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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. KEHAMILAN 

1. Definisi Kehamilan 

Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin, 

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

dihitung dari hari pertama haid terakhir. Kehamilan dibagi menjadi 3 

triwulan yaitu : 

a. Triwulan pertama 

Dimulai dari konsepsi sampai 3 bulan. Pada tiwulan pertama 

focus wanita adalah diri sendiri, focus pada diri sendiri ini timbul 

ambivalen mengenai kehamilan yang buruk, tanggung jawab 

yang baru, kecemasan untuk menjadi seorang ibu, masalah 

keuangan dan rumah tangganya. Perubahan yang dialami pada 

trimester pertama meliputi terhentinya menstruasi, peningkatan 

berat badan yang dapat menjadi salah satu factor bahwa dirinya 

hamil dan janin yang ada didalam kaandungannya mengalami 

pertumbuhan, perubahan payudara serta seksual yang 

mengalami peningkatan tetapi secara umum terjadi penurunan 

libido (varney.2007.h.502). 

b. Trimester kedua 

Dimulai dari bulan keempat sampai 6 bulan. Pada trimester 

kedua ini ibu akan mengalami fase pra-quickening dan fase

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Sofi Wahyuni, Kebidanan DIII UMP, 2014



13 
 

 

quickening. Pada fase pra-qiuckening wanita mulai dari 

seorang penerima kasih sayang dan perhatian akan menjadi 

seorang pemberi kasih sayang dan perhatian (menjadi 

seorang ibu) pada saat yang sama ibu akan menuntut 

perhatian dan cinta kasih. Pada fase quickening muncul 

sejumlah perubahan karena kehamilan telah menjadi jelas. 

Kontak sosialnya berubah menjadi lebih banyak bersosialisai 

dengan ibu hamil lainnya (varney.2007.h.503) 

c. Trimester ketiga 

Dimulai dari bulan ke tujuh sampai 9 bulan.Pada periode 

ini sering disebut periode penantian dengan penuh 

kewaspadaan. Ada perasaan was-was mengingat bayi bias 

lahir kapanpun. Sejumlah ketakutan sejumlah ketakutan 

muncul karena wanita merasa cemas dengan kehidupan 

bayidan kehidupan dirinya.ibu juga mengalami proses duka 

ketika ia berpisah dengan bayinya, ibu mengantisipasi 

hilangannya perhatian dan perilaku istimewa selama ia hamil. 

Ibu akan merasa ketidaknyamana fisik yang semakin kuat 

menjelang akhir kehamilannnya, ibu merasa canggung, jelek, 

berantakan dan memerlukan dukungan dari pasangannya. 

Penigkatan hasrat seksual akan menghilang dengan 

sendirinya akibat pembesaran perut ibu(varney.2007.h.504) 
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2. Tanda Kehamilan 

Kategori tanda kehamilan (manuaba.2012.h.107) dibagi menjadi 3 

yaitu : 

a. Presumtif atau tanda mungkin hamil 

1) Amenorea (terlambat datang bulan) 

Konsepsi dan nidasi menyebabkan tidak terjadi pembentukan 

folikel de graf. 

2) Mual muntah (emesis) morning sickness 

Pengeluaran estrogen dan progesterone menyebabkan 

pengeluaran asam lambung yang berlebihan.Mual muntah 

dipagi hari disebut morning sicknes.Akibat mual muntah 

menyebabkan nafsu makan berkurang. 

3) Ngidam 

Wanita hamil sering menginginkan makanan tertentu. 

4) Pingsan  

Terjadinya sirkulasi darah kekepala menyebabkan iskemia 

susunan saraf pusat menimbulkan pingsan. Keadaan ini hilang 

setelah usia kehamilan 16 minggu  

5) Pigmentasi kulit 

 Sekitar pipi biasa disebut cloasma gravidarum 

 Dinding perut (stria gravidarum, linea nigra dan linea 

alba) 

 Sekitar payudara ( hiperpigmentasi areola mamae, 

putting susu menonjol ) 
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6) Sering kencing 

Desakan rahim kedepan menyebabkan kandung kemih cepat 

terasa penuh.Pada trimester ke dua gejala ini menghilang. 

7) payudara tegang 

pengaruh estrogen progesterone dan somatomamotrofin 

menimbulkan deposit lemak, air dan garam pada payudara. 

8) konstipasi  

pengaruh progesterone dapat menghambat peristaltic usus. 

9) Varises 

Pengaruh estrogen progesterone terjadi penampakan 

pembuluh darah vena.Pemanpakan terjadi disekitar genetalia 

eksterna, kaki, betis dan payudara. 

b. Tanda tidak pasti hamil 

1) Pembesaran uterus 

2) Pada pemeriksaan dalam dijumpai : 

a. Tanda hegar 

Pada minggu-minggu pertama istimus uteri lebih panjang 

dan lebih lunak 

b. Tanda brackston hicks 

Kontraksi tidak teratur yang tidak menimbulkan rasa nyeri 

pada waktu pemeriksaan. Maka kadang-kadang corpus 

uteri yang lunak menjadi lebih keras 

c. Tanda piscasek 

Uterus membesar kesalah satu jurusan hingga menonjol 

jelas sehingga pertumbuhan uterus tidak merata 
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d. Tanda goodell 

Perlunakan servik dikarenakan pembuluh darah dalam 

servik bertambah dank karena timbulnya oedema dari 

servik dan hyperplasia kelenjar servik. Jaringan ikat pada 

servik banyak mengandung kolagen, akibat kadar estrogen 

meningkat menyebabkan hiperveskularisasi maka 

kosistensi servik menjadi lunak 

e. Tanda chadwicks 

Peningkatan vaskularisasi menimbulkan warna ungu 

kebiruan pada mukosa vagina, vulva dan servik akibat 

meningkatnya hormone estrogen  

f. Teraba balotemen 

Balotement adalah suatu struktur terapung dengan 

menekan perlahan dan merasakan pantulannya. 

c. Tanda pasti hamil 

1) Teraba gerakan janin dalam rahim 

2) Terdengar bunyi jantung janin  

3) Dari USG dapat diketahui kerangka janin dan dapat 

diperkirakan tuanya kehamilan serta dapat menilai 

pertumbuhan janin. 

 

3. Perubahan Fisiologis Pada Ibu Hamil (hutahaen.2013.h.44) 

a. Berat badan 

Peningkatan berat badan rata-rata 12.5 kg, pada trimester 2 dan 3 

sebanyak o,5 kg/minggu, pengaruh dari pertumbuhan janin, 
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pembesaran organ meternal, penyimpanan lemak dan protein 

serta peningkatan volume darah dan cairan. 

b. System reproduksi 

Pembesaran uterus karena pengaruh estrogen adalah hyperplasia 

dan hipertrofi jaringan otot, pembesaran uterus pada perabaan 

tinggi fundus uteri dapat ditefsirkan secara kasar.Servik 

mengalami tanda-tanda Chadwick terjadi juga pada vulva, tanda 

goodell, tanda hegar.Lender servick meningkat seperti keputihan. 

c. System musculoskeletal 

Ibu sering mengalalmi nyeri punggung dan pinggang dikarenakan 

beban meningkat. 

d. System respirasi 

Kebutuhan oksigen meningkat 15-20% system respirasi selama 

kehamilan dapat mengakibatkan peningkatan inspirasi dan 

ekspirasi dalam pernapasan sehingga mempengaruhi suplai 

oksigen dan karbondioksida pada janin 

e. System gastrointestinal 

Selama masa hamil nafsu makan meningkat, sekresi usus 

berkurang, fungsi hati berubah, absorsi nutrient 

meningkat.Aktifitas peristaltic menurun akibatnya bising usus 

menghilang sehingga menyebabkan konstipasi, mual, 

muntah.Aliran darah kepanggul dan tekanan vena meningkat 

sehingga menyebabkan hemoroid terbentuk. 
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4. Perubahan Psikologis Pada Ibu Hamil  

Kehamilan yang diinginkan disambut dengan gembira, diiringi 

dengan pola makan, perawatan tubuh dan upaya memeriksakan diri 

secara teratur dengan baik. Akan tetapi kehamilan yang tidak 

diinginkan kemungkinan akan disambut dengan sikap yang tidak 

mendukung, nafsu makan menurun, tidak mau memeriksakan diri 

secara teratur, bahkan sampai melakukan usaha untuk 

menggugurkan kandungannya (hutahaen.2013.h.52) 

5. Penyulit dalam kehamilan dan penatalaksanaannya 

a. Anemia kehamilan 

Anemia pada kehamilan adalah anemia karena kekurangan zat 

besi dan merupakan jenis anemia yang pengobatannya relative 

mudah bahkan murah. Pada anamnesa akan didapatkan keluhan 

pada ibu yang mengalami anemia yaitu cepat lelah, sering pusing, 

mata berkunang-kunang dan mual muntah lebih hebat  pada hamil 

muda. Pada pemeriksaan penunjang dengan menggunakan hb 

sahli hasilnya digolongkan hb 11g% tidak anemia, 9-10g% anemia 

ringan, 7-8g% anemia sedang dan ≤ 7g% anemia berat. 

Pengobatan anemia pada kehamilan diberikan obat-obatan dari 

pemeritah seperti biosanbe, vitonal, hemaviton 

(manuaba.2012.h.237)   

b. Hiperemesis gravidarum  

Mual muntah yang berlebihan (Hiperemesis gravidarum) dapat 

menyebabkan pecahnya pembuluh darah kapiler pada lambung 

dan esophagus sehingga muntah bercampur darah.Factor 
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predisposisi penyebab hiperemesis gravidarum meliputi factor 

adaptasi dan hormonal, factor psikologis, factor alergi. Gejala 

klinis hiperemesis gravidarum tingkat pertama : muntah 

berlangsung terus, nafsu makan berkurang, berat badab menurun, 

dehidrasi, nyeri epigastrum, tekanan darah dan nadi meningkat, 

lidah kering dan meta cekung. Tingkat ke 2 : lemah, turgor kulit 

makin kurang, mata ikterik, gangguan buang air besar, apatis, 

napas bau aseton. Tingkat ke 3 : muntah berkurang, dehidrasi 

makin jelas, somnolen, gangguan faal hati terjadi dengan 

manifestasi ikterus (manuaba.2012.h.227) 

c. Abortus 

Abotus merupakan adalah ancaman atau pengeluaran hasil 

konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan, umumnya 

terjadi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat 

janin kurang dari 500 gram  (prawirohardjo.2009.h.460). macam-

macam abortus : abortus iminens yaitu keguguran yang 

mengancam, ditegakkan dengan adanya keterlambatan dating 

bulan, perdarahan disertai sakit perut. Pada pemeriksaan dijumpai 

besarnya rahim sama dengan usia kehamilan dan terjadi kontraksi 

otot rahim. Pada pemeriksaan dalam menunjukan ostium uteri 

masih tertutup, dan hasil konsepsi masih baik dalam kandungan 

(manuaba.2012.h.291) penanganan pada aboerus iminens hanya 

tirah baring sampai perdarahan berhenti 

(prawirohardjo.2009.h.468).abortus insipiens yaitu abortus yang 

sedang mengancam yang ditandai dengan servik telah mendatar 
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dan ostium uteri membuka akan tetapi hasil konsepsi masih dalam 

kavum uteri dan dalam proses pengeluaran 

(prawirohardjo.2009.h.468). hal ini ditandai dengan perdarahan 

lebih banyak, perut mules lebih hebat. Penanganannya pada usia 

kehamilan  14 minggu lakukan kuretase (manuaba.2012.h.293). 

