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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

A. KEHAMILAN 

1. Pengertian 

Kehamilan normal merupakan masa kehamilan yang dimulai dari 

konsepsi sampai lahirnya janin. Konsepsi didefinisikan pertemuan 

antara sperma dan sel telur yang menandai awal kehamilan. Peristiwa 

ini merupakan rangkaian kejadian yang meliputi pembentukan gamet 

(telur dan sperma), ovulasi (pelepasan telur), penggabungan gamet 

dan implantasi embrio didalam uterus. Lama hamil normal adalah 280 

hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) ini dihitung dari hari pertama haid 

terakhir (Kusmiyati, 2010; hal 34). 

2. Kehamilan dibagi dalam 3 triwulan yaitu 

a. Triwulan pertama dimulai dari konsepsi sampai 3 bulan 

b. Triwulan kedua dari bulan keempat sampai 6 bulan 

c. Triwulan ketiga dari bulan ketujuh sampai 9 bulan. 

3. Tanda dan Gejala Kehamilan 

a. Gejala Kehamilan 

1) Tanda Tidak Pasti 

a) Amenorhea 

b) Mual Muntah 

c) Mastodia (rasa kencang dan sakit pada payudara) 

Quickening (Gerakan janin pertama kali) 
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d) Keluhan kencing 

e) Konstipasi 

f) Perubahan berat badan 

g) Perubahan temperatur basal 

h) Perubahan warna kulit 

i) Perubahan payudara 

j) Perubahan pada uterus 

k) Tanda Piskacek’s (Terjadinya pertumbuhan uterus yang 

asimetris) 

l) Perubahan-perubahan pada Serviks (Tanda Hegar, Tanda 

Goodells’s, TandaChadwick, Tanda Mc Donald, terjadinya 

pembesaran abdomen, kontraksi uterus, pemeriksaan tes 

biologis kehamilan) 

2) Tanda Pasti Kehamilan 

a) Denyut Jantung Janin (DJJ) 

b) Palpasi 

b. Tanda-tanda Kehamilan 

1) Terlambat datang bulan 

2) Mual dan muntah 

3) Payudara membengkak 

4) Lelah dan mengantuk 

5) Nyeri punggung 

6) Sakit kepala 

7) Suka ngemil 

8) Areola menghitam 
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9) Sering buang air kecil 

10) Gerakan didalam perut 

11) Detak jantung didalam perut 

12) Sakit kepala ringan (pusing) 

13) Sakit ditulang rusuk 

14) Rasa sesak 

15) Air liur yang berlebihan bahkan sering muntah-muntah 

16) Sebagian wanita merasa resah dan sensitive 

17) Suhu panas yang tinggi setelah indung telur mengeluarkan sel 

telur dan terjadi pembuahan 

18) Tidak mendapat haid atau menstruasi 

19) Badan mengembang dan rahim membesar membuat perut 

semakin besar (Wahyu, 2013;hal 65-66).  

 

4. Macam-macam masa gestasi 

a. Kehamilan cukup bulan (term atau aterm) : masa gestasi 37-42 

minggu (259-294 hari) lengkap 

b. Kehamilan kurang bulan (preterm) : masa gestasi kurang dari 37 

minggu (259 hari) 

c. Kehamilan lewat waktu (postterm) : masa gestasi lebih dari 42 

minggu (294 hari) 

d. Bayi cukup bulan (term infant) : bayi dengan usia gestasi 37-42 

minggu 

e. Bayi kurang bulan (preterm infant) : bayi dengan usia gestasi 

kurang dari 37 minggu (Marmi, 2012; hal 2) 
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5. Faktor- Faktor yang mempengaruhi kehamilan 

a. Faktor Fisik 

1) Status Kesehatan/Penyakit 

2) Penyakit atau komplikasi akibat langsung kehamilan 

3) Penyakit atau kelainan yang tidak langsung berhubungan 

dengan kehamilan 

b. Gizi 

Asam Folat, Energi, Protein, Zat Besi (Fe), Kalsium, Pemberian 

suplemen vitamin D, Yodium. 

c. Gaya Hidup 

1) Kebiasaan Minum Jamu 

2) Mitos, Takhayul atau Kepercayaan Tertentu 

3) Aktivitas Seksual 

4) Pekerjaan atau Aktivitas Sehari-Hari 

5) Senam Hamil 

d. Perilaku yang merugikan bagi ibu hamil (merokok, penggunaan 

obat-obatan). 

 

6. Masa-masa kehamilan 

a. Trimester pertama 

Trimester pertama sering dianggap sebagai periode terhadap 

kenyataan ia sedang mengandung, sebagian besr wanita merasa 

sedih dan ambivalen tentang kenyataan bahwa ia hamil. Trimester 

pertama sering menjadi waktu yang menyenangkan untuk melihat 

apakah kehamilan akan dapat berkembang degan baik. Berat 
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badan sangat bermakna bagi wanita hamil selama trimester 

pertama. Berat badan dapat menjadi salah satu uji realitas tentang 

adanya keadaan karena tubuhnya menjadi bukti nyata bahwa 

dirinya hamil. 

b. Trimester kedua 

Trimester kedua sering dikenal sebagai periode kesehatan yang 

baik, yakni periode ketika wanita merasa nyaman dan bebas dari 

segala ketidaknyamanan yang normal didalam alami saat hamil. 

Trimester kedua sebenarnya terbagi atas dua fase. Pra-quickenin 

dan pasca-quickening. Quickening menunjukkan kenyataan 

adanya kehidupan yang terpisah, yang menjadi dorongan bagi 

wanita dalam melaksanakan tugas psikologis utamanya pada 

trimester kedua, yakni mengembangkan identitas sebagai ibu bagi 

dirinya sendiri, yang berbeda dari ibunya. Dan terjadi perubahan 

tubuh.  

c. Trimester ketiga 

Trimester keryga disebut periode penantian dengan penuh 

kewaspadaan. Pada periode ini wanita mulai menyadari kehadiran 

bayi sebagi makhluk yang terpisah sehingga ia menjadi tidak 

sabar mananti kehadiran sang bayi. Pada trimester ke tiga wajah 

ibu hamil juga akan muncul bercak kecoklatan pada kulit hidup 

dan pipi (Sukarni, 2013). 

7. Tanda bahaya dalam kehamilan 

a. Perdarahan pervaginam 

b. Sakit kepala yang hebat 
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c. Penglihatan kabur 

d. Bengkak diwajah dan jari-jari tangan 

e. Bengkak pada muka dan jari tangan 

f. Keluar cairan pervaginam 

g. Gerakan janin tidak terasa (Kusmiyati, 2008; hal 130). 

8. Perubahan yang Terjadi Saat Kehamilan 

a. Perubahan Kulit 

b. Perubahan pada kelenjar 

c. Perubahan pada mammae 

d. Perubahan perut 

e. Perubahan alat kelamin luar 

f. Perubahan pada tungkai 

g. Sikap ibu pada waktu kehamilan agak tua. 

 

9. Kebutuhan Psikologi Ibu Hamil 

a. Faktor-faktor yang membantu kestabilan emosi calon ibu 

b. Rasa aman dan nyaman selama kehamilan 

c. Persiapan menjadi orang tua. 

 

10. Kebutuhan Dasar Ibu Hamil Sesuai Tahap Perkembangannya 

a. Kebutuhan Fisik Ibu Hamil 

1) Oksigen 

Untuk memenuhi kebutuhan oksigen dengan cara: 

a) Latihan nafas melalui senam hamil 

b) Tidur dengan bantal yang lebih tinggi 
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c) Makan tidak terlalu banyak 

d) Kurangi atau hentikan merokok 

e) Konsul ke dokter apabila ada gangguan seperti asma. 

2) Nutrisi dalam Kehamilan 

a) Kalori  

b) Protein 

c) Mineral 

d) Vitamin 

3) Personal Higiene 

4) Pakaian selama kehamilan 

5) Eliminasi (BAK dan BAB) 

6) Seksual 

7) Mobilisasi dan Body Kekanik 

8) Senam hamil 

9) Istirahat atau tidur 

10) Imunisasi 

11) Travelling 

12) Persiapan laktasi 

13) Persiapan persalinan dan kelahiran bayi 

14) Memantau kesejahteraan janin 

15) Auskultasi periodik Denyut Jantung Janin 

16) Pemantauan janin secara elektronik 

17) Kunjungan ulang. 
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11. Patologi Kehamilan 

Kehamilan patologi merupakan kehamilan yang bermasalah dan 

disertai dengan penyulit-penyulit, diantaranya hamil dengan anemia, 

hiperemesis gravidarum, preeklamsia, hamil kembar, dll. 

a. Hamil dengan Anemia 

Yaitu suatu kondisi ibu dengan kadar Hemoglobin di bawah 

11gr% pada trimester 1 dan 3 atau kadar < 10,5g% pada 

trimester 2. Hal ini adanya perbedaan nilai batas tersebut 

dengan kondisi wanita tidak hamil terjadi karena hemodilusi, 

terutama pada trimester 2 (Sarwono, 2009; hal 281). 

