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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

A. KEHAMILAN 

1. Definisi kehamilan 

Kehamilan adalah mulai dari ovulasi (bertemunya sel sperma 

dengan ovum) sampai lahirnya janin, dengan lama hamil normal 280 

hari (40 minggu) dan tidak melebihi dari 300 hari (43 minggu) (Rukiyah, 

2009; h.2).  

Menurut Fedrasi Obstetri Ginekologi Internasional, kehamilan 

didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyantuan dari sperma dan ovum 

dilanjutkan dengan nidasi atau implementasi  

Disimpulkan kehamilan adalah hasil konsepsi (bertemunya sel 

sperma dan ovum) yang berimplementasi didalam rahim yang akan 

berkembang dan tumbuh menjadi janin sampai lahir.  

Pembagian kehamilan dibagi menjadi 3 trimester : trimester I 

dimulai dari konsepsi sampai umur kehamilan 3 bulan (0 – 12 minggu), 

trimester II dari umur kehamilan 13 – 28 minggu, trimester III dimulai dari 

umur kehamilan 28 minggu sampai bersalin (Varney, 2009; h.492). 

2. Pertumbuhan dan Perkembangan Hasil Konsepsi 

Menurut Yeyeh Rukiyah, 2009; h.24. Setelah terjadi pembuahan 

akibat bersatunya sel telur dengan sel spermatozoa, kemudian diikuti 

oleh beberapa proses, pembelahan, dan selanjutnya hasil konsepsi 

melakukan nidasi atau implantasi, maka selanjutnya hasil konsepsi 

mengalami pertumbuhan dan perkembangan menjadi janin.  

Embriogenesis (pertumbuhan mudigah) merupakan pertumbuhan 

embrio bermula dari lempeng embrional (embrional plate) kemudian 

berdiferensiasi menjadi 3 unsur lapisan: ektodermal, mesodermal, dan 

entodermal. Ruang amnion akan tumbuh pesat mendesak exocoeloma, 

sehingga dinding ruang amnion mendekati korion, mesoblas di ruang 

amnion dan mudigah menjadi padat yang disebut bidy stalkyang 

merupakan jembatan antara embrio dan dinding trofoblas, akan menjadi 

tali pusat ( Rukiyah, 2009; h.24). 
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Minggu ke 0 : Sperma membuahi ovum kemudian hasil konsepsi 

membagi menjadi dua, empat, delapan, yang 

kemudian akan menjadi morulla dan masuk untuk 

menempel pada dinding rahim ±11 hari setelah 

konsepsi. 

Minggu ke 4 : Dari embrio, bagian tubuh pertama yang terbentuk   

adalah tulang belakang, otak dan saraf, jantung, 

sirkulasi darah, pencernaan. 

Minggu ke 8 : Perkembangan embrio lebih cepat, jantung mulai 

memompa darah. 

Minggu ke 12 : Embrio berubah menjadi janin. denyut jantung janin 

dapat dilihat dengan dengan pemeriksaan USG, 

berbentuk manusia, gerakan janin mulai terasa, ginjal 

sudah mulai memproduksi urine. 

 Minggu ke 16 : System musculus sceletal matang, sistem saraf 

terkontrol, pembuluh darah berkembang cepat, DJJ 

terdengan menggunakan doppler, pancreas mulai 

memprodusi urine. 

 Minggu ke 20 : Verniks melindungi tubuh, lanugo menutupi tubuh, 

janin mulai menelan, menendang. 

 Minggu ke 24 : Kerangka berkembang cepat, perkembangan 

pernapasan dimulai. 

 Minggu ke 28 : Janin bernapas, menelan, mengatur suhu, mata 

mulai berkedip. 

 Minggu ke 32 : Lemak coklat berkembang di bawah kulit, mulai 

menyimpan zat besi, fosfor, dan kalsium. 

 Minggu ke 38 : Seluruh uterus digunakan bayi sehingga tidak dapat 

bergerak banyak. Anti bodi ibu ditransfer ke 

bayiuntuk mencapai kekebalan untuk 6 bulan 

pertama sampai kekebalan bayi bekerja sendiri.  
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3. Diagnosa Kehamilan (Tanda-Tanda kehamilan Pasti, Tidak Pasti, 

Kemungkinan) 

a. Tanda Kehamilan Pasti 

 Pada ibu yang diyakini sedang hamil maka dalam pemeriksaan 

melalui USG (ultrasonografi) terlihat adanya gambaran janin. USG 

memungkinkan untuk mendeteksi jantung kehamilan (gestasional 

sac) pada minggu ke 5 sampai ke 7. Pemeriksa merasa gerakan 

janin dalam rahim pada umur kehamilan 20 minggu, terlihat adanya 

gambaran kerangka janin dengan pemeriksaan radiologi, terdengar 

adanya denyut jantung janin melalui pemeriksaan dengan ultrasono 

grafi doppler pada minggu ke 8 sampai minggu ke 12 setelah 

konsepsi (Rukiyah, 2009; h.77). 

b. Tanda Mungkin Hamil 

 Raeksi kehamilan positif menggunakan tes kehamilan dengan 

pemeriksaan hormon Chorionik Gonadotropin (HCG) sub unit beta 

(beta heg) dalam urine. Jika terjadi kehamilan terjadi reaksi setigen 

anti body dengan beta heg, sebagai anti gen beta heg dapat di 

deteksi dalam darah dan urine mulai enam hari setelah implantasi. 

 Cara yang dapat digunakan untuk menentukan adanya Human 

Chorionik Gonadrotopin adalah air kencing pertama pagi hari. 

Dengan tes kehamilan tertentu air kencing, pagi hari ini dapat 

membantu membuat diagnosa kehamilan sedini mungkin. 

(Prawirohardjo, 2009; h. 215) 

 Suhu basal yang sesudah ovulasi tetap tinggi terus antar 37,2 

sampai 37,8 adalah salah satu tanda adanya kehamilan (Rukiyah, 

2009; h.78). 

Perubahan anatomik dan fisiologik pada kehamilan 

(Prawirodihardjo,2009; h. 217). 

1) Tanda Hegar, yaitu segmen bawah ramih melunak, tanda hegar 

terdapat pada dua pertiga kasus dan biasanya muncul pada 

minggu keenam dan sepuluh.  

2) Tanda Chadwick, biasanya muncul pada minggu kedelapan 

dan terlihat lebih jelas pada wanita yang hamil berulang tanda 

ini berupa perubahan warna. Warna ppada vagina dan vulva 
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menjadi menjadi lebih merah dan agak kebiruan yang timbul 

karena adanya vaskularisasi pada daereh tersebut. 

3) Tanda goodel, biasanya muncul pada minggu keenam berupa 

serviks menjadi lebih lunak dan jika dilakukan pemeriksaan 

dengan spekulum serviks terlihat berwarna lebih kelabu 

kehitaman. 

4) Tanda Piscaseek uterus membesar secara simetris  menjauhi 

garis tengah tubuh ( setengah bagian terasa lebih keras dari 

yang lainnya) bagian yang lebih besar tersebut terdapat pada 

tempat melekatnya ( implantasi ) tempat kehamilan.  

5) Tanda Braxton Hick, bila uterus dirangsang mudah 

berkontarksi. Tanda ini khas untuk uterus dalam masa 

kehamilan. Pada keadaan uterus yang membesar tetapi tidak 

ada kehamilan pada mioma uteri, tanda ini tidak ditemukan 

(Prawirohardjo, 2009; h.219). 

c. Tanda Kehamilan Tidak Pasti 

1) Amenorhea 

 Konsepsi dan nidasi menyebabkan tidak terjadi 

pembentukan folikel degraaf dan ovulasi, mengetahui tanggal 

haid terakhir dengan perhitungan rumus nagle dapat ditentukan 

perkiraan persalinan. amenorhea merupakan keadaan dimana 

ibu tidak mengalami haid untuk beberapa waktu, gejala ini 

sangat penting karena pada umumnya wanita hamil tidak haid 

(Rukiyah, 2009; h.79). 

2) Mual dan mutah 

 Pengaruh estrogen dan progesteron terjadi pengeluaran 

asam lambung yang berlebiha, menimbulkan mual dan mutah 

terutama pada pagi hari atau yang sering disebut morning 

sickness, akibat mual dan mutah nafsu makan akan berkurang. 

Biasanya terjadi pada bulan bulan pertama kehamilan 

(Rukiyah, 2009; h.79). 

3) Mengidam 

 Kondisi dimana wanita hamil menginginkan sesuatu, 

makanan dan minuman. 
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4) Mamae menjadi tegang dan membesar 

 Mamae menjadi tegang dan membesar, keadaan ini 

disebabkan karena pengaruh estrogen dan progesteron yang 

merangsang duktuli dan alveoli di mamae glandula montgomeri 

tampak lebih jelas (Rukiyah, 2009; h.79). 

5) Sering kencing  

 Sering kencing terjadi karena kandung kemih pada bulan 

pertama kehamilan tertekan oleh uterus yang mulai membesar. 

6) Konstipasi  

 Konstipasi terjadi karena tonus otot menurun karena 

disebabkan oleh pengaruh hormon steroid (Kusmiyati, 2009; 

h.94). 

4. Perubahan Anatomi Ibu hamil 

a. Sistem Reproduksi dan Payudara 

1) Perubahan uterus 

 Uterus akan membesar pada bulan-bulan pertama 

kehamilan karena dibawah pengaruh estrogen dan progesteron 

yang kadarnya meningkat selama hamil. Pada TM I yang aktif 

tumbuh oleh pengaruh hormon estrogen, yang akan semakin 

membesar. Posisi rahim dalam kehamilan : awal kehamilan 

Ante atau Retrofleksi, akhir bulan kedua uterus teraba satu 

sampai dua jari diatas sympisispubisskeluar dari rongga 

panggul, akhir 36 minggu uterus 3 jari dibawah PX (Prosesus 

xypidiuse) (Prawirodiharjo,2009; h.217). 

2) Serviks uteri  

 Perubahan pada serviks ditentukan sebulan setelah hasil 

konsepsi berimplantasi. Serviks akan menjadi lebih kenyal, 

lunak dan warna pada servik menjadi biru atau yang sering 

disebut tanda goodel, pembesaran pembuluh darah akan 

meningkat, lendir menutupi osteum uteri (kanalis servikalis 

akan kelihatan mengkilat) (Rukiyah,2009; h. 40). 

3) Segmen bawah rahim 

Segmen bawah rahim berkembang dari bagian atas kanalis 

servikalis setinggi ostium interna bersama-sama isthmus uteri. 
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Segmen bawah rahim menjadi lebih tipis dari pada segmen 

atas rahim dan menjadi lebih lunak (Rukiyah, 2009; h.41). 

4) Vagina dan vulva 

 Vagina dan vulva akan menglami hipervaskularisasi yang 

mengakibatkan warna pada vulva tampak merah, agak 

kebiruan atau yang disebut tanda chadwick akibat perubahan 

hormon estrogen dan progesteron. Ph pada wanita hamil akan 

meningkat 3.5 – 6 merupakan akibat meningkatnya produksi 

asam laktat karena kerja laktobaci Acidophilus, keputihan akan 

bertambah banyak, selaput lendir akan mengalami edematus 

(Rukiyah, 2009; h. 41). 