Abortus inkompletus ditandai dengan dikeluarkannya sebagian 

hasi konsepsi.Abortus kompletus seluruh hasil konsepsi telah 

keluar sehingga tidak memerlukan tindakan (manuaba 2012). 

d. Kehamilan etopik  

Kehamilan etopik (prawirohardjo.2007.h.250) ialah kehamilan 

dengan ovum yang dibuahi, berimplementasi dan tumbuh tidak 

pada tempatnya yakni dalam endomertium dan kavum 

uteri.Sebagian besar wanita yang mengalami kehamilan etopik 

berumur antara 25 dan 35 tahun. Gejala klinis sama seperti pada 

kehamilan normal yaitu amenorea yang diikuti dengan 

perdarahan, mual muntah, rasa nyeri pada perut bagian bawah 

sebelah kanan atau kiri, uterus membesar. Penanganan pada 

kehamilan etopik meliputi operasi salpingektomi yakni 

pengangkatan tuba yang mengandung kehamilan. 

e. Kehamilan ganda 

Kehamilan dengan 2 janin atau lebih. Diagnosis pasti kehamilan 

kembar yaitu teraba 2 kepala, teraba 2 punggung dan 2 bokong, 

terdapat 2 detak jantung janin kanan dan kiri, dengan alat alat 

bantu USG tampak 2 janin. Penatalaksanaan kehamilan kembar 

:persiapan pertolongan pada bayi premature dan asfiksia, saat 
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anak pertama lahir segera lakukan pemeriksaan luar dan dalam 

untuk menentukan posisi janin, apabila anak ke 2 membujur 

ditolong dengan persalinan spontan. Apabila anak ke 2 posisi 

melintangdapat melakukan versi luar (manuaba.2012.h.273). 

f. Solusio plasenta 

Terlepasnya plasenta sebelum waktunya dengan implementasi 

normal pada trimester 3. Penyebab solusio plasenta : trauma 

langsung terhadap uterus hamil, tindakan kebidanan seperti versi 

luar, memecah ketuban, hamil kembar sarta kehamilan dengan tali 

putat pendek. Penatalaksanaan solusio plasenta : janin yang 

masih baik dapat segera dilakukan seksio sesaria. Pada 

pertolongan kebidanan langsung dilakukan rujukan tanpa 

melakukan pemeriksaan dalam, mempersiapkan donor darah, 

menyertakan keterangan tentang apa yang telah dilakukan untuk 

memberikan pertolongan pertama (manuaba.2012.h.254). 

g. Plasenta previa 

Plasenta previa adalah plasenta dengan implementasi disekitar 

segmen bawah rahim sehingga dapat menutupi sebagian atau 

seluruh ostium uteri internum.Factor yang mempengeruhi kejadian 

plasenta previa adalah umur, paritas dan endometriun yang 

cacat.Diagnosis plasenta previa ditegakkan berdasarkan pada 

gejala klinis, pemeriksaan khusus dan pemeriksaan penunjang. 

Penatalaksanaan plasenta previa segera melakukan opersai 

persalinan, memecah ketuban diatas meja operasi selanjutnya 
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pengawasan pertolongan lebih lanjut, bidan dapat langsung 

melakukan rujukan ke rumah sakit (manuaba.2012.h.248) 

h. Ketuban pecah dini 

Ketuban pecah dini sebelum terdapat tanda persalinan dan 

setelah ditunggu 1 jam belum dimulai persalinan.Untuk 

menegakkan diagnosis ketuban pecah dini dapat dilakukan 

pemeriksaan speculum dan pemeriksaan dalam secara hari-hati. 

Penatalaksanaan ketuban pecah dini : mempertahankan 

kehamilan sampai cukup bulan, dengan perkiraan janin cukup 

besar dan persalinan diharapkan berlangsung dalam 72 jam dapat 

diberi kortikosteroid sehingga kematangan paru janin dapat 

terjamin, usia kehamilan 24 sampai 32 minggu saat berat janin 

cukup perlu dipertimbangkan untuk induksi dengan kemungkinan 

janin tidak dapat diselamatkan, waktu terminasi pada hamil aterm 

dapat dianjurkan pada selang waktu 6 jam sampai 24 jam bila 

tidak terjadi his spontan (manuaba.2012.h.281). 

i. Serotinus 

Kehamilan yang berlangsung sampai 42 minggu (294 hari) atau 

lebih dihitung dari haid pertama haid terakhir. Pada umumnya 

penatalaksanaan dilakukan sejak umur kehamilan 41 minggu 

dengan melihat kematangan servik, kondisi ini kurang 

menguntungkan misalnya janin tumbuh makin besar atau 

sebaliknya, terjadi kemunduran fungsi plasenta dan 

oligohidramnion (prawiroharjdo.2009.h.686). 
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j. Kehamilan dengan pre eklamsi 

Ditandai dengan edema kaki atau tangan, peningkaatan tekanan 

darah dan proteinuria. Pada pre-eklamsia ringan diikuti kenaikan 

tekanan darah 140/90 mmHg, pada pre-eklamsia berat diikuti 

dengan sakit kepala, nyeri epigastrium, mata kabur, mual muntah, 

sianosis, tekanan darah 160/110 mmHg, urin lebih dari 400 cc/24 

jam dan proteinurea lebih dari 3 liter. Penanganan pada pre-

eklamsia ringan member sedative ringan, obat penunjang missal 

vit.B komplek, vit C atau vit E, zat besi, nasehat mengurangi 

konsumsi garam, istirahat.Bila pasien pre-eklamsia berat tugas 

bidan langsung merujuk (manuaba.2012.h.264). 

6. Asuhan Antenatal merunut manuaba.2012.h.115 

a. Anamnesa 

b. Pemeriksaan (fisik, umum, obstetric, laboratorium, periksa dalam) 

c. Pemeriksaan penunjang 

 

B. PERSALINAN 

1. Definisi persalinan 

Persalinan dan kelahiran merupakan kejadian yang 

fisiologis.Persalinan merupakan pengeluaran janin yang terjadi pada 

kehamilan cukup bulan (37 – 42 minggu) yang lahir spontan dengan 

presentasi kepala tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin.  
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Persalinan dibagi menjadi 4 kala yaitu : 

a. Kala I 

Dimulai dari pembukaan 0 sampai 10 cm (lengkap). Kala I 

dibagi menjadi 2 fase yang pertma fase laten pembukaan 0-3 cm 

dan fase aktif pembukaan 4-10 cm, dalam fase aktif dibagi lagi 

menjadi 3 fase Fase akselerasi : dalam waktu 3 jam pembukaan 3 

cm tadi menjadi 4 cm.Fase dilatasi maksimal : dalam waktu 2 jam 

pembukaan berlangsung sangat cepat, dari 4 cm menjadi 9 cm. 

Fase deselasi : pembukaan menjadi lambat kembali, dalam waktu 

2 jam pembukaan dari 9 menjadi lengkap. Tanda dan gejala 

inpartu menurut manuaba.2012.h.169 yaitu : 

1) Kekuatan his semakin sering terjadi dan teratur dengan jarak 

kontraksi yang semakin pendek 

2) Dapat terjadi pengeluaran bawaan tanda (pengeluaran lender, 

lender bercampur darah) 

3) Dapat disertai ketuban pecah 

4) Pada pemeriksaan dalam dijumpai perubahan servik 

(perlunakan servik, pendataran servik, pembukaan servik). 

 Asuhan sayang ibu pada kala I meliputi memberikan 

dukungan emosional, pengaturan posisi ibu, memberikan cairan 

dan nutrisi, keleluasaan untuk ke kamar mandi, pencegahan 

infeksi. Pada kala I kondisi ibu dan janin harus dinilai setiap ½ jam 

(djj, kontraksi uterus, nadi), 4 jam (pembukaan servik, tekanan 

darah dan suhu) (APN.2009.h.54). 
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b. Kala II 

Dimulai dari pembukaan lengkap sampai bayi lahir. Proses 

ini berlangsung selama 2 jam pada primigravida dan 1 jam pada 

multigravida. Perubahan fisiologis yang terjadi pada ibu bersalin 

kala II yaitu : his menjadi lebih kuat dan lebih sering, timbul tenaga 

untuk meneran, perubahan dalam dasar panggul dan lahirnya 

bayi. Kebutuhan dasar selama persalinan : memberikan dukungan 

pada ibu dengan mendampingi ibu agar merasa nyaman, 

menawarkan minuman, makanan, mengipasi dan memijat. 

Menjaga kebersihan diri dengan memberikan keleluasaan pada 

kamar mandi. Kenyamanan bagi ibu dengan menjaga privasi ibu, 

menjelaskan proses persalinan dan kemajuan persalinan, 

menjelaskan prosedur yang akan dilakukan, mengatur posisi ibu 

menjaga kandung kemih tetap kosong (asri.2010.h.61). Tanda 

kala II persalinan menurut prawirohardjo.h.341  yaitu : 

1) His mulai lebih sering dan semakin kuat 

2) Mulai merasa ingin mengejan  

3) Ibu merasa tekanan yang semakin meningkat pada rectum 

dan vagina 

4) Bagian terendah mulai tampak menonjol diperineum 

5) Vulva vagina dan sfingter ani membuka 

Asuhan pada kala II asuhan sayang ibu meliputi 

menganjurkan keluarga untuk selalu mendampingi ibu selama 

proses persalinan dan kelahiran baya, penolong persalinan 

memberikan dukungan dan semangat pada ibu serta menjelaskan 
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kemajuan proses persalinan, lakukan bimbingan meneran pada 

ibu dan tentramkan hati ibu, memilih posisi yang nyaman saat 

meneran, setelah pembukaan lengkap anjurkan ibu untuk 

meneran apabila ada dorongan spontan untuk meneran, anjurkan 

ibu untuk makan dan minum (APN.2009.h.81). langkah asuhan 

persalinan normal : 

1) Persiapan penolong persalinan 

a) Menyiapkan perlindungan diri (sarung tangan, clemek, 

masker, pelindung kepala, kaca mata, sepatu boat),  

b) Menyiapkan alat dan bahan esensial siap untuk digunakan 

c) Menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses 

persalinan 

2) Persalinan fisiologis pada kala II menurut prawirohardjo 

(2009): 

a) Mempersilahkan ibu untuk memilih posisi yang nyaman 

b) Mengajarkan ibu untuk meneran saat ibu mempunyai 

keinginan untuk meneran 

c) Menganjurkan ibu untuk makan dan minum serta istirahat 

diantara kontraksi 

3) Menolong kelahiran bayi menurut manuaba.2012.h.189 : 

a) Tangan kanan menahan perineum sehingga tidak terjadi 

robekan perineum tangan kiri menahan kepala bayi untuk 

mengendalikan ekpulsi kemudian biarkan bayi melakukan 

putar paksi luar 
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b) Setelah kepala lahir, kepala dipegang dengan ke 2 tangan 

secara biparietal, curam bawah melahirkan bahu depan, 

curam atas melahirkan bahi belakang dan sangga susur 

c) Lakukan penilaian sepintas (warna kemerahan, tangisan 

kuat dan gerakan aktif), potong tali pusat, bungkus tali 

pusat dan lakukan inisiasi menyusui dini. 

c. Kala III 

Dimulai segera setelah bayi lahir sampai lahirnya plasenta 

yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Tanda perlepasan 

plasenta meliputi terjadinya kontraksi rahim sehingga rahim 

membulat, keras dan terdorong keatas, tali pusat bertambah 

panjang dan terjadi perdarahan mendadak (manuaba.2012.h.191). 