Pengaruh Anemia pada Kehamilan dan Janin 

1) Pengaruh anemia pada kehamilan 

a) Bahaya selama kehamilan: dapat terjadi abortus, 

persalinan prematurnitas, hambatan tumbuh kembang 

janin dalam rahim, mudah terjadi infeksi, ancaman 

dekompensasi kordis (Hb <6 g%), mola hidatidosa, 

hiperemesis gravidarum, perdarahan antepartum, 

ketuban pecah dini 

b) Bahaya saat persalinan : gangguan his (kekuatan 

mengejan), kala pertama dapat berlangsung lama, dan 

terjadi partus terlantar, kala dua berlangsung lama 

sehingga dapat melelahkan dan sering memerlukan 

tindakan operasi kebidanan, kala uri dapat diikuti 

retensio plasenta, dan perdarahan postpartum karena 
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atonia uteri, kala emapt dapat terjadi perdarahan post 

partum sekunder dan atonia uteri 

c) Pada kala nifas: terjadi subinvolusi uteri menimbulkan 

perdarahan postpartum, memudahkan infeksi 

puerperium, pengeluaran ASI berkuang, terjadi 

dekompensasi kordis mendadak setelah persalinan, 

anemia kala nifas, mudah terjadi infeksi mamae 

2) Bahaya anemia terhadap janin 

Sekalipun tampaknya janin mampu mengurangi 

kemampuan metabolisme tubuh sehingga mengganggu 

pertumbuhan dan perkemabngan jani dalam rahim. Akibat 

anemia dapat terjadi gagguan dalam bentuk : abortus, 

kemtian intrauterin, persalinan prematuritas tinggi, berat 

badan lahir rendah, kelahiran ddengan anemia, daoat 

etrjadi cacat bawaan, bayi mudah mendapat infeksi 

diantaranya terjadi hipotermi dan sampai kematian. 

b. Kehamilan Dengan Risiko Tinggi 

Dalam melakukan rujukan yang efektif penting diketahui 

adanya kehamilan dengan risiko tinggi. Kehamilan dengan 

risiko tinggi adalah (Manuaba, 2012) 

1. Kehamilan yang bila dibirakan berlangsung tanpa bantuan 

akan menyebabkan komplikasi dan hasilnya kurang 

memuaskan 

2. Kehamilan risiko tinggi memerlukan bantuan sehingga 

persalinannya berlangsung aman dan bersih  
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Kehamilan risiko tinggi digolongkan dalam 3 tipe 

Kelompok 1 

1. Primigravida muda (umur kurang 16 tahun) 

2. Primigravida tua (umur diatas 35 tahun) 

3. Primigravida tua sekunder (jarak hamil lebih dari 5 tahun) 

4. Anak terkecil kurang 2 tahun 

5. Grandamultipara (kehamilan kelima atau lebih) 

6. Tinggi badan kurang dari 145cm 

7. Riwayat kebidanan buruk (pernah lahir mati atau prematur, 

persalinan dengan induksi, persalinan dengan operasi vagina, 

perdarahan postpartum, infeksi postpartum, persalinan seksio 

sesarea) 

Kehamilan usia dini memuat risiko yang tidak kalah berat. 

Pasalnya, emosional iibu belum stabil dan ibu mudah tegang. 

Sementara  kecatatan kelahiran bisa muncul akibat ketegangan 

saat dalam kandungan, adanya rasa penolakan secara emosional 

ketika si ibu mengandung bayinya. Dampak Kehamilan Resiko 

Tinggi pada Usia Muda. 

1) Keguguran. 

Keguguran pada usia muda dapat terjadi secara tidak 

disengaja. misalnya : karena terkejut, cemas, stres. Tetapi ada 

juga keguguran yang sengaja dilakukan oleh tenaga non 

profesional sehingga dapat menimbulkan akibat efek samping 

yang serius seperti tingginya angka kematian dan infeksi alat 
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reproduksi yang pada akhirnya dapat menimbulkan 

kemandulan. 

2) Persalinan prematur, berat badan lahir rendah (BBLR) dan 

kelainan bawaan.  

Prematuritas terjadi karena kurang matangnya alat reproduksi 

terutama rahim yang belum siap dalam suatu proses 

kehamilan, berat badan lahir rendah (BBLR) juga dipengaruhi 

gizi saat hamil kurang dan juga umur ibu yang belum 

menginjak 20 tahun. cacat bawaan dipengaruhi kurangnya 

pengetahuan ibu tentang kehamilan, pengetahuan akan 

asupan gizi rendah, pemeriksaan kehamilan (ANC) kurang, 

keadaan psikologi ibu kurang stabil. selain itu cacat bawaan 

juga di sebabkan karena keturunan (genetik) proses 

pengguguran sendiri yang gagal, seperti dengan minum obat-

obatan (gynecosit sytotec) atau dengan loncat-loncat dan 

memijat perutnya sendiri. 

Ibu yang hamil pada usia muda biasanya pengetahuannya 

akan gizi masih kurang, sehingga akan berakibat kekurangan 

berbagai zat yang diperlukan saat pertumbuhan dengan 

demikian akan mengakibatkan makin tingginya kelahiran 

prematur, berat badan lahir rendah dan cacat bawaan. 

3) Mudah terjadi infeksi.  

Keadaan gizi buruk, tingkat sosial ekonomi rendah, dan 

stress memudahkan terjadi infeksi saat hamil terlebih pada 

kala nifas. 
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4)  Anemia kehamilan / kekurangan zat besi. 

Penyebab anemia pada saat hamil di usia muda disebabkan 

kurang pengetahuan akan pentingnya gizi pada saat hamil di 

usia muda.karena pada saat hamil mayoritas seorang ibu 

mengalami anemia. tambahan zat besi dalam tubuh fungsinya 

untuk meningkatkan jumlah sel darah merah, membentuk sel 

darah merah janin dan plasenta.lama kelamaan seorang yang 

kehilangan sel darah merah akan menjadi anemis.. 

5) Keracunan Kehamilan (Gestosis). 

Kombinasi keadaan alat reproduksi yang belum siap hamil dan 

anemia makin meningkatkan terjadinya keracunan hamil 

dalam bentuk pre-eklampsia atau eklampsia. Pre-eklampsia 

dan eklampsia memerlukan perhatian serius karena dapat 

menyebabkan kematian. 

6) Kematian ibu yang tinggi. 

Kematian ibu pada saat melahirkan banyak disebabkan 

karena perdarahan dan infeksi. Selain itu angka kematian ibu 

karena gugur kandung juga cukup tinggi.yang kebanyakan 

dilakukan oleh tenaga non profesional (dukun). 

Adapun akibat resiko tinggi kehamilan usia dibawah 20 tahun 

antara lain: 

Resiko bagi ibunya : 

1) Mengalami perdarahan. 

Perdarahan pada saat melahirkan antara lain disebabkan karena otot 

rahim yang terlalu lemah dalam proses involusi. selain itu juga 
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disebabkan selaput ketuban stosel (bekuan darah yang tertinggal 

didalam rahim).kemudian proses pembekuan darah yang lambat dan 

juga dipengaruhi oleh adanya sobekan pada jalan lahir. 

2) Kemungkinan keguguran / abortus. 

Pada saat hamil seorang ibu sangat memungkinkan terjadi 

keguguran. hal ini disebabkan oleh faktor-faktor alamiah dan juga 

abortus yang disengaja, baik dengan obat-obatan maupun memakai 

alat. 

3) Persalinan yang lama dan sulit. 

Adalah persalinan yang disertai komplikasi ibu maupun 

janin.penyebab dari persalinan lama sendiri dipengaruhi oleh kelainan 

letak janin, kelainan panggul, kelaina kekuatan his dan mengejan 

serta pimpinan persalinan yang salahKematian ibu. 

Kematian pada saat melahirkan yang disebabkan oleh perdarahan 

dan infeksi. 

Dari bayinya : 

1) Kemungkinan lahir belum cukup usia kehamilan. 

Adalah kelahiran prematur yang kurang dari 37 minggu (259 hari). 

hal ini terjadi karena pada saat pertumbuhan janin zat yang 

diperlukan berkurang. 

2) Berat badan lahir rendah (BBLR). 

Yaitu bayi yang lahir dengan berat badan yang kurang dari 2.500 

gram. kebanyakan hal ini dipengaruhi kurangnya gizi saat hamil, 

umur ibu saat hamil kurang dari 20 tahun. dapat juga dipengaruhi 

penyakit menahun yang diderita oleh ibu hamil. 
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3) Cacat bawaan. 

Merupakan kelainan pertumbuhan struktur organ janin sejak saat 

pertumbuhan.hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya 

kelainan genetik dan kromosom, infeksi, virus rubela serta faktor 

gizi dan kelainan hormon. 

4) Kematian bayi.kematian bayi yang masih berumur 7 hari pertama 

hidupnya atau kematian perinatal.yang disebabkan berat badan 

kurang dari 2.500 gram, kehamilan kurang dari 37 minggu (259 

hari), kelahiran kongenital serta lahir dengan asfiksia.(Manuaba). 