5) Ovarium 

 Pada permulaan kehamilan masih didapat korpus luteum 

graviditas sampai terbentuknya plasenta pada kira-kira 

kehamilan 16 minggu. Korpus luteum graviditas berdiameter 

kira-kira 3 cm, kemudian akan mengecil setelah plasenta 

terbentuk (Rukiyah, 2009; h. 42).  

6) Mamme 

 Mammae akan membesar dan tegang akibat hormon 

somammotropi, esrtogen, dan progesteron akan tetapi belum 

mengeluarkan air susu. Pada kehamilan akan terbentuk lemak 

sehingga mammae akan lebih besar. Areola pada mammae 

akan menghitam karena mengalami hiperpigmentasi, dan 

puting susu mulai menonjol. Perubahan pada payudara akan 

membawa kepada fungsi laktasi yang disebabkan oleh 

peningkatan kadar estrogen, progesteron, laktogen plasental 

dan prolaktin (Rukiyah, 2009; h. 42). 

b. Sistem Endrokrin, kekebalan, perkemihan 

1) Sistem endokrim 

 Pada minggu-minggu pertama korpus luteum dalam 

ovarium menghasilkan estrogen dan pregosteron, fungsi 

utamanya pada stadium ini adalah untuk mempertahankan 

pertumbuhan desidu dan mencegah pelepasan serta 

pembebasan desidu tersebut. Perubahan hormonal selama 
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kehamilan meliputi; estrogen, progesteron, HCG, gonadrotopin, 

human plasental lactogen (HPL), prolaktin. (Kusmiyati, 2009; 

h.56). 

2) Sistem kekebalan  

Kehamilan dianggap berkaitan dengan penekanan 

berbagai macam fungsi imunologi secar humor dan seluler 

untuk menyesuaikan diri dengan graft janin semialogenik 

(asing) . sistem pertahanan tubuh ibu selama hamil akan tetap 

utuh, kadar immunologlobin dalam kehamilan tidak berubah 

(Kusmiyati, 2009; h.57). 

3) Tractus urinarus 

Pada ginjal seorang wanita hamil bertambah besar, 

kecepatan filtrasi glomerulus dan aliran plasma darah pada 

ginjal bertambah pada awal kehamilan, yang pertama sebanyak 

50 % pada TM II, dan yang terakhir tidak cukup banyak.  

  Progesteron dengan efek relaksan pada serabut-serabut 

otot polos menyebabkan terjadinya dilatasi, pemanjangan dan 

penekana ureter. Penumpukan urin terjadi dalam ureter bagian 

bawah, dan penurunan tonus kandung kemih dan menimbulkan 

pengosongan kandung kemih yang tidak tuntas. 

  Sedangkan pada akhir kehamilan bila kepala janin 

sudah memasuki pintu atas panggul, keluhan sering kencing 

akan timbul kembali karena kandung kencing mulai tertekan 

kembali (Rukiyah,2009; h. 45). 

5. Ketidaknyaman dan Cara penanganan pada Saat Kehamilan 

a. Perubahan pada kulit  

 Dengan membesarnya uterus, kulit perut menjadi merenggang 

dan timbul gatal-gatal mulai timbul pada TM II. Cara mengatasi 

dengan mengoleskan minyak zaitun, baby oil atau pelembab 

khusus, setiap selesai mandi atau sebelum tidur. 

b. Sakit punggung 

Dari minggu ke minggu bentuk tubuh akan berubah 

menyesuaikan diri dengan penambahan berat badan. 

Mengakibatkan  timul ketegangan otot punggung, biasanya sakit 
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punggung muncul pada TM III dimana posisi tubuh menahan bagian 

depan. Banyak cara mengatasinya, seperti tidur dengan kasur yang 

keras dan rata, duduk tegak dengan punggung diganjal bantal, bila 

mengangkat sesuatu jangan membungkuk, banyak istirahat, 

memakai sepatu yang nyaman, mandi air hangat (Varney,2009; 

h.358). 

c. Sembelit/obstipasi (susah  buang air besar) 

 pada BAB terjadi karena kurangnya penyerapan didalam usus 

hasul, pengaruh dari peningkatan hormon estrogen. Obstipasi 

terjadi selama kehamilan dari TM I sampai III. Obstipasi dapat 

diatasi dengan memperbanyak konsumsi makanan berkadar serat 

tinggi karena serat mampu menyerap air di dalam usus, minum air 

putih sebanyak 8-10 gelas sehari, berolahraga ringan secara teratur 

terutama jalan kaki, dan hindari obat-obatan yang dijual bebas 

untuk mengatasi sembelit, kecuali bila disarankan oleh bidan atau 

dokter (Varney, 2009; h. 539). 

d. Kram  

Umumnya terjadi pada kaki karena berat badan bertambah, 

terjadi pada kehamilan TM III, dan diperkirakan disebabkan oleh 

gangguan asupan kalsium atau asupan kalsium yang tidak adekuat 

menyebebkan ketidakseimbangan fosfor dalam tubuh. 

Mengatasinya denganmeluruskan dan memijat daerah yang terkena 

kram atau rentangkan kaki. Kadangkala terjadi kram perut dalam 

bentuk kram rahim, namun tidak membahayakan. Konsultasikan 

setiap rasa nyeri atau kram ke dokter (Varney,2009; h.540). 

e. Letih  

Cepat lelah, melebihi masa sebelum hamil terutama pada awal 

kehamilan atau menjelang persalinan. salah satu penyebab 

keletihan diakibatkan oleh penurunan laju metabilosme dasar dalam 

tubuh. Mengatasinya dengan cara sering tidur siang minimal 1 jam, 

memperbanyak istirahat di malam hari, melakukan olahraga ringan 

seperti berjalan kaki. Juga mengonsumsi makanan ringan untuk 

menambah energi, menghindari minuman berkafein, makanan 

manis dan berlemak (Varney,2009; h.537). 
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f. Bengkak pada kaki 

Bengkak pada kaki adalah hal normal terjadi pada wanita hamil, 

karena terjadi gangguan sirkulasi pada aliran darah vena dan 

peningkatan tekanan vena pada ekstremitas bagian bawah. 

Biasanya oedema kaki terjadi pada kehamilan TM II dan III. Namun, 

perlu diwaspadai jika bengkak sampai pada tangan dan muka. Cara 

mengatasi dengan minum air putih yang banyak minimal 1-1,5 liter 

perhari, meninggikan kaki ketika berbaring (Varney,2009; h.540). 

g. Varises  

Terjadi karena pembesaran pembuluh darah kaki akibat 

tekanan rahim pada daerah panggul dan pengaruh kenaikan 

hormone, terjadi pada kehamilan TM II dan III. Mengatasinya 

dengan hindari terlalu lama berdiri, melipat kaki sewaktu duduk, 

meninggikan kaki pada saat berbaring (Varney,2009; h.540). 

h. Nause 

Umumnya terjadi pada pagi hari, mulai muncul pada bulan 

pertama kehamilan dan akan hilang pada akhir bulan ketiga. 

menghindari makanan yang berlemak atau berbumbu.  Banyak  

mengonsumsi makanan kecil yang mudah dicerna seperti biskuit 

tawar atau roti, makan dalam porsi kecil namun sering. 

memperbanyak mengkonsumsi makanan mengandung karbohidrat 

dan protein tinggi seperti telur, sereal, dan crackers, memperbanyak 

minum air putih untuk mengatasi kekurangan cairan tubuh 

(Varney,2009;h.536). 

i. Sakit kepala 

Sakit kepala disebabkan karena perubahan hormonal dalam 

kehamilan yang mempengaruhi hipotalamus. Namun, perlu 

diwaspadai bila sakit kepala tidak kunjung sembuh karena ada 

indikasi PEB. Cara mengatasinya dengan cukup istirahat, terutama 

di malam hari. Memperbanyak minum air putih, mengompres 

kening. Hindari mengkonsumsi obat pereda sakit kepala yang dijual 

bebas. 
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j. Sering buang air kecil  

Membesarnya rahim pada kehamilan trimester I dan III kerana 

uterus yang membesar sehingga menekan kandung kemih dan 

disebabkan pula oleh penekan akibat kepala janin masuk kedalam 

pintu atas panggul pada trimester III yang dapat menekan kantung 

kemih. Cara mengatasinya dengan berbaring miring (Rukiyah,2009; 

h. 120). 

k. Sesak napas 

Peningkatan jumlah progesteron selama kehamilan diduga 

mempengaruhi langsung pusat oernapasan untuk menurunkan 

karbondioksida dan meningkatkan kadar oksigen, juga disebabkan 

karena penekanan diafragma akibat pembesaran uterus 

(Varney,2009; h.543). 

6. Deteksi Dini Terhadap Komplikasi 

a. Perdarahan vaginam 

  Perdarahan pervaginam pada hamil merupakan keadaan yang 

tidak normal, perdarahan yang keluar banyak maupun bercak. 

Perdarahan yang terjadi pada kehamilan muda dapat disebabkan 

karena abortus, kehamilan ektopik, mola hidatidosa. Sedangkan 

perdarahan yang terjadi pada kehamilan lanjut dapat menandakan 

plasenta previa maupun solusio plasenta (Kusmiyati,2009; h.59). 

b. Sakit kepala yang hebat 

  Sakit kepal yang menunjukan suatu masalah yang serius 

adalah sakit kepala hebat, yang menetap dan tidak hilang dengan 

istirahat. Kadang-kadang dengansakit kepala yang hebat tersebut 

ibu mungkin menemukan bahwa penglihatanya menjadi kabur atau 

berbayang. Sakit kepala yang hebat dalam kehamilan adalah gejala 

dari preeklamsi (Rukiyah,2009;h.126). 

c. Perubahan visual secara tiba-tiba (pandanag kabur, rabun senja) 

  Masalah visual yang mengindikasikan keadaan yyang 

mengancam jiwa adalah perubahan visual mendadak, misal 

pandangan kabur atau berbayang. 
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d. Nyeri abdomen yang hebat 

Nyeri yang hebat, menetap, dan tidak hilang setelah 

beristirahat, hai ini bisa berarti appendicitis, kehamilan ektopik, 

abortus, penyakit radang panggul, persalinan preterm, abrupsi 

plasenta, ISK, dan infeksi lainnya (Rukiyah,2009; h.126). 

e. Bengkak pada kaki, muka atau tangan 

  Bengkak bisa menunjukan adanya masalah serius jika muncul 

pada muka dan tanga, tidak hilang setelah beristirahat, disertai 

keluhan fisik yang lainnya. Hal ini dapat merupakan pertanda 

anemia, gagal jantung, atau preeklamsi (Rukiyah,2009;h.126). 

f. Gerakan bayi berkurang 

  Ibu mulai merasakan gerakan bayinya pada bulan ke 5 atau ke 

6, beberapa ibu dapat merasakan gerakan janinnya lebih awal. Jika 

bayi tidur gerakannya akan melemah. Bayi harus bergerak paling 

sedikit 3 kali dalam periode 3 jam. Gerakan janin akan lebih mudah 

terasa jika ibu berbaring atau beristirahat dan jika ibu makan dan 

minum dengan baik (Rukiyah,2009;h.126). 