Asuhan yang diberikan pada kala III yaitu manajemen aktif 

kala tiga meliputi pemberian suntikan oksitosin dalam 1 menit 

pertama setelah bayi lahir, melakukan peregangan tali pusat, 

masase fundus uteri (APN.2009.h.101).  

d. Kala IV 

Dimulai dari lahirnya plasenta sampai 2 jam pertama post 

partum. Prosedur pascapersalinan meliputi melakukan 

rangsangan taktil (masase) uterus, evaluasi tinggi fundus, 

memperkirakan kehilangan darah secara keseluruhan, periksa 

kemungkinan perdarahan dari robekan perineum, evaluasi 

keadaan umum ibu dan dokumentasi semua asuhan selama kala 

IV. Asuhan saying ibu pascapersalinan yaitu anjurkan ibu selalu 

berdekatan dengan bayinya, bantu ibu membiasakan menyusui 
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bayinya, ajarkan ibu dan keluarga mengenai nutrisi dan istirahat 

cukup setelah melahirkan serta tanda bahaya yang dapat dialami 

ibu dan bayinya (prawirohardjo.2009.h.339) 

2. Penyulit  pada persalinan 

a. Perdarahan postpartum 

Perdarahan yang terjadi dalam 24 jam setelah persalinan, 

perdarahan postpartum dibagi menjadi 2 yaitu perdarahan 

postpartum primer yang terjadi dalam 24 jam pertama, 

penyebabnya adalah atonia uteri, retensio plasenta, sisia plasenta 

dan robekan jalan lahir. perdarahan postpartum skunder terjadi 

setelah 24 jam pertama. Penyebab utama perdarahan postpartum 

skunder adalah robekan jalan lahir dan sisa plasenta atau 

membrane (manuaba.2012.h.395) 

b. partus lama 

Penyebab partus lama dibagi menjadi 3 yiatu : kelainan tenaga 

(kelainan his), his yang tidak normal dalam kekuatan 

menyebabkan kemacetan pada jalan lahir, kelainan janin dalam 

letak atau bentuk janin serta kelainan jalan lahir dalam ukuran 

atau bentuk jalan lahir bias menghalangi kemajuan persalinan 

(prawirohardjo.2009.h.562) 

c. retensio plasenta 

Terlambatnya kelahiran plasenta selama setengah jam setelah 

persalinan bayi. Dalam melakukan pengeluaran plasenta secara 

manual perlu diperhatikan tekniknya sehingga tidak menimbulkan 

komplikasi seperti perforasi dinidng uterus, bahaya infeksi dan 
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inversion uteri. Sikap umum bidan meliputi memperhatikan 

keadaan umum penderita (anemis, jumlah perdarahan, tanda vital 

sign, kontraksi dan tinggi fundus uteri) dan keadaan plasenta 

(manuaba.2012.h.401) 

d. prolaps tali pusat 

Menurut prawirohardjo.2009.h.625 factor predisposisi prolap tali 

pusat adalah tidak tersisinya secara penuh pintu atas panggul dan 

servik oleh bagian terendah janin.Prolaps tali pusat 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

1) Tali pusat terkemuka, bila tali pusat berada dibagian terbawah 

janin dan ketuban masih intake. 

2) Tali pusat menumbung, apabila tali pusat keluar melalui ketuban 

yang sudah pecah, ke serviks, dan turun ke vagina. 

3) Occult prolapsed, tali pusat berada disamping bagian terendah 

janin turun ke vagina. Tali pusat dapat diraba atau tidak ketuban 

dapat pecah atau tidak. 

e.  inversion uteri 

Merupakan keadaan ketika fundus uteri masuk ke dalam kavum 

uteri yang dapat terjadi secara mendadak atau perlahan.Tindakan 

yang dapat dilakukan untuk mengembalikan fundus uteri ketempat 

semula adalah mendorong fundus uteri secara manual 

(manuaba.2012.h.406). 

f. atonia uteri. 

Keadaan lemahnya tonus atau kontraksi rahim yang 

menyebabkan uterus tidak dapat menutup perdarahan terbuka 
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dari tempat implantasi plasenta setelah bayi dan plasenta lahir 

(prawirohardjo.2009.h.523) Factor predisposisinya menurut 

manuaba.2012.h.396 adalah anemia, grandemultipara, jarak hamil 

kuran dari 2 tahun, distensi rahim berlebihan (hidramnion, hamil 

kembar). Atonia uteri dapat dicegah dengan melakukan 

manajemen aktif kala III yang benar, pemberian misoprostol 

peroral 2-3 tablet (400-600 ug) segera setelah bayi lahir 

(prawirohardjo.2009.h.523). 

 

C. BAYI BARU LAHIR 

1. Definisi  

Bayi baru lahir normal adalan bayi yang baru lahir dlam satu jam 

pertama hingga usia 4 minggu dengan usia gestasi 37 hingga 42 

minggu dan mencapai berat badan 2500 – 4000 gram, langsung 

menangis, warna merah muda, pergerakan aktif dan tidak ada cacat 

bawaan. Pada bayi baru lahir reflek yang terjadi meliputi : 

a. Morro  : Suatu respon tiba-tiba pada bayi yang baru lahir 

yang terjadi akibat suara atau gerakan yang mengejutkan 

b. Rooting : Mencari/menemukan sesuatu yang dapat dihisap 

c. Sucking : Bayi akan melakukan gerakan menghisap ketika 

menyentuhkan puting susu ke ujung mulut bayi 

d. Grasping : Refleks gerakan jari-jari tangan mencengkram 

benda-benda yang disentuhkan ke bayi 

e. Swallowing : Gerakan menelan benda-benda yang didekatkan 

ke mulut 
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f. Babinsky : Bayi berupa gerakan jari-jari mencengkram ketika 

bagian bawah kaki diusap 

g. Tonic neck : Gerakan  peningkatan kekuatan otot (tonus) leher 

pada ketika bayi menoleh ke salah satu sisi 

2. Tanda bahaya bayi baru lahir 

a. Tidak dapat menyusu  

b. Kejang 

c. Mengantuk atau tidak sadar 

d. Napas cepat lebih dari 60x/menit 

e. Retraksi dinding dada 

f. Sianosos (APN.2009.h.144) 

3. Mekanisme kehilangan panas pada bayi 

a. Konduksi 

Adalah kehilangan panas tubuh melalui kontak langsung antara 

tubuh bayi dengan permukaan benda-benda padat 

(prawirohardjo.2009.h.367)  

b. Konveksi 

Adalah kehilangan panas saat bayi terpapar udara sekitar yang 

lebih dingin (APN.2009.h.128)  

c. Evaporasi 

Adalah kehilangan panas melalui penguapan air pada kulit bayi 

yang basah (prawirohardjo.2009.h.367) 
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d. Radiasi  

Adalah kehilangan panas tubuh bayi melalui benda-benda padat 

yang ditempatkan dekat pada tubuh bayi yang suhunya lebih 

rendah dari pada suhu bayi (APN.2009.h.128) 

4. Asuhan pada bayi baru lahir 

a. Menjaga kehangatan 

b. Membersihkan jalan napas (bila perlu) 

c. Keringkan dan tetap jaga kehangatan bayi 

d. Lakukan inisiasi menyusui dini dengan cara kontak kulit bayi 

dengan kontak kulit ibu 

e. Memberikan salep mata tetrasiklin 1% pada ke 2 mata 

f. Memberikan suntukan vitamin K 1 mg secara IM pad paha kiri 

setelah inisiasi menyusui dini 

g. Memberikan imunisasi hepatitis B 0.5 Ml secara IM pada paha 

kanan, berikan kira-kira 1-2 jam setelah pemberian vitamin K 

(APN.2009.h.126)  

Asuhan pada neonatus dirumah  

Pelayanan kesehatan neonatus sedikitnya dilakukan 3 kali : 

1) KN 1 pada 6-48 jam 

2) KN 2 pada 3-7 hari 

3) KN 3 pada 8-28 hari 

5. Penyulit pada bayi baru lahir menurut manuaba 2012.h.421 

a. Asfiksia neonatorum 

Menurut manuaba.2012.h.421 Asfiksia neonatorum adalah 

keadaan bayi tidak dapat bernafas spontan dan teratur, sehingga 
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dapat menurunkan O2 dan makin meningkatkan CO2 yang 

menimbulkan akibat buruk dalam kehidupan lebih lanjut 

(Manuaba. 2010, h.421). Diagnosis asfiksia neonatorum dapat 

ditegakkan dengan pemeriksaan denyut jantung janin (normalnya 

120-160x/menit) pada gawat janin ini menimbulkan perubahan 

denyut jantung meningkat 160x/menit atau jumlah sama dengan 

normal tetapi tidak teratur serta bisa jadi frekwensi menurun 

kurang dari 100x/menit. Faktor yang dapat menimbulkan asfiksia 

yang pertama gangguan sirkulasi janin (lilitan tali pusat, ketuban 

telah pecah, kehamilan lewat waktu) dan dari faktor ibu (gangguan 

his, penurunan tekanan darah mendadak). 

b. Kaput suksadenum 

Muncul karena janin terlalu lama tertekan didasar panggul. Kaput 

melampaui batas tulang dan akan menghilang beberapa hari dan 

segera berkurang setelah hari pertama. Kaput suksadenum tidak 

memerlukan pengobatan apapun (manuaba.2012.h.424). 

c. Cepal hematoma 

Perdarahan subperionial dengan batas jelas pada satu tulang 

tengkorak.Sepal hematoma dapat terjadi pada persalinan normal 

terutama pada persalinan dengan cuman (forsep).Gejala 

sepalhematoma adalah bayi mungkin menangis, pemecahan 

darah sehingga terdapat hiperbilirubinemia serta fraktur tulang 

tengkorak. Bila tidak terdapat kelainan penyerta, sepalhematoma 

tidak memerlukan penngobatan apapun dan akan menghilang 

selama 2-12 minggu (manuaba.2012.h.424). 
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d. Infeksi neonatorum 