12. Jadwal kunjungan ulang 

a. Kunjungan I (16 minggu) : 

1) Penapisan dan pengobatan anemia 

2) Perencanaan persalinan 

3) Pengenalan komplikasi akibat kehamilan dan 

pengobatannya 

b. Kunjungan II (24-28 minggu) dan kunjungan III (32 minggu), 

dilakukan untuk: 

1) Pengenalan komplikasi akibat kehamilan dan 

pengobatannya 

2) Penapisan preeklamsia, aemelli, infeksi alat reproduksi 

dan saluran perkemihan, MAP. 

3) Mengulang perencanaan persalinan 

c. Kunjungan IV (36 minggu sampai lahir) 

1) Sama seperti kegiatan kunjungan II dan III 

2) Mengenali adanya kelainan letak dan presentasi 
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3) Memantapkan rencana persalinan 

4) Mengenali tanda-tanda persalinan 

 

B. PERSALINAN 

1. Pengertian 

Persalinan normal merupakan kejadian fisiologis yang normal. 

Suatu proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup 

bulan (37 minggu-42 minggu), lahir spontan dengan presentasi 

belakang kepala tanpa adanya komplikasi pada ibu maupun pada 

janinnya (Sarwono, 2009). 

Persalinan adalah proses membuka dan mennipisnya servikas 

dan janin turun kedalam jalan lahir. Teori terjadinya persalinan yaitu 

adanya penurunan kadar progesterone, Teori oxytosin, Peregangan 

otot-otot uterus yang berlebihan, pengaruh janin, teori prostaglandin 

(Wahyu, 2013; hal 187). 

 

2. Persalinan dibagi menjadi 4 Kala 

a. Kala I : Dimulai dari saat persalinan mulai sampai pembukaan 

lengkap (10cm). Proses ini terbagi menjadi 2 fase, fase laten (8 

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

membuka dari 3 sampai 10 cm. Kontraksi terjadi lebih kuat dan 

sering selama fase aktif. 

b. Kala II : Dimulai dari pembukaan lengkap (10 cm) sampai bayi 

lahir. Proses ini biasanya berlangsung selama 2 jam pada primi 

dan pada multi berlangsung 1 jam. 
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c. Kala III : Dimulai segera setelah bayi lahir sampai lahirnya 

plasenta, yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit 

d. Kala IV : Dimulai dari saat lahirnya plasenta  sampai 2 jam 

pertama post partum 

 

3. Faktor yang mempengaruhi persalinan 

a. Power (tenaga ibu yang mendorong bayi) antara lain: 

1) His adalah kontraksi otot-otot rahim pada persalinan 

2) His persalinan menyebabkan adanya pembukaan serviks 

3) His pendahuluan tidak berpengaruh terhadap serviks 

b. Tenaga mengejan 

1) Kontraksi otot-otot dinding perut 

2) Kepala di dasar panggul merangsang mengejan 

3) Paling efektif saat ada kotraksi/his 

c. Passage (panggul) 

1) Bagian-bagian tulang panggul 

2) Bagian-bagian pelvis minor 

3) Bidang panggul 

4) Passage (janin) 

 

4. Mekanisme persalinan 

Gerakan utama kepala janin pada proses persalinan 

a. Engagement 

b. Flexion (fleksi) 

c. Descent 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Solichatun Nurul Wiranti, Kebidanan DIII UMP, 2014



27 

 

 

d. Putar paksi dalam 

e. Ekstensi 

f. Putar paksi luar 

g. Eksplusi 

 

5. Tanda-tanda Persalinan 

Persalinan dimulai bila ibu sudah dalam inpartu (saat uterus 

berkontraksi menyebutkan perubahan pada serviks membuka dan 

menipis), berakhir dengan lahirnya plasenta secara lengkap. 

Tanda-tanda : 

Perasaan distensi berkurang (lightening) 

a. Perubahan serviks 

b. Persalinan palsu 

c. Ketuban pecah 

d. Blood show 

e. Lonjakan energi 

f. Gangguan pada saluran cerna 

 

6. Patologi Persalinan 

Persalinan patologis merupakan persalinan yang diikuti dengan 

beberapa faktor penyulit pada persalinan. Macam-macam persalinan 

patologis yaitu persalinan preterm, ketuban pecah dini (KPD), gamelli, 

distosia bahu, disporposi kepal panggul (DKP), persalinan sungsang, 

dll.  

a. Persalinan dengan risiko usia dini 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Solichatun Nurul Wiranti, Kebidanan DIII UMP, 2014



28 

 

 

Pada persalinan dengan risiko usia dini memerlukan perhatian 

khusus, karena pertolongan akan menentukan tinggi rendahnya 

kematian ibu dan neonatus 

1) Keadaan risiko pada ibu akan terjadi ketuban pecah dini, infeksi 

intrauterin, persalinan lama melampaui partograf, ruptur uteri 

iminens, persalinan dengan kelainan letak diantarnya 

sungsang, distosia bahu bayi, perdarahan antepartum 

(plasenta previa, solusio plasenta, ruptur vasa previa) 

2) Keadaan pada janin akan terjadi makrosomia, distres janin, 

pembentukan kaput besar (Manuaba, 2013; h. 244). 

b. Persalinan Preterm 

Persalinan yang berlangsung pada umur kehamilan 20-37 minggu 

dihitung dari hari pertama haid terakhir. Kondisi selama kehamilan 

yang berisiko terjadinya persalinan preterm pada janin dan 

plasenta adalah: 

1) Perdarahan trimester awal 

2) Perdarahan antepartum (plasenta previa, solusio plasenta, 

vasa previa) 

3) Ketuban pecah dini (KPD) 

4) Pertumbuhan janin terhambat 

5) Cacat bawaan janin 

6) Kehamilan ganda/gemelli 

7) Polihidramnion 

c. Kehamilan dengan risiko usia dini dapat terjadi salah satunya 

Ketuban Pecah Dini 
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Pecahnya selaput ketuban sebelum ada tanda-tanda persalinan. 

(KPD) lebih berisiko melahirkan bayi dengan risiko asfiksia, berat 

bayi lahir rendah, dan infeksi neonatorum. (Nugroho, 2012). KPD 

prematur adalah keadaan pecahnya selaput ketuban sebelum 

persalinan pada usia kehamilan sebelum 37 minggu. KPD 

Prematur terjadi 1% kehamilan. Pada KPD pada kehamilan 

prematur, diperlukan penatalaksanaan yang komprehensif. Karena 

kemungkinan akan melahirkan bayi dengan BBLR dan akan 

menimbulkan komplikasi yaitu terjadinya hipotermi (Sarwono, 

2009). 

 

7. Tujuan Asuhan Persalinan 

Memberikan asuhan yang memadai selama persalinan dalam upaya 

mencapai pertolongan persalinan yang bersih dan aman, dengan 

memperhatikan aspek sayang ibu dan sayang bayi. 

 

C. BAYI BARU LAHIR 

1. Pengertian 

Bayi baru lahir merupakan bayi yang baru lahir dalam 1 jam pertama 

hingga usia 4 minggu dengan usia gestasi 37 minggu hingga 42 

minggu. Berat badan lahir normal yaitu  2500 gram sampai 4000 

gram, langsung menangis dan tidak ada kelainan kongenital (cacat 

bawaan) yang berat (Marmi, 2012;hal 5). 
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2. Ciri-ciri Bayi Baru Lahir 

a. Berat badan 2500 - 4000 gram 

b. Panjang badan 48 – 52 cm 

c. Lingkar dada 30 - 38 cm 

d. Lingkar kepala 33 – 35 cm 

e. Frekuensi jantung 120 – 160 kali/menit 

f. Pernafasan ± - 60 40 kali/menit 

g. Kulit kemerah – merahan dan licin karena jaringan sub kutan 

cukup 

h. Rambut lanugo tidak terlihat, rambut kepala biasanya telah 

sempurna 

i. Kuku agak panjang dan lemas 

j. Genitalia 

1) Perempuan : labia mayora sudah menutupi labia minora 

2) Laki-laki : testis sudah turun, skrotum sudah ada 

k. Reflek hisap dan menelan sudah terbentuk dengan baik 

l. Reflek morro atau gerak memeluk bila dikagetkan sudah baik 

m. Reflek graps atau menggenggam sudah baik 

n. Eliminasi baik, mekonium akan keluar dalam 24 jam pertama, 

mekonium berwarna hitam kecoklatan  

3. Inisiasi Menyusui Dini 

Prinsip pemberian ASI adalah dimulai sedini mungkin dan secara 

ekslusif segera setelah bayi lahir dan tali pusat diikat dan meletakkan 

bayi tengkurap di dada ibu dengan kulit bayi bersentuhan langsung 

kekulit ibu. Kontak kulit ini berlangsung 1 jam atau lebih, bahkan 
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sampai bayi dapat menyusu sendiri jika sebelumnya belum berhasil. 