7. Asuhan pada kehamilan 

a. Tujuan asuhan antenatal:  

1) memantau kemajuan kehamilan, memantau kesehatan ibu dan 

tumbuh kembang janin  

2) mempertahankan kesehatan fisik, mental dan sosial. 

3) Mendeteksi dini adanya ketidak normalan/penyulit. 

4) Mempersiapkan persalinan cukup bulan dan selamat baik ibu 

maupun bayinya.  

5) Agar masa nifas normal dan pemberian Asi Eksklusif  

6) Mempersiapkan ibu dan keluarga setelah bayi lahir. 

b. Jadwal kunjungan pada pemeriksaan antenatal 

Pemeriksaan antenatal paling sedikit 4 kali kunjungan satu kali pada 

trimester pertama (sebelum 14 minggu), satu kali pada trimester 

kedua sebelum 28 minggu dan dua kali pada trimester ketiga antara 

28 – 36 minggu dan lebih dari 36 minggu (Kusmiyati,;h.168). 
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c. Standar Minimal Asuhan antenatal 10 T:  

1) Timbang BB  

2) Ukuran tekanan Darah  

3) Nilai status gizi (ukur LILA) 

4) Ukur Tinggi Fundus Uteri 

5) Tentukan presentase janin dan DJJ 

6)  Imunisasi TT  

7) Pemberian Tablet besi (minuman 90 tablet selama hamil )  

8) Pemeriksaan laboratorium (rutin dan khusus) 

9) Temu wicara dalam rangka persiapan rujukan  

10) Tatalaksana penanganan khusus 

(KEMENKES RI,2012). 

 

B. PERSALINAN 

1. Definisi Persalinan 

Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks dari 

janin turun ke jalan lahir. Kelahiran adalah proses di mana janin dan 

ketuban didorong keluar melalui jalan lahir. (Sarwono, 200; h.100) 

 Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan 

plasenta) yang telah cukup bulan atau dapat diluar kandungan melalui 

jalan lahir atau melalui jalan lain, dengan bantuan ataupun tanpa 

bantuan ( kekuatan sendiri). (Manuaba,2008;h.157) 

 Persalinan adalah kontraksi uterus yang menyebabkan dilatasi 

serviks dan mendorong janin keluar dari jalan lahir. ( Canningham, F, 

2008;h.15)  

 Berdasarkan dari pengertian diatas dapat disimpulakan bahwa 

persalinan adalah rangkaian proses yang berakhir dengan pengeluaran 

hasil konsepsi (janin, plasenta, dan selaput ketuban) dari dalam rahim 

ibu. Proses ini dimulai dengan kontraksi persalinan sejati yang ditandai 

oleh perubahan progresif pada serviks, dan diakhiri dengan pelahiran 

plasenta. Penyebab awitan persalinan spontan tidak diketahuin, 

walaupun sejumlah teori menarik telah dikembangkan. 
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2. Teori Terjadinya Persalinan 

 Terdapat bebrapa teori yang berkaitan dengan mulai terjadinya 

kekuatan his sehingga menjadi menjadi awal mula terjadinya proses 

persalinan, walapun hingga sekarang belum diketahui pasti penyebab 

terjadinya persalinan. 

a. Teori penurunan progesteron 

 Kadar hormon progesteron akan mulai menurun pada kira-kira 

1-2 minggu sebelum persalinan dimulai (Prawirodjiharjo, 

2009;h.181). Terjadinya kontraksi otot polos uterus pada persalinan 

akan menyebabkan rasa nyeri yang hebat yang belum diketahui 

secara pasti penyebabnya, tetapi terdapat beberapa kemungkinan 

1) Hipoksi pada miometrium yang sedang berkontraksi 

2) Adanya penekanan ganglia saraf di serviks dan uterus bagian 

bawah otot-otot yang saling bertautan 

3) Peregangan serviks pada saat dilatasi atau pendataran serviks, 

yaitu pemendekan saluran serviks dari panjang sekitar 2 cm 

menjadi hanya bebebrapa muara melingkar dengan tepi sangat 

tipis. 

4) Peritonium yang berada diatas fundus mengalami peregangan. 

b. Teori keregangan  

 Ukuran uterus yang semakin membesar dan mengalami 

penegangan akan mengakibatkan otot-otot uterus mengalami 

iskemia sehingga mungkin dapat menjadi faktor yang dapat 

mengganggu sirkulasi uteroplasenta yang pada akhirnya membuat 

plasenta mengalami degenerasi. Ketika uterus berkontraksi dan 

menimbulkan tekan pada selaput ketuban tekanan hidrostatik 

kantong amnion akan melebarkan saluran serviks (Manuaba 

,201;h.168). 

c. Teori oksitosin interna 

 Hipofisis posterior menghasilkan hormon oksitosin. Adanyya 

perubahan keseimbanagn antara estrerogen dan progesteron dapat 

merubah tingkat sensifitas otot rahim dan akan mengakibatkan 

terjadinya kontraksi uterus yang disebut braxton hick. Penurunan 
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kadar progesteron karena usia kehamilan yang sudah tua akan 

mengakibatkan aktivitas oksitosin meningkat (Manuaba ,201;h.168). 

d. Teori prostaglandin 

 Prostaglandin yang dihasilkan desidua, disangka menjadi salah 

satu sebab permulaan persalinan. hasil dari percobaab menunjukan 

bahwa prostaglandin F2 atau  E2 yang diberiakn secar intravena, 

intra dan extramnial menimbulakn kontraksi miometrium pada setiap 

umur kehamilan. hal ini juga disongkong dengan adanya kadar 

prostaglandin yang tinggi baik dalam air ketuban maupun darah 

perifer pada ibu hamil sebelum melahirkan atau selam persalinan 

(Manuaba ,201;h.168). 

3. Tanda Mulainya Persalinan   

Menurut Sondakh, 2013; h.3. Beberapa tanda dimulanya persalinan 

sebagai berikut: 

a. Terjadinya his persalinan 

Sifat his persalinan adalah: 

1) Pinggang tersa sakit dan menjalar kedepan  

2) Sifatnya teratur, interval makin pendek, dan kekuatan semakin 

besar, 

3) Makin beraktivitas (jalan), kekuatan akan semakin bertambah. 

b. Pengeluaran lendir darah  

Terjadinya his persalinan mengakibatkan terjadinya perubahan 

pada serviks yang akan menimbulkan 

1) Pendataran dan pembukaan  

2) Pembukaan akan menyebabkan lendir yang terdapat pada 

kanalis servikalis terlepas 

3) Terjadi perdarahan karena kapiler pembuluh darah pecah. 

c. Pengeluaran cairan 

 Pada beberapa kasus persalinan akan terjadi pecah ketuban. 

Sebagian besar kejadian ini terjadi saat pembukaan sudah lengkap. 

Setelah pecah ketuban diharapkan proses persalinan akan 

berlangsung kurang dari 24 jam. 
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4. Perubahan Uterus dan Jalan Lahir dalam Persalinan 

a. Keadaan Segmen Bawah Atas dan Rahim pada Persalinan 

 Sejak kehamilan yang lanjut uterus dengan jelas terdiri dari 2 

bagian, yaitu segmen atas rahim yang dibentuk oleh corpus uteri 

dan segmen bawah rahim yang terjadi dari isthmus uteri. Segmen 

atas memegang peranan yang aktif karena berkontraksi dan 

dindingnya bertambah tebal dengan majunya persalinan. sebaliknya 

segmen bawah rahim memegang peran pasif dan makin tipis 

dengan majunya persalinan karena diregang.  

 Lingkaran Bandl adalah tanda ancaman robekan rahim dan 

terdapat kalau bagian depan tidak dapat maju, misal karena 

panggul sempit (Prawirodihardjo,2009;h.298). 

b. Perubahan Bentuk Rahim 

Pada tiap kontraksi sumbu panjang rahim bertambah panjang 

sedangkan ukuran melintang maupun ukuran muka belakang 

berkurang. Pengaruh perubahan bentuk ini ialah: 

1) Karena ukuran melintang berkurang, maka lengkungan tulang 

punggung anak berkurang, artinya tulang punggung menjadi 

lebih lurus dan dengan demikian kutub atas anak tertekan pada 

fundus, sedangkan kutub bawah ditekan ke dalam PAP. 

2) Karena rahim bertambah panjang maka otot-otot memanjang 

direnggangdan menarik pada segmen dan serviks 

(Prawirodihardjo,2009;h.299). 

c. Faal lig rotundum dalam persalinan 

Ligamentum rontundum mengandung otot-otott polos dan kalau 

uterus berkontraksi, otot-otot ligamentum rontundum ikut 

berkontraksi hingga menjadi pendek. Faal lig. Rontundum dalam 

persalinan pada tiap kontraksi, fundus yang tadinya bersandar pada 

tulang punggung berpindah ke depan mendesak dinding perut 

depan ke depan. Perubahan letak uterus saat kontraksi penting 

karena dengan demikian sumbu rahim searah denagn sumbu jalan 

lahir. Dengan adanya kontraksi dari ligamentum rotundum fundus 

uteri tertambat, sehingga waktu kontraksi, fundus tak dapat naik ke 

atas. 
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d. Perubahan pada serviks 

Agar janin dapat lahir dari rahim maka perlu terjadi pembukaan 

dari serviks. Tenaga yang efektif pada kala I persalinan adalah 

kontraksi uterus yang selanjutnya akan menghasilkan tekanan 

hidrostaltik kesluruh selaput ketuban terhadap serviks dan segmen 

bawah uterus. Sebagai akibat dari daya dorong tersebut, terjadi dua 

perubahan mendasar (pendataran dan dilatasi) pada serviks yang 

sudah lunak (Prawiridihardjo, 2009;h.301). 

e. Pendataran dari Serviks 

  Yang dimaksud dengan pendataran dari serviks ialah 

pemendekan dari kanalis servikalis yang semula berupa sebuah 

saluran yang panjang 1-2 cm menjadi suatu lubang saja dengan 

pingir yang tipis. Proses ini disebut sebagai  pendataran 

(effecement) dan terjadi dari atas kebawah. Serabut-serabut otot 

setinggi os.serviks internum ditarik keatas, atau dipendekan menuju 

segmen bawah uterus, sementara kondisi os eksternum untuk 

sementara tidak berubah (Prawirodihardjo,2009;h.301). 

f. Pembukaan dari Serviks  

Menurut Prawirodihardjo,2009. Yang dimaksud dengan 

pembukaan serviks ialah pembesaran dari ostium externum yang 

tadinya berupa suatu lubang dengan diameter beberapa millimeter 

menjadi lubang yag dapat dilalui janin, kira-kira 10cm diametenya. 

Pada saat pembukaan lengkap tidak teraba bibir portionya segmen 

bawah rahim, servik dan vagina telah menjadi satu saluran  

Faktor-faktor yang menyebabkan pembukaan serviks : 

1) Mungkin otot-otot serviks menarik pada pinggir astium dan 

membesarkanya  

2) Waktu kontraksi segmen bawah rahim dan serviks diregang  

oleh isi rahim terutama oleh air ketuban. 