Menurut manuaba.2012.h.432 penyakit infeksi dapat terjadi bila 

persalinan dengan dukun, infeksi ini terjadi melalui infeksi 

antenatal (sejak dalam kandungan), infeksi intranatal (sejak 

proses persalinan) dan infeksi postnatal (setelah bayi diluar 

kandungan). Gejala klinis infeksi neonatorum meliputi malas 

minum, bayi tertidur, bayi tampak gelisah, napas cepat, berat 

badab turun, diare, demam meningkat bahkah menurun, 

pergerakan kurang aktif, bayi kuning, pembesaran hati dan 

kejang. 

e. Bayi baru lahir rendah 

BBLR adalah bayi baru lahir dengan berat badan lahir kurang dari 

2500 gram (Iscemi dan wahyu. 2013, h.287).penyebab BBLR 

antara lain kehamilan kurang dari 37 minggu, tinggi fundus uteri 

lebih kecil dari pada usia kehamilan (manuaba.2012.h.436) 

 

D. MASA NIFAS 

1. Definisi Masa Nifas 

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

persalinan selesai hingga alat-alat kandungan kembali seperti 

prahamil.Masa nifas barlangsung kira-kira 6-8 minggu atau 42 hari 

(Bahiyatun.2009.hal 2). Masa nifas atau post partum disebut juga 

puerperium yang berasal dari bahasa latin “puer” ang artina bai dan 

“parous” ang berarti melahirkan. Darah nifas ang keluar dari rahim 

karena sebab malahirkan atau setelah melahirkan, darah nifas 
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merupakan darah ang tertahan tidak bisa keluar dari rahim 

dikarenakan hamil. Ketika melahirkan darah tersebut keluar sedikit 

demi sedikit (yeti.2010.hal 1)  

Beberapa konsep tentang pengertian masa nifas antara lain : 

1. Menurut Williams puerperium adalah masa persalinan selama dan 

segera setelah melahirkan yang meliputi minggu-minggu 

berikutnya pada waktu alat-alat reproduksi kembali normal atau ke 

keadaan tidak hamil. 

2. Menurut Varney.2007 mengatakan bahwa periode pasca 

persalinan (post partum) adalah masa waktu antara kelahiran 

plasenta dan membrane yang menandai berakhirnya periode 

inpartum sampai waktu menuju kembalinya sistem reproduksi 

kembali normal. 

3.  Menurut prawirohardjo.2005 masa nifas adalah dimulai setelah 

partus dan berakhir kira-kira setelah 6-8 minggu, akan tetapi 

seluruh alat reproduksi baru pulih kembali sebelum waktu 3 bulan. 

(yeti.2010 hal 1- 2). 

Tujuan Asuhan Masa Nifas 

1. Menjaga kesehatan ibu dan bayi baik secara fisik maupun 

psikologi 

2. Melaksanakan skrining yang komperhemsif, mendeteksi 

masalah, mengobati atau merujuk bila terjadi komplikasi pada 

ibu maupun bayinya 
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3. Memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan 

kesehatan dini, nutrisi, KB, menyusui, pemberian imunisasi 

pada bayi dan perawatan bayi sehat 

4. Memberikan pelayanan KB 

5. Mendapatkan kesehatan emosi 

(yeti.2010hal 3).   

Tahapan dalam Masa Nifas  

a. Peurperium dini (immediate puerperium) yaitu kepulihan dimana 

ibu telah diperbolehkan berdiri dan berjalan-jalan. Waktunya 0-24 

jam post partum 

b. Peurperium intermedial (early puerperium) yaitu kepulihan 

menyeluruh alat-alat genetalia ang lamanya 6-8 minggu post 

partum. Waktunya 1-7 hari post partum 

c. Remote peurperium (later puerperium) yaitu waktu yang 

diperlukan untuk pulih dan sehat secara sempurna terutama bila 

selama hamil dan waktu persalinan mempunyai komplikasi. 

Waktunya 1-6 minggu post partum(yeti.2010 hal 3). 

Kunjungan Pada Masa Nifas 

Kunjungan pada masa nifas paling sedikit 4 kali, kunjungan 

tersebut dilakukan untuk menilai status ibu dan bayi baru lahir, 

mencagah dah mendeteksi serta menangani masalah – masalah yang 

terjadi, kunjungan masa nifas antara lain : 
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tabel 2.1 Kunjungan Nifas  

Kunjungan Waktu Tujuan 

1 6-8 jam post partum 1. Mencegah perdarahan masa nifas 
karena atonia uteri 

2. Mendeteksi dan merawat penyebab 
perdarahan lain, rujuk bila 
perdarahan berlanjut   

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

4. Pemberian ASI awal, 1 jam setelah 
IMD berhasil dilakukan 

5. Melakukan hubungan antara ibu 
dan bayi baru lahir 

6. Menjaga bayi tetap sehat dengan 
cara mencegah hipotermia, jika 
petugas kesehatan menolong 
persalinan, ia harus tinggal dengan 
ibu dan bayi bau lahir untuk 2 jam 
pertama sesudah kelahiran atau 
sampai bayi dan ibu dalam keadaan 
stabil 

2 6 hari post partum 1. Memastikan involusi uterus berjalan 
normal, uterus berkontraksi fundus 
berada dibawah umbilicus, tidak 
ada perdarahan abnormal, tidak 
berbau 

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

3. Memastikan ibu menyusui dengan 
baik dan tidak memperlihatkan 
tanda – tanda penyulit pada bagian 
payudara ibu 

4. Memastikan ibu mendapat cukup 
makanan, cairan dan istirahat cukup 

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

3 2 minggu post partum Sama seperti tujuan 6 hari post 
partum 

4 6 minggu post partum 1. Mengkaji tentang kemungkinan 
penyulit pada ibu  

2. Memberi konseling Keluarga 
Berencana (KB) secara dini 
 

Sumber :bahiyatun.2009.h4 
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2. Perubahan Fisiologi Pada Masa Nifas 

a. Peruhahan system repoduksi  

Dalam masa nifas alat-alat genetalia interna maupun ekterna 

akan berangsur-angsur pulih kembali seperti keadaan sebelum 

hamil. Perubahan alat genetalia ini dalam keseluruhannya disebut 

involusi. (ilmu kebidanan, prof, Dr. dr. Sarwono Prawirohardjo, 

SpOG) perubahan yang terjadi di dalam tubuh seorang wanita 

sangatlah menajubkan. Uterus atau rahim yang berbobot 60 gr 

sebelum kehamilan secara berlahan-lahan bertambah besarnya 

hingga 1 kg selama masa kehamilan dan setelah persalinan akan 

kembali ke keadaan sebelum hamil. Seorang bidan dapat 

memantau ibu untuk memahami perubahan-perubahan ini. 

1) Involusi uterus 

 Involusi uterus atau pengerutan uterus merupakan suatu 

proses dimana uterus kembali ke kondisi sebelum hamil 

dengan bobot 60 gr. Involusi uteri melibatkan reorganisasi dan 

penanggalan deciduas atau endometrium dan pengelupasan 

lapisan pada tempat implantasi plasenta sebagai tanda 

penurunan ukuran dan berat serta perubahan tempat uterus, 

warna, dan jumlah lochea. 
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Tinggi Fundus Uteri dan Berat Uterus Menurut Masa 

Involus tabel 2.2 Tinggi Fundus Uteri 

Involusi  TFU  Berat 
Uterus  

Plasenta lahir  2 jari di bawah pusat  1000 gram 
1 minggu  Pertengahan pusat 

simpisis  
750 gram  

2 minggu  Tidak teraba di atas 
simpisis  

500 gram  

6 minggu  Normal  50 gram  
8 minggu  Normal saat sebelum 

hamil  
30 gram  
 
 

   

Sumber : Saleha.2009.h.55 

Proses involusi uterus adalah sebagai berikut : 

1. Iskemia miometrium 

 Disebabkan oleh kontraksi dan retraksi yang terus 

menerus dari uterus setelah pengeluaran plasenta membuat 

uterus relativ anemi dan menyebabkan serat otot atrofi 

 

2. Autolysis 

 Autolysis merupakan proses penghancuran diri sendiri 

yang terjadi di dalam otot uterin. Enzim proteolitik akan 

memendekan jaringan otot yang telah sempat mengendur 

hingga 10 kali panjangnya dari semula dan 5 kali lebar dari 

semula selama kehamilan.  

3. Efek oksitosin 

 Oksitosin menyebabkan terjadinya kontraksi dan retraksi 

otot uterin sehingga akan menekan pembuluh darah yang 
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mengakibatkan berkurangnya suplai darah ke uterus. Proses 

ini membantu mengurangi pendarahan. 

2) Involusi tempat plasenta 

 Setelah persalinan, tempat plasenta merupakan tempat 

dengan permukaan kasar, tidak rata dan kira-kira sebesar 

telapak tangan, dengan cepat luka ini cepat mengecil, pada 

akhir minggu ke-2 hanya sebesar 3-4 cm dan pada akhir nifas 

1-2 cm. penyembuhan luka bekas plasenta sangatlah khas, 

pada permulaan nifas bekas plasenta mengandung banyak 

pembuluh darah yang tersumbat. Biasanya luka demikian 

sembuh tanpa meninggalkan luka parut. Hal ini disebabkan 

karena luka semuh dengan cara dilepaskan dari dasarnya dan 

diikuti pertumbuhan endometrium baru dibawah permukaan 

luka. Endometrium ini tumbuh dari pinggir luka dan juga dari 

sisa-sisa kelenjar pada dasar luka.Regenerasi endometrium 

terjadi di tempat implantasi plasenta selama sekitar 6 minggu. 

3) Perubahan ligament  

 Ligament-ligamen dan diafragma pelvis serta fasia yang 

meregang sewaktu kehamilan dan persalinan, setelah janin 

lahir berangsur-angsur menciut kembali seperti sediakala, 

tidak jarang ligamentum rotundum menjadi kendor yang 

mengakibatkan letak uterus menjadi retroflekxi.Oleh karena itu 

para ibu setelah melahirkan mengeluh kandungannya turun 

dikarenakan ligament, fasia kendur. 
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4) Perubahan pada servik 

 Perubahan yang terdapat pada servik postpartum adalah 

benruk servik yang menganga seperto corong.Bentuk ini 

disebabkan oleh korpus uteri yang dapat mengadakan 

kontraksi sedangkan serivik tidak berkontraksi, sehingga 

seolah-olah pada perbatasan antara korpus dan servik uteri 

terbentuk semacam cincin.Warna servik sendiri merah 

kehitaman karena penuh pembuluh darah.Beberapa hari 

setelah persalinan, ostium ekterna dapat dilalui 2 jari, pinggir-

pinggirnya tidak rata tetapi retak-retak karena robekan dalam 

persalinan.Pada servik terbentuk sel-sel baru yang 

mengakibatkan servik memanjang seperti celah. 

