pertumbuhan janin 

konsisten dengan usia hamil selama perjalanaan 

kehamilan. Pemeriksaan ini mungkin bisa menimbulkan 

kekhawatiran pada ibu hamil dan komunikasi yang 

sensitive selama prosedur penting dilakukan. Metode 

pemeriksaan abdomen meliputi inspeksi, palpasi dan 

auskultasi. 

(2) Inspeksi 

Ukuran uterus dikaji dengan memperkirakan melalui 

observasi. Namun, kandung kemih yang penuh, kolom 
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distensi atau obesitas dapat memberikan kesan yang 

keliru tentang ukuran janin. Bentuk uterus lebih panjang 

dari pada lebarnya jika posisi janinnya lungotudinal. 

Mengobservasi gerkan janin dan perubahan kulit 

abdomen dengan terdapat tanda garis pada kehamilan. 

(3) Palpasi   

Palpasi menggunakan kedua tangan untuk menyentuh 

bagian tubuh untuk membuat suatu pengukuran sensitive 

tanda khusus fisik. Pada kehamilan pemeriksaan palpasi 

dengancara maneuver leopold yaitu terdiri dari leopold 14. 

Leopold I Menentukan tinggi fundus uteri, bagian janin 

dalam fundus dan konsistensi fundus. Atau mennetukan 

letak kepala atau bokong dengan satu tangan fundus dan 

tangan lain diatas simfisis. 

Leopold II Menetukan batas damping kanan kiri dari 

rahim. Serta menentukan letak punggung janin pada letak 

lintang, tentukan letak janin. 

Leopold III Menentukan bagian terbawah janin apakah 

bagian terbawah janin sudah masuk atau masih dapat 

digoyangkan. 

Leopold IV Menenetukan bagian terendah apakah 

kepala atau bokong dan sudah seberapa jauh janin sudah 

masuk pintu atas panggul. (Manuaba, 2010.h; 116) 
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(4) Perkusi  

Merupakan tehnik pemeriksaan fisik dengan melibatkan 

pengetukan tubuh dengan ujung-ujung yang berguna untuk 

mengevaluasi ukuran, batasan, dan konsistensi organ- 

organ tubuh yang bertujuan menemukan adanya cairan di 

dalam rongga tubuh. 

(5) Auskultasi 

Auskultasi merupakan tehnik pemeriksaan fisik dengan 

mendengarkan suara atau bunyi yang dihasilkan. 

Mendengarkan denyut jantung janin adalah bagian dari 

proses dengan menggunakan dopler atau linex. Dengan 

batas normal denyut jantung janin 120–160 x/menit. 

(Prawirohardjo, 2010 hal 33) 

(6) Pemeriksaan laboratorium 

(a) Pemeriksaan Darah (Hb) 

Pemeriksaan darah dilakukan minimal dua kali 

selama kehamilan, yaitu pada trimester I dan trimester 

III. Dengan pertimbangan bahwa sebagian besar ibu 

hamil mengalami anemia. Menurut Manuaba 

(Manuaba, 2010; h.239). 

(b) Golongan darah 

Untuk mengetahui golongan darah ibu (Asrinah, 

dkk.2010 135) 
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(c) Pemeriksaan Urine 

Untuk mengetahui kandungan protein atau glukosa 

di dalamnya (Varney, 2006; h.531). Pada 

pemeriksaan urin menggunakan reagen dipstick jika 

ditemukan hasil positif maka itu menandakan terjadi 

pre eklmapsi sedangkan pemeriksaan glukosa di 

lakukan untuk mendiagnosa adanya diabetes pada 

kehamilan (Walsh et al, 2007; h.133). 

 

2. PERSALINAN 

1) Definisi persalinan 

Persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi 

(janin+uri) yang dapat hidup ke dunia luar, dari rahim melalui jalan 

lahir atau dengan jalan lain. ( Mochtar R,2011; h.69) 

Persalinan adalah rangkaian proses yang dimulai dengan 

kontraksi persalinan sejati, yang ditandai oleh perubahan progresif 

pada serviks, dan berakhir dengan pengeluaran hasil konsepsi oleh 

ibu. (Varney, 2006 h;672) 

Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks, dan 

janin turun ke jalan lahir dimana ketuban dan janin di dorong keluar 

melalui jalan lahir. ( Saifuddin, 2009; h.100) 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa persalinan 

merupakan suatu proses pengeluaran hasil konsepsi yang telah 

cukup bulan yang dapat hidup diluar uterus melalui jalan lahir yang 

berlangsung dalam waktu 18-24 jam. 
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2) Tanda-tanda persalinan 

1) Terjadi lightening 

 Menjelang minggu ke-36, tanda primigravida terjadi 

penurunan fundus uteri karena kepala bayi sudah masuk pintu 

atas panggul yang disebabkan : kotraksi Broxton hiks, ketegangan 

dinding perut, ketegangan ligamentum rotundum, dan gaya berat 

janin dimana kepala kearah bawah. Masuknya bayi ke pintu atas 

panggul menyebabkan ibu merasakan : 

(a) Ringan dibagian atas, dan rasa sesaknya berkurang 

(b) Bagian bawah perit ibu terasa penuh dan mengganjal 

(c) Terjadinya kesulitan saat berjalan 

(d) Sering berkemih (follaksuria) 

2) Terjadinya his permulaan 

 Makin tua kehamilan, pengeluaran estrogen dan 

progesteron makin berkurang sehingga produksi oksitosin 

meningkat, dengan demikian dapat menimblkan kontraksi yang 

lebih sering, his permulaan ini lebih sering diistilahkan sebagai his 

palsu. Sifat his palsu antara lain : 

(a) Rasa nyeri ringan dibagian bawah 

(b) Datangnya tidak teratur 

(c) Tidak ada perubahan pada serviks atau tidak ada tanda-tanda 

kemajuan persalinan 

(d) Durasinya pendek 

(e) Tidak bertambah bila beraktivitas (Sulistyawati, 2010). 
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3) Tanda-tanda timbulnya persalinan (inpartu) 

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 ( Mochtar R, 2011; h. 70). 

4) Fakto – faktor yang mempengaruhi persalinan 

1) Passage 

Jalan lahir terdiri dari panggul ibu, yakni bagian tulang padat (2 

tulang pangkal paha,1 tulang kelangkang dan 1 tlang tungging), 

dasar panggul,vagina, dan introitus (lubang luar vagina).  

Meskipun jaringan lunak, khususnya lapisan-lapisan otot dasar 

panggul ikut menunjang keluarnya bayi, tetapi panggul ibu jauh 

lebih berperan dalam proses persalinan. Janin harus berhasil 

menyesuaikan dirinya terhadap jalan lahir yang relativ kaku. Oleh 

karena itu ukuran dan bentuk panggul harus ditentukan sebelum 

persalinan dimulai ( Sumarah, 2009; h. 23 ). 

2) Passager / fetus 

Hal yang menentukan kemampuan untuk melewati jalan lahir 

dari faktor passager adalah : 

(a) Presentasi janin dan bagian janin yang terletak pada bagian 

depan jalan lahir, seperti presentasi kepala (verteks, muka, 

dahi), presentasi bokong (bokong murni/Frank Breech ), 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Siti Farichatun Napasiyah, Kebidanan DIII UMP, 2014



53 
 

 

bokong kaki (complete Beech), letak lutut atau letak kaki 

(incomplete breech), presentasi bahu (letak lintang) 

(b) Sikap janin 

Hubungan bagian janin (kepala) dengan bagian janin 

lainnya (badan), misalnya fleksi, defleksi,dll. 

(1) Posisi janin 

Hubungan bagian / point penentu dari bagian 

terendah janin dengan panggul ibu yang dapat dibagi 

dalam 3 unsur : Sisi panggul ibu (kiri, kanan, melintang), 

bagian terendah janin (oksiput, sacrum, dagu dan 

scapula), bagian panggul ibu (depan, belakang ) 

(2) Bentuk atau ukuran kepala janin menentukan kemampuan 

kepala untuk melewati jalan lahir 

(3) Hubungan janin dan panggul 

Terdapat beberapa hal untuk memahami keadaan janin di 

dalam uterus dan panggul antara lain : 

(1) Letak : hubungan antara sumbu panjang janin dengan 

sumbu panjang ibu 

(2) Presentasi : menunjuk pada bagian janin yang ada di atas 

PAP. Presentasi bokong, presentasi kepala, presentasi 

bahu 

(3) Bagian terendah : bagian terbawah janin dan terletak 

paling dekat dengan serviks. Pada periksa dalam bagian 

yang teraba pertama kali. 
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(4) Sikap : hubungan antara bagian janin yang satu dengan 

yang lainnya (fleksi, ekstensi) 

(5) Penunjuk : titik yang telah ditentukan pada bagian 

terendah janin yang digunakan untuk menyebutkan 

kedudukan 

(6) Kedudukan : hubungan antara penunjuk dengan bagian 

depan, belakang, atau samping panggul ibu (Sukarni, 

2013; h.194 – 200 ). 

5) Tahapan persalinan 

(1) Kala  I (Pembukaan) 

Pasien dikatakan dalam tahap persalinan kala I,jika sudah 

terjadi pembukaan serviks dan kontraksi terjadi teratur minimal 2 

kali dalam 10 menit aelama 40 detik.  

Kala l adalah kala pembukaan yang berlangsung antara 

pembukaan 0-10 cm (pembukaan lengkap). Proses ini terbagi 

menjadi dua fase, yaitu fase laten (8 jam) dimana serviks 

membuka sampai 3 cm dan fase aktif (7 jam) dimana serviks 

membuka dari 3-10 cm. kontraksi lebih kuat dan sering terjadi 

selama fase aktif. Pada permulaan his, kala pembukaan 

berlangsung tidak begitu kuat sehingga parturient (ibu yang 

sedang bersalin) masih dapat berjalan-jalan. Lama kala I untuk 

primigravida berlangsung 12 jam sedangkan pada multigravida 

sekitar 8 jam. Bedasarkan Kurve Friedman,diperhitungkan 

pembukaan primigravida 1 cm per jam dan pembukaan 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Siti Farichatun Napasiyah, Kebidanan DIII UMP, 2014



55 
 

 

multigravida 2 cm per jam.Dengan perhitungan tersebut maka 

waktu pembukaan lengkap dapat diperkirakan. 

(2) Kala Il ( Pengeluaran Bayi ) 

Kala II adalah kala pengeluaran bayi, dimulai dari 

pembukaan lengkap sampai bayi lahir. Uterus dengan kekuatan 

hisnya ditambah kekuatan meneran akan mendorong bayi hingga 

lahir. Proses ini biasanya berlangsung 2 jam pada primigravida 

dan 1 jam pada multigravida. Diagnosis persalinan kala II 

ditegakkan dengan melakukan pemeriksaan dalam memastikan 

pembukaan sudah lengkap dan kepala janin sudah tampak divulva 

dengan diameter 5-6 cm. 

Gejala utama kala II adalah sebagai berikut : 

(a) His semakin kuat dengan interval 2-3 menit, dengan durasi 50-

100 detik. 

(b) Menjelang akhir kala I, ketuban pecah ditandai dengan 

pengeluaran cairan secara mendadak. 

(c) Ketuban pecah pada pembukaan mendekati lengkap diikuti 

keinginan meneran karena tertekannya fleksus frankenhouser. 

(d) Dua kekuatan, yaitu his dan meneran akan mendorong kepala 

bayi sehingga kepala membuka pintu; suboksiput bertindak 

sebagai hipomochlion, berturut-turut lahir ubun-ubun besar, 

dahi, hidung, dan muka, serta kepala seluruhnya. 

(e) Kepala lahir seluruhnya dan diikuti oleh putaran paksi luar, 

yaitu penyesuaian kepala pada punggung. 
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(f) Setelah putaran paksi luar berlangsung maka persalinan bayi 

ditolong dengan jalan berikut : 

(1) Pegang kepala pada tulang oksiput dan bagian bwah 

dagu, kemudian ditarik curam ke bawah untuk melahirkan 

bahu depan dan curam keatas untuk melahirkan bahu 

belakang. 

(2) Setelah kedua bahu bayi lahir, ketiak dikait untuk 

melahirkan sisa badan bayi. 