Bayi diberi topi dan diselimuti. Keuntungan IMD ini dapat merangsang 

oksitosin dan prolaktin pada ibu sedangkan pada bayi memberikan 

kekebalan pasif karena kolostrum adalah imunisasi pertama bayi 

(JNPK-KR, 2008; h. 127-128) 

4. Asuhan Bayi baru lahir 

Asuhan pada bayi baru lahir normal adalah asuhan yang diberikan 

pada bayi pada jam pertama setelah kelahiran. Aspek penting dari 

asuhan segera setelah lahir diantaranya menjaga agar bayi tetap 

hangat dan terjadi kontak antara kulit bayi dengan kulit ibu, 

mengusahakan adanya kontak antara kulit bayi dengan kulit ibunya 

segera mungkin, menjaga pernafasan dan merawat mata. (Sudarti, 

2010). 

b. Pemantuan 2 jam setelah bayi lahir 

Melihat kemampuan bayi menghisap dengan kuat, bayi tampak 

aktif atau lunglai, dan warna kulit bayi kemerahan atu biru. 

Seorang bidan sebelum meninggalkan pasien terutama bayi harus 

melihat apakah terdapat gangguan pernafasan, hipotermi, infeksi 

dan cacat bawaan (Prawiroharjo S, 2008: h. 136). 

c. Asuhan bayi baru lahir pada 0-6 jam 

1) Asuhan bayi baru lahir normal, dilaksanakan segera setelah 

lahir, dan diletakkan didekat ibu serta dalam ruangan yang 

sama 

2) Asuhan bayi baru lahir dengan komplikasi dilaksanakan satu 

ruangan dengan ibu nya atau diruang khusus. 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Solichatun Nurul Wiranti, Kebidanan DIII UMP, 2014



32 

 

 

3) Pada saat proses persalinan, ibu dapat didampingi suami 

(Direktorat Kesehatan Khusus, 2010; h. 20) 

d. Asuhan bayi baru lahir 6-28 hari 

1) Pemeriksaan neonatus pada periode ini dapat dilaksanakan di 

pelayanan kesehatan atau melalui kunjungan rumah untuk 

tenaga kesehatan. 

2) Pemeriksaan neonatus dilakukan didekat ibu, bayi 

didampingin ibu atau keluarga pada saat diperiksa atau 

diberikan pelayanan kesehatan. 

e. Pelayanan kesehatan neonatus sedikitnya 3 kali 

1) KN I pada 6 - 48 jam 

2) KN II pada 3 - 7 hari 

3) KN III pada 8 - 28 hari  

f. Asuhan pada bayi usia 2-6 hari 

Pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir diantaranya: 

1) Menilai pertumbuhan 

Cara yang paling mudah dan paling sering digunakan untuk 

memantau dan menilai pertumbuhan adalah kenaikan berat 

badan 

2) Pemberian minum dan cairan 

a) Pemberian minum 

Pastikan bayi diberi minum sesegera mungkin setelah 

lahir. 

b) Pemberian ASI Ekslusif 

(1) Anjurkan pemberian ASI dini dan ekslusif 
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(2) Bila perlu, jelaskan pada ibu dan keluarga manfaat 

pemberian ASI dini dan perkembangan bayi 

(a) ASI mengandung zat gizi yang dibutuhkan untuk 

pertumbuhan dan perkembangan bayi 

(b) ASI mudah dicerna dan digunkan secara efisien 

oleh tubuh bayi 

(c) ASI mencegah bayi terhadap berbagai penyakit 

infeksi  

(d) Pemberian ASI dapat digunakan sebagai cara 

keluarga berencana (metode amenore laktasi) 

(e) Menyusui mendekatkan hubungan ibu dengan 

bayi (Sudarti, 2010; h. 32). 

g. Asuhan pada bayi 6 minggu pertama 

Asuhan yang diberikan pada bayi berusia 6 minggu pertama yaitu 

dengan cara mempertahankan suhu normal bayi.  

Mempertahankan suhu bayi agar tetap normal yaitu dengan cara 

Kangaroo Mother Care (KMC) atau yang disebut perawatan bayi 

lekat. KMC adalah kontak kulit diantara ibu dan bayi secara dini, 

terus menerus dan dikombinasikan dengan pemberian ASI 

ekslusif. Tujuannya adalah agar bayi tetap hangat. Kunjungan bayi 

ini diberikan pendidikan kesehatan tentang imunisasi. 

5. Bayi Baru Lahir Dengan Risiko Tinggi 

Segala sesuatu yang berpengaruh tidak baik pada janin dan neonatus 

pada masa kehamilan dan sesudah melahirkan yang mengakibatkan 
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terjadinya gangguan adapatasi dan juga bisa meninggal, kegawatan 

meliputi: 

a. Asfiksis neonaturum 

Keadaan bayi dimana bayi tidak dapat bernafas secara spontan 

dan teratur setelah lahir. 

Pada asfiksia bayi harus diresusitasi karena: 

1) ± 10 % BBL perlu bantuan untuk memulai pernafasan 

2) ± 1% BBL perlu resusitasi ekstensif 

3) 90% BBL menjalani proses adaptasi tanpa masalah 

4) Asfiksia lahir menjadi penyebab ± 19% dari 5 juta kematian 

neonatus/tahun diseluruh dunia (Marmi, 2012; hal 9-10) 

b. Sepsis neonatorum, yaitu masuknya kuman disertai dengan 

manifestasi klinik yang menyebar keseluruh tubuh bayi baru lahir, 

misalnya : panas 

c. Ikterus 

Warna kuning yang dapat terlihat pada seklera, selaput lendir, kulit 

atau organ lain yang diakibatkan oleh penumpukan bilirubin. 

d. Kejang 

Suatu kondisi dimana otot-otot tubuh berkontraksi dan relaksasi 

secara tepat dan berulang, dan terjadilah abnormalitas sementara. 

e. Perdarahan tali pusat 

Perdarahan yang terjadi pada tali pusat yang timbul akibat dari 

trauma pengikatan tali pusat atau dapat juga terjadi karena 

kegagalan proses pembentukan trombus normal. 

f. BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) 
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Bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2500 grm, tanpa 

memandang usia kehamilan. Pada bayi yang BBLR pasti akan 

mengalami hipotermi 

g. Hipotermi 

1. Pengertian 

Hipotermi adalah bayi baru lahir dengan suhu tubuh sampai 

dibawah 36,5-37,5°C. Dan hipotermi sering terjadi pada 

neonatus BBLR karena jaringan lemak sub kutan rendah dan 

luas permukaan tubuh relatif besar bila dibandingkan dengan 

bayi BBLC (Bayi Berat Lahir Cukup). (Sudarti, 2013; h. 117). 

Hipotermi disebut juga suhu tubuh rendah yang dapat 

disebabkan oleh karena terpapar dengan lingkungan yang 

dingin (suhu lingkungan yang rendah, permukaan yang dingin 

atau basah) atau bayi dalam keadaan basah atau tidak 

berpakaian. (Yongki, 2012). 

2. Konsep Dasar Asuhan Bayi Baru Lahir 

Adaptasi bayi baru lahir merupakan proses penyesuaian 

fungsional bayi dari didalam uterus ke kehidupan diluar uterus. 

Beberapa saat pertama kehidupan ekstrauteri yaitu waktu 

paling dinamis dalam seluruh siklus kehidupan, karena pada 

saat lahir bayi mengalami perubahan dari ketergantungan 

penuh ke mandiri. 

a. Perubahan Pernafasan 

Masa yang paling kritis pada bayi baru lahir adalah ketika 

harus mengatasi resistensi paru pada saat pernafasan 
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yang pertama kali. Dan proses pernafasan ini bukanlah 

kejadian yang mendadak, tetapi telah dipersiapkan lama 

sejak intrauteri. Selama dalam uterus, janin mendapat 

oksigen dari pertukaran gas melalui placenta, setelah bayi 

lahir pertukaran gas terjadi pada paru-paru (setelah tali 

pusat dipotong). 

Rangsangan unruk gerakan pernafasan pertama kali pada 

neonatus disebabkan karena adanya : 

1) Tekanan mekanis pada torak sewaktu melalui jalan 

lahir 

2) Penurunan tekanan oksigen dan kenaikan tekanan 

karbondioksida merangsang kemoreseptor pada sinus 

karotis (stimulasi kimiawi) 

3) Rangsangan dingin di daerah muka dapat merangsang 

permulaan gerak (stimulasi sensorik) 

4) Pada saat kepala bayi melewati jalan lahir, ia akan 

mengalami penekanan yang tinggal pada toraksnya, 

dan tekanan ini akan hilang dengan tiba-tiba setelah 

bayi lahir. Proses mekanis ini menyebabkan cairan 

yang ada di dalam paru-paru hilang kareana 

terstimulus oleh sensor kimia, suhu, serta mekanis 

akhirnya bayi memulai aktivitas napas untuk yang 

pertama kali 
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Bagan 2.1Gambar Perubahan sistem pernafasan bayi baru lahir 

 

 Sumber: Helen Varney, 2008; h. 879 

Tabel 2.1 Tabel.Respon Pernafasan (Varney, 2010). 