5) Lochea 

 Lochea adalah ekskresi cairan rehim selama masa nifas 

dan mempunyai reaksi basa/ alkalis yang dapat membuat 

organisme berkembang lebih cepat dari pada kondisi asam 

yang ada pada vagina normal, lochea mempunyai bau yang 

amis meskipun tidak terlalu menyengat dan volumenya 

berbeda-beda pada setiap wanita.  

Pengeluaran lochea dibagi berdasarkan waktu dan warnanya 

antara lain : 

i. Lochea rubra / merah 

 Lochea ini muncul pada hari pertama sampai hari 

ke tiga masa postpartum, warna lochea ini merah dan 
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mengandung darah dari perobekan luka plasenta dan 

serabut dari desiduaserta chorion. 

ii. Lochea sanguilenta 

 Lochea ini muncul pada hari ke tiga sampai hari ke 

tujuh masa post partum. Warna lochea ini kekuningan. 

iii. Lochea serosa 

 Lochea ini muncul pada hari tujuh sampai empat 

belas postpartum, warnanya biasanya kuningan atau 

kecoklatan.Lochea ini terdiri dari sedikit darah dan 

lebih banyak serum, juga terdapat leukosit dan robekan 

laserasi plasenta. 

iv. Lochea alba 

 Lochea ini muncul pada hari kesepuluh 

postpartum.Warnanya lebih pucat, putih kekuningan 

dan lebih banyak mengandung leukosit, selaput lendir 

servik dan serabut jaringan yang mati. 

 Jika pengeluaran lochea tidak lancer maka disebut lochiastasis, 

jika lochea tetap berwarna merah setelah 2 minggu ada kemungkinan 

tertinggalnya sisa plasenta atau karena involusi yang kurang 

sempurna. 

6) Perubahan pada vulva, vagina dan perineum 

 Vulva dan vagina mengalami penekanan dan peregangan 

selama proses melahirkan, setelah 3 minggu postpartum vulva 

dan vagina kembali pada keadaan semula dan labia menjadi 
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lebih menonjol. Pada perineum postpartum hari ke 5 perineum 

sudah mendapatkan kembali sebagian besar tonusnya 

sekalipun lebih kendur dari pada keadaan sebelum 

melahirkan.Ukuran vagina selalu lebih besar dibandingkan 

keadaan saat sebelum persalinan pertama, meskipun 

demikian latihan otot perineum dapat mengembalikan tonus 

dan mengencangkan vagina. 

7) Rahim 

 Setelah melahirkan rahim akan berkontraksi (gerakan 

meremas-remas) untuk mendapatkan dinding rahim sehingga 

tidak terjadi pendarahan, kontraksi inilah yang menimbulkan 

rasa mulas pada perut ibu, berangsur-angsur rahim akan 

mengecil seperti sebelum hamil, sesaat setelah melahirkan 

normalnya rahim teraba keras setinggi 2 jari dibawah pusar, 2 

pekan setelah melahirkan rahim sudah tidak teraba, 6 pekan 

akan pulih seperti semula, akan tetapi biasanya perut ibu 

masih buncit dan muncul garis-garis putih atau coklat berkelok, 

hal ini dikarenakan peregangan kulit perut yang berlebihan 

selama hamil, sehingga perlu waktu untuk memulihkannya. 

(yeti,2010.h.40-41) 

b. Perubahan system pencernaan  

1) Nafsu Makan 

 Pemulihan nafsu makan diperlukan waktu 3-4 hari sebelum 

usus kembali normal. Meskipun kadar progesteron menurun 
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setelah , namun asupan makanan juga mengalami penurunan 

selama 1-2 hari, gerak tubuh berkurang. 

2) Motilitas 

 Secara khas, penurunan tonus dan motilitas otot traktus 

cerna menetap selama waktu yang singkat setelah bayi 

lahir.Kelebihan analgesia dan anastesia bisa memperlambat 

pengembalian tonus dan motilitas ke keadaan normal. 

3) Pengosongan usus 

 Buang air besar secara spontan bisa tertunda 2-3 hari 

setelah melahirkan disebabkan tonus otot usus menurun 

selama proses persalinan. Kebiasaan buang air kecil yang 

teratur perilu dicapai kembali setelah tonus usus kembali 

seperti normal. 

 Sistem pencernaan pada masa nifas membutuhkan waktu yang 

berangsur-angsur untuk kembali normal. Pola makan ibu nifas akan 

seperti biasa dalam beberapa hari dan perineum ibu akan terasa 

sakit. Factor-faktor tersebut mendukung konstipasi pada ibu nifas 

dalan minggu pertama. Akan tetapi proses konstipasi juga dapat 

dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan ibu dan kekhawatiran ibu 

akan lukanya terbuka bila ibu buang air besar.  

c. Perubahan system perkemihan  

Diueresis dapat terjadi setelah 2-3 hari post partum. 

Diueresis terjadi karena saluran urinaria mengalami dilatasi. 

Kondisi ini akan kembali normal setelah 4 minggu post partum. 

Pada awal post partum, kandung kemih mengalami edema, 
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kongesti dan hipotonik. Hal ini disebabkan oleh adanya 

overdistensi pada saat kala dua persalinan dan pengeluaran urin 

yang tertahan selama proses persalinan. Sumbatan pada uretra 

disebabkan oleh adanya trauma saat persalinan berlangsung dan 

trauma ini dapat berkurang setelah 24 jam post partum. 

(Bahiyatun.2009.h.61) 

d. Perubahan system endokrin 

Saat plasenta terlepas dari dinding uterus, kadar HCG dan 

HPL secara berangsur turun dan normal kembali setelah 7 hari 

post partum. HCG tidak terdapat dalam urin ibu setelah 2 hari post 

partum. HPL tidak lagi terdapat dalam plasma. 

(Bahiyatun.2009.h.61) 

e. Perubahan system kasdiovaskuler 

Curah jantung mengikat selama persalinan dan 

berlangsung sampai kala tiga volume darah uterus dikeluarkan. 

Penurunan terjadi pada beberapa hari pertama post partum dan 

akan kembali normal pada akhir minggu ke tiga post partum. 

(Bahiyatun. 2009.h.61-62) 

f. Perubahan tanda –tanda vital 

1) Suhu Badan 

 atu hari post partum suhu badan akan naik sedikit   37 5 C - 

38 C   sebagai akibat kerja keras pada  aktu melahirkan  

kehilangan cairan dan kelelahan. Biasannya pada hari ke tiga 

suhu badan akan naik lagi karena adanya pembentukan ASI, 

buah dada menjadi bengkak, berwarna merah karena 
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banyaknya ASI. Bila suhu badan tidak turun kemungkinan 

terjadi infeksi pada endometrium, mastitis, atau system 

lainnya. 

2) Nadi  

Denyut nadi sehabis melahirkan biasanya akan lebih cepat, 

hal ini terjadi segera setelah kelahiran dan bisa berlanjut 

sampai beberapa jam setelah kelahiran. 

3) Tekanan Darah  

Tekanan darah biasanya tidak berubah, tetapi tekanan darah 

akan menjadi rendah ketika ibu selesai melahirkan, karena 

adanya perdarahan, tekanan darah yang tinggi pada post 

partum dapat menandakan terjadinya preeklamsi post partum. 

4) Pernafasan  

Keadaan pernafasan selalu berhubungan dengan keadaan 

suhu dan denyut nadi. Bila suhu dan denyut nadi tidak normal, 

pernafasan juga akan mengikutinya, kecuali apabila ada 

gangguan khusus pada saluran pernafasan (yeti.2010.h. 48-

49). 

3. Perubahan Psikologi Pada Masa  

Adanya peran baru sebagai ibu dapat menimbulkan stress 

emosional bahkan lebih menyulitkan bila terjadi perubahan fisik yang 

hebat, factor – factor yang mempengaruhi suksesnya masa transisi ke 

masa menjadi orang tua antara lain : 
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a. Respon dan dukungan dari keluarga dan teman 

b. Hubungan antara pengalaman melahirkan dan harapan serta 

aspirasi 

c. Pengalaman melahirkan dan membesarkan anak sebelumnya 

d. Pengaruh kebudayaan 

Satu atau dua hari post partum, ibu cenderung pasif dan 

tergantung menuruti nasihat, ragu – ragu dalam membuat 

keputusan serta masih focus untuk memenuhi kebutuhan diri 

sendiri, maka RUBIN dalam varney membagi 3 tahap antara lain : 

1) Taking in  

Periode ini terjadi 1-2 hari sesudah melahirkan.ibu pada 

umumnya pasif dan tergantung perhatiannya tertuju pada 

kekhawatiran akan tubuhnya, Ibu akan mengulang-ulang 

pengalamannya waktu bersalin dan melahirkan, Tidur 

tanpa gangguan sangatlah penting untuk mencegah 

gangguan tidur, Peningkatan nutrusi mungkin dibutuhkan 

karena selera makan ibu biasanya bertambah 

2) Taking hold  

Berlangsung 2-4 hari post partum, ibu menjadi perhatian 

pada kemampuannya menjadi orang tua yang sukses dan 

meningkatkan tanggung jawab terhadap bayinya, 

Perhatian terhadap fungsi – fungsi tubuh, Ibu berusaha 

keras untuk menguasai keterampilan untuk merawat 

bayinya. Ibu agak sensitive dan merasa tidak mahir dalam 

melakukan hal – hal yang berkaitan dengan cara merawat 
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bayi, sehingga cenderung menerima nasihat dari bidan 

karena ibu terbuka untuk menerima pengetahuan dan kritik 

yang bersifat pribadi 

3) Letting go 

Terjadi setelah ibu pulang dari rumah sakit dan sangat 

berpengaruh terhadap waktu dan perhatian yang diberikan 

oleh keluarga, Ibu mengambil tanggung jawab terhadap 

perawatan bayi, ia harus beradaptasi dengan kebutuhan 

bayi yang sangat tergantung, Pada periode ini umumnya 

terjadi depresi. 

Post Partum Blues / Baby Blues 

Kondisi ini adalah periode emosional stress yang terjadi antara 

hari ke 3 sampai 10 setelah kelahiran bayi, kondisi ini terjadi 

antara 80 % pada ibu post partum, hal ini disebabkan oleh 

beberapa factor antara lain :  

1. Perubahan kadar hormone yang terjadi secara cepat 

2. Ketidaknyamanan yang tidak diharapkan (payudara bengkak, 

nyeri saat persalinan) 

3. Kecemasan setelah ibu pulang dari rumah sakit atau tempat 

bersalin 

4. Menyusui ASI 

5. Perubahan pola tidur(Bahiyatun.2009 h.65) 
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Gejala post partum blues 

1. Menangis 

2. Perubahan perasaan 

3. Cemas 

4. Kesepian 

5. Penurunan nafsu sex 

6. Khawatir mengenai sang bayi 

7. Kurang percaya diri mengenai kemampuan menjadi seorang 

ibu 

Tidak ada perawatan khusus mengenai post partum blues jika 

tidak ada gejala yang signifikan, empati dan dukungan keluarga 

serta teman dan staf kesehatan sangat diperlukan. Jika gejala ini 

tetap atau lebih dari 2 minggu diperlukan bantuan professional. 