(3) Bayi lahir diikuti oleh sisa air ketuban. 

(4) Lamanya kala II untuk primigravida 50 menit dalam 

multigravida 30 menit. 

(g) Lamanya kala ll untuk primigravida 50 menit dan multigravida 

30 menit 

(3) Kala III (Pelepasan Plasenta ) 

Waktu untuk pelepasan dan pengeluaran uri, yang 

berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Tujuan manajemen kala III 

adalah untuk menghasilkan kontraksi uterus yang lebih efektif 

sehingga dapat mempersingkat waktu, mencegah perdarahan, 

dan mengurangi jumlah kehilangan darah. 

Manajemen aktif kala III terdiri dari tiga langkah utama, 

yaitu : 

(a) Pemberian suntikan oksitosin dalam satu menit pertama 

setelah bayi lahir. 

(b) Melakukan penegangan tali pusat terkendali. 

(c) Masase fundus uteri 
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Kala III yang normal dapat dibagi menjadi 4 fase (Sukarni, 

2013; h. 271-272) yaitu : 

(a) Fase laten, ditandai oleh menebalnya dinding uterus yang 

bebas dari tempat plasenta, sedangkan dinding uterus tempat 

plasenta melekat masih tipis. 

(b) Fase kontraksi, ditandai oleh menebalnya dinding uterus 

tempat plasenta melekat (dari ketebalan kurang dari 1 cm 

menjadi > 2cm). 

(c) Fase pelepasan plasenta yaitu fase dimana plasenta 

menyempurnakan pemisahannya dari dinding uterus dan 

lepas. 

(d) Fase pengeluaran, dimana plasenta bergerak keluar. 

Beberapa hal yang penting  terjadi pada kala III yaitu : 

(a) Proses Lepasnya Plasenta dalam Persalinan 

Setelah bayi lahir, uterus segera berkontraksi dan 

mengurangi permukaan internalnya sampai 40%, sementara 

plasenta tetap dalam ukuran yang sama. Keadaan inilah yang 

menyebabkan akar plasenta atau vili runtuh dari endometrium, 

sehingga memisahkan plasenta dari uterus. Bila ujungnya 

tetap melekat, darah akan terkumpul di belakang plasenta. 

Selama persalinan berlangsung, terjadi kontraksi otot rahim 

yang disertai retraksi. Hal ini berarti panjangnya otot rahim 

tidak kembali pada panjang semula sehingga plasenta 

terlepas dari implantasinya (Sondakh, 2013; h. 38). 
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(b) Tanda-tanda Lepasnya Plasenta 

(1) Perubahan Bentuk dan Tinggi Fundus 

Setelah bayi lahir dan sebelum miometrium mulai 

berkontraksi, uterus berbentuk bulat penuh, dan tinggi 

fundus biasanya terletak di bawah pusat. Setelah uterus 

berkontraksi dan plasenta terdorong ke bawah, uterus 

berbentuk segitiga atau berbentuk menyerupai buah pir 

atau alpukat, dan fundus berada di atas pusat. 

(2) Tali Pusat Memanjang 

Tali pusat terlihat menjulur keluar melalui vulva 

(3) Semburan Darah Mendadak dan Singkat 

Darah yang terkumpul di belakang plasenta akan 

membantu mendorong plasenta keluar dan dibantu oleh 

gaya gravitasi. Apabila kumpulan darah (retroplacental 

pooling) dalam ruang di antara dinding uterus dan 

permukaan dalam plasenta melebihi kapasitas 

tampungnya, maka darah akan tersembur keluar dari tepi 

plasenta yang terlepas (Sondakh, 2013; h. 38). 

(c) Penyebab Terlepasnya Plasenta 

Beberapa penyebab terlepasnya plasenta adalah sebagai 

berikut : 

(1) Ketika bayi dilahirkan, ukuran rahim akan mengecil secara 

tiba-tiba sehingga tempat perlekatan plasenta juga akan 

mengecil. Proses pelepasan plasenta terjadi dalam stratum 

spongiosum yang memiliki banyak lubang. Jadi, faktor 
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yang penting dalam pelepasan plasenta adalah retraksi 

dan intensitas kontraksi otot-otot rahim setelah anak lahir. 

(2) Pada tempat plasenta lepas akan terjadi perdarahan 

antara plasenta dan desidua besar. Hematom yang 

dihasilkan ini membesar dan seolah-olah plasenta 

terangkat dari dasarnya oleh hematom tersebut sehingga 

daerah pelepasan meluas (Sondakh, 2013; h. 38). 

(4) Kala IV (Observasi ) 

kala IV mulai dari saat lahirnya plasenta sampai 2 jam 

postpartum. Kala ini terutama bertujuan untuk melakukan 

observasi karena perdarahan postoartum paling sering terjadi 

pada 2 jam pertama. Darah yang keluar selama perdarahan harus 

ditakar sebaik-baiknya. Rata-rata darah yang dikatakan normal 

adalah 250 cc, biasanya 100-300 cc. jika perdarahan lebih dari 

500 cc, maka sudah dianggap abnormal, dengan demikian harus 

dicari penyebabnya. 

Observasi yang harus dilakukan adalah sebagai berikut : 

(a) Kontraksi rahim : baik atau tidaknya diketahui dengan 

pemeriksaan palpasi. Jika perlu lakukan masase dan berikan 

uerotonika, seperti metergin atau ergometrin dan oksitosin. 

(b) Perdarahan : ada atau tidak, banyak atau biasa. 

(c) Kandung kemih : harus kosong, jika penuh , ibu dianjurkan 

berkemih dan kalau tidak bisa lakukan kateterisasi. 

(d) Luka-luka : jahitannya baik atau tidak, ada perdarahan atau 

tidak. 
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(e) Plasenta dan selaput ketuban harus lengkap 

(f) Keadaan umum ibu, tekanan darah, nadi, pernapasan, dan 

masalah lain. 

(g) Bayi dalam keadaan baik (Jenny J.S, 2013) 

6) Penatalaksanaan persalinan 

1) Mengamati tanda dan gejala persalinan kala dua 

(a) ibu mempunyai keinginan untuk meneran 

(b) ibu merasa tekanan yang semakin meningkat pada rectum 

dan atau vaginanya. 

(c) Perineum menonjol 

(d) Vulva-vagina dan sfingter anal membuka 

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

digunakan. Mematahkan ampul oksitosin 10 unit dan 

menempatkan tabung suntik steril sekali pakai didalam patus set. 

3) Mengenakan baju penutup atau celemek plastic yang bersih 

4) Melepaskan semua perhiasan yang dipakai dibawah siku, 

mencuci kedua tangan dengan sabun dan air bersih yang 

mengalir dan mengeringkan tangan dengan handuk satu kali 

pakai/pribadi yang bersih 

5) Memakai satu sarung tangan dengan DTT atau steril untuk semua 

pemeriksaan dalam. 

6) Menghisap oksitosin 10 unit  kedalam tabung suntik (denggan 

memakai sarung tangan disinfeksi tingkat tinggi atau steril) dan 

meletakkan kembali partus set/wadah disinfeksi tingkat tinggi atau 

steril tanpa mengkontaminasi tabung suntuk) 
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7) Membersihkan vulva dan perineum, menyekanya dengan hati-hati 

dari depan ke belakang dengan mneggunakan kapas atau kasa 

yang sudah dibasahi air desinfeksi tingkat tinggi. 

8) Dengan mneggnakan teknik aseptic, melakukan pemeriksaan 

dalam untuk memastikan bahwa pembukaan serviks sudahh 

lengkap. Bila selaput ketuban belum pecah, sedangkan 

pembukaan sudah lengkap, lakukan amniotomi. 

9) Mendekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan 

tangan yang masih memakai sarung tangan kotor kedalam larutan 

klorin 0,5 % dan kemudian melepaskannya dalam keadaan 

terbalik serta merndamnya didalam larutan klorin 0,5% selama 10 

menit, mencuci kedua tangan. 

10) Memeriksa denyut jantung janin (DJJ) setelah kontraksi berakhir 

untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal (100-180 

kali/menit) 

(a) Mengambil tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal. 

(b) Mendokumentasikan hasi-hasi pemeriksaan dalam, DJJ, dan 

semua hasil-hasil penilaian serta asuhan lainnya pada 

partograf. 

11) Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin 

baik. Membantu ibu berada dalam posisi yang nyaman sesuai 

dengan keinginannya. 
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(a) Menunggu hingga ibu mempunyai keinginan untuk meneran. 

(b) Menjelaskan kepada anggota keluarga bagaimana mereka 

dapat mendukung dan member semangat kepada ibu saat ibu 

mulau meneran 

12) Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk 

meneran. (pada saat ada his, bantu ibu dalam posisi setengah 

duduk dan pastikan ia merasa nyaman). 

13) Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan 

yang kuat untuk meneran : 

(a) Membimbing ibu untuk meneran saat ibu mempunyai 

keinginan untuk meneran. 

(b) Mendukung dan member semangat atas usaha ibu untuk 

meneran 

(c) Membantu ibu mengambil posisi yang nyaman sesuai dengan 

pilihannya (tidak meminta ibu berbaring terlentang) 

(d) Menganjurkan ibu untuk beristirahat diantara kontraksi. 

(e) Menganjurkan keluarga untuk mendukung dan member 

semangat pada ibu. 

(f) Menganjurkan asupan cairan per oral 

(g) Menilai DJJ setiap 5 menit 

(1) Jika bayi belum lahir atau kelahiran bayi belum akan terjadi 

segera dalam waktu 120 menit (2 jam) meneran untuk 

primipara atau 60 menit (1 jam) untuk ibu multipara, 

merujuk segera. Jika ibu tidak mempunyai keinginan untuk 

meneran. 
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(2) Menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok, atau 

mengambil posisi yang aman. Jika ibu belum ingin 

meneran dalam 60 menit, anjurkan ibu untuk meneran 

pada puncak kontraksi-kontraksi tersebut dan beristirahat 

diantara kontraksi. 

(3) Jika bayi belum lahir atau kelahiran bayi belum akan terjadi 

segera setelah 60 menit meneran, merujuk ibu dengan 

segera. 

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

letakkan handik bersih diatas perut ibu untuk mengeringkan bayi. 

15) Meletakkan kain yang bersih dilipat 1/3 bagian, dibawah bokong 

ibu. 

16) Membuka partus set. 

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

18) Setelah kepala bayi membuka vulva dengan 5-6 cm, lindungi 

perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain tadi, letakkan 

tangan yang lain dikepala bayi dan letakkan tangan yang lain 

dikepala bayi dan lakukan tekanan yang lembut dan tidak 

menghambat pada kepala bayi, membiarkan kepala keluar 

perlahan-lahan. Menganjurkan ibu untuk bernapas cepat saat 

kepala lahir. 

19) Dengan lembut menyekamuka, mulut, dan hidung bayi dengan 

kain atau kasa yang bersih. 
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20) Memeriksa lilian tali pusat dan mengambil tindakan yang sesuai 

jika hal itu terjadi, dan kemudian meneruskan segera proses 

kelahiran bayi : 

(a) Jika tali pusat melilit leher janin dengan longgar, lepaskan 

lewat bagian atas kepala bayi. 

(b) Jika tali pusat melilit leher bayi dengan erat, mengklemnya 

didua tempat dan memotongnya. 

21) Menunggu hingga kepala bayi melakukan putaran paksi luar 

secara spontan. 

22) Setelah kepala melakukan putar paksi luar, tempatkan kedua 

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

menneran saat kontraksi berikutnya. Dengan lembut menariknya 

kearah bawah kearah luar hingga bahu anterior muncul dibawahh 

arkus pubis dan kemudian dengan lembut menarik kearah atas 

dan kearah luar untuk melahirkan bahu posterior. 

23) Setelah kedus bahu dilahirkan, menelusurkan tangan mulai kepala 

bayi yang berada dibagian bawah ke perineum, membiarkan bahu 

dan lengan posterior lahir ke tangan tersebut. Mengendalikan 

kelahiran siku dan tangan bayi saat melewati perineum, gunakan 

lengan bagian bawah untuk menyangga tubuh bayi saat 

dilahirkan.menggunakan tangan anterior (bagian atas) untuk 

mengenalikan siku dan tangan anterior bayi saat keduanya lahir. 