3) Saat kontraksi selaput ketuban akan menonjol kedalam kanalis 

servikalis. 

g. Perubahan pada Vagina dan Dasar panggul 

Jalan lahir disongkong dan secara fungsional ditutup oleh 

sejumlah lapisan jaringan yang bersama-sama membentuk dasar 
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panggul. Saat kepala janin sampai di vulva, lubang vulva 

menghadap ke depan atas. Dari luar peregangan oleh bagian 

depan nampak pada perineum yang menonjol dan menjadi tipis 

sedangkan anus menjadi terbuka (Prawirodiharjo,2009;h.306). 

5. Faktor yang Mempengaruhi Persalinan 

 Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jalannya proses persalinan 

adalah pessanger (janin), passage (jalan lahir), power (kekuatan). 

a. Pessanger (janin) 

 Faktor passanger (janin) merupaka salah satu faktor yang 

mempengaruhi proses persalinan yang biasa disebut faktor 

penumpang. Bagian yang termasuk dalam faktor passanger adalah 

janin dan plasenta. 

Janin merupakan passanger utama dan dapat mempengaruhi 

jalanya persalinan karena besar dan posisnya. Bagian janin yang 

paling penting adalah kepala karena mempunyai ukuran yang paling 

besar.  

Begitu pula plasenta merupakan bagian dari passanger yang 

menyerupai janin dan dilahirkan melalui jalan lahir, kelahiran 

plasenta tidak menjadi hambatan dalam persalinan normal 

(Sondank,2013;h.18). 

b. Passage ( jalan lahir) 

 Menurut Sondank, 2013;h. 54. Faktor passage atau yang 

disebut jalan lahir diklasifikasikan menjadi 2 jenis yaitu jalan lahir 

lunak dan jalan lahir keras. 

1) Jalan lahir lunak 

Jalan lahir lunak terdiri dari serviks, vagina, otot rahim 

a) Serviks 

Serviks akan semakin matang mendekati persalinan . 

selama masa hamil serviks menutup , panjang, serta lunak. 

Pada saat mendekati persalinan serviks masih lunak, dan 

mengalami sedikit penipisan (effacement) dan mengalami 

dilatasi. 
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b) Vagina 

Vagina bersifat sangat lentur dan berfungsi sebagi jalan 

lahir dalam persalinan. 

c) Otot rahim  

Otot rahim tersusun dari tiga lapisan yang berasal dari 

kedua tanduk rahim yaitu longitudinal (memanjang), 

melingkar, dan miring. Segera setelah persalinan susunan 

otot rahim tersebut sedemikian rupa akan mengkondisikan 

pembuluh darah menutup untuk menghindari perdarahan 

dari tempat implantasi plasenta. 

2) Jalan lahir keras 

 Panggul merupakan satu jalan lahir keras yang memiliki 

fungsi lebih dominan daripada jalan lunak. Oleh karena itu, 

janin harus berhasil menyesuaikan diri terhadap jalan lahire 

yang relatif kaku. 

  Tulang-tulang panggul terdiri atas 3 buah tulang yaitu, os 

coxsae, os sakrum, dan os coccygis.  

c. Power (Kekuatan) 

 Menurut Sondank,2013;h.76. Faktor lainnya yang dapat 

mempengaruhi proses persalinan adalah kontrksi (kejang otot, 

proses pengerutan otot sehingga menjadi lebih pendek) yang baik 

dari otot-otot rahim. Hal ini karena pada proses persalinan kontraksi 

otot tersebut akan membantu untuk mendorong janin melewati jalan 

lahir. 

Power merupakan tenaga yang dikeluarka untuk melahirkan 

janin, yaitu kontraksi uterus atau his dari tenaga mengejan ibu. 

Tenaga mengejan merupakan tenaga yang terjadi dalam proses 

persalinan setelah pembukaan lengkap dan setelah ketuban pecah.  

Menurut sifatnya his dapat dibagi menjadi menjadi his 

pendahuluan ( his palsu) dan his persalinan. 

1) His pendahuluan  

 Merupakan peningkatan kontraksi dari Braxton Hick. 

Frekuensi dari his ini tidak teratur dan menyebabkan nyeri di 

perut bagian bawah dan lipat paha. 
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2) His persalinan 

 His ini pada awalnya timbul perlahan tetapi teratur. Makin 

lama bertambah kuat sampai pada puncaknya ialah yang paling 

kuat, kemudian berangsur-angsur menjadi lemah. Makin lama 

makin cepat dan jaraknya teratur sesuai dengan proses 

persalinan berlangsung. 

  Menurut fisiologi his persalinan dibagi menjadi 4, yaitu: 

a) His pembukaan  

His yang menimbulkan pembukaan dari serviks sampai 

terjadi pembukaan lengkap 10 cm. Kekuatan his makin 

lama makin besar dan jarak yang makin teratur. 

b) His pengeluaran 

His yang mendorong bayi keluar. His ini biasanya disertai 

dengan keinginan mengejan, sangat kuat, teratur, simetris, 

dan terkordinasi bersama antara his kontraksi atau perut, 

kontraksi difragma, serta ligament. 

c) His pelepasan plasenta 

His dengan kontraksi sedang untuk melepaskan dan 

melahirkan plasenta. 

d) His pengiring 

Kontraksi lemah, masih sedikit nyeri pada perut, pengecilan 

rahim akan terjadi dalam beberapa jam atau hari 

(Prawirodihardjo,2009;h.288).  

6. Tahapan Persalinan 

 Tahapan dari persalian terdiri atas kala 1 ( kala pembukaan ), kala II 

(kala pengeluaran janin ), kala III ( pelepasan plasenta), dan kala IV ( 

kala pengawasan ). 

a. Kala I (kala pembukaan) 

Kala I dimulai dari saat persalinan dimulai (pembukaan nol) 

sampai pembukaan pada serviks lengkap (10 cm) . proses ini 

terbagi dalam 2 fase, yaitu: 

1) Fase Laten : pembukaan serviks sampai 3 cm, dan 

berlangsung selama 8 jam. 
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2) Fase Aktif : terjadi pembukaan serviks mulai dari pembukaan 4 

sampai pembukaan lengkap (10 cm) kontraksi lebih kuat dan 

sering, dan berlangsung selama 7 jam (Manuaba; 2010). Fase 

aktif dibagi menjadi 3 fase: 

a) Fase akselerasi : dalam waktu 2 jam pembukaan serviks 3 cm 

menjadi 4 cm. 

b) Fase dilatasi maksimal : dalam waktu 2 jam pembukaan 

berlangsung sangat cepat dari 4 cm menjadi 9 cm. 

c) Fase deselerasi : pembukaan menjadi lambat sekali, dalam 

waktu 2 jam pembukaan 1 cm menjadi lengkap. 

  Proses diatas terjadi pada primigravida ataupun multigravida, 

tetapi pada multigravida memiliki jangka waktu yang lebih pendek. 

Pada primigravida, kala I berlangsung ±12 jam dan pada 

multigravida ±8 jam  

b. Kala II ( kala pengeluaran janin) 

Gejala utama kala II adalah sebagai berikut: 

1) his semakin kuat, dengan interval 2 sampai 3 menit, dengan 

durasi 50 sampai 100 detik. 

2) Menjelang akhir kala I, ketuban pecah yang ditandai dengan 

pengeluaran cairan secara mendadak. 

3) Ketuban pecah pada pembukaan mendekati lengkap diikuti 

keinginan mengejan. 

4) Kedua kekuatan his dan mengejan lebih mendorong kepala 

bayi sehingga terjadi kepala membuka portio, subocciput 

bertindak sebagi hipomoglion, secara berturut-turut lahir ubun-

ubun besar, dahi, hidung, dan muka, serta seluruh kepala. 

5) Kepala lahir dan diikuti putar paksi luar. Kepala dipegang pada 

os occiput dan bawah dagu, kemudian ditarik dengan 

menggunaka cunan ke bawah untuk melahirkan bahu depan 

dan ke atas untuk melahirkan bahu belakang. Setelah kedua 

bahu lahir, lakukan sangga susur   untuk malahirkan badan 

sampai tungkai. 

6) Lamanya kala II untuk primigravida 1,5-2 jam dan pada 

multigravida 1 jam (Sulistiyawati,2012). 
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c. Kala III ( pengeluaran plasenta) 

Menurut Sondank,2013;h. 136. Kala III dimulai segera setelah 

bayi lahir sampai lahirnya plasenta, yang berlangsung tidak lebih 

dari 30 menit.  

1) Proses lepasnya plasenta dapat diperkirakan dengan 

mempertahankan tanda-tanda : 

a) Uterus menjadi globuler 

b) Uterus terdorong ke atas karena plasenta dilepas ke 

segmen bawah rahim. 

c) Tali puasat bertambah panjang 

d) Terjadi semburan darah tiba-tiba. 

2) Fase pelepasan plasenta 

Menurut Varney, 2008; h. 825. Beberapa cara pelepasan 

plasenta antara lain: 

a) Schultze 

Proses lepasnya plasenta seperti menutup payung. 

Bagian yang lepas terlebih dahulu adalah bagian tengah, 

lalu terjadi retroplasenta hematoma yang menolak plasenta 

mula-mula bagian tengah, kemudian seluruhnya. 

b) Duncam 

Lepasnya plasenta mulai dari pinggir. Darah akan 

mengalir keluar antara selaput ketuban. Pengeluarnya juga 

serempak dari tengah dan pinggir plasenta. 

3) Fase pengeluaran plasenta 

a) Kustner 

 Dengan meletakan tangan diserta tekanan diatas sympisis, 

tali pusat ditegangkan, maka apabila talipusat masuk 

berarti belum lepas. 

b) Klein  

 Sewaktu ada his rahim didorong sedikit . bila tali puasat 

kembali berarti belum ada pelepasan. 

c) Strassman 

 Tegakan tali puasat dan ketok pada fundus, bila tali pusat 

bergetar berarti plasenta belum lepas. 
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d. Kala IV ( Pemantauan) 

Kala IV dimulai dari saat plasenta lahir sampai 2 jam 

postpartum. Kala IV bertujuan untuk melakukan observasi karena 

perdarahan postpartum paling sering terjadi pada 2 jam pertama. 

Kehilangan darah pada persalinan disebabkan karena luka jalan 

lahir, sisa plasenta, atonia uteri. Rata-rata jumlah darah yang keluar 

normal kurang dari 500cc, dan bila melebihi 500 cc maka sudah 

dikatakan perdarahan (Sondankh,2013; h. 144). 

7. Rencana Asuhan persalinan 

a. Asuhan kala I 

1) Mempersiapka ruangan untuk bersalin dan kelahiran bayi 

2) Mempersiapkan perlengkapan. Bahan-bahan, dan obat-obatan 

yang diperlukan. 