Depresi Post Partum  

Depresi  ringan sampai sedang ini  dimulai pada hari ke 2-3 

post partum dan teratasi dalam 1-2 minggu, ibu dapat merasa 

sedih tanpa sebab yang pasti. Depresi post partum merupakan 

bentuk depresi yang lebih serius, bedanya pada baby blues 

terletak pada frekwensi, intensitas dan lamanya gejala. 

Tanda – tanda depresi post partum : 

1. Tidak mampu berkonsentrasi 

2. Ibu merasa sendiri, tidak ada yang memahami beliau 

3. Ibu merasa perlu perhatian 
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4. Terobsesi menjadi ibu yang jelek 

5. Cemas 

6. Rasa bersalah, takut dirinya melukai atau mencelakakan 

bayinya 

Factor-faktor yang menyebabkan depresi post partum : 

1. Perubahan hormonal 

2. Kurangnya dukungan dari keluarga 

3. Sejarah depresi dimasa lalu 

4. Usia ibu saat melahirkan 

5. Jumlah anak  

6. Hubungan seksual yang kurang menyenangkansetelah melahirkan 

 

4. Kebutuhan Dasar Pada Masa Nifas  

a. Nutrisi dan Cairan 

Tidak ada kontraindikasi dalam pemberian nutrisi setelah 

persalinan, ibu harus mendapat nutrisi yang lengkap dengan 

tambahan kalori sebelum hamil (200-500 kal) yang akan 

mempercepat pemulihan kesehatan ibu dan kekuatan, 

meningkatkan kualitas serta kuantitas ASI dan juga mencegah 

terjadinya infeksi. Ibu nifas perlu mendapat nutrisi yang cukup 

untuk mempertahankan tubuh terhadap infeksi, mencegah 

konstipasi, memenuhi proses pemberian ASI. Asupan kaori /hari 

pada ibu nifas ditingkatkan sampai 2700 kal, sedangkan cairan 

ditingkatkan /hari sampai 3000 ml (1000 ml susu), supplement zat 
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besi dapat diberikan pada ibu nifas selama 4 minggu pertama 

setelah kelahiran bayi.  

1. Sumber tenaga (energi) 

Sumber tenaga yang diperlukan untuk pembakaran tubuh dan 

pembentukan jaringan baru, zat nutrisi yang termasuk sumber 

energy ialah karbohidrat dan lemak (lemak nabati dan 

hewani).Karbohidrat berasal dari padi-padian, kentang, ubi, 

jagung, sagu, tepung roti, mie, sedangkan lemak nabati berasal 

dari minyak kelapa sawit, minyak kelapa sayur dan margarine dan 

Sumber pembangun (Protein) 

Protein diperlukan untuk pertumbuhan dan penggantian sel-sel 

baru. Sumber protein dapat diperoleh dari telur, daging, ikan, 

udang kerang, susu, keju, tahu, tempe, kacang-kacangan. 

2. Sumber pengatur dan pelindung (air, mineral dan vitamin) 

Mineral, air dan vitamin digunakan untuk melindungi tubuh dari 

serangan penyakit dan mengatur kelancaran metabolism di dalam 

tubuh.  

b. Ambulasi  

Ambulasi dilakukan sedini mungkin kecuali ada kontraindikasi. 

Ambulasi ini akan meningkatkan sirkulasi dan mencegah resiko 

tromboflebitis,  meningkatkan fungsi kerja kandung kemih dan 

konstipasi. Ambulasi ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan 

kekuatan ibu. Pada persalinan normal dan keadaan ibu normal, 

biasanya ibu diperbolehkan untuk ke kamar mandi dengan 
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bantuan orang lain pada 1-2 jam setelah melahirkan, sebelumnya 

ibu diminta untuk melakukan latihan menarik napas dalam serta 

latihan tungkai sederhana dan duduk dengan mengayunkan 

tungkainya diatepi tempat tidur, pada ambulasi pertama ibu harus 

dibantu karena ibu masih merasa pusing ketika pertama kali 

bangun setelah melahirkan. 

c. Eliminasi  

Rasa nyeri terkadang menyebabkan keenggaan untuk berkemih, 

tetapi usahakanlah berkemih secara teratur, karena kandung 

kemih yang penuh dapat menyebabkan gangguan kontraksi rahim 

yang dapat menyebabkan timbulnya perdarahan dari rahim. 

Pengeluaran air seni akan meningkat 1 – 5 hari setelah 

melahirkan, sedangkan buang air besar akan sulit karena 

ketakutan akan rasa sakit, takut jahitannya terbuka, jika tetap 

ditahan kotoran di dalam perut akan mengeras dan timbul 

konstipasi. Kesulitan ini dapat dibantu dengan mengkonsumsi 

makanan yang tinggi serat serta cukup minum. 

d. Hygiene  

Pada masa post partum seorang ibu akan rentan terhadap infeksi, 

untuk itu menjaga kebersihan sangatlah penting untuk mencegah 

infeksi. Anjurkan ibu untuk menjaga kebersihan tubuh, pakaian, 

tempat tidur dan lingkungannya.Ajarkan ibu untuk membersihkan 

alat genetalianya dengan sabun dan air bersih setiap kali setelah 

berkemih atau buang air besar, sebelum dan sesudah 

membersihkan genetalia, ibu harus mencuci tangan sampai 
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bersih. Pada waktu mencuci luka episiotomy ia harus mencucinya 

dari arah depan ke belakang dan mencuci daerah anusnya yang 

terakhir. Ibu harus mengganti pembalut sedikitnya 2 kali sehari, 

jika ibu menyusui bayinya ibu harus menjaga kebersihan 

payudaranya. 

Robekan perineum terjadi pada semua persalinan dan 

biasanya robekan tersebut akan meluas jika kepala bayi lahir 

terlalu cepat. Perineum yang dilalui bayi biasanya mengalami 

peregangan, lebam dan trauma.Seperti luka baru, area episiotomy 

atau luka sayatan membutuhkan waktu untuk sembuh 7 – 10 

hari.Infeksi dapat terjadi tetapi sangatlah kecil kemungkinannya 

jika luka perineum dirawat dengan baik. Cara perawat perineum 

setelah persalinan : 

1. Ganti pembalut setiap 4-6 jam, posisikan pembalut agar tidak 

bergeser 

2. Lepaskan pembalut dari arah dapan ke belakang untuk 

menghindari penyebaran bakteri  

3. Alirkan atau bilas dengan air hangat / cairan antiseptic pada 

area perineum setelah buang air besar / kecil. Keringkan 

dengan kain / handuk dengan cara ditepuk-tepuk dari arah 

depan ke belakang 

4. Hindari langsung dari tangan sampai area perineum pulih 

5. Rasa gatal pada sekitar jahitan adalah normal dan merupakan 

tanda penyembuhan, untuk mengatasinya dengan mandi atau 

berendam air hangat atau kompres dingin dengan kain bersih 
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6. Anjurkan ibu berbaring miring, hindari duduk lama untuk 

mengurangi tekanan pada daerah tersebut 

7. Lakukan latihan kagel sesering mungkin guna merangsang 

peredaran darah di sekitar perineum, dengan demikian akan 

mempercepat penyembuhan dan memperbaiki fungsi otot-otot. 

e. Istirahat  

Ibu dalam masa nifas dan menyusui memerlukan waktu lebih 

banyak untuk istirahat karena sedang dalam proses penyembuhan 

terutama pada organ-organ reproduksi dan untuk kebutuhan 

menyusui bayinya. Ibu dianjurkan istirahat dan tidur saat bayi 

sedang tidur.Ibu dianjurkan untuk menyesuaikan jadwal 

istirahatnya dengan jadwal bayi. Jika ibu kurang istirahat maka 

akan mengakibatkan berkurangnya jumlah produksi ASI, 

memperlambat proses involusi, memperbanyak perdarahan, 

menyebabkan depresi dan menimbulkan rasa ketidak mampuan 

merawat bayi. 

f. Seksualitas  

Pada masa nifas ibu menghadapi peran baru sebagai orang tua 

sehingga sering melupakan perannya sebagai pasangan. 

Seksualitas ibu dipengaruhi oleh derajat rupture perineum dan 

penurunan hormone setelah persalinan, penggunaan kontrasepsi 

diperlukan karena untuk mengembalikan masa subur yang tidak 

dapat diprediksikan.  
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Hal-hal yang mempengaruhi seksualitas pada masa nifas : 

1. Rasa lelah mengurus bayi mengaluhkan minat untuk 

bermesraan 

2. Bounding dengan bayi menguras semua rasa cinta kasih, 

sehingga tidak ada waktu untuk pasangan 

3. Kehadiran bayi dikamar yang sama membuat ibu secara 

psikologis tidak nyaman untuk berhubungan intim 

4. Pada minggu pertama hormone estrogen menurun yang 

mempengaruhi sel-sel penyekresi cairan pelumas vagina 

alamiah berkurang, hal ini menimbulkan rasa sakit bila 

berhubungan seksual 

g. KB pada ibu menyusui  

Keluarga berencana adalah salah satu usaha untuk mencapai 

kesejahteraan dengan jalan member nasehat perkawinan, 

pengobatan kemandulan dan penjarangan kehamilan.KB 

merupakan salah satu usaha untuk membantu keluarga 

merencanakan kehidupan keluarganya dengan baik, sehingga 

dapat mencapai keluarga berencana. 

h. Senam nifas 

Pada ibu postseksio sesaria, ambulasi dini dimulai pada 24-36 

jam setelah melahirkan.tujuan latihan pasca persalinan adalah : 

1. Menguatkan otot-otot perut sehingga menghasilkan bentuk 

tubuh yang baik 

2. Mengencangkan dasar panggul 

3. Membantu memperbaiki sirkulasi darah di seluruh tubuh 
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Latihan yang dilakukan pasca persalinan normal meliputi : 

1. Berbaring terlentang kedua lutut ditekuk, letakan kedua belah 

tangan pada perut dibawah tulang iga, tarik nafas perlahan 

dan dalam melalui hidung keluarkan melalui mulut sambil 

mengencangkan dinding perut. 

2. Berbaring terlentang kedua lengan lurus diatas kepala dengan 

kedua telapak tangan menghadap ke atas. Kendurkan sedikit 

lengan kiri dan kencangkan lengan kanan, pada waktu yang 

sama lemaskan tungkai kiri dan kencangkan tungkai kanan, 

ulangi pada sisi yang satunya 

3. Kontraksi vagina, berbaring terlentang kedua tungkai sedikit 

dijauhkan pertahankan selama 3 detik 

4. Miringkan panggul, berbaring terlentang dengan kedua lutut 

ditekuk. Kontraksi otot-otot perut untuk membuat tulang 

belakang menjadi datar dan otot bokong menjadi kencang, 

pertahankan selama 3 detik dan lemaskan 

Senam sederhana pada hari ke 2 pasca persalinan : 

1. Ibu tidur terlentang kaki diangkat perlahan setinggi yang dapat 

dicapai, bergantian antara kaki kiri dan kanan 

2. Kaki diturunkan dan kaki diputar-putar, tumit ditekan pada 

tempat tidur 

3. Dengan posisi terlentang dan tangan disamping, ibu menarik 

napas panjang melalui perut (jangan mengembangkan dada) 
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dan hitung sampai 15, dagu ditundukkan hingga mengenai 

dada 

4. Dengan tidur terlentang, lengan dilipat pada dada atau 

menekan tempat tidur lalu perlahan duduk dengan kaki 

diluruskan dan rapat 

Pada hari ke-3 dan seterusnya, angkat ke-2 kaki sekaligus, 

tegas lurus setinggi yang dicapai, pada waktu senam tidak 

menggunakan bantal, bila keadaan ibu baik senam ini dapat 

dilakukan 3-4 kali sehari. 