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

diatas (anterior) dari punggung kearah kaki bayi untuk 
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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 meletakkan 

bayi diatas perut ibu dengan posisi kepala bayi sedikit lebih 

rendah dari tubuhnya (bila tali pusat terlalu pendek, meletakkan 

bayi ditempat yang memungkinkan). Bila bayi mnegalami asfiksia 

maka lakukan resusitasi. 

26) Segera menghangatkan kepala dan badan bayi dengan handuk 

dan biarkan kontak kulit ibu dan bayi. Lakukan penyuntikan 

oksitosin secara IM 

27) Menjepit tali pusat menggunakan klem kira-kira 3 cm dari pusat 

bayi. Melakukan urutan pada tali pusat mulai dari klem kearah ibu 

dan memasang klem ke dua 2 cm dari klem pertama (kearah ibu) 

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

gunting dan memotong tali pusat diantara dua klem tersebut. 

29) Mengeringkan bayi, mengganti handuk yang basah dan 

menyelimuti bayi dengan kain atau selimut yang bersih dan kering, 

menutupi bagian kepala, membiarkan tali pusat terbuka. Jika bayi 

mengalami kesulitan bernapas, ambil tindakan yang sesuai. 

30) Memberikan bayi kepada ibunya dan menganjukan 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) Memberitahu kepada ibu bahwa ia akan disuntik. 
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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 mengaspirasinya terlebih dahulu. 

34) Memindahkan klem pada tali pusat. 

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

diatas tulang pubis, dan mennggunakan tangan ini untuk 

melakukan palpasi kontrakksi dan menstabilkan uterus. 

Memegang tali pusat dan klem dengan tangan yang lain. 

36) Menunggu uterus berkontraksi  dan kemudian melakukan 

peregangan kearah bawah 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. 

(a) Jika uterus tidak berkontraksi, meminta ibu atau seorang 

anggota keluarga untuk melakukan rangsangan puting susu. 

37) Setelah plasenta terlepas, meminta ibu untuk meneran sambil 

menarik tali pusat kearah bawah dan kemudian kearah atas, 

mengikuti kurva jalan lahirr sambil meneruskan tekanan 

berlawanan arah pada uterus. 

(a) Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga 

berjarak sekitar 5-10cm dari vulva 

(b) Jika plasenta tidak terlepas setelah melakukan penegangan 

talipusat selama 15 menit 
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(c) Mengulangi pemberian oksitosin 10 unit IM 

(d) Menilai kandung kemih dan dilakukan keteterisasi kandunng 

kemih dengan menggunakan teknik asptik jika perlu. 

(e) Meminta keluarga untuk menyiapkan rujukan 

(f) Mengulangi penegangan tali pusat selama 15 menit 

berikutnya. 

(1) Merujuk ibu jika plasenta tidak lahir dalam waktu 30 menit 

sejak kelahirkan bayi. 

38) Jika plasenta terlihat diintroitus vagina, melanjutnya kelahiran 

plasenta dengan menggunakan kedua tangan. Memegang 

plasenta dengan dua tangan dan dengan hati-hati memutar 

plasenta hingga selaput ketuban terpilin. Dengan lembut perlahan 

melahirkan selaput ketuban tersebut. 

(a) 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 
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selaput ketuban lengkap dan  utuh. Meletakkan plasenta didalam 

kantung plastic atau tempat khusus. 

(a) 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 yang masih 

bersarung tangan tersebut dengan air disinfeksi tingkat tinggi dan 

mengeringkannya dengan kain yang bersih dan kering. 

44) Menempatkan klem tali pusat disinfeksi tingkat tinggi atau steril 

atau mengikatkan tali disinfeksi tingkat tinggi dengan simpul mati 

sekeliling tali pusat sekitar 1 cm dari pusat. 

45) Mengikat satu lagi simpul mati dibagian pusat yang 

berseberangan dengan simpul mati yang pertama. 

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 : 
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(a) 2-3 kali dalm 15 menit pertama pascapersalinan 

(b) Setiap 15 menit pada 1 jam pertama pascapersalinan 

(c) Setiap20-30 menit pada jam kedua pascapersalinan 

(d) Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, laksanakan 

perawatan  yang sesuai untuk menatalaksanakan atonia uteri 

(e) Jika ditemukan laserasi yang memrlukan penjahitan, lakukan 

penjahitan dengan anastesi local dan menggunakan teknik 

yang sesuai. 

50) Mengajarkan pada ibu /keluarga bagaimana melakukan masase 

uterus dan memeriksa kontraksi uterus. 

51) Mengevaluasi kehilangan darah 

52) 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 yng normal. 

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

dekontaminasi (10 menit). Mencuci dan membilas peralatan 

setelah dekontaminasi. 

54) Membuang bahan-bahan yang terkontaminasi ke dalam tempat 

sampah yang sesuai. 

55) Membersihkan ibu dengan menggubakan air disinfeksi tingkat 

tinggi. Membersihkan cairan ketuban, lendir dan darah. Membantu 

ibu memakai pakaian yang bersih dan kering 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Siti Farichatun Napasiyah, Kebidanan DIII UMP, 2014



70 
 

 

56) Memastikan bahwa ibu nyaman. Membantu ibu memberikan ASI. 

Menganjurkan keluarga untuk memberikan ibu minuman dan 

makanan yang diinginkan. 

57) Mendekontaminasikan daerah yang digunakan untu melahirkan 

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

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

membalikkan bagian dalam ke luar dan merendamnya dalam 

larutan klorin 0,5 % selama 10 menit 

59) Mencuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir 

60) Melengkapi partograf (halaman depan dan belakang). 

(Prawirohardjo, 2010 h;341-347) 

7) Komplikasi pada persalinan 

1) Luka Jalan Lahir 

Perdarahan dalam keadaan dimana plasenta telah lahir 

lengkap dan kontraksi Rahim baik. Perlukaan jalan lahir terdiri 

dari: 

(a) Robekan perineum 

Penyebabnya antara lain kepala janin terlalu cepat lahir, 

persalinan tidak dipimpin sebagaimana mestinya, Jaringan 

parut perineum, distosia bahu. 

(b) Robekan serviks 

Penyebabnya partus presipitatus, trauma karena pemakaian 

alat – alat operasi, pembukaan lengkap, partus lama 
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(c) Ruptur Uteri 

Induksi dengan oksitosin yang sembarangan atau partus lama, 

presentasi abnormal, panggul sempit, letak lintang, 

hydrosephalus, tumor yang menghalangi jalan lahir, presentasi 

dahi atau muka. Penatalaksanaannya yaitu dilakukan   

penjahitan. 

2) Infeksi 

Infeksi adalah infeksi yang terjadi dalam persalinan infeksi 

dapat juga terjadi sebelum persalinan berupa korioamnionitis. 

Penyebabnya Factor predisposisi: distosia, ketuban pecah 

dini, servsitis, vaginitis. 

Diagnosisnya antara lain demam lebih dari 38ºc tanpa ada sumber 

infeksi, takikardia ibu atau janin, nyeri pada uterus, cairan amnion 

yang berbau, sepsis, pemeriksaan cairan amnion, kultur 

streptococcus, pemeriksaan jaringan. 

Penatalaksanaan Antiobiotik diberikan sesuai penyebab. Ampisilin 

4 x 500mg (Sondakh 2013 hal;202). 

 

3. BAYI BARU LAHIR 

a. Definisi Bayi Baru Lahir  

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 ( 

Yeyeh, 2012  
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b. Penanganan Bayi Baru Lahir 

Menurut Prawirohardjo (2009; h. 133) tujuan utama perawatan 

bayi segera setelah lahir, ialah : 

a. Membersihkan jalan nafas 

b. Memotong dan merawat tali pusat 

c. Mempertahankan suhu tubuh bayi 

d. Identifikasi 

e. Pencegahan Infeksi 

c. Penilaian 

Segera setelah lahir, letakkan bayi di atas kain bersih dan kering 

yang disiapkan diatas perut ibu. Segera lakukan penilaian awal 

dengan menjawab 4 pertanyaan (APN, 2008; h. 120) : 

a. Apakah bayi cukup bulan? 

b. Apakah air ketuban jernih, tidak bercampur mekonium? 

c. Apakah bayi menangis atau bernafas? 

d. Apakah tonus otot bayi baik? 

Tabel 2.2 Penilaian APGAR pada Bayi Baru Lahir 2 

Skor 0 1 2 
Appearence color 
(Warna Kulit) 

Pucat Badan merah, 
ekstremitas biru 

Seluruh tubuh 
kemerah- merahan 

Pulse ( heart rate ) 
atau frekuensi 
jantung 

           Tidak ada 

 

< 100 x / menit 

 

>100 x / 
menit 

 

Grimace(reaksi 
terhadap rangsangan 

Tidak ada Sedikit  gerakan 
mimik 

 

Menangis, 
batuk/ 
bersin 
 

Activity (tonus otot) 

 

Lumpuh Ekstremitas dalam 
fleksi sedikit 

Gerakan 
aktif 
 

Respiration ( usaha 
nafas ) 

Tidak ada Lemah, tidak 
teratur 

Menangis 
kuat 

( Rukiyah dan Yulianti,2012; h.7) 
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d. Inisiasi Menyusui Dini 

Segera setelah bayi lahir dan tali pusat diikat, letakkan bayi 

tengkurap di dada ibu dengan kulit bayi bersentuhan langsung ke 

kulit ibu. Biarkan kontak kulit ke kulit ini berlangsung setidaknya satu 

jam atau lebih, bahkan sampai bayi dapat menyusu sendiri. Bayi 

diberi topi dan diselimuti. Suami atau keluarga dapat memberi 

dukungan dan membantu ibu selama proses ini (APN, 2008; h. 127). 

Beberapa keuntungan Inisiasi Menyusui Dini untuk bayi yaitu : 

1) Menstabilkan pernafasan 

2) Mengendalikan temperatur tubuh bayi 

3) Memperbaiki atau mempunyai pola tidur yang lebih baik 

4) Mendorong keterampilan bayi untuk menyusu lebih cepat dan 

efektif 

5) Meningkatkan kenaikan berat badan 

6) Meningkatkan hubungan psikologis antara ibu dan bayi 

e. Perawatan Bayi Baru Lahir 

1) Pertolongan pada Saat bayi baru lahir 

(a) Sambil menilai pernafasan secara cepat, letakan bayi dengan 

handuk diatas perut ibu 

(b) Dengan kain yang bersih dan kering atau kasa, bersihkan 

darah atau lendir dariwajah bayi agar jalan udara tidak 

terhalang. Periksa ulang pernapasan bayi, sebagian besar 

bayi akan menangis atau bernapas secara spontan dalam 

waktu 30 detik setelah lahir. 
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2) Perawatan mata 

Obat mata eritromisin 0,5% atau tetrasiklin 1% dianjurkan 

untuk pencegahan penyakit mata akibat klamidia (penyakitb 

menular seksual). Obat perlu diberikan pada jam pertama setelah 

persalinan. Pengobatan yang umumnya dipakai adalah larutan 

perak nitrat atau Neosporin yang langsung diteteskan pada mata 

bayi segera setelah bayi lahir. 

3) Pemeriksaan fisik bayi 

(a) Kepala  

Pemeriksaan terhadap ukuran, bentuk, sutura menutup/ 

melebar, adanya caput succedenum, cepel hematoma, 

kraniotabes, dan sebagainya. 

(b) Mata 

Pemeriksaan terhadap perdarahan, subkonjungtiva, tanda-

tanda infeksi (pus). 

(c) Hidung dan mulut 

Pemeriksaan terhadap labioskisis, labiopalatoskisis, dan reflks 

isap (dinilai dengan mengamati bayi saat menyusu). 

(d) Telinga  

Pemeriksaan terhadap preaurical tog, kelainan daun/bentuk 

telinga. 

(e) Leher  

Pemeriksaan terhadap hematom sternocleidomastoideus, 

ductus thyroglossalis, hygroma colli. 
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(f) Dada 

Pemeriksaan terhadap bentuk, pembesaran buah dada, 

pernapasan, retraksi intercostals, subcostal sifoid, merintih, 

pernapasan cuping hidung, serta bunyi paru-paru (sonor, 

vesicular, bronchial, dan lain-lain) 

(g) Jantung 

Pemeriksaan terhadap pulsasi, frekuensi jantung, kelainan 

bunyi jantung. 