3) Mempersiapkan rujukan bila terjadi kegawatdaruratan 

4) Memberikan dukungan emosional 

5) Mengatur posisi, dengan miring kiri 

6) Pemberian asupan nutrisi dan cairan sebagai cadangan tenaga 

7) Memberikan dukungan emosional dan psikososial 

8) Melakukan pencegahan infeksi 

9) Persiapan persalinan 

b. Asuhan kala II 

1) Pantau ibu, dengan memantau tanda gejala kala II 

2) Memantau kemajuan persalinan  

3) Memantau janin, yang meliputi DJJ 

4) Memberikan dukungan 

5) Memimpin meneran 

6) Memberikan asuhan sayang ibu sayang bayi 

 Salah satu prinsip dasar asuhan sayang ibu adalah dengan 

mengikutsertakan suami dan keluarga selama proses bersalin 

dan kelahiran bayi. Banyak hasil penelitian yang menunjukan 

bahwa jika pada saat wanita bersalin mendapat perhatian dan 

dukungan dari keluarga akan mendapatkan rasa aman dan 

nyaman (APN,2008; h.).  
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c. Asuhan sayang ibu pada pascabersalin 

1) Menganjurkan ibu untuk selalu berdekatan dengan bayinya 

(rawat gabung) 

2) Membantu ibu untuk mulai membiasakan menyusui dan 

anjurkan ibu untuk pemberian ASI selama 6 bulan 

3) Mengjarkan ibu dan keluarga mengenai nutrisi dan istirahat 

yang cukup setelah bersalin. 

4) Memberitahu ibu dan keluarga tentang tanda bahaya pada ibu 

saat masa nifas dann pada bayinya. 

8. Komplikasi/penyulit  pada persalinan 

a. Persalinan prematur 

Persalinan yang terjadi pada usia kehamilan kurang dari aterm (37 

minggu). Persalinan prematur memerlukan pemantauan secara 

khusus karena mempunyai resiko yang tinggi dengan kelahiran 

BBLR (Varney,2008;h. 782). 

b. Ketuban pecah dini 

Ketuban pecah dini adalah ketuban yang pecah sebul ada tanda-

tanda persalinan tanpa melihat usia gestasi. Ketuban pecah dini bila 

lebih dari 6 jam belum timbul tanda persalinan (Varney,2008; 

h.788). 

c. Amnionitis dan karioamnionitis 

Yaitu terjadinya infeksi pada kulit ketuban dan cairan ketuban, 

biasanya terjadi karena ketuban pecah lama (lebih dari 24 jam), 

dengan atau tanpa persalinan yang memanjang, pada pemeriksaan 

dalam (Varney,2008;h.792). 

d. Prolaps tali pusat 

Yaitu menumbung atau tali pusat masuk kedalam serviks. Prolaps 

tali pusat dapat menyebabkan hipoksia pada janin. Terdapat dua 

jenis prolapsus tali pusat yaitu; menumbung (frank), dan terkemuka 

(occult)  (Varney,2008;h.793). 

e. Disfungsi Uterus 

Merupakan diagnosa yang ditegakan dengan melakukan observasi 

pemanjangan waktu setiap fase atau kala persalinan yang melebihi 

waktu persalinan (Varney,2008;h.800) 
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f. Rupture Uterus 

Rupture uterus terjadi robekan/laserasi pada uterus, yang dapat 

disebabkan oleh bekas SC, dorongan fundus saat bersalin, janin 

besar. Tanda gejala rupture uterus dapat menyerupai tanda dan 

gejala gangguan berat lainnya. Perdarahan terjadi kedalam 

peritonium dapat mengiritasi diafragma dan menyebabkan nyeri 

menjalar kedada (Varney,2008;h.801). 

 

C. BAYI BARU LAHIR 

1. Ruang Lingkup Bayi Baru Lahir 

 Bayi lahir normal adalah bayi yang lahir pada usia kehamilan aterm 

dengan berat lahir 2500 - 4000 gram. 

Bayi lahir normal adalah bayi yang cukup bulan, 37-42 minggu 

dengan berat badan sekitar 2500-4000 gram dan panjang sekitar 50-55 

cm (Sondankh, 2013;h.150). 

Bayi baru lahir dikatakan normal jika termasuk dalm kriteria sebagai 

berikut: 

a. Berat badan lahir bayi antara 2500 – 4000 gram. 

b. Panjang badan bayi 45 - 50 cm 

c. Lingkar dada bayi 32 – 34 cm 

d. Lingkar kepala bayi 33 – 35 cm 

e. Bunyi jantung dalam menit pertama ±180 x/menit, kemudian turun 

sampai 120 – 160 x/menit 

f. Pernapasan cepat pada menit-menit pertama kira-kira 80 x/menit 

disertai pernapasan cuping hidung, retraksi suprasternal dan 

interkostal, serta rintihan hanya berlangsung 10 – 15 menit. 

g. Kulit kemerahan dan licin karena jaringan subkutan cukup terbentuk 

dan dilapisi vernik saseosa 

h. Rambut lanugo telah hilang 

i. Kuku panjang dan lemas 

j. Refleks hisap, menelan, dan moro telah terbentuk 

k. Genitalia : testis sudah turun ( pada laki-laki) dan labio mayora telah 

menutupi labio monira (pada bayi perempuan) 

l. Eliminasi urune, mekonium normalnya keluar pada 24 jam pertama. 
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2. Adaptasi Fisiologi Bayi Baru Lahir  

1. Adaptasi Pernapasan 

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

a. Faktor-faktor fisik meliputi usaha yang diperlukan untuk 

mengembangkan paru-paru dan mengisi alveolus yang kolaps 

(misalnya, perubahan dalam gradien tekana) 

b. Faktor-faktor sensorik, meliputi suhu, bunti, cahaya, suara, dan 

penurunan suhu. 

c. Faktor-faktor kimia, meliputi perubahan dalam darah (misalnya 

penurunan kadar oksigen, peningkatan kadar karbon dioksida, 

dan penurunan pH) 

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 30 detik sesudah kelahiran. Pernapas ini 

timbul sebagai akibat aktivitas normal sistem saraf pusat dan parifer 

yang dibantu oleh beberapa rangsang lainnya. Frekuensi pernapasa 

bayi baru lahir 30-60 menit (Sondankh,2013;h.151) 

2. Adaptasi Kardiovaskuler 

a. Sirkulasi perifer lambat, yang menyebabkan akrosianosis pada 

tangan, kaki, dan sekitar mulut. 

b. Denyut nadi berkisar 120-160 x/menit saat bangun dan 100 

x/menit saat tidur. 

c. Rata-rata tekanan darah adalah 80/64 mmHg dan bervariasi 

sesuai dengan ukuran dan tingkat aktivitas bayi 

d. Nilai hematologi normal pada bayi  

Berkembangnya paru-paru, pada alveoli akan terjadi 

peningkatan tekanan oksigen. Sebaliknya, tekanan karbon dioksida 

akan mengalami penurunan. Hal ini menyebabkan terjadinya 

penurunan resistensi pembuluh darah dari arteri pulmonalis 

mengalir ke paru-paru dan ductus arteriosus tertutup. Setelah tali 

puasat terputus aliran darah dari plasenta terhenti dan foramen 

ovale tertutup (Sondankh,2013;h.151). 
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3. Adaptasi Neurologis 

a. Sistem neurologi bayi secara anatomik atau fisiologi belum 

berkembang sempurna  

b. Bayi baru lahir menunjukan gerakan-gerakan tidak 

terkoordinasi, p[engaturan suhu yang labil, kontrol otot yang 

buruk, mudah terkejut, dan tremor pada ekstremitas. 

4. Adaptasi Gastrointestinal 

a. Enzim-enzim digestif aktif saat lahir dan dapat menyongkong 

kehidupan ekstrauteri pada kehamilan aterm. 

b. Perkembangan otot dan refleks yang penting untuk 

menghantarkan makanan sudah terbentuk saat lahir. 

c. Pencernaan protein dan karbohidrat telah tercapai, pencernaan 

dan absorpsi lemak kurang baik karena tidak adekuatnya enzim-

enzim pankreas dan lipase. 

d. Kelenjar saliva inmatur saat lahir, sedikit saliva diolah sampai bayi 

berusia 3 bulan.  

e. Pengeluaran mekonium yaitu fases yang berwarna hitam 

kehijauan, dan mengandung darah samar, dieksresikan dalam 24 

jam.   

5. Adaptasi Ginjal 

Laju filtrasi glomerolus relatif rendah pada saat lahir disebabkan 

oleh tidak adekuatnya area permukaan kapiler glomerolus. 

Meskipun keterbatasan ini tidak mengancam bayi baru lahir yang 

normal, tetapi menghambat kapasitas bayi untuk berespons 

terhadap stresor. Penurunan kemampuan untuk mengeksresikan 

obat-obatan dan kehilangan cairan yang berlebihan mengakibatkan 

asidosis dan ketidakseimbangan cairan. Sebagian besar bayi baru 

lahir berkemih dalam 24 jam pertama setelah lahir dan 2-6 kali 

sehari  pada 1-2 hari pertama, setelah itu berkemih 5-20 kali dalam 

24 jam. Urine dapat keruh karena lendir dan garam asam urat , 

noda kemerahan. 

6. Adaptasi hati 

a. Selama kehidupan janin dan sampai tingkat tertentu setelah 

lahir, hati terus membantu pembentukan darah 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Siti Minarni Azizah, Kebidanan DIII UMP, 2015



 

35 
 

b. Selama masa neonatus hati memproduksi zat yang esensial 

untuk pembekuan darah 

c. Penyimpanan zat besi ibu cukup memadai bagi bayi sampai 5 

bulan kehidupan ekstrauteri, pada saat itu bayi rentan terhadap 

defisiensi zat besi. 

d. Hati juga mengontrol jumlah bilirubin tak terkonjugasi yang 

bersirkulasi, pimen berasal dari hemoglobindan dilepas 

bersama denagn pemecahan sel-sel darah merah. 

e. Biliribun tak terkojugasi dapat meninggalkan sistem vaskular 

dan menebus jaringan ekstravaskularyang mengakibatkan 

warna kuning yang disebut jaundice atau iktus. 

7. Adaptasi  Imun 

Bayi baru lahir tidak dapat membatasi organnisme penyerang di 

pintu masuk.imaturitas jumlah sistem pelindunagn secara signifikan 

meningkatkan risiko terinfeksi pada periode bayi baru lahir karena 

respons inflamasi berkurang baik secara kualitatif maupun 

kuantitatif, fagositosis lambat, keasaman lambung dan produksi 

pepsin dan tripsin belum berkembang sempurna sampai usia 3-4 

minggu, imunoglobin A hilang dari saluran pernapasan dan 

perkemihan kecuali jika bayi tersebut menyusu ASI, IgA juga tidak 

terdapat dalam saluran GI (Varney,2008;h.886). 