Respon Pernafasan Normal Respon Pernafasan Abnormal 

Frekuensi rata-rata: 40 kali/menit 

Rentang ; 30 – 60 kali/menit 

Pernafasan diafragma dan abdomen 

Bernafas melalaui hidung 

- 

- 

- 

Retraksi interkosta, retraksi xifoid 

 

Nafas cuping hidung 

Bunyi dengkuran saat ekspirasi 
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b. Perubahan Sirkulasi 

Pada Peredaran darah janin, didalam rahim darah 

yang kaya oksigen dan nutrisi berasal dari plasenta masuk 

kedalam tubuh janin melalui plasenta umbilicallis, sebagian 

masuk vena kava inferior melalui duktus venosus arantii. 

Kemudian darah dari vena cava inferior masuk ke atrium 

kanan dan bercampur dengan darah dari vena cava 

superior. Darah dari atrium kanan sebagian melalui 

foramen ovale masuk ke tarium kiri bercampur dengan 

darah yang berasal dari vena pulmonalis (Marmi, 2012). 

Dua peristiwa yang mengubah tekanan dalam sistem 

pembuluh darah: 

1) Pada saat tali pusat dipotong. Tekanan atrium kanan 

menurun karena berkurangnya aliran darah ke atrium 

kanan. Hal ini menyebabkan penurunan volume dan 

tekanan atrium kanan. Kedua hal ini membantu darah 

dengan kandungan oksigen sedikit mengalir ke paru-

paru untuk oksigenasi ulang 

2) Pernafasan pertama menurunkan resistensi pembuluh 

darah paru-paru dan meningkatkan tekanan atrium 

kanan. Oksigen pada pernafasan pertama 

menimbulkan relaksasi dan terbukanya sistem 

pembuluh darah paru-paru. Peningkatan sirkulasi ke 

paru-paru mengakibatkan peningkatan volume darah 

dan tekanan pada atrium kanan. Dengan peningkatan 
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tekanan atrium kanan dan penurunan tekanan atrium 

kiri, foramen ovale secara fungsional akan menutup. 

Dengan pernafasan O2 dalam darah akan meningkat, 

mengakibatkan ductus arteriosus berkontriksi dann 

menutup. Vena umbilikus, ductus venosus dan arteri 

hipogastrika dari tali pusat menutup dalam beberapa 

menit setelah lahir dan setelah tali pusat diklem. 

Penutupan anatomi jaringan fibrosa berlangsung 2-3 

bulan (Rukiyah, 2013;hal 39). 

c. Termoregulasi 

Pada hal ini bayi baru lahir memiliki kecenderungan 

menjadi cepat stress akibat perubahan pada suatu 

lingkungannya. Karena pada saat bayi masih berada 

didalam uterus atau rahim suhu berfluktuasi sedikit dan 

janin tidak perlu mengatur suhu. Suhu janin lebih tinggi dari 

pada suhu ibu yaitu  0,6°C. Kegagalan termoregulasi 

secara umum disebabkan kegagalan hipotalamus dalam 

menjalankan fungsinya dikarenakan berbagai penyebab. 

Keadaan hipoksia intrauterin/saat persalinan/post partum, 

defek neurologik dan paparan oabt prenatal 

(analgesik/anastesi) dapat menekan respons neurologik 

bayi dalam mempertahankan suhu tubuhnya. Bayi sepsis 

akan mengalami masalah dalam pengaturan suhu dapat 

menjadi hipotermi atau hipertermi. 
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Bagan 2.2. Gambar Akibat kehilangan panas pada bayi baru lahir (Varney, 2008) 

 

 

 

Stres karena suhu dingin   

 

Peningkatan metabolisme 

  

Peningkatan konsumsi 

oksigen 

 

 

Peningkatan penggunaan glukosa 

Metabolisme jaringan 

lemak cokelat (brown 

adipose tissue, BAT) 

 

Peningkatan frekuensi 

napas 

 

 

 

Peningkatan penggunaan cadangan 

glikogen 

  

Lebih banyak oksigen 

yang dibutuhkan 

daripada yang 

tersedia 

 

 

Penurunan cadangan glikogen 

Pelepasan asam lemak  

Hipoksia 

 

 

Hipoglikemia 

   

   

Metabolisme anaerob 

dan produksi asam 

laktat 

 

 

 

Kehilangan berat badan atau 

kegagalan untuk meningkatkan berat 

badan (menggunakan asupan kalori 

untuk energi versus pertumbuhan) 

Penurunan produksi 

surfaktan (membutuhkan 

Oksigen glukosa, perfusi 

paru yang adekuat) 

 

Penurunan Ph 

 

      Asidosis metabolik 

  Vasokonstriksi paru  

  

Gawat pernafasan 

 

Hipoksia lebih lanjut 
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3. Perpindahan Panas 

a) Penurunan produksi panas 

Hal ini dapat disebabkan kegagalan dalam sistem 

endokrin dan terjadi penurunan basal metabolisme 

tubuh, sehingga timbul proses penurunan produksi 

panas, misalnya pada keadaan disfungsi kelenjar 

tiroid,adrenal ataupun pituitaria. 

b) Peningkatan panas yang hilang 

Terjadi bila panas tubuh berpindah kelingkungan 

sekitar, dan tubuh kehilangan pans adapun mekanisme 

tubuh kehilangan panas dapat terjadi secara (Buku 

Ajar Neonatologi, 2010). 

Gambar 2.3 Gambar mekanisme kehilangan panas 

 

Sumber : DEPKES RI, 2005: h. 5-7 

 

4. Pengaturan Glukosa 

Berikut adalah bayi yang beresiko khusus mengalami 

hipoglikemia: 
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a) Bayi yang baru lahir mengalami restriksi pertumbuhan 

intrauteri 

b) Bayi lewat waktu 

c) Bayi kurang bulan 

d) Bayi yang mengalami gawat napas 

e) Bayi dan ibu penyandang diabetes 

Tabel 2.2 Tabel Pengaturan Glukosa 

Keterbatasan Tes Glukosa Tusukan Tumit 
Kemungkinan keterbatasan tes glukosa dari tes sampel kapiler tusukan 
tumit, antara lain: 

- Setiap reagen oksidase glukosa dipengaruhi oleh stosis vena 
pada kaki yang tidak hangat, yamg menyebabkan hasil tes 
tinggi palsu 

- Setrip tes mengukur glukosa whole blood yang lebih rendah 10 
hingga 15% daripada glukosa plasma 

- Sampel darah dari tusukan tumit merupakan darah vena yang 
memiliki konsentrasi glukosa lebih rendah dari pada darah 
arteri. Jika sampel kapiler atau normal ,tetapi bayi simtomatis, 
sampel glukosa plasma harus diambil melalui fungsi vena  

 

5. Klasifikasi Hipotermi 

Berdasarkan penurunan suhu tubuh klasifikasi hipotermi dibagi 

menjadi 3 yaitu: 

Klasifikasi suhu tubuh abnormal 

1) Hipotermi Ringan 

Apabila bayi kurang dari 36°C atau kedua kaki dan tangan 

teraba dingin 

2) Hipotermi Sedang 

Apabila suhu tubuh bayi 32°C-36°C 

3) Hipotermi Berat 

Apabila suhu tubuh bayi kurang dari 32°C 
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Tabel 2.3 Tabel Klasifikasi Hipotermi 

Temuan   

Anamnesis Pemeriksaan Klasifikasi 

- Bayi terpapar 
suhu lingkungan 
yang rendah 

- Waktu timbulnya 
kurang dari 2 hari 

- Suhu tubuh 36,4°C 
- Gangguan nafas 
- Denyut jantung 

kurang dari 100 
kali/menit 

- Malas minum 
-  Letergis 

Hipotermi Sedang 

- Bayi terpapar 
suhu lingkungan 
yang rendah 

- Waktu timbulnya 
kurang dari 2 hari 

- Suhu tubuh 32°C 
- Tanda lain 

hipotermi sedang 
- Kulit teraba keras 
- Nafas pelan dan 

dalam 

Hipotermi berat 

- Tidak terpapar 
dengan dingin 
atau panas yang 
berlebihan 

- Suhu tubuh 
berfluktuasi antara 
36°C - 39°C 
meskipun berada di 
suhu lingkungan 
yang stabil 

- Fluktuasi terjadi 
sesudah periode 
suhu stabil  

Suhu tubuh tidak stabil 

(lihat dugaan sepsis) 

- Bayi berada di 
lingkungan yang 
sangat panas, 
terpapar sinar 
matahari, berada 
di incubator, atau 
di bawah 
pemancar panas 

- Suhu tubuh 37,3°C 
- Tanda dehidrasi 

(elastisitas kulit 
turun, mata dan 
ubun-ubun besar 
cekung dan 
membaran mukosa 
kering) 

- Malas minum 
- Frekuensi nafas 

>60kali/mnt 
- Denyut jantung 

>160kali/menit 
- Letergi  

Hipotermia 

 

6. Komplikasi Hipotermi 

Akibat yang akan ditimbulkan dari hipotermi yaitu bayi 

akan menjadi Hipoglikemi sidosis metabolik, yang dikarenakan 

vasokonstriksi perifer dengan metabolisme anaerob sehingga 

kebutuhan oksigen pada bayi meningkat. Apabila metabolisme 

bayi meningkat dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan, 

gangguan pembekuan sehingga mengakibatkan perdarahan 
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pulmonal yang menyertai hipotermi berat, shock, apnea, 

perdarahan intra ventrikular (ai Yeyeh Rukiyah, 2010 hal: 284). 