(h) Abdomen  

Pemeriksaan terhadap membuncit (pemebesaran hati, limfe, 

tumor aster), scaphoid (kemungkinan bayi menderita 

diafragma/ atresia esophagus tanpa fistula) 

(i) Tali pusat 

Pemeriksaan terhadap perdarahan, jumlah darah pada tali 

pusat, hernia ditali pusat atau diselangkangan. 

(j) Alat kelamin 

Pemeriksaan terhadap testis apakah berada dalam skrotum, 

penis berlubang pada ujung (pada bayi laki-laki), vagina 

berlubang, apakah labia mayora menutupi labia minora (pada 

bayi perempuan). 

(k) Lain-lain 

Mekonium harus keluar dalam 24 jam sesudah lahir, bila tidak, 

harus waspada terhadap atresia ani atau obstruksi usus. 

Selain itu, urin juga harus keluar dalam 24 jam.Kadang 

pengeluaran urin tidak diketahui karena pada saat bayi lahir, 
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urin keluar bercampur dengan air ketuban. Bila urin tidak 

keluar dalam 24 jam, maka harus diperhatikan kemungkinan 

adanya obstruksi saluran kemih. 

4) Perawatan lain-lain 

(a) Melakukan perawatan ditali pusat 

(b) Dalam waktu 2 jam dan sebelum ibu dan bayi dipulangkan 

kerumah, memberikan imunisasi BCG, polio, dan hepatitis B. 

(c) Mengajarkan orang tua  tanda-tanda bahaya bayi dan 

memberitahu mereka agar merujuk bayi dengan segera untuk 

perawatan lebih lanjut jika ditemui hal-hal berikut : 

(1) Pernapasan : sulit atau lebih dari 60 kali/menit. 

(2) Warna : kuning (terutama pada 24 jam pertama ), biru atau 

pucat. 

(3) Tali pusat : merah, bengkak, keluar cairan, bau busuk, 

berdarah. 

(4) Infeksi : suhu meningkat, merah, bengkak, keluar cairan 

(nanah), bau busuk, pernapasan sulit. 

(5) Feses/kemih : tidak berkemih dalam 24 jam, feses lembek, 

sering kejang, tidak bisa tenang, menangis terus-terusan. 

(d) Mengajarkan orang tua cara merawat bayi dan melakukan 

perawatan harian untuk bayi baru lahir, meluputi : 

(1) Pemberian ASI sesuai dengan kebutuhan setiap 2-3 jam, 

mulai dari hari pertama. 

(2) Menjaga bayi dalam keadaan bersih, hangat dan kering, 

serta mengganti popok. 
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(3) Menjaga tali pusat dalam keadaan bersih dan kering. 

(4) Menjaga keamanan bayi terhadap trauma dan infeksi. 

(Jenny J.S, 2013) 

f. Mekanisme kehilangan panas 

Bayi dapat kehilangan panas tubuhnya melalui : 

1) Evaporasi, yaitu penguapan cairan ketuban pada permukaan 

tubuh bayi sendiri karena setelah lahir tidak segera dikeringkan 

dan diselimuti;  

2) Konduksi, yaitu melalui kontak langsung antara tubuh bayi dengan 

permukaan yang dingin;  

3) Konveksi, Yaitu pada saat bayi terpapar udara yang lebih dingin 

(misalnya melalui kipas angin, hembusan udara, atau pendingin 

ruangan);  

4) Radiasi, yaitu ketika bayi ditempatkan di dekat benda- benda yang 

mempunyai suhu lebih rendah dari suhu tubuh bayi (Walaupun 

tidak bersentuhan secara langsung). ( Rukiyah dan Yulianti,2012; 

h.9) 

g. Mencegah Kehilangan Panas 

Agar tidak terjadi Kehilangan panas maka harus dilakukan cara 

untuk mencegah Kehilangan panas terhadap Bayi Yaitu: 

1) Keringkan bayi segera setelah lahir untuk mencegah terjadinya 

evaporasi dengan menggunakan handuk atau kain (menyeka 

tubuh bayi juga termasuk rangsang taktil untuk membantu 

memulai pernapasan) 
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2) Selimuti tubuh bayi dengan kain bersih dan hangat segera setelah 

mengeringkan tubuh bayi dan memotong tali pusat. Sebelumnya 

ganti handuk atau kain yang telah digunakan untuk mengeringkan 

tubuh bayi. Kain basah di dekat bayi dapat menyerap panas tubuh 

bayi melalui radiasi. 

3) Selimut bagian kepala karena kepala merupakan permukaan 

tubuh yang relatif luas dan bayi akan dengan cepat kehilangan 

panas jika tidak ditutupi 

4) Anjurkan Ibu untuk memeluk dan menyusui bayinya. Sebaiknya 

pemberian ASI harus dalam waktu 1 jam pertama kelahiran 

5) Tempatkan bayi di lingkungan yang hangat, yang paling ideal 

adalah bersama dengan ibunya agar menjaga kehangatan tubuh 

bayi, mendorong ibu agar segara menyusui bayinya, dan 

mencegah paparan infeksi pada bayi 

6) Jangan segera menimbang atau memandikan bayi baru lahir. 

Sebelum melakukan penimbangan, terlebiih dahulu selimuti bayi 

dengan kain yang kering dan bersih. Berat badan bayi dapat 

dinilai dari selisih berat bayi dikurangi dengan kain selimut bayi 

yang digunakan. Bayi sebaiknya dimandikan sedikitnya 6 jam 

setelah lahir. Sebelum dimandikan periksa bahwa suhu tubuh bayi 

stabil (Suhu Aksila antara 36,50C – 37,50C), Jika suhu tubuh bayi 

masih di bawah batas normal maka selimuti tubuh bayi dengan 

longgar, tutupi bagian kepala, tempatkan bersama ibunya (skin to 

skin), tunda memandikan bayi sampai suhu tubuhnya stabil dalam 

waktu 1 jam. Tunda juga untuk memandikan bayi apabila ada 
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gangguan pernafasan. Ruangan untuk memandikan bayi harus 

hangat dan tidak ada tiupan angin. Mandikan bayi secara cepat 

dengan air bersih dan hangat. Setelah bayi dimandikan, segera 

keringkan dan selimuti kembali bayi, kemudian berikan kepada 

ibunya untuk mendapatkan ASI. (Rukiyah dan Yulianti, 2012; h.10 

– 11) 

h. Adaptasi fisiologis BBL terhadap kehidupan di luar uterus 

Konsep mengenai adaptasi bayi baru lahir adalah sebagai berikut : 

1) Memulai segera pernapasan dan perubahan dalam pola sirkulasi, 

Konsep ini merupakan hal yang esensial pada kehidupan 

ekstrauterin 

2) Dalam 24 jam setelah lahir, sistem ginjal, gastrointestinal, 

hematologi, metabolik, dan sistem neurologis bayi baru lahir harus 

berfungsi secara memadai untuk mempertahankan kehidupan 

ekstrauteri. Setiap bayi baru lahir akan mengalami periode 

transisi: 

(a) Periode ini merupakan fase tidak stabil selama 6 – 8 jam 

pertama kehidupan, yang akan dilalui oleh seluruh bayi 

dengan mengabaikan usia gestasi atau sifat persalinan atau 

melahirkan 

(b) Pada periode pertama reaktivitas (segera setelah lahir) akan 

terjadi pernapasan cepat (dapat mencapai 80 kali/menit) dan 

pernapasan cuping hidung yang berlangsung sementara, serta 

suara seperti mendengkur dapat terjadi. Denyut jantung dapat 

mencapai 180 kali / menit selama beberapa menit kehidupan. 
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(c) Setelah adanya respon awal , bayi baru lahir akan merasa 

tenang, rileks dan tertidur. Tidur pertama ini disebut dengan 

fase tuidur terjadi dalam 2 jam setelah kelahiran dan  

erlangsung beberapa menit sampai beberapa jam. 

(d) Periode kedua reaktivitas dilmulai ketika bayi bangun, ditandai 

dengan respons berlebihan terhadap stimulus, perubahan 

warna kulit dari merah muda menjadi agak sianosis dan 

denyut jantung cepat. 

(e) Lendir mulut dapat menyebabkan masalah yang bermakna, 

misalnya tersedak / aspirasi, tercekik dan batuk. (Sondakh JS, 

2013; h.150-151) 

Adaptasi Pernafasan pada Bayi baru lahir 

a. Penapisan awal dipicu oleh faktor fisik, sensorik dan kimia 

1) Faktor – faktor fisik meliputi usaha yang diperlukan untuk 

mengembangkan paru –pasru dan mengisi alveolus yang kolaps 

(misalnya perubahan dalam gradien tekanan) 

2) Faktor – fakktor sensorik, meliputi suhu bayi, bunyi, cahaya, 

suara, dan penurunan suhu. 

3) Faktor – faktor kimia, meliputi perubahan dalam darah (misalnya 

penurunan kadar oksigen, peningkatan kadar karbon dioksida, 

dan penurunan pH) sebagai akibat asfiksia- sementara selama 

kelahiran 

4) Frekuensi pernapasan bayi baru lahir berkisar 30 – 60 kali / 

menit. 
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5) Sekresi lendir mulut dapat menyrbabkan bayi batuk dan muntah 

terutama selama 12 – 18 jam pertama. 

6) Bayi baru lahir lazimnya bernapas melalui hidung. Respons 

refleks terhadap obstruksi nasal dan membuka mulut untuk 

mempertahankan jalan napas tidak ada pada sebagian besar 

bayi sampai 3 minggu setelah kelahiran.  

Pernapasan pertama pada bayi normal terjadi dalam waktu 

30 detik sesudah kelahiran. Pernapasan ini timbul sebagai akibat 

aktivitas normal sistem saraf pusat dan perifer yang dibantu oleh 

beberapa rangsangan lainnya. Semua ini menyebabkan 

perangsangan pusat pernapasan dalam otak yeng melanjutkan 

rangsangan tersebut untuk menggerakkan 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 didalamnya, sehingga 

tersisa 80 – 100 mL. Setelah bayi lahir, cairan yang hilang 

tersebut akan diganti dengan udara. (Sondakh JS, 2013; h.151-

152) 

 

Adaptasi Kardiovaskular 

a. Berbagai perubahan anatomi berlangsung setelah lahir. Beberapa 

perubahan terjadi dengan cepat, dan sebagian lagi terjadi seiring 

dengan waktu, seperti yang tercantum dalam tabel berikut ini : 

b. Sirkulasi perifer lambat yang menyebabkan akrosianosis (pada 

tangan, kaki, dan sekitar mulut). 
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c. Denyut nadi berkisar 120 – 160 kali / menit saat bangun dan 100 

kali / menit saat tidur. 

d. Rata – rata tekanan darah adalah 80/46 mmHg dan bervariasi 

sesuai dengan ukuran dan tingkat aktivitas bayi. 