Pemeriksaan Pada Masa Nifas 

i. Pengkajian Fisik 

Teknik yang dipergunakan dalam pengkajian fisik ini ada 4 yaitu 

inspeksi, palapsi, perkusi dan auskultasi. Komponen pengkajian 

fisik meliputi : Kesehatan umum, Tanda-tanda vital (suhu, nadi, 

pernapasan, tekanan darah). 

1. Payudara 

Pada payudara terjadi proses laktasi, dalam hal melakukan 

pengkajian fisik dengan perabaan apakah terdapat benjolan, 

pembesaran kelenjar atau abses serta bagaimana keadaan 

putting 

2. Fundus 

Dalam hal melakukan pengkajian fisik pada fundus dilakukan 

dengan palpasi, selama pemeriksaan perhatikan ekspresi 

wajah ibu  
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3. Uterus 

Perubahan uterus meliputi involusi atau pengerutan uterus 

merupakan suatu proses ketika uterus kembali ke kondisi 

sebelum hamil 

4. Kandung kemih 

Pemeriksaan dilakukan dengan palpasi menggunakan 1-2 

tangan, akan teraba apabila ada distensi atau tidak. Kesulitan 

buang air kecil mungkin terjadi pada 24 jam setelah 

melahirkan karena reflek penekanan aktifitas yang disebabkan 

oleh tekanan pada kandung kemih selama melahirkan. jika ibu 

tidak berkemih selama 6 jam setelah melahirkan perlu 

dikaterisasi 

5. Genetalia 

Memeriksa perineum terhadap penyembuhan luka.Setelah 

persalinan, vagina merenggang dan membentuk lorong 

berdinding lunak dan luas yang ukurannya secara berlahan 

mengecil.Kadang pada persalinan lama, ditemukan edema 

dan memar pada dinding vagina. 

6. Lokhea 

Lokhea mengalami perubahan karena proses involusi. Warna 

disesuaikan dengan berjalannya waktu. Lokhea rubra muncul 

pada hari ke-2 warnanya merah, lokhea sanguilenta muncul 

pada hari ke 3-7 warnanya merah kekuningan, lohkea serosa 

muncul pada hari ke 7-14 warna kuning dan lokhea alba 

muncul setelah 2 minggu warna putih.  
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7. Ektermitas 

8. Pada pengkajian ektermitas untuk mengetahui apakan ada 

edema, varises, kebiruan pada ujng jari. 

j. Pengkajian psikologis 

Ibu mengalami banyak perubahan emosi/psikologis selama masa 

nifas, sementara ia menyesuaikan diri menjadi seorang ibu, cukup 

sering ibu menunjukan depresi ringan beberapa hari setelah 

melahirkan, dalam menghadapi berbagai keluhan ibu, tenaga 

kesehatan dapat memberikan nasehat dan meminta keluarga 

untuk tetap member dukungan moral serta peratian pada ibu.  

 

5. Komplikasi Pada Masa Nifas 

a. Perdarahan lewat jalan lahir 

b. Keluar cairan berbau dari jalan lahir 

c. Deman 

d. Bengkak dimuka, tangan, kaki disertai dengan sakit kepala dan 

kejang 

e. Nyeri dan panas pada daerah tungkai 

f. Payudara bengkak, kemerahan dan sakit 

  

6. Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas 

Memberikan pendidikan kesehatan pada ibu untuk makan 

makanan dengan pola gizi seimbang, istirahat yang cukup dan 

banyak minum agar ASI keluar banyak, meminum 1 tablet penambah 
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darah selama masa nifas, menjaga kebersihan alat genetalia dang 

anti pembalut sesering mungkin. 

 

3. MASA ANTARA BAYI BARU LAHIR 

a. Definisi 

Masa bayi neonatal terdiri dari dua periode yaitu, periode 

portunate dan periode neonate. Periode portunate berlangsung 

selama 15 atau 20 menit setelah lahir ditandai dengan pemutusan tali 

pusat bayi menjadi individu yang terpisah,mandiri dan berbeda. 

Periode neonate menurut kriteria medis, berakhir dengan putusnya 

tali pusat ,sekitar 2 minggu setelah lahir. Menurut kriteria psikologis 

,berakhir dengan bertambahnya kembali berat lahir  yang hilang dan 

indikasi  dimulainya kembali perkembangan dan penyesuaian yang 

diperlukan untuk hidup bebas dari perlindungan lingkungan rahim. 

Pada masa bayi dan neonatal ini, ibu diberikan kebebasan untuk 

memilih alat kontrasepsi yang di inginkannya. Keluarga berencana 

adalah salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan dengan jalan 

memberikan nasehat perkawinan, pengobatan kemandulan dan 

penjarangan kehamilan.KB merupakan salah satu usaha untuk 

membantu keluarga merencanakan kehidupan keluarganya dengan 

baik, sehingga dapat mencapai keluarga berencana. 

Manfaat keluarga berencana (KB) : 

1. Untuk ibu 

a. Perbaikan kesehatan badan karena tercegahnya kehamilan 

yang berulang kali dalam jangka waktu terlalu pendek 
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b. Adanya waktu yang cukup untuk mengasuh anak, untuk 

istirahat, menikmati waktu luang serta melakukan kegiatan 

lainnya 

2. Untuk anak yang dilahirkan 

a. Dapat tumbuh secara wajar karena ibu yang 

mengandungnya berada dalam keadaan sehat 

b. Sesudah lahir anak tersebut akan mendapat perhatian, 

pemeliharaan dan makanan yang cukup. 

3. Untuk ayah  

a. Memperbaiki kesehatan fisiknya 

b. Memperbaiki kesehatan mental dan social karena 

kecemasan berkurang serta lebih banyak waktu luang untuk 

keluarganya 

Pemiihan kontrasepsi harus sudah dipertimbangkan pada masa 

nifas.Apabila hendak memakai kontrsapsi lebih baik yang tidak 

mengganggu produksi ASI. Evaluasi yang perlu dilakukan bidan 

dalam memberikan asuhan kepada ibu nifas dan rencana ber-KB 

antara lain : 

a. Ibu mengetahui pengertian KB dan manfaatnya 

b. Ibu dapat menyebutkan macam-macam ketode kontrasepsi untuk 

ibu menyusui 

c. Ibu dapat menyebutkan keuntungan dan kekurangan masing-

masing alat kontrasepsi 

d. Ibu daapat memilih atau menentukan metode kontrasepsi yang 

dirasa paling cocok 
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b. Macam-Macam Kontrasepsi  

1. Metode amenorhea laktasi (MAL) 

Merupakan kontrasepsi yang mengandalkan pemberian ASI. 

MAL digunakan sebagai kontrasepsi bila : 

a) Menyusui secara penuh 

b) Belum haid 

c) Umur bayi kurang dari 6 bulan 

Metode ini efektif sampai 6 bulan dan harus dianjurkan dengan 

pemakaian kontrasepsi lainnya.Cara kerjanya menunda atau 

menekan ovulasi. 

2. Kontrasepsi hormonal, meliputi : 

a. Pil progestin (mini pil) 

Metode ini sangat cocok untuk ibu menyusui, dosisnya rendah, 

tidak menurunkan produksi ASI. Tetapi metode ini mempunyai 

efek samping yaitu gangguan perdarahan, metode ini dapat 

dipakai sebagai kontrasepsi darurat.cara kerja metode ini adalah 

menekan sekresi gonadotropin dan sintesis steroid di ovarium, 

endometrium akan mengalami transformasi lebih awal sehingga 

implantasi lebih kuat. Selain itu, cara kerjanya mengentalkan 

lendir servik yang menghambat penetrasi sperma dan mengubah 

motalitas tuba dan hal ini mengganggu transportasi sperma. 
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b. Suntik progestin 

Metode ini sangat aman, efektif dan dapat digunakan semua 

perempuan dalan usia reproduktif. Dengan metode ini kembalinya 

kesuburan lebih lambat (rata-rata 4 bulan).Metode ini sangat 

cocok untuk laktasi karena tidak menekan produksi ASI.Cara kerja 

kontrasepsi ini mencegah ovulasi, menurunkan kemampuan 

penetrasi sperma, mengentalkan lendir servik, menjadikan selaput 

lendir menjadi tipis dan menghambat transportasi gamet oleh 

tuba. 

c. Implant / susuk 

Kontrasepsi ini efektif salama 5 tahun untuk norplant dan 3 

tahun untuk jedena, indoplant dan implanont. Kesuburan dapat 

segera kembali setelah implant dicabut dan aman dipakai pada 

saat laktasi.cara kerja kontrasepsi ini adalah mengentalkan lendir 

servik, mengganggu proses pembentukan endometrium sehingga 

sulit terjadi implantasi, mengganggu transportasi sperma dan 

menekan ovulasi. 

c. Kontrasepsi dalam rahim (AKDR) 

Metode ini dangat efektif, reversibel dan berjangka 

panjang.Haid menjadi lebih lama dan lebih banyak.Kontrasepsi ini 

tidak boleh dipakai oleh perempuan yang terinfeksi penyakit 

menular seksual.Ada beberapa jenis AKDR yaitu CuT-380A, Nova 

T dan Lippes Lopps. Cara kerja metode ini yaitu : 
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a. Menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba falopi 

b. Mempengaruhi fertilitas sebelum ovum mencapai kavum uteri 

c. Mencegah pertemuan sperma dan ovum atau membuat 

sperma sulit masuk kedalam alat reproduksi perempuan dan 

mengurangi kemampuan sperma untuk fertilisasi 

d.  Memungkinkan untuk mencegah implantasi telur dalam usus 

 

A. TINJAUAN TEORI ASUHAN KEBIDANAN 

Manajemen kebidanan merupakan pendekatan yang 

digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan 

masalah secara sistematis dan periodic  mulai dari pengkajian, 

interpretasi data dasar, identifikasi diagnose /masalah potensial, 

identifikasi dan menetapkan kebutuhan yang memerlukan 

tindakan segera, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Ke 

tujuh langkah tersebut antara lain : 

1. Pengumpulan data dasar / pengkajian 

Pada langkah ini dilakukan pengkajian dengan 

mengumpulkan semua data atau informasi  yang diperlukan 

untuk mengevaluasi keadaan klien secara lengkap,  

pengkajian dengan cara anamnesa atau Tanya jawab, 

anamnesa dilakukan oleh bidan dengan klien yang isinya 

meliputi : 

a. Riwayat kesehatan 

b. Pemeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhan 

c. Meninjau catatan terbaru dan catatan sebelumnya 
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d. Meninjau data laboratorium dan membangdingkan dengan 

hasil studi 

2. Interpretasi data dasar 

Pada langkah ini dilakukan identifikasi yang benar 

terhadap diagnose atau masalah dan kebutuhan klien 

berdasarkan interpretasi yang benar atasdata yang sudah 

dikumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan 

diinterpretasikan sehingga ditemukan masalah atau diagnose 

yang spesifik 

3. Mengidentifikasi diagnose atau masalah potensial 

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah atau 

diagnose potensial lain berdasarkan rangkaian masalah dan 

diagnose yang telah diidentifikasikan. Langkah ini 

membutuhkan antisipasi memungkinkan dilakukan 

pencegahan, sambil mengamati klien. Bidan harus 

mengantisipasi melakukan perencanaanbila diagnose / 

masalah potensial terjadi secara tiba-tiba. 