8. Perubahan Termoregulasi dan metabolik 

a. Suhu bayi baru lahir dapat turun beberapa derajat celcius 

karena lingkungan eksternal lebih dingin dari pada suhu pada 

rahim. 

b. Suplai lemak subkutan yang terbatas dan arean permukaan 

kulit yang besar dibandingkan dengan berat badan 

menyebabkan bayi mudah untuk menghantarkan panas pada 

lingkungan. 

c. Kehilanagan panas yang cepat dalam lingkungan yang dingin 

terjadi melalui konduksi, konveksi, radiasi, evaporasi. 

d. Trauma dingin (hipotermi) pada bayi baru lahir dalam hubungan 

dengan asidosis metabik dapat bersifat mematikan, bahkan 

bayi cukup bulan yang sehat (Varney,2008; h. 886). 
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3. Pemeriksaan Neurologis  

Menurut Sondankh,2013;h.163, pemeriksaan neurologis meliputi: 

a. Refleks Moro/terkejut; apabila bayi diberi sentuhan mendadak 

terutama dengan jari dan tangan, maka akan menimbulkan gerak 

terkejut. 

b. Refleks menggenggam : apabila telapak tangan bayi disentuh 

dengan jari pemeriksaan, maka bayi akan berusaha menggenggam. 

c. Refleks rooting : bayi akan mencari sentuhan apabila tangan kita 

diletakan dipipi bayi. 

d. Refleks Sucking : bayi akan berusa menghisap. 

e. Refleks slowing : bayi akan berusaha untuk menelan apa yang ada 

didalam mulut. 

f. Tonick Neck refleks : bayi bila digending akan berusa untuk 

mengangkat kepalanya. 

4. Jadwal Kunjungan Neonatal 

a. Kunjungan neonatal hari ke – 1 (KN 1) 

1) Untuk bayi yang lahir di fasilitas kesehatan pelayanan 

dapatdilaksanakan sebelum bayi pulang dari fasilitas kesehatan 

(≥24 jam). 

2) Untuk bayi yang lahir di rumah, bila bidan meninggalkan bayi

 sebelum 24 jam, maka pelayanan dilaksanakan pada 6 - 24 

jam setelah lahir. 

Hal yang dilaksanakan : 

1) Jaga kehangatan tubuh bayi 

2) Barikan Asi Eksklusif 

3) Cegah infeksi 

4) Rawat tali pusat 

b. Kunjungan neontal hari ke – 2 (KN 2) 

1) Jaga kehangatan tubuh bayi 

2) Barikan Asi Eksklusif 

3) Cegah infeksi 

4) Rawat tali pusat 
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c. Kunjungan Neonatal minggu ke – 3 (KN 3)  

 Hal yang dilakukan, meliputi: 

1) Memeriksa ad/tidaknya tanda bahaya atau gejala sakit pada 

bayi. 

2) Menjaga kehangatan bayi 

3) Memberikan ASI ekslusif 

5. Tanda Bahaya BBL 

a. Hipotermia 

Gejala hipotermia mungkin samar-samar, termasuk takipnea dan 

takikardia. Bayi baru lahir yang mengalami hipotermia harus segera 

dievaluasi untuk mengetahui terjadinya hipoglikemia dan hipoksia. 

Presesbmenghangatkan bayi secara cepat dapat menimbulkan 

apnea. 

b. Asfiksia  

Asfiksia adalah keadaan dimana bayi baru lahir tidak dapat 

bernafas secara spontan dan teratur segera setelah lahir. Keadaan 

ini biasanya disertai dengan keadaan hipoksia janin pada 

kehamilan. Asfiksia akan bertambah buruk apabila penangan bayi 

tidakdilakukan secara sempurna, sehingga tindakan keperawatan 

dilaksanakan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan 

mengatasi gejala lanjut yang akan timbul (Sondankh,2013;h.176). 

c. BBLR ( Berat Bayi Lahir Rendah) 

Berat bayi lahir rendah (BBLR) merupakan bayi dengan berat bayi 

lahir kurang dari 2500 gram tanpa memandang usia gestasi. BBLR 

dapat terjadi pada bayi kurang bulan (<37 minggu) atau pada bayi 

cukup bulan intra uterine growth restriction (IUGR) (Pudjiadi, dkk. 

2010) 

d. Infeksi Neonatorum 

Infeksi pada bayi baru lahir sering ditemukan pada BBLR, dan 

sering ditemukan pada bayi yang lahir dirumah sakit. Bayi baru lahir 

mendapat kekebalan (imunitas) transplasenta terhadap kuman yang 

berasal dari ibunya. Tanda gejala bayi yang terkena infeksi antara 

lain malas menyusui, gelisah, pernapasan meningkat, berat badan 

turun, muntah, dan diare (Prawirohardjo, 2010 h. 385). 
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e. Ikterus 

Ikterus pada bayi merupakan suatu gejala fisiologi atau dapat 

merupakan gejala patologi. Ikterus dikatakan fisiologi apabila 

sesudah pengamatan dan pemeriksaan selanjutnya tidak 

mempunyai potensi berkembang menjadi kern-icterus. Kren-icterus 

adalah suatu kerusakan otak akibat perlengketan bilirubin indirek 

pada otak (Prawirohardjo, 2010 h. 381). 

 

D. Masa Nifas (Puerperium) 

1. Definisi Masa Nifas 

Masa nifas (peurperium) adalah pulihnya kembali mulai dari partus 

atau persalinan selesai sampai alat – alat kandungan kembali seperti 

sebelum hamil, lamanya 6 – 8 minggu.(Sinopsis Obstetri) 

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

persalinan selesai sampai alat-alat kandunag kembali seperti pra hamil 

yang lamanya 6-8 minggu (Retna A, 2009; h. 1). 

Disimpulkan masa nifas adalah masa pemulah setelah persalinan 

atau kembalinya alat reproduksi. Masa nifas berlangsung selama 6 

minggu. 

Masa nifas (puerperium) dimulai setelah plasenta lahir dan berakhir 

ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. 

Masa nifas berlangsung kira-kira 6 minggu atau 42 hari. 

2. Tahapan Masa Nifas 

Menurut Suherni, 2009; h. 2 tahapan-tahapan dalam masa nifas 

meliputi: 

a. Puerperium dini  

Yaitu kepulihan dimana ibu telah diperbolehkan berdiri dan 

berjalan – jalan  

b. Puerperium intermedial  

Yaitu Kepulihan menyeluruh alat–alat genetalia yang lamanya 6–

8 minggu. 

 

 

 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Siti Minarni Azizah, Kebidanan DIII UMP, 2015



 

39 
 

c. Remote Puerperium  

Yaitu waktu yang diperlukan untuk putih dan sehat sempurna 

terutama bila selama hamil atau waktu persalinan mempunyai 

komplikasi. 

3. Perubahan Fisiologi Masa Nifas 

a. Perubahan Sistem Reproduksi 

1) Involusi 

a) Pengertian  

Involusi atau pengerutan uterus merupakan suatu 

proses dimana uterus kembali ke kondisi sebelum hamil 

dengan berat sekitar 600 gram. Proses ini dimulai segera 

setalah plasenta lahir akibat dari kontraksi otot-otot polos 

uterus (Ambarwati,2009; h. 73). 

b) Proses Involusi uterus 

(1) Autolisis 

Autolisis merupakan proses penghancuran diri 

sendiri yang terjadi didalam otot uterus. Enzim 

proteolitik akan memendekan jaringan otot yang 

mengendur hingga 10 kali lipat dari semula selama 

kehamilan. Sitoplasma sel yang berlebihan akan 

tercerna sendiri sehingga tertinggal jaringan fibro  

elastic dalam jumlah renik sebagai bukti kehamilan 

(Ambarwati,2009;h. 74). 

(2) Atrofi jaringan 

Jaringan yang berpoliferasi dengan adanya 

esterogen dalam jumlah besar, kemudian mengalami 

atrofi sebagai reaksi terhadap penghentian produksi 

esterogen yang menyertai pelepasan plasenta. Selain 

perubahan atrofi pada otot—otot uterus, lapisan 

desidua akan mengalami atrofi dan terlepas dengan 

meninggalkan lapisan basal yang akan bergenerasi 

menjadi endometrium yang baru 

(Ambarwati,2009;h.74). 
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(3) Efek Oksitosin 

 Intensitas kontraksi uterus meningkat secara 

bermakna segera setelah bayi lahir, disuga terjadi 

sebagai respon terhadap penurunan volume intrauteri 

yang sangat besar. Hormon oksitosin yang dilepas dari 

kelenjar hipofisis memperkuat dan mengatur kontraksi 

uterus, mengompres pembuluh darah dan membantu 

proses hemostatis. Kontraksi dan retraksi otot uterus 

akan mengurangi suplai darah ke uterus. Proses ini 

akan membantu mengurangi bekas luka dan 

mengurangi perdarahan (Ambarwati,2009;h.75).   

c) Bagian Bekas Implantasi Plasenta 

(1) Bekas implantasi plasenta segera setelah plasenta 

lahir seluas 12X5 cm, permukaan kasar dimana tempat 

pembuluh darah besar bermuara. 

(2) Pada pembuluh darah terjadi pembentukan trombosit 

disamping pembuluh darah tertutup karena kontraksi 

otot rahim. 

(3) Bekas luka implantasi plasenta akan mengecil. 

(4) Lapisan endometrium dilepaskan dalam bentuk 

jaringan nekrosis bersama dengan lochea. 

(5) Luka bekas implantasi plasenta akan sembuh karena 

pertumbuhan endometrium yang berasal dari tepi luka 

dan lapisan basalis endometrium. 

(6) Luka sembuh sempurna pada 6-8 minggu postpartum. 

d) Perubahan uterus selama post partum 

Tabel: 2.1 perubahan bentuk uterus  
Involusi TFU Berat uterus 

Bayi lahir 
Uri lahir 
1 minggu 
2 minggu 
6 minggu 
8 minggu 

Setinggi pusat 
2 jari bawah pusat 
Pertengahan pusat symphisis 
Tidak beruba diatas symphisis 
Bertambah kecil 
Sebesar normal 

1000 gram 
750 gram 
500 gram 
350 gram 
50 gram 
30 gram 

Sumber: (Suherni, 2009; h.78) 
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 Involusi uteri dapat diamati dengan memeriksa fundus 

uteri; segera setelah persalinan tinggi fundus uteri 2 jari 

dibawah pusat dan teraba uterus keras. Bila uterus tidak 

mengalami atau terjadi kegagalan dalam proses involusi 

disebut dengan subinvolusi (Ambarwati,2009;h.77).  

2) Lochea 

Lochea adalah cairan rahim yang keluar melalui jalan lahir 

selama masa nifas. Lochea mengandung darah dan sisa 

jaringan desidua yang nekrotik dari dalam uterus.  

Proses keluar darah nifas terdiri atas 4 tahapan; 

a) Lochea rubra  

Lochea ini muncul pada hari pertama sampai ke empat 

pascapersalinan. Cairan yang keluar berwarna merah 

karena berisi darah segar, jaringan sisa-sisa plasenta, 

dinding rahim, lemak bayi, lanugo, mekonium . 

b) Lochea sangguilenta 

Cairan yang keluar berwarna merah kecoklatan dan 

berlendir. Berlangsung dari hari ke 4 sampai 7 postpartum. 

c) Lochea serosa 

Lochea ini berwarna kuning kecoklatan karena 

mengandung serum, leukosit dan robekan/laserasi 

plasenta. Muncul pada hari ke 7 sampai 14 postpartum. 

d) Lochea Alba 

Mengandung leukosit, sel desidua, sel epitel, selaput lendir 

serviks dan serabut jaringan yang mati. Lochea alba bisa 

berlangsung 2 sampai 6 minggu postpartum. 