Adaptasi neurologis 

Sistem neurologis bayi secara anatomik atau fisiologis belum 

berkembang sempurna. Bayi baru lahir menunjukkan gerakan – 

gerakan tidak terkoordinasi, pengaturan suhu yang labil, kontrol otot 

yang buruk, mudah terkejut, dan tremor ekstremitas.  Penilaian 

perkembangan normal pada bayi yaitu dengan adanya refleks pada 

bayi baru lahir, seperti pada tabel berikut ini: 

Tabel 2.5 Refleks Pada Bayi Baru Lahir  3 

Refleks  Respons Normal Respons Abnormal 

Rooting dan menghisap Bayi baru lahir menolehkan 
kepala kearah stimulus, 
membuka mulut, dan mulai 
mengisap bila pipi, bibir, atau 
sudut mulut bayi disentuh 
dengan jari atau puting 

Respons yang lemah atau 
tidak ada respons terjadi pada 
prematuritas, penurunan atau 
cidera neurologis, atau depresi 
sistem saraf pusat (SSP) 

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

Muntah, batuk atau regugitasi 
cairan dapay terjadi; 
kemungkinan berhubungan 
dengan sianosis sekunder 
karena sianosis sekunder 
karena prematuritas, defisit 
neurologis, atau cidera; 
terutama terlihat setelah 
laringoskopi 

Ekstrusi  Bayi baru lahir menjulurkan 
lidah keluar bila ujung lidah di 
sentuh oleh jari atau puting 

Ekstruksi lidah secara kontinu 
atau menjulurkan lidah yang 
berulang – ulang terjadi pada 
kelainan SSp dan kejang 

Moro  Ekstremitas simetris bilateral 
dan abduksi seluruh 

Respons asimetris terlihat pda 
cidera saraf perifer (pleksus 
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ekstremitas, dengan ibu jari dan 
telunjuk membentuk huruf „c‟, 

diikuti dengan adduksi 
ekstremitas dan kembali ke 
fleksi relaks jika posisi bayi 
berubah tiba – tiba atau jika 
bayi diletakkan terlentang pada 
permukaan yang datar  

brakialis ) atau fraktur klavikula 
atau fraktur tulang panjang 
lengan atau kaki 

Melangkah  

 

 

 

 

 

Merangkak  

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

 

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

Respons asimetris terlihat 
pada cedera saraf SSP atau 
perifer atau fraktur tulang 
panjang kaki 

 

 

 

Respons asimetris terlihat 
pada cedera saraf SSP dan 
gangguan neurologis 

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

Respons persisten setelah 
bulan keempat dapat 
menandakan cedera 
neurologis. Respons menetap 
tampak pada cidera SSP dan 
gangguan neurologis 

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

Tidak adanya respon dapat 
menandakan defisit neurologis 
atau cedera. Tidak adanya 
respon secara lengkap dan 
konsisten terhadap bunyi 
keras dapat menandakan 
ketulian. 

Ekstensi silang Kaki bayi yang berlawanan 
akan fleksi dan kemudian 
akstensi dengan cepat seolah – 
olah berusaha untuk 
memindahkan stimulus ke kaki 
yang lain bila diletakkan 
telentang, bayi akan 
mengekstensikan satu kaki 
sebagai respon terhadap 
stimulus pada telapak kaki 

Respons yang lemah atau 
tidak ada respons yang terlihat 
pada cedera saraf perifer atau 
fraktur tulang panjang  

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

Terus berkedip dan gagal 
untuk berkedip menandakan 
kemungkinan gangguan 
neurologis 
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Palmar grasp Jari bayi akan melekuk 
disekeliling benda dan 
menggenggamnya  seketika 
bila jari diletakkan di tangan 
bayi 

Respons ini berkurang pada 
prematuritas. Asimetris terjadi 
pada kerusakan saraf perifer 
(pleksus brakialis) atau fraktur 
humerus. Tidak ada respons 
yang terjadi pada defisit 
neurologis yang berat  

Plantar grasp Jari bayi akan melekuk 
disekeliling benda dan 
menggenggamnya  seketika 
bila jari diletakkan di tangan 
bayi 

Respons ini berkurang pada 
prematuritas. Tidak ada 
respons yang terjadi pada 
defisit neurologis yang berat. 

Tanda Babinski Jari – jari bayi akan 
hiperekstensi dan terpisah 
seperti kipas dari dorsofleksi ibu 
jari kaki bila satu sisi kaki 
digosok dari tumit keatas 
melintasi bantalan kaki 

Tidak ada respons yang terjadi 
pada defisit SSP 

Sumber :  (Sondakh JS, 2013; h.150-151) 

Adaptasi Gastrointestinal 

Adanya enzim – enzim digestif yang aktif saat lahir dan dapat 

menyokong kehidupan ekstrauterin pada kehamilan 36 – 38 minggu. 

Perkembangan otot dan refleks yang penting untuk menghantarkan 

makanan sudah terbentuk saat lahir. Pencernaan protein dan 

karbohidrat telah tercapai; pencernaan dan absorpsi lemak kurang 

baik karena tidak adekuatnya enzim – enzim pankreas dan lipase. 

Kelenjar saliva imatur saat lahir, sedikit saliva diolah sampai bayi 

berusia 3 bulan. Pengeluaran mekonium yaitu feses yang berwarna 

hitam kehijauan, lengket, dan mengandung darah samar 

diekskresikan dalam 24 jam setelah lahir. Inisiasi menyusui dini yang 

dilakukan segera setelah bayi lahir memerlukan waktu 60 menit 

bahkan lebih untuk menyusu secara efektif.  
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Adaptasi ginjal 

Sebagian besar bayi baru lahir berkemih dalam 24 jam 

pertama setelah lahir dan 2 – 6 kali sehari pada 1 – 2 hari pertama. 

Frekuensi berkemih 5 sampai 20 kali dalam 24 jam. Konsistensi 

warna urin dapat keruh dan adanya noda kemerahan karena lendir 

dan garam asam urat. 

Adaptasi hati 

Selama periode neonatus hati memproduksi zat yang esensial 

untuk pembekuan darah. Penyimpanan zat besi ibu cukup memadai 

bagi bayi sampai 5 bulan kehidupa ekstrauterin, sehingga bayi baru 

lahir menjadi rentan terhadap defisiensi zat besi. Selain itu hati juga 

mengontrol jumlah bilirubin tak terkonjugasi yang bersirkulasi, apabila 

pada keadaan stress dingin yang lama, asam  lemak yang berlebihan 

dapat menggeser bilirubin dari pengikatan albumin. Sehingga 

meningkatkan resiko kern ikterus bahkan pada kadar bilirubin serum 

10 mg/dL atau kurang. 

Adaptasi Imun 

Bayi baru lahir belum bisa membatasi organisme penyerang 

yang masuk dalam tubuh. Karena respon inflamasi berkurang baik 

secara kualitatif maupun kuantitatif. Amaturitas jumlah sistem 

pelindung secara signifikan meningkatkan risiko infeksi pad periode 

bayi baru lahir. Infeksi merupakan penyebab utama morbiditas dan 

mortalitas selama periode neonates. (Sondakh JS, 2013; h.150-151) 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Siti Farichatun Napasiyah, Kebidanan DIII UMP, 2014



86 
 

 

i. Jadwal imunisasi yang dianjurkan selama dan setelah kehamilan 

Bila sebagai besar ibu pada masa reproduksi belum pernah 

mendapatkan imunisasi tetanus Toksoid (TT) pada masa anak 

ataupun sebelum kehamilan direkomendasikan untuk melakukan 

imunisasi pada kunjungan pertama kehamilan (TT1)  dan dosis kedua 

(TT2) paling sedikit 4 minggu setelah pemberian TT1. Imunisasi TT3 

paling sedikit 6 bulan setelah TT 2. Dua dosis imunisasi yang terakhir 

harus diberikan dalam interval minimal 1 tahun, Segera setelah 

kelahiran, imunisasi BCG pada bayi direkomendasikan untuk seluruh 

populasi dengan resiko tinggi infeksi tuberculosis. Pemberian dosis 

awal vaksin poliomyelitis oral segera setelah kelahiran. Dan dosis 

pertama vaksin Hepatitis B (HB1) di Negara dengan transmisi 

perinatal yang tinggi. 

Pada usia 6 minggu, diberikan dosis pertama vaksin kombinasi 

untuk difteria, pertusis dan tetanus (DPT 1) bersama dengan dosis 

polio 2, dan dosis HB 2 di negara dengan transmisi perinatal yang 

rendah Hepatitis B, pemberian HB 1 dapat dilakukan pada usia ini. 

Pada usia 10 minggu diberikan vaksinasi DPT 2 dan polio 3, serta Hb 

2 di Negara dengan angka transmisi yang rendah. Pada usia 14 

minggu diberikan vaksinasi DPT 3 polio 4 seta HB 3 di semua Negara 

(Wiknjosastro, 2008; h. 363 – 364) 

1) Tanda bahaya pada bayi baru lahir 

(a) Tidak dapatmenyusu 

(b) Kejang 

(c) Mengantuk atau tidak sadar 
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(d) Nafas cepat (>60 per menit) 

(e) Merintih 

(f) Retraksi dinding dada bawah 

(g) Sianosis sentral (APN 2008, h;141)  

 

4. MASA NIFAS 

a. Definisi masa nifas 

Masa nifas (puerperium)dimulai setelah plasenta lahir dan 

berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti sebelum hamil. 

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

memulai periode puerperium disebut 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. Lama masa nifas ini 6-8 minggu. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa masa nifas 

(puerperium) adalah masa setelah keluarnya plasenta sampai alat-

alat reproduksi pulih seperti sebelum hamil dan secara normal masa 

nifas berlangsung selama 6 minggu atau 40 hari. 

b. Tujuan asuhan masa nifas 

1) Tujuan umum 

Membantu ibu dan pasangannya selama masa transisi awal 

mengasuh anak 
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2) Tujuan khusus 

a) Menjaga kesehatan ibu dan bayi baik fisik maupun 

psikologinya. 

(1) Melaksanakan skrining yang komprehensif, mendeteksi 

masalah, menggobati/ merujuk bila terjadi komplikasi pada 

ibu dan bayinya. 

(2) Memberikan pendidikan kesehatan, tentang perawatan 

kesehatan diri, Nutrisi, KB, Menyusui, Pemberian imunisasi 

dan perawatan bayi sehat. 

(3) Menberikan pelayanan keluarga berencana. 

c. Tahapan masa nifas  

1) Peurpurium dini. 

Kepulihan dimana ibu telah diperbolehkan berdiri dan berjalan-

jalan. Dalam agama islam dianggap telah bersih dan boleh 

bekerja setelah 40 hari. 

2) Peurpurium intermedial. 

Kepulihan menyeluruh alat-alat genetalia yang lamanya 6-8 

minggu. 

3) Remote Peurpurium 

Waktu yang di perlukan untuk pulih dan sehat sempurna terutama 

bila selama hamil atau waktu persalinan mempunyai komplikasi. 

Waktu untuk sehat sempurna bias berminggu-minggu, bulanan, 

tahunan. 
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d. Asuhan kunjungan masa nifas normal 

Kunjungan nifas dilakukan paling sedikit 4 kali.Hal ini dilakukan 

untuk menilai status ibu dan bayi baru lahir serta untuk mencegah 

terjadinya masalah. 

1) Kunjungan pertama dilakukan 6-8 jam setelah persalinan. 

Tujuannya : 

a) Mencegah perdarahan waktu nifas karena atonia uteri. 

b) Mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan, rujuk bila 

perdarahan berlanjut 

c) Memberikan konseling pada ibu atau salah satu anggota 

keluarga bila terjadi perdarahan banyak. 

d) Pemberian ASI awal. 

e) Melakukan hubungan antara ibu dan bayi. 

f) Menjaga bayi agar tetap sehat dengan cara mencegah 

terjadinya hipotermia. 

2) Kunjungan kedua dilakukan 6 hari setelah persalinan 

Tujuannya : 

a) Memastikan involusi uterus berjalan normal, tidak ada 

perdarahan, dan tidak berbau. Menilai adanya tanda-tanda 

demam, infeksi atau perdarahan abnormal. 

b) Memastikan ibu mendapat cukup makanan, cairan dan 

istirahat. 

c) Memastikan ibu menyusui bayinya dengan baik dan tidak 

menunjukkan tanda-tanda penyakit. 
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d) Memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi, 

tali pusat, menjaga bayi agar tetap hangat, dan merawat bayi 

sehari-hari. 

3) Kunjungan ketiga dilakukan pada 2-3 minggu setelah persalinan 

Tujuannya : 

a) Memastikan involusi uteri berjalan normal, tidak ada 

perdarahan, dan tidak berbau. 

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

abnormal. 

c) Memastikan ibu mendapat cukup makanan, cairan, dan 

istirahat. 

d) Memastikan ibu menyusui bayinya dengan baik dan tidak 

menunjukkan tanda-tanda penyakit. 

e) Memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi 

supaya tetap hangat dan merawat bayi. 