4.  Mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan yang 

membutuhkantindakan segera 

mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau 

dokter untuk ditangani bersama dengan anggota tim 

kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien. Data baru 

mungkin saja dikumpulkan dan dievaluasi, data yang 

mengidentifikasi situasi yang gawat dimana bidan harus 
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bertindak segera untuk kepentingan keselamatan jiwa bibu 

dan anak. 

5. Perencanaan 

Pada langkah ini dilakukan perencanaan menyeluruh, 

perencanaan ditentukan pada langkah sebelumnya. Rencana 

asuhan yang menyeluruh tidak hanya meliputi apa yang sudah 

teridentifikasi dari kondisi klien atau dari setiap masalah yang 

berkaitan tepati juga dari kerangka pedoman antisipasi 

terhadap wanita yang membutuhkan atau tidak terhadap 

penyuluhan, konseling atau masalah psikologis. 

6. Pelaksanaan 

Pada langkah ini rencana asuhan yang menyeluruh 

dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini bisa 

dilakukan oleh bidan atau tim kesehatan lainnya, tetapi bidan 

memikul tanggung jawab untuk mengarahkan 

pelaksanaannya, memastikan langkah – langkah tersebut 

benar – benar terlaksana. Dalam situasi ini dimana bidan bisa 

berkolaborasi dengan dokter jika klien mengalami komplikasi 

7. Evaluasi 

Pada langkah ini evaluasi keefektifan dari asuhan yang 

sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan.Rencana 

tersebut dapat dianggap efektif jika memang benar efektif 

dalam pelaksanaanya, tetapi ada kemungkinan bahwa 

sebagian rencana tersebut lebih efektif dan sebagian belum 

efektif. 
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B. PENERAPAN ASUHAN KEBIDANAN  

Asuhan kebidanan merupakan penerapan fungsi dan kegiatan 

yang menjadi tanggung jawab bidan dalam memberikan 

pelayanan kepada klien yang mempunyai kebutuhan / masalah di 

bidangkesehatan ibu pada masa kehamilan, persalinan, nifas, bayi 

baru lahir serta keluara berencana.Asuhan kebidanan dapat 

diterapkan dengan metode SOAP. Metode SOAP diantaranya : 

S (data subjektif)   

Data subjektif (S) merupakan pendokumentasian 

manajemen kebidanan menurut Helen varney langkah pertama 

(pengkajian data)  terutama data yang diperoleh dari anamnesis. 

Data subjektif ini berhubungan dengan masalah dari sudut 

pandang pasien.Ekpresi pasien mengenai kekhawatiran dan 

keluhannya yang dicatat sebagai kutipan langsung dangan 

diagnosis. Data subjektif ini nantinya akan menguatkan diagnosis 

yang akan disusun. Pada pasien bisu, dibagian data dibelakang 

huruf “ ” diberi tanda huruf “O”  atau huruf “X”. 

O (data objektif) 

Data objektif “O” merupakan pendokumentasian manajemen 

kebidanan menurut Helen varney langkah pertama (pengkajian 

data) terutama pada data yang diperoleh melalui hasil observasi 

yang jujur dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium. 

Catatan medic dan informasi dari keluarga atau orang lain dapat 

dimasukkan dalam data objektif ini. Data ini akan memberikan 
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bukti gejala klinis pasien dan fakta yang berhubungan dengan 

diagnosis. 

A (assesment) 

Assessment (A) ,merupakan pendokumentasian hasil analisis 

dan interpretasi (kesimpulan) dari data subjektif dan objektif. 

Analisis yang tepat dan akurat mengikuti perkembagan data 

pasien yang menjamin cepat diketahuinya perubahan pada pasien 

, dapat terus diikuti dan diambil keputusan/tindakan yang tepat. 

Analisi merupakan pendokumentasian manajemen kebidanan 

menurut Helen varney langkah ke dua, ke tiga dan keempat. 

P (planning)  

Planning/perencanaan adalah pembuatan rencana asuhan saat 

ini dan yang akan dating. Rencana asuhan disusun berdasarkan 

hasil analisis dan interpretasi data.Rencana asuhan ini bertujuan 

untuk mengoptimalkan kondisi pasien dan mempertahankan 

kesejahteraannya.Rencana asuhan ini harus bisa dilaksanakan 

dalam waktu tertentu. Dalam metode SOAP ini P( planning) juga 

merupakan gambaran pendokumentasian implementasi dan 

evaluasi yang menurut Helen varney adalah langkah ke lima, ke 

enam, ke tujuh. 

 

 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Sofi Wahyuni, Kebidanan DIII UMP, 2014



69 
 

 

C. LANDASAN HUKUM 

Sesuai dengan wewenang dan peraturan kebijaksanaan 

yang berlaku bagi bidan, bidan senantiasa berupaya memberikan 

pelayanan kesehatan yang komperhensif.Beberapa kewajiban 

bidan yang diatur dalam pengabdian profesinya yaitu kewajiban 

bidan terhadap klien dan masyarakat, kewajiban bidan terhadap 

tugasnya, kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga 

kesehatan lainnya, kewajiban bidan terhadap profesinya, 

kewajiban bidan terhadap diri sendiri. 

Adapun peraturan mengenai pelayanan kebidanan untuk 

kehamilan, persalinan, nifas, neonatal dan keluarga berencana 

diatur dalam peraturan tentang praktik bidan dalam Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia NOMOR 

1464/MENKES/PER/X/2010, pasal-pasal berikut ini : 

1. Pasal 9 tentang Penyelenggaraan Praktik Bidan, yang 

berbunyi :Bidan dalam menjalankan praktek, berwenang untuk 

memberikan pelayanan yang meliputi : 

a. Pelayanan kesehatan ibu 

b. Pelayanan kesehatan anak 

c. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga 

berencana 

2. Pasal 10 yang berbunyi : 

a. Ayat (1) : pelayanann kesehatan ibu sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 9 huruf a diberikan pada masa pra 
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hamil, kehamilan, masa persalinan, masa nifas, masa 

menyusui dan masa antara dua kehamilan. 

b. Ayat (2) : pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi : 

1) Pelayanan konseling pada masa pra hamil 

2) Pelayanan antenatal pada kehamilan normal 

3) Pelayanan persalinan normal 

4) Pelayanan nifas normal 

5) Pelayanan ibu menyusui, dan 

6) Pelayanan konseling pada masa antara dua kehamilan 

c. Bidan dalam memberikan pelayanan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) berwenang untuk : 

1) Episiotomy 

2) Penjahitan jalan lahir tingkat 1 dan 2 

3) Penanganan kegawat daruratan dilanjutkan dengan 

perujukan 

4) Pemberian tablet Fe pada ibu hamil 

5) Pemberian Vit.A dosis tinggi pada ibu nifas 

6) Fasilitasi/bimbingan inisiasi menyusui dini dan promosi 

air susu ibu eksklusif 

7) Pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala tiga 

dan postpartum 

8) Penyuluhan dan konseling 

9) Bimbingan pada kelompok ibu hamil 

10) Pemberian surat keterangan kematian  
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11) Pemberian surat keterangan cuti bersalin. 

3. Pasal 11 yang berbunyi : 

a. Ayat (1) : Pelayanan kesehatan anak sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 9 huruf b diberikan pada bayi baru 

lahir, bayi, anak balita dan anak prasekolah. 

b. Ayat (2) : bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan 

anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang 

untuk : 

1) Melakukan asuhan bayi baru lahir normal termasuk 

resusitasi, pencegahan hipotermi, inisiasi menyusui 

dingi, injeksi vitamin K, perawatan bayi baru lahir pada 

masa neonatal (0-28 hari0, dan perawatan tali pusat. 

2) Penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera 

merujuk 

3) Pemberian imunisasi rutin sesuai program pemerintah 

4) Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak  balita, dan 

anak pra sekolah 

5) Pemberian konseling dan penyuluhan 

6) Pemberian surat keterangan kelahiran, dan 

7) Pemberian surat keterangan kematian 

4. Pasal 12 yang berbunyi :Bidan dalam memberikan pelayanan 

kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c, berwenang 

untuk : 
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a. Memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan 

reproduksi perempuan dan keluarga berencana 

b. Memberikan alat kontrasepsi oral dan kondom 

5. Pasal 13 yang berbunyi : 

a. Ayat (1) : selain kewenangan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 10, pasal 11, dan pasal 12. Bidan yang 

menjalankan program pemerintah berwenang melakukan 

pelayanan kesehatan meliputi : 

1) Pemberian alat kontrasepsi suntikan, alat kontrasepsi 

dalam rahim, dan memberikan pelayanan alat 

kontrasepsi bawah kulit. 

2) Asuhan antenatal terintegrasi dengan intervensi khusus 

penyakit kronis tertentu dilakukan dibawah supervise 

dokter 

3) Penanganan bayi dan anak balita sakit sesuai 

pedoman yang ditetapkan  

4) Melakukan pembinaan peran serta masyarakat 

dibidang kesehatan ibu dan anak, anak usia sekolah 

dan remaja, dan penyehatan lingkungan 

5) Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, anak 

pra sekolah dan anak sekolah 

6) Melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas 

7) Melaksanakan deteksi dini, merujuk, dan memberikan 

penyuluhan terhadap Infeksi Menular seksual (IMS) 

termasuk pemberian kondon,  dan penyakit lainnya. 
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8) Pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika 

dan zat adiktif lainnya (NAPZA) melalui informasi dan 

edukasi 

9) Pelayanan kesehatan lain yang merupakan program 

pemerintah. 

b. Ayat (2) : pelayanan kontrasepsi bawah kulit, asuhan 

antenatal terintegrasi, penanganan bayi dan anak balita 

sakit, dan pelaksanaan deteksi dini, merujuk, dan 

memberikan penyuluhan terhadap Infeksi Menular Seksual 

(IMS) dan penyakit lainnya, serta pencegahan penyalah 

gunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya 

(NAPZA) hanya dapat dilakukan oleh bidan yang dilatih 

untuk itu. 
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