 Lochea rubra yang menetap apada awala periode 

postpartum menunjukan adanya perdaraha postpartum 

sekunder yang mungkin disebabkan karena rensio sisa 

plasenta. Lochea serosa ataupun alba yang berlanjut bisa 

menandakan adanya endometritis, terutama jika disertai 

demam, rasa sakit nyeri tekan abdomen. Bila cairan yang 

keluar berbau keluar nanah disebut lochea purulenta. 
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Pengeluaran lochea yang tidaka lancer disebut lochea statis 

(Ambarwati,2009;h.78). 

3) Serviks 

 Serviks mengalami involusi bersama-sama dengan uterus. 

Warna serviks sendiri merah kehitamankarena penuh 

pembuluh darah. Konsistensi lunak, kadang-kadang terdapat 

laserasi kecil. Karena robekan kecil akibat dilatasi, serviks tidak 

pernah kembali pada keadaan sebelum hamil. 

 Bentuknya seperti corong karena disebabkan oleh korpus 

uteri yang mengadakan kontraksi , sedngkan serviks stidak 

berkontaksi sehingga pada perbatasan serviks antara korpus 

uteri dan serviks terbentuk cincin (Ambarwati,2009;h.79). 

4) Vulva dan vagina 

 Vulva dan vagina mengalami penekanan serta 

perenggangan yangsanngat besar selama proses bersalin dan 

kan kembali secara bertahap dalam 6-8 minggu postpartum. 

Penurunan hormon estrogen pada masa postpertum berperan 

dalam penipisan mukosa vagina dan hilangnya ruge. Ruge 

akan terlihat kembali pada minggu ke 4 (Ambarwati,2009;h.80). 

b. Perubahan Sistem Pencernaan 

 Biasanya ibu mengalami obstipasi setelah melahirkan anak. 

Hail ini disebkan karena pada waktu melahirkan alat pencernaan 

mendapat tekanan yang menyebabkan colon menjadi kosong, 

pengeluaran cairan pada saat bersalin menyebabkan dehidrasi, 

kurang makan, haemorroid, dan laserasi jalan lahir. Supaya BAB 

kembali teratur dapat diberikan diit atau makanan yang 

mengandung serat dan pemeberian cairan yang cukup (Suherni, 

2009;h.80).  

c. Perubahan Sistem Perkemihan  

 Kadang-kadang masa nifas mengalami sulit buang air kecil, 

karena sfingter uretra ditekan oleh kepala janin dan spasme oleh 

iritasi muskulus sfingter ani selama persalian, juga oleh karena 

adanya oedema kandung kemih yang terjadi selama persalinan. 

kadang oedema dari trigonium menimbulkan obstruksi dari uretra 
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sehingga sering terjadi retensio urine. Kandung kemih dalam masa 

nifas sangat kurang sensitive dan kapasitasnya bertambah, 

sehingga kandung kemih penuh atau sesudah buang air kecil masih 

tertinggal sisa urine residu. Urine biasanya berlebihan antara hari ke 

2-5 hal ini disebabkan karena kelebihan cairan sebagai akibat 

retensi air dalam kehamilan (Ambarwati,2009;h.81). 

d. Perubahan Sistem Muskulus Skeletal 

 Ligamen, fasia, dan difragma pelvis yang merenggang pada 

waktu bersalin, setelah bayi lahir, secara berangsur-angsur menjadi 

ciut dan pulih kembalisehingga tidak jarang uterus jatuh 

kebelakangdan menjadi retrofleksi, karena ligamen rotundum 

menjadi kendor (Ambarwati,2009;h.81).  

e. Perubahan Endokrin 

1) Hormon plasenta 

 Pengeluaran plasenta menyebabkan penurunan signifikan 

hormon-hormon yang diproduksi oleh plasenta. Penurunan 

hormon Human Plasental Lactogen (HPL), estrogen dan 

progesteron sarta plasental enzyme insuline membalik efek 

diabetogenik kehamilan , sehingga kadar gula darah menurun 

pada masa nifas (Ambarwati,2009;h.82).  

2) Hormon piyuitary 

 Prolaktin darah meningkat dengan cepat, pada wanita tidak 

menyusui menurun dalam waktu 2 minggu. FSH dan LH 

meningkat pada fase konsentrasi folikuler pada minggu ke 3 

dan LH tetap rendah hingga involusi terjadi (Ambarwati, 2009;h. 

83). 

3) Hormon Oksitosin 

 Oksitosin dikeluarkan dari kelenjar bawah otak bagian 

belakang, bekerja terhadap otot uterus dan jaringan payudara. 

Selama tahap 3 persalinan, oksitosin menyebabkan pemisahan 

plasenta. Kemudian bertindak atas otot yang menahan 

kontraksi , mengurangi tempat plasenta dan mencegah 

perdarahan. Saat menyusui, isapan bayi merangsang 
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keluarnya oksitosin dan memebantu uterus berkontraksi untuk 

kembali ke ukuran semula (Ambarwati, 2009;h. 83). 

4) Hipotalamik pituitary ovarium 

 Untuk wanita yang menyusui maupun tidak menyusui akan 

mempengaruhi kembalinya menstruasi. Menstruasi  yang 

pertama bersifat anovulasi yang disebabkan karena rendahnya 

kadar estrogen dan progesteron.  

f. Perubahan Tanda-tanda Vital 

1) Suhu badan 

 24 jam pertama postpartum suhu badan akan naik sekitar 

37,5-38ºC, sebagai akibat dari kerja keras saat bersalin, 

kehilangan cairan dan kelelahan. Pada hari ke 4 suhu badan 

akan naik lagi karena ada pembentukan ASI dari aktivitas 

payudara yang dapat menyebabkan pembengkakan, bila suhu 

tidak turun dalam waktu 2 hari dan mencapai 38ºC 

kemungkinan terjadi infeksi mastitis, endometritis, atau lainya 

(Suherni, 2009;h.84).  

2) Nadi 

 Setelah melahirkan dan dalam keadaan istirahat penuh 

denyut nadi akan melambat sampai 60X/menit. Setiap denyut 

nadi yang melebihi 100 adalah abnormal dan kemungkinan 

adanya infeksi atau perdarahan postpartum yang tertunda 

(Suherni, 2009;h.84).  

3) Tekana darah 

 Tekanan darah akan meningkat pada ibu pasca melahirkan 

pada 1–3 hari. Bila tekana darah tinggi dapat menandakan 

terjadinya praeklamsi postpartum, dan bila tekanan darah 

rendah dapat menunjukan adanya perdarahan postpartum 

(Suherni,2009; h.84). 

4) Pernapasan  

 Keadaan pernapasan selalu berhubungan dengan keadaan 

suhu dan denyut nadi. Pada umumnya pernapasan lambat dan 

normal karena ibu dalam keadaan pemulihan atau dalam 

kondisi istirahat (Suherni,2009;h.84). 
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g. Perubahan Sistem kardivaskuler 

 Pada persalian pervaginam kehilangan darah sekitar 300-400 

cc. Dan bila melalui SC kehilangan darah dapat  dua kali lipatnya. 

Perubahan ini terjadi dari volume darah dan hemokonsentrasi. 

Setelah melahirkan shut akan hilang secara tiba-tiba. Volume darah 

ibu relatif akan bertambah. Kondisi ini akan menimbulkan beban 

pada jantung dan dapat menimbulkan dekompensasi kodis pada 

penderita vitum kordia (Ambarwati,2009;h.85).  

4. Adaptasi Psikologis Ibu Masa Nifas 

 Secara psikologis setelah ibu melahirkan akan merasakan gejal-

gejala psikiatrik, demikian juga saat menyusui. Terdapat 3 fase yang 

terjadi pada masa nifas, yaitu: 

a. Fase Taking In 

Fase ini merupakan periode ketergantungan yang berlangsung dari 

hari pertama sampai hari kedua pasca melahirkan. Pada saat itu 

focus perhatian ibu terutama pada dirinya sendiri. Pengalaman saat 

melahirkan sering diulang untuk diceritakan. Kelelahan membuat 

ibu cukup istirahat untuk mencegah gejala kurang tidur, seperti 

mudah tersinggung. Hal ini cenderung menjadi pasif terhadap 

lingkungannya. Oleh sebab itu, kondisi ibu perlu dipahami dengan 

menjaga komunikasi yang baik (Suherni, 2009;h. 87).  

b. Fase Taking hold 

Fase ini berlangsung selama 3-10 hari setelah melahirkan. Pada 

fase taking hold ibu mulai merasa khawatir akan 

ketidakmampuannya dan rasa tanggung jawabnya dalam merawat 

bayinya. Selain itu perasaan ibu sangat sensiitif sehingga mudah 

tersinggung. Pada fase ini ibu harus mendapata dukungan yang 

penuh karena saat ini merupakan kesempatan yang baik untuk 

menerima berbagai penyuluhan dalam merawat bayi sehingga akan 

tumbuh rasa percaya diri (Suherni,2009;h.89). 

c. Fase Lating Go 

Fase ini merupakan fase menerima tanggung jawab akan peran 

barunya yang berlangsung 10 hari setelah melahirkan. Ibu sudah 
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mampu menyesuaikan diri dengan ketergantungan bayinya 

(Suherni, 2009;h.89). 

5. Kunjungan Masa Nifas 

  Menurut Ambarwati, 2009;h.4. Kunjungan masa 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. Pemberian ASI awal 

d. Melakukan hubungan antara ibu dengan bayi 

e. Memberikan konseling pada ibu atau angota keluarga bila 

terjadi perdarahan banyak. 

f.     Menjaga bayi agar tetap hangat agar tidak hipotermi 

2. Kunjungan kedua 6 hari setelah persalinan 

a. Memastikan involusi uteri berjalan normal, uterus berkontraksi, 

fundus uteri dibawah pusat, tidak ada perdarahan banyak dan 

tidak berbau. 

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

abnormal. 

c. Memastikan ibu cukup makan, cairan, dan istirahat. 

d. Memastikan ibu menyusui bayinya dengan baik dan tidak 

menunjukan tanda-tanda penyakit. 

e. Memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi, 

tali pusat, menjaga bayi supaya tetap hangat. 

3. Kunjungan ke 2 minggu setelah bersalin 

a. Memastikan involusi uteri berjalan normal, uterus berkontraksi, 

fundus uteri dibawah pusat, tidak ada perdarahan banyak dan 

tidak berbau. 

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

abnormal. 

c. Memastikan ibu cukup makan, cairan, dan istirahat. 
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d. Memastikan ibu menyusui bayinya dengan baik dan tidak 

menunjukan tanda-tanda penyakit. 

e. Memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi, 

tali pusat, menjaga bayi supaya tetap hangat. 

4. Kunjungan ke 6 minggu setelah bersalin 

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

bayi alami. 

b. Memberikan konseling KB sedini mungkin 

c. Bicarakann pemberian ASI dengan ibu dan perhatikan apakah 

bayi menyusu dengan baik. 

d. Nasihati ibu untuk hanya memberikan ASI saja selam 4-6bulan 

dan bahaya pemberian makanan tambahan selain ASI sebelum 

usia 4-6 bulan. 