D. NIFAS 

1. Pengertian 

Masa nifas (puerperium) dimulai setelah kelahiran plasenta dan 

berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum 

hamil. Masa nifas berlangsung selama 6 minggu. Pada hal ini, efek 

yang ditimbulkan dari masa nifas ibu harus selalu melakukan 

pemberian ASI kepada bayi agar bayinya tidak mengalami hipotermi. 

Batasan waktu nifas yang paling singkat (minimum) tidak ada batas 

waktunya, bahkan bisa jadi dalam waktu yang relatif pendek darah 

sudah keluar, sedangkan batasan maksimumnya adalah 40 hari 

(Ambarwati, 2008; hal 1). 

  

2. Tahapan Masa Nifas 

Pada masa nifas akan terjadi perubahan fisiologis yang mencangkup 

perubahan fisik, involusi uterus dan pengeluaran lokia, laktasi atau 

pengeluaran air susu ibu, perubahan sistem tubuh lainnya dan 

perubahan psikis (Mardiah, 2013; hal 2). 

Nifas dibagi menjadi 3 tahap: 

a. Puerpurium dini 

Kepulihan dimana ibu telah diperbolehkan berdiri dan berjalan-

jalan. Dalam agama Islam dianggap telah bersih dan boleh bekerja 

setelah 40 hari 
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b. Puerperium intermedial 

Kepulihan menyeluruh alat-alat genitalia yang lamanya 6-8 minggu 

c. Remote puerperium 

Waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna terutama 

bila selama hamil atau waktu persalinan mempunyai komplikasi. 

Waktu untuk sehat sempurna bisa berminggu-minggu, bulanan, 

tahunan. 

 

3. Program dan kebijakan teknis 

(Menurut Mardiah, 2013; hal 3) 

Tabel 2.4 Tabel. Kunjungan Ibu Nifas 

Kunjungan Waktu Tujuan 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-8 jam setelah 

persalinan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mencegah perdarahan 
masa nifas karena atonia 
uteri 

- Mendeteksi dan merawat 
penyebab lain 
perdarahan 

- Memberikan konseling 
kepada ibu atau salah 
satu anggota keluarga 
cara mencegah 
perdarahan pada masa 
nifas karena atonia uteri 

- Pemberian ASI awal 
- Melakukan hubungan 

antara ibu dan bayi baru 
lahir 

- Mencegah bayi tetap 
dengan cara mencegah 
hipotermi 

- Jika petugas kesehatan 
menolong persalinan, ia 
harus tinggal dengan ibu 
dan bayi baru lahir untuk 
2 jam pertama setelah 
kelhiran atau sampai ibu 
dan bayi dalam keadaan 
stabil 

- Memastikan involusi 
uterus berjalan normal; 
uterus berkontraksi, 
fundus di bawah 
umbilikus, tidak ada 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

 

6 hari setelah persalinan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 minggu setelah 

persalinan 

 

6 minggu setelah 

persalinan  

perdarahan abnormal, 
tidak ada bau 

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

- Memastikan ibu 
mendapatkan cukup 
makanan, cairan, dan 
istirahat 

- Memastikan ibu 
menyusui dengan baik 
dan tidak 
memperlihatkan tanda-
tanda penyulit 

- Memastikan konseling 
pada ibu mengenai 
asuhan pada bayi, tali 
pusat dan menjaga bayi 
tetap hangat serta 
merawat bayi sehari-hari 

- Sama dengan 6 hari 
setelah persalinan 

- Menanyakan pada ibu 
tentang penyulit yang ibu 
atau bayi alami 

- Memberikan konseling 
untuk KB secara dini 

 

4. Perubahan Fisiologis Masa Nifas 

a. Perubahan Sistem Reproduksi 

1) Uterus 

a) Proses Involusi 

Ini dimulai setelah lahirnya plasenta lengkap akibat 

kontraksi otot-otot polos uterus. Dan perubahan involusi 
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berlangsung dengan cepat. Fundus akan turun kira-kira1-2 

cm setiap 24 jam. 

b) Kontraksi 

Intensitas kontraksi akan meningkat secara bermakna 

segera setelah bayi lahir. 

2) Afterpain 

Tonus uterus yang meningkat pada primipara menyebabkan 

fundus pada umumnya tetap kencang. 

3) Tempat plasenta 

Segera setelah plasenta dan ketuban dikeluarkan, kontraksi 

vaskular dan trombsis menurunkan tempat plasenta ke suatu 

area yang tinggi dan bernodul tidak teratur. 

4) Lokia 

Rabas uterus yang keluar setelah bayi baru lahir disebut lokia. 

Lokia tersebut berwarna merah dan berubah menjadi warna 

merah tua atau merah coklat. 

5) Serviks 

Serviks akan berubah menjadi lunak dan konsistensinya 

menjadi lebih padat dan kembali ke bentuk semula 18 jam 

postpartum. 

6) Vagina dan Perineum 

Vagina semula sangat teregang dapat kembali secara 

bertahap ke ukuran sebelum hamil, enam sampai delapan 

minggu setelah bayi lahir. 
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7) Topangan Otot Panggul 

Jaringan penompang dasar panggul yang robek atau teregang 

saat ibu melahirkan memerlukan waktu sampai enam bulan 

untuk kembali ke tonus semula. 

b. Perubahan Sistem Pencernaan 

1) Nafsu Makan 

Ibu biasanya akan lapar segera setelah melahirkan dan tidak 

mengkonsumsi makanan yang ringan.  

2) Motilitas 

Penurunan tonus dan motilitas otot traktus digestivus menetap 

selama waktu singkat setelah bayi lahir. 

3) Defekasi 

Buang air besar spontan akan tertunda selama dua sampai 

tiga hari setelah ibu melahirkan. 

c. Perubahan Sistem Perkemihan 

1) Komponin Urine 

Glikosuria ginjal yang diinduksi oleh kehamilan menghilang. 

2) Diuresis Pascapartum 

12jam setelah melahirkan, ibu mulai membuang cairan yang 

tertimbun dijaringan selama hamil. 

3) Uretra dan Kandung Kemih 

Trauma akan terjadi pada uretra dan kandung kemih selam 

proses melahirkan, yakni sewaktu bayi melewati jalan lahir. 

d. Perubahan Sistem Muskuloskeletal Atau Diestasis Rektie 

Abdominalis 
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Adaptasi ini akan berlangsung secara baik pascapartum, adaptasi 

ini mencangkup hal-hal yang membantu relaksasi dan 

hipermobilitas sendi serta perubahan pusat berat ibu akibat 

pembesaran rahim. 

e. Perubahan Sistem Endokrin 

1) Hormon Plasenta 

Selama pascapartum terjadi perubahn hormon yang dramatis 

yaitu adanya penurunan hormon Human Plasental Enzyme. 

Hormon Hipofisis dan Fungsi Ovarium 

2) Perubahan Tanda-tanda Vital 

Perubahan tanda-tanda vital dapat terlihat jika ibu dalam 

keadaan normal.  

f. Perubahan Sistem Kardiovaskular 

1) Volume darah 

Perubahan volume darah bergantung pada beberapa 

faktor, yaitu kehilngan darah selama melahirkan dan 

mobilisasi serta pengeluaran cairan ekstravaskular. 

2) Curah Jantung 

Denyut jantung, volume sekuncup dan curah jantung 

meningkat sepanjang kehamilan.  

3) Varises 

Varises ditungkai dan disekitar anus (hemoroid) sering 

dijumpai pada wanita hamil. Varises dapat mengecil 

setelah bayi lahir. 
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g. Perubahan Sistem Hematologi 

1) Komponen Darah 

a) Hematokrit dan Hemoglobin 

b) Hitung sel darah putih 

c) Faktor koagulasi 

h. Perubahan Sistem Neurologi 

Perubahan rasa trauma yang terjadi setelah melahirkan 

i. Perubahan Sistem Imun 

Kebutuhan ibu untuk mendapatkan vaksinasi Rubella atau untuk 

mencegah isoimunisasi Rh ditetapkan. 

j. Perubahan Sistem Integumen 

Kloasma yang muncul pada masa hamil biasanya menghilang 

pada saat kehamilan berakhir. Hiperpigmentasi di areola dan linea 

nigra tidak menghilang seluruhnya setelah bayi lahir. Akan tetapi, 

pigmentasi di daerah tersebut mungkin menetap pada beberapa 

ibu. 