4) Kunjungan keempat dilakukan pada 4-6 minggu setelah 

persalinan 

Tujuannya : 

a) Menanyakan pada ibu tentang penyakit-penyakit yang ibu dan 

bayi alami. 

b) Memberikan konseling KB secara dini. 

c) Tali pusat harus tetap kering, ibu perlu diberitahu bahaya 

membubuhkan sesuatu pada tali pusat bayi, misal minyak atau 

bahan lain. Jika ada kemerahan pada pusat, perdarahan 

tercium bau busuk, bayi segera dirujuk. 
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d) Perhatikan kondisi umum bayi, apakah ada ikterus atau tidak. 

e) Bicarakan pemberian ASI dengan ibu dan perhatikan apakah 

bayi menetek dengan baik. 

Nasehati ibu untuk hanya memberikan ASI kepada bayi 

selama 6 bulan dan bahaya pemberian makanan tambahan 

selain ASI sebelum usia 6 bulan. (Eny, 2008) 

e. Perubahan fisiologis masa nifas 

1) Perubahan  system reproduksi 

a) Involusi. 

Pada akhir kala lll persalinan, uterus berada digaris 

tengah, kira-kira 2 cm dibawah umbilicus dengan bagian 

fundus bersandar pada promotorium sakralis. Pada saatini 

besar uterus kira-kira sama dengan uterus sewaktu usia 

kehamilan 16 minggu dengan berat 1000 gram. 

Peningkatan kadar esterogen dan progesterone 

bertanggug jawab untuk pertumbuhan masif uterus selama 

masa hamil. Pertumbuhan uterus pada masa prenatal 

tergantung pada hyperplasia, peningkatan jumlah sel-sel otot 

dan hiperropi, yaitu pembesaran sel-sel yang sudah ada. Pada 

masa postpartum penurunan kadar hormon-hormon ini 

menyebabkan terjadinya Autolisis. 
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b) Peruhahan-perubahan normal pada uterus selama postpartum 

Table 2.4 perubahan normal uterus selama postpartum 

Involusi 
Uterus 

Tinggi Fundus 
Uteri 

Berat 
Uterus 

Diameter 
Uterus 

Palpasi 
Cervik 

Plasenta 
lahir 

Setinggi pusat 1000 gr 12,5 cm Lembut/lunak 

7 hari 
(minggu 1) 

Pertengahan 
antara pusat dan 
simpisis 

500 gr 7,5 cm 2cm 

14 hari 
(minggu 2) 

Tidak teraba 350 gr 5 cm 1 cm 

6 minggu Normal 60 gr 2,5 cm menyempit 

Involusi uteri dariluar dapat diamati yaitu dengan 

memeriksa fundus uteri dengan cara : 

(1) Segera setelah persalinan, tinggi fundus uteri 2 cm 

dibawah pusat, 12 jam kemudian kembali 1 cm diatas 

pusat dan menurun kira-kira 1 cm setiap hari. 

(2) Pada hari kedua setelah persalinan tinggi fundus uteri 1cm 

dibawah pusat. Pada hari ke 3-4 tinggi fundus uteri 2 cm 

dibawah pusat. Pada hari ke 5-7 tinggi fundus uteri 

setengah pusat simpisis. Pada hari ke 10 tinggi fundus 

uteri tidak teraba.Bila uterus tidak mengalami atau terjadi 

kegagalan dalam proses involusi disebut dengan 

subinvolusi. Subinvolusi dapat disebabkan oleh infeksi dan 

tertinggalnya sisa plasenta / perdarahan lanjut (postpartum 

haemorrhage). 

c) Lochea  

Proses keluarnya darah nifas atau lochea terdiri atas 4 

tahapan : 

(1) Lochea rubra / merah (kruenta). Lochea ini munculpada 

hari 1 sampai hari ke 4 masa postpartum. Cairan yang 
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keluar berwarna merah karena berisi darah segar, jaringan 

sisa-sisa plasenta, dinding rahim, lemak bayi, lanugo 

(rambut bayi) dan mekonium. 

(2) Lochea sanguinolenta. Cairan yang keluar berwarna 

merah kecoklatan dan berlendir. Berlangsung dari hari ke 4 

sampai hari ke 7 postpartum. 

(3) Lochea serosa. Lochea ini berwarna kuning kecoklatan 

karena 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 mati. 

Lochea alba bisa berlangsung selama 2 sampai 6 minggu 

postpartum. 

d) Cervik 

Serviks megalami involusi bersama-sama dengan uterus. 

Warna serviks sendiri merah kehitam-hitaman karena penuh 

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. 

e) Vulva dan vagina 

Vulva dan vagina mengalami penekanan serta peregangan  

yang sangat besar selama proses persalinan dan akan 

kembali secara bertahap dalam 6-8 minggu postpartum. 
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Penurunan hormon estrogen pada masa postpartum berperan 

dalampenipisan mukosa vagina dan hilangnya rugae. Rugae 

akan terlihat kembali pada sekitar minggu ke 4. 

2) Perubahan sistem pencernaan 

Biasanya ibu mengalami obstipasi setelah melahirkan anak.Hal ini 

disebabkan karena pada wktu melahirkan alat pencernaan 

mendapat tekanan yang menyebabkan colon menjadi kosong, 

pengeluaran cairan yang berlebihan pada waktu persalinan 

(dehidrasi), kurang makan, haemorroid, laserasi jalan lahir. 

Supaya buang air besar kembali teratur dapat diberikan diit atau 

makanan yang mengandung serat dan pemberian cairan yang 

cukup. 

3) Perubahan system perkemihan 

Hendaknya buang air kecil dapat dilakukan sendiri secepatnya. 

Kadang-kadang peurperium mengalami sulit buang air kecil, 

karena spingter uretra ditekan oleh kepala janin dan spasme oleh 

iritasi muskulus spingter ani selama persalinan, juga oleh karena 

adanya edema kandung kemih yang terjadi selama persalinan.  

4) Perubahan Tanda-Tanda Vital 

a) Suhu  

24 jam postpartum suhu badan akan naik sedikit (      

   ) sebagai akibat kerja keras waktu melahirkan,kehilangan 

cairan dan kelelahan apabila keadaan normal suhu badan 

akan biasa lagi. Pada hari ketiga suhu badan akan naik lagi 

karena ada pembentukan ASI buah dada menjadi bengkak 
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berwarna merah karena banyaknya ASI bila suhu tidak turun 

kemungkinan adanya infeksi pada endometrium, mastitis, 

traktus urogenitalis atau system lain. 

b) Nadi 

Denyut nadi normal pada orang dewasa 60-80 kali 

permenti. Sehabis melahirkan biasanya denyut nadi itu akan 

lebih cepat. Setiap denyut nadi yang melebihi 100 adalah 

abnormal dan hal ini mungkin disebabkan oleh infeksi atau 

perdarahan postpartum yang tertunda. 

c) Tekanan darah 

Biasanya tidak berubah, kemungkinan tekanan darah akan 

rendah setelah ibu melahirkan karena ada perdarahan. 

Tekanan darah tinggi pada postpartum dapat menandakan 

terjadinya preklampsi postpartum. 

d) Pernafasan 

Keadaan pernafasan selalu berhubungan dengan keadaan 

suhu dan denyut nadi tidak normal pernafasan juga akan 

mengikutinya kecuali ada gangguan khusus pada saluran 

pernafasan. 

e) Perubahan Sistem Kardiovaskuler 

Pada persalinan pervaginam kehilangan darah sekitar 300-

400 cc. Bila kelahiran melalui section caesaria kehilangan 

darah dapat dua kali lipat. Volume darah ibu relative akan 

bertambah. Keadaan ini akan menimbulkan beban pada 
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jantung dan dapat menimbulkan dekompensasi kodis pada 

penderita vitium cordial. (Eny, 2008) 

f. Kebutuhan dasar masa nifas 

1) Gizi 

Nutrisi tau gizi adalah zat yang diperlukan oleh tubuh untuk 

keperluan metabolismenya. Kebutuhan gizi masa nifas terutama 

bila menyusuiakan meningkat 25% karena berguna untuk proses 

kesembuhan karena sehabis melahirkan dan untuk memproduksi 

ASI yang cukup untuk menyehatkan bayi. Semua itu akan 

meningkat tiga kali dari kebutuhan biasa. 

Menu makanan seimbang yang harus dikonsumsi adalah persi 

cukup dan teratur, pedas atau lembek, tidak mengandung alcohol, 

nikotin serta bahan pengawet atau pewarna. Disamping itu garus 

mengandung : 

a) Sumber tenaga (energi) 

Untuk pembakaran tubuh, pembentukan jaringan baru, 

penghematan protein (jika sumber tenaga kurang, protein 

dapat digunakan sebagai cadangan untuk memenuhi 

kebutuhan energi). Zat gizi sebagai sumber karbohidrat terdiri 

dari beras, sagu, jagung, tepung terigu dan ubi. Sedangkan 

zat lemak dapat diperoleh dari hewani (lemak, mentega, keju) 

dan nabati (kelapa sawit, minyak sayur, minyak kelapa dan 

margarine). 
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b) Sumber pembangun (protein) 

Protein diperlukan untuk pertumbuhan dan penggantian 

sel-sel yang rusak atau mati. Protein dari makanan harus 

diubah menjadi asam amino sebelum diserap oleh sel mukosa 

usus dan dibawa kehati melalui pembuluh darah vena portae. 

Sumber protein dapat diperoleh dari protein hewani (ikan, 

udang, kerang, kepiting, daging ayam hati, telur, susu dan 

keju) dan protein nabati ( kacang tanah, kacang merah, 

kacang hijau, kedelai, tahu dan tempe). Sumber protein 

terlengkap terdapat dalam susu, telur dan keju, ketiga 

makanan tersebut juga mengandung zat kapur, zat besi dan 

vitamin B. 

c) Sumber pengatur dan pelindung (mineral, vitamin dan air) 

Unsur-unsur tersebut digunakan unruk melindungi tubuh 

dari serangan penyakit dan pengatur kelancaran metabolisme 

dalam tubuh.Ibu menyusui minum air setidaknya 3 liter setiap 

hari (anjurkan ibu untuk minum setiap kali habis menyusui). 

Sumber zat pengaturan dan pelindung biasa diperoleh dari 

semua jenis sayuran daan buah-buahan segar. 

Jenis-jenis mineral penting : 

(1) Zat besi 

Tambahan zat besi sangat penting dalam masa 

menyusui karena dibutuhkan untuk kenaikan sirkulasi 

darah dan sel, serta menambah sel darah merah (HB) 

sehingga daya angkut aksitgen mencukupi kebutuhan. 
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Sumber zat besi antara lain : kuning telur, hati, daging, 

kerang, ikan, kacang-kacangan dan sayuran hijau. 

(2) Kalsium 

Ibu menyusui membutuhkan kalsium untuk 

pertumbuhan gigi anak, sumbernya : susu dan keju. 

Jenis-jenis vitamin : 

(1) Vitamin A 

Digunakan untuk pertumbuhan sel, jaringan gigi, 

dan tulang, perkembangan syaraf penglihatan, 

meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi.Sumber : 

kuning telurr, hati, mentega, sayuran berwarna hijau dan 

buah berwarna kuning (wortel, tomat, dan nagka). Selain 

itu ibu menyusui juga mendapat tambahan berupa kapsul 

vitamin A (200.000 IU). 

(2) Vitamin B1 (Thiamin) 

Dibutuhkan agar kerja syaraf dan jantung normal, 

membantu metabolisme kaerohidrat secara tepat oleh 

tubuh, nafsu makan yang baik, membantu proses 

pencernaan, meningkatkan pertahanan tubuh terhadap 

infeksi dan mengurangi kelelahan. Sumbernya : hati, 

kuning telur, susu, kacang-kacangan, tomat, jeruk, nanas, 

dan kentang bakar. 

(3) Vitamin B2 (Riboflavin) 

Dibutuhkan untuk pertumbuhan, vitalitas, nafsu 

makan, pencernaan, system urat syaraf, jaringan kulit dan 
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mata.Sumber : hati, kuning telur, susu, keju, kacang-

kacangan, dan sayuran berwarna hijau. 

(4) Vitamin B3 (Niacin) 

Disebut juga nitocine Acid, dibutuhkan dalam 

proses pencernaan, kesehatan kulit, jaringan syaraf dan 

pertumbuhan. Sumber : susu, kuning telur, daging, kaldu 

daging, daging ayam, kacang-kacanga,  beras merah, 

jamur dan tomat, 

(5) Vitamin B6 (Pridoksin) 

Dibutuhkan untuk pembentukan sel darah merah 

serta kesehatan gigi dan gusi. Sumbur: gandum, jagung, 

hati dan daging. 