6. Penyulit dalam Masa Nifas 

a. Perdarahan Pervaginam 

Perdarahan pervaginam/perdarahan post partum adalah kehilangan 

darah sebanyak 500cc atau lebih dari traktus vagina setelah 

melahirkan. Perdarahan postpartum dibagi menjadi 2, yaitu primer ( 

mencangkup semua perdarahan dalam 24 jam setelah melahirkan), 

dan sekunder (mencangkup semua kejadian PPH yang terjadi 

antara 24 jam setelah persalinan) (Suherni,2009;h.128). 

b. Infeksi 

Infeksi nifas adalah semua peradang yang disebabkan oleh 

masuknya kuman-kuman kedalam alat genitalia pada saat bersalin 

dan nifas. Tanda dan gejala infeksi ditandai dengan demam tinggi, 

sakit dan panas pada daerah infeksi, berwarna kemerahan, 

mengeluarkan cairan yang berbau (Ambarwati,2009;h.123).  

c. Kelainan payudara 

1) Bendungan ASI 

Selama 24 hingga 48 jam postpartum sesudah terlihatnya 

sekresi lakteal, payudara sering mengalami distensi menjadi 

keras dan berbenjol-benjol, sering menyebabkan rasa nyeri, 

dan kenaikan suhu tubuh. 
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2) Mastitis 

Inflamasi perinkimatosa glandula mammae merupakan 

komplikasi antepartum yang jarang terjadi tetapi kadang 

dijumpai pada masa nifas dan laktasi. Tanda gejala mastitis 

antaranya; demam, nyeri pada payudara, terdapat luka pada 

payudara, kedua payudara terasa keras (Suherni, 2009;h.136). 

 

E. KELUARGA BERENCANA 

1. Definisi 

 Metode kontrasepsi modern pada dasarnya adalah metode 

kontrasepsi dengan alat bantu yang lebih modern. Metode ini 

diantaranya adalah dengan penggunaan AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam 

Rahim), kondom, spermisida, diafragma, susuk dan pil (Saefudin, 2010). 

 Keluarga berencana adalah usaha untuk mengukur jumlah dari dan 

jarak yang diinginkan untuk mendapatkan anak. Agar dapat mencapai 

hal tersebut maka dibuatlah beberapa cara atau alternatif untuk 

mencegah  ataupun menunda kehamilan, cara-cara tersebut termasuk 

kontrasepsi atau pencegahan kehamilan dan perencanaan keluarga ( 

Pelayanan keluarga berencana; 2011). 

 Kontrasepsi adalah usaha-usaha untuk mencegah terjadinya 

kehamilan. Usaha-usah itu dapat bersifat sementara dapat juga bersifat 

permanen (Prawirohardjo, 2009). 

2. Penapisan penggunaan Kb 

Tujuan utama penapisan klien sebelum pemberian sutu metode 

kontrasepsi (misalnya: Pil, suntik atau AKDR) berfungi untuk 

menentukan apakah ada : 

a. Kahamilan  

b. Keadaan yang membutuhkan perhatian khusus 

c. Masalah (misalnya : diabetes atau tekanan darah tinggi) yang 

membutuhkan pengamatan dan pengelolaan lebih lanjut. 

Untuk sebagian besar klien, keadaan ini bisa diselesaikan dengan 

cara anamnesis terarah, sehingga masalah utama dapat dikenali 

atau kemungkinanhamil dapat disingkirkan. Sebagian besar cara 

kontrasepsi bisa digunakan kecuali AKDR dan kontrasepsi mantap 
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tidak membutuhkan pemeriksaan fisik dan pengukuran panggul. 

Pemeriksaan laboratorium untuk klien keluarga kerencana atau 

klien baru umumnya tidak diperlukan karena : 

1) Sebagian besar klien keluarga berencana berusia muda 16-35 

tahun dan umumnya sehat 

2) Pada wanita masalah kesehatan reproduksi membutuhkan 

perhatian (misalnya : kanker genetalia dan payudara, fibroma 

uterus) jarang didapat pada usia sebelum 35 atau 40 tahun. 

3) Pil kombinasi dosis rendah yang sekarng tersedia (berisi 

estrogen dan progesteron) lebih baik dari pada produk 

sebelumnya karena efek samping lebih sedikit dan jarang 

menimbulkan masalah medis 

4) Pil progestin suntikkan dan susuk bebas dari efek yang 

berhubungan dengan estrogen dan dosis progestin yang 

dikeluarkan per hari bahkan lebih rendah dari pil kombinasi. 

Tanyakan kepada klien hal-hal di bawah ini, bila semua 

jawaban TIDAK.Klien bisa menggunakan KB yang diingiknan. 

Daftar tilik penapisan klien metode nonoperatif 
Tabel 2.2 penapisan klien metode nonoperatif 
Metode hormonal (pil kombinasi, 
progestin, suntikksn dan susuk) 

 
YA 

 
TIDAK 

Apakah hari pertama haid terahir 7 hari yang 
lalu atau lebih  

  

Apakah klien menyusui dan kurang dari 6 
minggu pascapersalinanan 

  

Apakah mengalami bercak antara haid 
sesudah senggama atau perdarahan  

  

Apakah pernah ikterus pada kulit atau mata    

Apakah pernah nyeri kepala hebat atau 
gangguaan visual  

  

Apakah pernah nyeri hebat pada betis, pada 
atau dada, tungkai bengkak  

  

Apakah pernah mengalami tekanan darah 
diatas 160/90 mmHg 

  

Apakah ada masa atau benjolan pada 
payudara 

  

Apakah anda sedang minum obat-oabatan 
anti kejang  
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AKDR (semua pelepas tembaga dan 
progestin) 

  

Apakah hari pertama haid terahir 7 hari yang 
lalu  

  

Apakah klien mempunyai pasangan seks 
yang lain  

  

Apakah pernah mengalami penyakit IMS   

Apakah pernah mangalami penyakit radang 
panggul atau kehamilan ektopik 

  

Apakah pernah mengalami haid banyak 
(lebih dari 1-2 pembalut setiap 4 jam) 

  

Apakah pernah mengalami hiad lama lebih 
dari 8 hari 

  

Apakah pernah mengalami disminorhea 
yang membutuhkan analgetika  

  

Apakah pernah mengalami perdarahan atau 
bercak antara haid atau setelah senggama 

  

Apakah pernah mengalami penyakit jantung   

  Sumber ; buku panduanpraktis pelayanan kontrasepsi 

a) Apabila klien menyusui dan kurang dari 6 minggu 

pascapersalinan maka pil kombinasi adalah metode pilihan 

terahir. 

b) Tidak cocok untuk pil progestin (minipil), suntikan (DMPA 

atau NET-EN) atau susuk. 

c) Tidak cocok untuk suntikkan progestin (DMPA atau NET-

EN) 

 

Daftar tilik penapisan klien metode operatif (tuberkoloni) 
Tabel 2.3 penapisan klien metode operatif (tuberkoloni) 

 
Keadaan klien 

Dapat dilakukaan 
pada fasilitas 
rawat jalan 

 
Dilakukaan pada 
fasilitas rujukan 

Keadaan umum 
(anamnesis dan 
pemeriksaan fisik) 

Keadaan umum 
baik, tidak ada 
tanda-tanda 
penyakit jantung, 
paru atau ginjal 

Diabetes tidak 
terkontrol,riwayat 
pembekuan darah,ada 
tanda-tanda penyakit 
jantung,paru atau ginjal 

Keadaan emosional  Tenang  Cemas, takut 
Tekanan darah  <160/100 mmHg ≥ 160/100 mmHg 
Berat badan 35-85 g  > 85 kg ; < 35 kg 
Riwayat operasi 
abdomen / panggul 

Bekas seksio 
sesarea (tanpa 
perlekatan) 

Operasi abdomen 
lainnya, perlekatan atau 
terdapat kelainan pada 
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pemeriksaan panggul  
Riwayat radang 
panggul,hamil 
ektopik,apendisitas 

Pemeriksaan 
dalam normal 

Pemeriksaan dalam 
ada kelainan  

Anemia Hb ≥ 8 gr % Hb < 8 g % 
   Sumber ; buku panduanpraktis pelayanan kontrasepsi 

 

 Daftar tilik penapisan klien metode operasi (vasektomi) 
  
Keadaan klien  

Dapat dilakukan 
pada fasilitas 
rawat jalan 

Dilakukan pada 
fasilitas rujukan 

Keadaan umum 
(anamnesis dan 
pemeriksaan fisik) 

Keadaan umum 
baik, tidak ada 
tanda-tanda 
penyakit 
jantung,paru,atau 
ginjal 

Diabetes tidak 
terkontrol,riwayat 
pembekuan 
darah,ada tanda-
tanda penyakit 
jantung,paru atau 
ginjal 

Keadaan emosional Tenang  Cemas, takut 
Tekanan darah  <160/100 mmHg ≥ 160/100 mmHg 
Infeksi atau kelainan 
skrotum / inguinal  

Normal  Tanda-tanda infeksi 
atau ada kelainan  

Anemia Hb ≥ 8 gr % Hb < 8 g % 
    Sumber ; buku panduanpraktis pelayanan kontrasepsi 

 

 

3. Macam-macam KB 

a. Kontrasepsi tanpa menggunakan alat atau obat-obatan terdiri dari 

senggama terputus, pembilasan pascasenggama, pantang berkala. 

b. Kontrasepsi secara mekanis untuk pria menggunakan kondom 

c. Kontrasepsi secara mekanis untuk wanita terdiri dari pessarium, 

diafragma vaginal. 

d. Kontrasepsi menggunakan obat-obatan spermitisida terdiri dari 

suppositorium, jelly, tablet busa dan c-film. 

e. Kontrasepsi hormonal terdiri dari pil kombinasi, pil sekuensial, 

morning after pil, obat suntikan, AKBK 

f. Kontrasepsi non hormonal terdiri dari dari AKDR,MOW, MOP 

Metode kontrasepsi bekerja dengan dasar mencegah sperma laki-

laki mencapai dan membuahi sel telur wanita (fertilisasi), atau 

mencegah telur yang sudah dibuahi untuk berimplementasi dan 

berkembang didalam rahim. Kontrasepsi dapat bersifat reversibel adalah 

metode kontrasepsi yang dapat dihentikan setiap saat tanpa efek lama 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Siti Minarni Azizah, Kebidanan DIII UMP, 2015



 

52 
 

dalam mengembalikan kesuburan atau kemampuan memiliki anak. 

Metode kontrasepsi permanen atau sterilisasi adalah metode 

kontrasepsi yang tidak dapat mengembalikan kesuburan dan melibatkan 

tindakan operasi (Pelayanan keluarga berencana, 2011). 

Faktor yang mempengaruhi pemilihan kontrasepsi adalah efektifitas, 

keamanan, frekuensi pemakaian, efek samping, serta kemampuan dan 

kemauan untuk melakukan kontrasepsi secara teratur dan benar. Selain 

hal tersebut, pertimbangan kontrasepsi juga didasarkan atas biaya serta 

peran dari agama dan kultur budaya mengenai kontrasepsi tersebut, 

faktor lainnya adalah frekuensi dalam melakukan hubungan seksual 

(Pelayanan keluarga berencana, 2011). 
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