 

6. Tujuan Asuhan Masa Nifas 

a. Asuhan masa nifas bertujuan 

b. Menjaga kesehatan ibu dan bayi baik fisik maupun psikis 

c. Melakukan skrinning yang komprehensif 

d. Mendeteksi masalah 

e. Mengobati atau merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu dan 

bayi 
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f. Memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan 

kesehatan diri, nutrisi, keluarga berencana, menyusui, 

pemberian imunisasi, perawatan bayi agar tetap sehat 

g. Memberikan pelayanan keluarga berencana (KB) 

 

7. Peran dan Tanggung Jawab Bidan dalam Masa Nifas 

Peranan dan tanggung jawab bidan dalam masa nifas adalah: 

a. Mendeteksi komplikasi dan perlunya rujukan 

b. Memberikan konseling untuk ibu dan keluarganya mengenai 

cara mencegah perdarahan, mengenali tannda-tanda bahaya, 

menjaga gizi yang baik, serta mempraktekkan kebersihan 

yang aman 

c. Memfasilitasi hubungan dan ikatan batin antara ibu dan bayi 

d. Memulai dan mendorong pemberian ASI 

 

8. Patologi Masa Nifas 

Keadaan risiko tinggi postpartum (persalinan dengan retensio 

plasenta, atonia uteri postpartum, persalinan dengan robekan 

perineum yang luas, robekan serviks, vagina, dan ruptur uteri). 

(Manuaba, 2013; h.244). 

 

E. MASA ANTARA 

1. Keluarga Berencana 

a. Pengertian 
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Suatu upaya untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta 

masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan 

kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga kecil bahagia dan 

sejahtera (Wahyu, 2013; hal 363). 

b. Pelaksanaan Program Keluarga Berencana 

Tabel 2.5. Tabel Hubungan waktu dan Metode KB 

Waktu Metode KB 

Pasca-Melahirkan 

Pasca-Abortus 

AKDR 

Suntikan 

KB susuk (norplant 

implanon) 

Kontap wanita/pria 

Masa puerperium 

Tiga Bulan Pasca-Melahirkan 

Kondom 

AKDR 

Suntikan KB 

KB susuk 

Kontap 

Pantang Berkala 

Interval segera setelah menstruasi 

terbukti tidak Hamil melalui tes Hamil 

Pantang Berkala 

Kondom 

AKDR 

Suntikan 

KB susuk 

Kontap 

Spermisid 

KB Darurat Hubungan seks tanpa 

perlindungan KB 

 

 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Solichatun Nurul Wiranti, Kebidanan DIII UMP, 2014



53 

 

 

2. Kontrasepsi 

a. Pengertian 

Kontra artinya mencegah atau melawah, sedangkan konsepsi 

adalah pertemuan antara sel telur yang matang dan sel sperma 

yang mengakibatkan kehamilan.(Sukarni, 2013). 

b. Jenis–jenis kontrasepsi 

1) Kontrasepsi Alamiah 

a) Metode kalender 

Metode ini dengan memperhitungkan masa subur wanita 

yang berkaitan erat dengan siklus menstruasi.  

b) Suhu basal tubuh 

Waktu pengukuran harus pada saat yang sama setiap pagi 

dan setelah tidur nyenyak sedikitnya 3-5 jam serta masih 

dalam keadaa istirahat mutlak 

c) Metode lendir serviks 

Lendir serviks dapat diperiksa dengan jari pada vagina untuk 

mengetahui hari-hari kering dan basah. 

2) Kontrasepsi alamiah dengan menggunakan Alat 

a) Kondom 

Alat kontrasepsi yang bisa melindungi pemakainya dari 

penyakit menular seksual dan dapat mencegah perubahan 

prakanker tertentu pada sel-sel leher rahim.  
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b) Diafragma 

Palstik berbentuk kubah dengan sabuk yang lentur, 

dipasang pada serviks dan menjaga agar sperma tidak 

masuk ke dalam rahim. 

c) Spermaticid 

Alat kontrasepsi yang dimasukan kedalam vagina  

3) Kontrasepsi mekanis (AKDR/IUD) 

IUD merupakan cara kontrasepasi jangka panjang. Nama 

populernya adalah spiral. 

4) Kontrasepsi hormonal 

a) Pil 

Pil berisi hormon estrogen dan progesteron 

(1) Pil kombinasi 

Pil ini mengandung hormon estrogen dan progesterone. 

(2) Pil mini 

Ini hanya  mengandung hormon progesteron saja. 

 

b) Suntik 

Efektifitas kontrasepsi suntik adalah antara 99%dan 100%. 

(1) Jenis-jenis suntikan:  

(a) Depoprovera 

(b) Noristerat 

(2) Efek samping 

(a) Gangguan haid 

(b) Berat badan bertambah 
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(c) Sakit kepala pada sisitem kardioaskular 

c) Impant 

(1) Jenis-jenis implant 

(a) Norpant 

(b) Impalnon 

(c) Jadena dan indoplant 

5) Kontap (Kontrasepsi Mantap) 

a) Tubektomi 

Salah satu cara kontrasepsi dengan tindakan pembedahan 

yaitu memotong tuba fallopi atau tuba uterine. 

b) Vasektomi 

Suatu metode kontrasepsi operatif minor pada pria yang 

sangat aman sederhan dan sangat efektif (Wahyu, 2013; hal 

363). 
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TINJAUAN ASUHAN MEDIS 

Manajemen kebidanan adalah pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam 

menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis mulai dari 

pengakjian, analisis data, diagnosis kebidanan, perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi (Nanik Setiyawati, 2010 hal: 112). 

Metode Pendokumentasian SOAPIE 

Pendokumentasian atau catatan manajemen kebidanan dapat diterapkan 

dengan metode SOAPIE (Nanik Setyawati, hal 123). 

A. S (Subjektif) 

Pendokumentasian manajemen kebidanan menurut Helen Varney langkah 

pertama (pengakjain data), terutama data yang diperoleh melalui anamnesa.  

Berhubungan dengan masalah dari sudut pandang pasien. Data subjektif ini 

nantinya akan menguatkan diagnosis yang akan disusun. 

1. Menggambarkan pendokumentasian hanya pengumpulan data klien 

melalui anamnese 

2. Tanda gejala subjektif yang diperoleh dari hasil bertanya dari pasien, 

suami atau keluarga ( identitas umum, keluhan, riwayat menarche, 

riiwayat perkawinan, riwayat kehamilan, riwayat persalinan, riwayat KB, 

penyakit, riwayat penyakit keluarga, riwayat penyakit keturunan, riwayat 

psikososial, pola hidup.) 

3. Catatan ini berhubungan dengan masalah sudut pandang pasien. 

Ekspresi pasien mengenai kekhawatiran dan keluhannya dicatat 

sebagai kutipan langsung atau ringkasan yang berhubungan dengan 

diagnosa. Pada orang yang bisu, dibagian data dibelakang” S” diberi 
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tanda” 0” atau” X” ini menandakan orang itu bisu. Data subjektif 

menguatkan diagnosa yang akan dibuat. 

B. O (Objektif) 

Pendokumentasian manajemen kebidanan menurut Helen Varney pertama 

(pengakjian data), terutama data yang diperoleh melalui hasil observasi yang 

jujur dari pemeriksaan fisik pasien, pemeriksaan laboratorium/ pemeriksaan 

fisik lainnya. Catatan medik dan informasi dari keluarga atau orang lain 

dapat dimasukkan dalam data objektif.  

1. Menggambarkan pendokumentasian hasil analaisa dan fisik klien, hasil 

lab, dan test diagnostic lain yang dirumuskan dalam data focus untuk 

mendukung assessment. 

2. Tanda gejala objektif yang diperolah dari hasil pemeriksaan ( tanda KU, 

Fital sign, Fisik, khusus, kebidanan, pemeriksaan dalam, laboratorium dan 

pemeriksaan penunjang). Pemeriksaan dengan inspeksi, palpasi, 

auskultasi dan perkusi. 

3. Data ini memberi bukti gejala klinis pasien dan fakta yang berhubungan 

dengan diagnosa. Data fisiologis, hasil observasi yang jujur, informasi 

kajian teknologi (hasil Laboratorium, sinar X, rekaman CTG, dan lain-lain) 

dan informasi dari keluarga atau orang lain dapat dapat dimasukkan 

dalam kategori ini. Apa yang diobservasi oleh bidan akan menjadi 

komponen yang berarti dari diagnosa yang akan ditegakkan. 

C. A (Assesment) 

Pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi (kesimpulan) dari data 

subjektif dan objektif. Ini didokumentasikan manajemen kebidanan Helen 

Varney langkah kedua, ketiga dan keempat sehingga mencakup hal: 
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diagnosis kebidanan, masalah potensial serta identifikasi akan kebutuhan 

segera dan tindakan kolaborasi. 

1. Masalah atau diagnosa yang ditegakkan berdasarkan data atau 

informasi subjektif maupun objektif yang dikumpulkan atau 

disimpulkan. Karena keadaan pasien terus berubah dan selalu ada 

informasi baru baik subjektif maupun objektif, dan sering diungkapkan 

secara terpisah-pisah, maka proses pengkajian adalah suatu proses 

yang dinamik. Sering menganalisa adalah sesuatu yang penting dalam 

mengikuti perkembangan pasien dan menjamin suatu perubahan baru 

cepat diketahui dan dapat diikuti sehingga dapat diambil tindakan yang 

tepat. 