(6) Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 

Dibutuhkan untuk pembentukan sel darah merah 

dan kesehatan jaringan saraf. Sumber : telur, daging, hati, 

keju, ikan laut dan kerang laut. 

(7) Vitamin C 

Untuk pembentukan jaringan ikat dan bahan semu 

jaringan ikat (untuk penyembuhan lluka), pertumbuhan 

tulang, gigi dan gusi, daya tahan terhadap infeksi, serta 

memberikan kekuatan pada pembuluh darah. Sumber : 

jeruk, tomat, melon, brokoli, jambu biji, mangga, papaya 

dan sayuran. 
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(8) Vitamin D 

Dibutuhkan untuk pertumbuhan, pembentukan 

tulang dan gigi serta penyerapan kalsium dan fosfor. 

Sumbernya antara lain : minyak ikan, suusu, margarine 

dan penyinaran kulit dengan sinar matahari pagi (sebelum 

pukul 09.00). 

(9) Vitamin k 

Dibutuhkan untuk mencegah perdarahan agar 

proses pembekuan darah normal. Sumber : kuning telur, 

hati, brokoli, asparagus dan bayam. 

2) Ambulasi dini 

Disebut juga early ambulation yaitu kebijakan untuk selekas 

mungkin membimbing klien keluar dari tmpat tidurnya dan 

membimbingnya selekas mungkin berjalan. Klien sudh 

diperbolehkan bangun dari tempat tidur dalm 24-48 jam 

postpartum.Keuntunganya : 

a) Klien merasa lebih baik, lebih sehat dan lebih kuat. 

b) Faal usus dan kandung kencing lebih baik 

c) Dapat lebih memungkinkan dalam mengajari ibu untuk 

merawat atau memelihara anaknya, memandikan dll selama 

ibu masih dalam perawatan. 

3) Eliminasi  

a) Miksi 

Miksi disebut normal bila buang air kecil spontan setiap 3-4 

jam.Ibu diusahakan dapat buang air kecil sendir, bila tidak 
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dilakukan dengan tindakan yaitu dirangsang dengan 

mengalirkan air kran di dekat klien, mengompres air hangat 

diaas simpisis. Bila tidak berhasil dengan cara tersebut maka 

dilakukan kateterisasi. Karena prosedur kateterisasi 

memmbuat klien tidak nyaman dan resiko infeksi saluran 

kencing tinggi untuk dikateterisasi tidak dilakukan sebelum 

lewat 6 jam postpartum. Douwer kateter diganti setelah 48 

jam. 

b) Defekasi 

Biasanya 2-3 hari postpartum masih sulit buang air besar. 

Jika klien dalam waktu tiga hari belum juga buang air besar 

maka diberikan laksan supositoria dam minum air hangat. 

Agar dapat buang air besar secara teratur dan dapat dilakukan 

dengan diit teratur, pemberian cairan yang banyak, makanan 

cukup serat, olah raga. 

4) Kebersihan diri 

a) Perawatan perineum 

Apabila setelah buang air besar dan buang air kecil 

perineum dibersihkan secara rutin. Caranya dibersihkan 

dengan sabun yang lembut minimal sekali sehari. Biasanya 

ibu merasa takut pada kemungkinan jahitannya akan lepas, 

juga merasa sakkit sehingga perineum tidah dibersihkan atau 

dicuci. Cairan sabun atau sejenisnya sebaiknya dipakai 

setelah bunag air keci atau buang air besar. 
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Membersihkan dimunai dari simpisis sampai anal sehingga 

tidak terjadi infeksi. Ibu di bari tahu caranya mengganti 

pembalut yaitu bagian dalamjangan sampai terkontaminasi 

oleh tangan. Pembalut yang sudah kotor harus diganti paling 

sedikit 4 kali sehari. Ibu diberi tahu tentang jumlah, warna, dan 

bau lochea sehingga apabila ada kelainan dapat diketahui 

secara dini. Sarankan ibu untuk cuci tangan dengan sabun 

dan air sebelum dan sesudah membersihakan daerah 

kelaminnya. Apabila ibu mempunyai luka episiotomy atau 

laserasi, sarankan kepada ibu untuk menghindari menyentuh 

daerah luka. 

b) Perawatan payudara 

(1) Menjaga payudara tetap bersih dan kering terutama putting 

susu dengan menggunakan BH yang menyokong 

payudara. 

(2) Apabila puting susu lecet oleskan colostrums atau ASI 

yang keluar pada sekitr puting susu setiap selesai 

menyusui. Menyusui tetap dilakukan dimulai dari putting 

yang tidak lecet. 

(3) Apabila lecet sangat berat dapt diistirahatkan selama 24 

jam, ASI dikeluarkan dan diminumkan denngan 

menggunakan sendok. 

(4) Untuk menghilangkan nyeri ibu dapat diberikan 

paracetamol 1 tablet setiap 4-6 jam. 
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5) Istirahat 

Kebahagian setelah melahirkan membuat sulit istirahat. 

Seorang ibu baru akan cemas apakah ia akan mampu merawat 

anaknya atu tidak. Hal ini mengakibatkan sulit tiddur. Juga akan 

terjadi gangguan pola tidur karena beban kerja bertambah, ibu 

harus bangun malam untuk meneteki atau mengganti popok yang 

sebelumnya tidak pernah dilakukan. Anjurkan ibu supaya istirahat 

cukup untuk mencegah kelelahan yang berlebih.Sarankan ibu 

untuk kembali pada kegiatan rumah tangga secara perlahan-lahan 

serta untuk tidur siang atau beristirahat selama bayi tidur. Kurang 

istirahat akan mempengaruhi ibu dalam beberapa halantara lain 

mengurangi jumlah ASI yang diproduksi, memperlambat proses 

involusi uteri dan memperbanyak depresi dan ketidak mampuan 

untuk merawat bayi dan dirinya. 

6) Seksual 

Apabila perdarahan telah berhenti dan episiotomy sudah 

sembuh maka coitus bisa dilakukan pada 3-4 minggu postpartum. 

Hasrat seksual pada bulan pertama akan berkurang baik 

kecepatanya maupun lamanya, juga orgasmepun akan menurun. 

Ada juga ynag berpendapat bahwa coitus dapat dilakukan setelah 

masa nifas berdasarkan teori bahwa saat itu bekas luka plasenta 

sudah sembuh (proses penyembuhan lika postpartum sampai 

dengan 6 minggu). Secara fisik aman untuk memulai melakukan 

hubungan suami istri begitu darah merah berhenti dan ibu dapat 
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memasukan satu atau dua jarinya kedalam vagina tanpa rasa 

nyeri, aman untuk melakukan hubungan suami istri. 

g. Komplikasi masa nifas 

1) Trauma perineum 

Trauma perineum adalah luka pada perineum sering terjadi 

saat proses persalinan. Saat persalinan terkadang dokter/ bidan 

melakukan episiotomi, yaitu menggunting perineum untuk 

mengurangi trauma yang berlebihan pada daerah perineum dan 

mencegah robekan perineum yang tidak beraturan.Dengan 

episiotomi, perineum digunting agar jalan lahir lebih luas dan 

perlukaan yang terjadi dapat diminimalkan. (Sukarni,2013; hal : 

285) 

a) Etiologi 

(1) Adanya trauma pada perut bagian bawah, panggul, 

genetalia eksterna maupun perineum 

(2) Cedera eksternal 

(3) Fraktur pelvis : rupture  uretra pars membranasea 

(4) Trauma selangkangan : rupture uretra pars bulbosa 

(5) Latrogenik : pemasangan kateter folley yang salah 

(6) Persalinan lama 

(7) Rupture yang spontan 

b) Manisfestasi klinis 

Perdarahan per-uretra post trauma, Retensi urin : kontraindikasi 

pemasangan kateter lebih khusus pada posterior dan anterior 

berikut : 
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(1) Pada posterior : Perdarahan per-uretra, Retensi urin, 

Pemeriksaan rectal tuse (floating prostat), Ureterografi 

(ekstravasasi kontras dan adanya fraktur pelvis) 

(2) Pada anterior : Perdarahan per-uretra/ hematuri, Slevee 

hematom / butterfly hematom, Kadang terjadi retensi urin 

(Sukarni,2013; hal : 285-286) 

2) Perdarahan 

Perdarahan lebih dari 500-600 ml dalam masa 24 jam 

setelah anak lahir. Perdarahan postpartum terbagi menjadi dua 

masa yaitu perdarahan postpartum primer (early postpartum 

hemorhage) yang terjadi pada 24 jam pertama, dan perdarahan 

postpartum sekunder (late postpartum hemorrhage) yang terjadi 

setelah 24 jam. Penyebab perdarahan postpartum primer adalah 

atonia uteri, retensio plasenta, sisa plasenta, laserasi jalan lahir 

dan inversio uteri. Sedangkan penyebab perdarahan post partum 

sekunder adalah sub involusi, retensi sisa plasenta, infeksi nifas. 

Pencegahan perdarahan post partum dapat dilakukan 

dengan mengenali resiko perdarahan post partum (uterus distensi, 

partus lama, partus dengan pacuan), memberikan oksitosin injeksi 

setelah bayi lahir, memastikan plasenta lahir lengkap, menangani 

robekan pada jalan lahir. 

3) Infeksi masa nifas 

Semua peradangan yang disebabkan oleh masuknya 

kuman-kuman kedalam alat – alat genital pada waktu persalinan 

dan nifas.  Jalan masuknya kuman dapat disebabkan karena 
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adanya luka pada bekas insersio plasenta yang merupakan 

tempat untuk tumbuh dan masuknya kuman patogen dalam tubuh 

wanita, selain itu servik yang sering mengalami perlukaan selama 

persalinan begitu pula dengan vulva, vagina dan perineum yang 

menjadi tempat masuknya kuman patogen. 

Gambaran klinis infeksi nifas dapat dibedakan dalam bentuk 

infeksi lokal yaitu pada pembengkakan luka episiotomi, terjadi 

penanahan, perubahan warna kulit, pengeluaran lochea 

bercampur nanah, mobilitasi terbatas karena rasa nyeri, 

temperatur badan meningkat. Serta infeksi umum yaitu tampak 

sakit dan lemah, temperatur meningkat, tekanan darah menurun 

dan nadi meningkat, pernafasan dapat meningkat dan terasa 

sesak, kesadaran gelisah sampai menurun dan koma, terjadi 

gangguan involusi uterus, lochea berbau dan bernanah serta 

kotor. Pencegahan pada masa infeksi nifas dapat dilakukan 

dengan mobilisasi dini sehingga darah lochea keluar dengan 

lancar, perlukaan dirawat dengan baik, rawat gabung dengan 

isolasi untuk mengurangi infeksi nosokomial. (Eny retna A, diah 

W, 2008) 

 

5. METODE KELUARGA BERENCANA (KB) 

a. Definisi Keluarga Berencana 

Keluarga Berencana merupakan upaya peningkatan kepedulian 

dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, 

pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan 
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kesejahteraan keluarga kecil bahagia dan sejahtera (Sukarni, 2013; h. 

363). Keluarga Berencana (family planning/ planned parenthood)  

merupakan suatu usaha manjarangkan atau merencanakan jumlah 

dan jarak kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi ( Sulistyawati 

A, 2011; h. 12). 