2. Menggambarkan pendokumentasian hasil analisa dan interpretasi 

datasubjektif dan objektif dalam suatu identifikasi : 

a. Diagnosa /masalah 

Diagnosa adalah rumusan dari hasil pengkajian mengenai kondisi 

klien : hamil, nbersalin, nifas dan bayi baru lahir .Berdaasarkan 

hasil analisa data yang didapat. 

b. Masalah segala sesuatu yang menyimpang sehingga kebutuhan 

klien terganggu, kemungkinan mengganggu kehamilan /kesehatan 

tetapi tidak masuk dalam diagnosa. 

c. Antisipasi masalah lain/diagnosa potensial 

D. P (Planning)  

Membuat rencana asuhan saat ini dan yang akan datang. Rencana asuhan 

disusun berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data.  Meskipun secara 

istilah, P adalah Planning/Perencanaan saja, namun P dalam metode 
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SOAP ini juga merupakan gambaran pendokumentasian Implementasi dan 

Evaluasi. 

Perencanaan 

Membuat rencana tindakan saat itu atau yang akan datang. Untuk 

mengusahakan tercapainya kondisi pasien yang sebaik mungkin atau 

menjaga mempertahankan kesejahteraannya. Proses ini termasuk kriteria 

tujuan tertentu dari kebutuhan pasien yang harus dicapai dalam batas 

waktu tertentu, tindakan yang diambil harus membantu pasien mencapai 

kemajuan dalam kesehatan dan harus sesuai dengan instruksi dokter. 

E. I (Implementasi) 

Pelaksanaan rencana tindakan untuk menghilangkan dan mengurangi 

masalah klien. Tindakan ini harus disetujui oleh klien kecuali bila tidak 

dilaksanakan akan membahayakan keselamatan klien. Oleh karena itu 

klien harus sebanyak mungkin menjadi bagian dari proses ini. Bila kondisi 

klien berubah, intervensi mungkin juga harus berubah atau disesuaikan. 

F. E (Evaluasi) 

Tafsiran dari efek tindakan yang telah diambil merupakan hal penting untuk 

menilai keefektifan asuhan yang diberikan. Analisis dari hasil yang dicapai 

menjadi fokus dari ketepatan nilai tindakan. Jika kriteria tujuan tidak 

tercapai, proses evaluasi dapat menjadi dasar untuk mengembangkan 

tindakan alternatif sehingga mencapai tujuan. 
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LANDASAN HUKUM KEWENANGAN BIDAN 

Kewenangan bidan dalam memberikan asuhan kebidanan ibu seacara 

komprehensif kepada ibu hamil, bersalin, bayi baru lahir, nifas dan masa antara 

(KB) pada Standar pelayanan kebidanan yang meliputi pasal 9 yang berisi bidan 

dalam menjalankan praktik berwenang untuk memberikan pelayanan yang 

meliputi pelayanan Kesehatan Ibu, anak dan kesehatan reproduksi perempuan 

dan keluarga berencana. 

Pada pasal 11 berisi tentang pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 9 huruf b diberikan pada bayi baru lahir, bayi, anak balita, dan anak 

prasekolah. Dalam hal ini bidan memberikan pelayanan kesehatan anak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk melakukan asuhan bayi 

baru lahir normal termasuk resusitasi, pencegahan hipotermi, inisiasi menyusui 

dini, injeksi vitamin K1, perawatan bayi baru lahir pada masa neonatal (0-28 

hari), perawatan tali pusat. Penanganan hipotermi  baik kegawat-daruratan pada 

bayi baru lahir dan segera merujuk. Setelah itu pemberian imunisasi 

,pemantauan tumbuh kembang bayi dan pemberian konseling serta pemberian 

surat keterangan kelahiran. 

Standar asuhan kebidanan komprehensif pada ibu hamil pada standar 3 

ini berisi tentang asuhan untuk ibu hamil yaitu yang berisi identifikasi ibu hamil/ 

bidan mempunyai tujuan melakukan kunjungan rumah dan berinteraksi dengan 

masyarakat secara berkala untuk memberikan penyuluhan dan memotivasi ibu, 

suami dan anggota keluarganya agar mendorong ibu untuk memeriksakan 

kehamilannya sejak dini dan secara teratur. Setelah itu bidan juga bekerjasama 

dengan tokoh masyarakat dan kader untuk menemukan ibu hamil dan 
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memastikan bahwa semua ibu hamil telah memeriksakan kandungan secara dini 

dan teratur. 

Standar 8 Persiapan Persalinan asuhan komprehensif yang diberikan 

pada saat persalinan yaitu pada standar pelayanan kebidanan pada standar 8 

yang berisi tentang persiapan bidan dalam memberikan saran yang tepat kepada 

ibu hamil, suami serta keluarganya pada trimester ketiga untuk memastikan 

bahwa persiapan persalinan yang bersih dan aman serta suasana yang 

menyenangkan akan direncanakan dengan baik. Syarat-syarat yang harus 

dilklakukan bidan antara lain harus melakukan kunjungan antenatal pada 

trimester 3, bidan harus melakukan persalinan yang aman bersih dan peralatan 

sudah lengkap dan bersih, harus tau apa saja persalinan yang akan dirujuk. 

Pada asuhan komprehensif untuk bayi baru lahir yang dilakukan bidan ini 

sesuai dengan standar 13 yang berisi perawatan bayi baru lahir. Tujuan dari 

standar 13 ini yaitu menilai kondisi bayi baru lahir dan membantu dimulainya 

pernafasan serta mencegah hipotermi, hipoglikemia dan infeksi yang terjadi pada 

bayi baru lahir. Hal ini yang dilakukan bidan yaitu memeriksa dan menilai pada 

bayi baru lahir untuk memastikan tidak ada tanda-tanda bahaya pada bayi dan 

bidan harus mencegah dan dapat menangani hipotermi. 

Asuhan yang diberikan secara komprehensif pada masa nifas oleh bidan 

ini dilakukan sesuai dengan standar pelayanan kebidanan ke 15. Tujuan dari 

standar pelayanan ini yaitu untuk memberikan pelayanan kepada ibu dan bayi 

sampai 42 hari setelah persalinan dan penyuluhan ASI ekslusif. Dalam 

memeberikan pelayanan ini bidan harus melakukan kunjungan rumah pada hari 

ketiga, minggu ke dua dan minggu ke enam setelah persalinan, untuk membantu 

proses pemulihan ibu dan bayi melalui penanganan tali pusat yang benar, 
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penemuan dini penanganan atau rujukan komplikasi yang mungkin terjadi pada 

masa nifas, serta memberikan penjelasan tentang kesehatan secara umum, 

kebersihan perorangan, makanan bergizi, perawatan bayi baru lahir, pemberian 

ASI, imunisasi dan KB atau masa antara. 

Standar kompetensi bidan yang harus dikuasi oleh bidan sesuai dengan 

ibu hamil, bersalin, bayi baru lahir, nifas dan keluarga berencana. Kompetensi 

yang harus dimilki oleh seorang bidan yaitu bidan harus memberikan asuhan 

yang bermutu tinggi dan komprehensif pada bayi baru lahir sehat sampai usia 1 

bulan. Ini ada di kompetensi ke 6. Pengetahuan-pengetahuan yang harus dimiliki 

oleh semua bidan yaitu antara lain tahu tentang mekanisme adaptasi bayi baru 

lahir terhadap kehidupan diluar uterus, kebutuhan-kebutuhan apa saja yang 

diberikan kepada bayi baru lahir, tumbuh kembang pada bayi selam 1 bulan, 

pemberian imunisasi, masalah dan komplikasi yang terjadi pada bayi baru lahir 

serta promosi kesehatan dan pencegahan penyakit pada bayi baru lahir sampai 

satu bulan. Keterampilan dasar yang harus dimiliki yaitu membersihkan jalan 

nafas dan memelihara kelancaran pernafasan dan merawat tali pusat, menjaga 

kehangatan dan menghindari panas yang berlebihan, menilai segera bayi baru 

lahir seperti nilai APGAR, melakukan pemeriksaan fisik yang terfokus pada bayi 

baru lahir, screening untuk menemukan adanya tanda kelainan pada bayi baru 

lahir yang tidak memungkinkan untuk hidup, mengatur posisi bayi pada saat 

menyusu kepada ibunya, memberikan imunisai kepada bayi, mengajarkan 

kepada ibu apa saja tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir, melakukan 

tindakan pertolongan kegawatdaruratan pada bayi baru lahir seperti: asfiksia, 

hipotermi, dan hipoglikemia, memindahkan secara aman bayi baru lahir 
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kefasilitas kegawat-daruratan apabila dimungkinkan, mendokumentasikan 

temuan-temuan dan intervensi yang dilakukan. 
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