Menurut Manuaba (2010, h. 592) salah satu peranan penting 

bidan dalam program keluarga berencana adalah meningkatkan 

jumlah penerimaan dan kualitas metode KB kepada masyarakat. 

b. Tujuan 

Tujuan umumnya adalah 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. Tujuan tersebut 

meliputi pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, 

peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. ( Sulistyawati A, 

2011; h. 12 – 13) 

c. Kontrasepsi 

Kontrasepsi Ialah usaha – usaha untuk mencegah terjadinya 

kehamilan. Usaha – usaha tersebut dapat bersifat sementara maupun 

permanen. Kontrasepsi dikatakan ideal apabila memenuhi syarat – 

syarat sebagai berikut : 1) dapat dipercaya, 2) Tidak menimbulkan efek 

yang mengganggu kesehatan, 3) Daya kerjanya dapat diatur menurut 

kebutuhan, 4) Tidak menimbulkan gangguan sewaktu melakukan 

koitus, 5) tidak memerlukan motivasi terus- menerus, 6) Mudah 

pelaksanaannya, 7) Murah harganya sehingga dapat dijangkau oleh 
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seluruh lapisan masyarakat, 8) dapat diterima penggunaannya oleh 

pasangan yang bersangkutan. (Prawirohardjo S, 2009; h. 534) 

Kontrasepsi Metode Sederhana 

1) Kondom 

a) Pengertian Kondom 

Dalam usaha untuk meningkatkan pemeriksaan gerakan 

keluarga berencana nasional, peran pria dapat dikatakan 

sangat penting dan menentukan. Sebagai kepala keluarga, pria 

merupakan tulang punggung keluarga dan selalu terlibat dalam 

pengambiilan keputusan tentang kesejahteraan keluarga, 

termasuk untuk menentukan jumlah anak yang diinginkan. 

(Manuaba, 2010; h. 593) 

b) Prinsip kerja Kondom 

Sebagai perisai dari penis sewaktu melakukan koitus, dan 

mencegah pengumpulan sperma dalam vagina. Bentuk 

Kondom adalah silindris dengan pinggir yang tebal pada ujung 

yang terbuka, sedangkan ujung yang buntu berfungsi sebagai 

penampung sperma. Diameternya biasanya kira – kira 31 – 

36,5 mm dan panjang lebih kurang 19 mm. Kondom dilapisi 

dengan pelicin yang mempunyai sifat spermatisid. 

(Prawirohardjo, 2009; h.539) 

c) Keuntungan dan kerugian kondom 

Keuntungan kontrasepsi kondom adalah murah, mudah di 

dapatkan (gratis), tidak memerlukan pengawasan medis, 

berfungsi ganda, dan dipakai oleh kalangan yang 
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berpendidikan. Sedangkan kerugiannya adalah kenikmatan 

terganggu, mungkin alergi terhadap karet atau jelinya yang 

mengandung spermisid, dan sulit dipasarkan pada kalangan 

masyarakat yang berpendidikan rendah. ( Manuaba, 2010; h. 

594) 

2) Pantang berkala 

   Syarat utama metode pantang berkala adalah patrun menstruasi 

teratur dan kerjasama dengan suami. Metode pantang berkala 

mempnyai kegagalan tinggi apabila patrun menstruasi tidak teratur. 

Patrun menstruasi yang teratur penting diketahui untu menentukan 

masa subur wanita. Dengan diketahuinya masa subur wanita 

pantang berkala dapat digunakan untuk mencegah proses 

fertilisasi (pembuahan) antara ovum dan sperma. 

      Metode pantang berkala dikenal dengan dua sistem yaitu 

menggunakan sistem kalender dan menggunakan penilaian suhu 

basal tubuh. ( Manuaba, 2010; h. 594) 

a) Pantang berkala dengan sistem kalender 

Sistem ini meneliti terjadinya ovulasi pada wanita yang 

biasanya sekitar 12 – 16 hari sebelum menstruasi. Metode ini 

memerlukan sistem menstruasi yang teratur sehingga dapat 

memperimbangkan masa subur untuk menghindari kehamilan 

dengan tidak melakukan hubungan seks. Masa subur wanita 

dapat dihitung dengan melakukan perhitungan munggu subur 

sebagai berikut : menstruasi wanita teratur antara 26 sampai 30 

hari, masa subur dapat diperhitungkan yaitu menstruasi hari 
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pertama ditambah 12 yang merupakan hari pertama menggu 

subur dan akhir minggu subur adalah hari pertama menstruasi 

ditambah 19. Puncak minggu subur adalah hari pertama 

menstruasi ditambah 14. 

b) Pantang berkala dengan suhu basal 

Penurunan suhu basal sebesar 0,5 sampai 1 derajat 

celcius pada hari ke 12 sampai ke 13 menstruasi  ketika ovulasi 

terjadi pada hari ke 14. Setelah menstruasi suhu akan naik 

lebih dari suhu basal . kelemahan sistem pantang berkala 

adalah pengukuran suhu basal merepotkan dan tidak akurat, 

dan hanya berguna pada siklus menstruasi 20 sampai 30 hari. ( 

Manuaba, 2010; h. 596) 

3) Senggama terputus 

       Metode senggama terputus merupakan etode untuk 

menghindari kehamilan dengan konsep metode ini adalah 

mengeluarkan kemaluan menjelang terjadinya ejakulasi. 

Kekurangan dari metode ini adalah mengganggu kepuasan dalam 

hubungan suami isteri. Penyebab kegagalan dengan metode ini 

karena semen keluar sebelum mencapai puncak kenikmatan, 

terlambat mengeluarkan kemaluan, semen yang tertumpah diluar 

sebagian dapat masuk kegenetalia. 

4) Spermasida 

       Spermasida adalah zat kimia yang dapay melumpuhkan 

sampai mematikan spermatozoa yang digunakan menjelang 
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hubungan seks. Setela pemasangan sekitar 5 sampai 10 menit, 

hubungan seksual dapat dilakukan agar sprmasid dapat berfungsi.  

Kekurangan metode spermasid antara ain merepotkan menjelang 

hubungan senggama, nilai kepuasan berkurang, dapat 

menimbulkan iritasi dan alergi, serta kejadian hamil tinggi sekitar 

30 samai 35 % karena pemasangan tidak sempurna atau terlalu 

cepat melakukan senggama. ( Manuaba, 2010; h. 596-597) 

Kontrasepsi metode efektif 

1) Kontrasepsi hormonal 

a) Susunan Pil kontrasepsi 

Esterogen yang banyak digunakan untuk pil kontrasepsi ialah etinil 

estradiol dan mestranol. 

(1) Mekanisme kerja pil hormonal 

Komponen esterogen dalam pil akan menekan FSH 

menghalangi maturasi folikel dan ovarium. Karena pengaruh 

esterogen daam ovarium sudah tidak ada, tidak terdapat 

pengeluaran LH. Daur haid kurang terdapatnya FSH dan tidak 

ada peningkatan kadar LH sehingga ovulasi akan terganggu. 

Sedangkan dalam pil kontrasepsi menganduk progestagen 

yang berfungsi(1) Lendir serviks menjadi lebih kental sehingga 

menghalangi penetrasi spermatozoa untuk masuk dalam 

uterus,(2) Kapasitas sperma yang memasuki uterus 

terganggu,(3) mempunyai efek antiestrogenik terhadap 

endometrium sehingga menyulitkan implantasi ovum yang 

telah dibuahi 
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(2) Pil Kombinasi 

Pil kombinasi merupakan pil kontrasepsi yang sampai saat 

ini dianggap paling efektif. Selain mencegah terjadinya ovulasi, 

pil juga mempunyai efek lain terhadap traktus genitalis, seperti 

menimbulkan perubahan – perubahan paada lendir serviks , 

sehingga menjadi kurang banyak dan kental yang 

mengakibatkan sperma tidak dapat masuk ke dalam kavum 

uteri. 

Efek samping dari kontrasepsi ini adalah rasa mual, retensi 

cairan sakit kepala, nyeri pada mammae dan kemudian 

terdapat fluor albus, peningkatan berat badan, menstruasi 

menjadi tidak teratur. 

Kontraindikasi pada pemakaian pil kombinasi adalah:(1) 

adanya tumor,(2) Penyakit – penyakit hati,(3) mempunyai 

riwayat tromboplebitis, trombo embolii, kelainan serebro 

vaskular,(4) Diabetes mellitus, (5) Kehamilan 

Kelebihan dan Kekurangan Pil kombinasi: (1) 

Efektivitasnya dapat dipercaya,(2) Frekuensi koitus tidak perlu 

diatur, (3) Siklus haid menjadi teratur,(4) keluhan – keluhan 

dismenorhea menjadi berkurang. Sedangkan kekurangannya 

adalah: (1) Pil harus diminum setiap hari, (2) motivasi harus 

kuat, (3) efek samping ang sifatnya sementara yaitu mual dan 

sakit kepala, (4) Setelah berhenti pemakaian dapat 

menimbulkan amenore, (5) untuk golongan penduduk tertentu 

harganya masih tergolong mahal. 
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b) Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK) 

Adalah alat kontrasepsi yang mengandung levonorgestrel 

yang dibungkus dalam kapsul silastic-silicone dan disusukkan di 

bawah kulit.  

Mekanisme Kerja dari kontrasepsi AKBK yaitu: 

Mengentalkan lendir serviks uteri sehingga menyulitkan penetrasi 

sperma, Menimbulkan perubahan – perubahan pada endometrium 

sehingga tidak cocok untuk implantasi zigot, dan menghalangi 

terjadinya ovulasi. 

Kelebihan Norplant atau AKBK adalah : cocok untuk 

wanita yang tidak boleh menggunakan obat yang mengandung 

esterogen, perdarahan yang terjadi lebih ringan,tidak menaikan 

tekanan darah, memperkecil terjadinya kehamilan ektopik dan 

dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. 

Efek samping dari AKBK adalah gangguaan pola haid 

seperti perdarahan bercak (Spotting), Perdarahan haid 

memanjang, Amenorhea:mual, anoreksi, sakit kepala, perubahan 

pada libido, berat badan dan timbulnya akne 

Indikasi penggunaan AKBK antara lain wanita – wanita 

yang ingn memakai kontrasepsi untuk waktu yang lama tetapi 

tidak bersedia menjalani konrasepsi mantap ataupun AKDR. Serta 

wanita – wanita yang tidak boleh menggunakan pil KB yang 

mengandung estrogen. 

Kontraindikasi dalam penggunaan AKBK adalah kehamilan 

atau terduga hamil, penderita penyakit hati, kanker payudara, 
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kelainan jiwa, varikosis, riwayyat kehamilan ektopik, diabetes 

mellits, kelainan kardiovaskuler. 

Waktu pemasangan yang paling baik dalam pemasangan 

AKBK adalh sewaktu haid berlangsung atau masa pra ovulasi dari 

siklus haid, sehingga dapat menghindari adanya kehamilan. 

 

B. 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 

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. 
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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. ( 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 
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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. 

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. 
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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) 

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 keputusan mentri kesehatan Republik Indonesia nomor 

369/MENKES/SK/III/2007 adalah : 
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a. Kompetensi Ke – 1  

Bidan mempunyai persyaratan pengetahuan dan ketrampilan dari 

ilmu – ilmu social, kesehatan masyarakat dan etik yang membentuk 

dasar dari asuhan yang bermutu tinggi sesuai dengan budaya, untuk 

wanita, bayi baru lahir dan keluarganya. 

 

b. Kompetensi Ke – 2 

Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, pendidikan 

kesehatan yang tanggap terhadap budaya dan pelayanan menyeluruh 

di masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kehidupan keluarga 

yang sehat, perencanaan kehamilan dan kesiapan menjadi orang tua. 

4) Kompetensi Ke – 3 

Bidan memberi asuhan antenatal bermutu tinggi untuk 

mengoptimalkan kesehatan selama kehamilan yang meliputi : deteksi 

dini, pengobatan atau rujukan dari komplikasi tertentu. 

5) Kompetensi Ke – 4 

Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, tanggap terhadap 

kebudayaan setempat selama persalinan, memimpin selama 

persalinan yang bersih dan aman, menangani situasi 

kegawatdaruratan tertentu untuk mengoptimalkan kesehatan wanita 

dan bayinya yang baru lahir. 

6) Kompetensi ke- 5 

Bidan memberikan asuhan pada ibu nifas dan menyusui yang 

bermutu tinggi dan tanggap terhadap budaya setempat. 
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7) Kompetensi ke- 6 

Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, komprehensif 

pada bayi baru lahir sehat sampai dengan 1 bulan 

8) Standar Kompetensi ke-7 

Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, komprehensif 

pada bayi dan balita sehat ( 1 bulan- 5 bulan) 

9) Standar kompetensi ke-8 

Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi dan komprehensif 

pada keluarga, kelompok dan masyarakat sesuai dengan budaya 

setempat 

10) Standar kompetensi ke-9 

Melaksanakan asuhan kebidanan pada wanita atau ibu dengan 

gangguan sistem reproduksi 
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