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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Teori Medis 

1. Kehamilan  

a. 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 dalam 3 

triwulan yaitu triwulan pertama dimulai dari konsepsi sampai 3 bulan, 

triwulan kedua dimulai dari bulan ke empat sampai 6 bulan, triwulan 

ketiga dari bulan ketujuh sampai 9 bulan(Prawirohardjo, 2008, Hal: 89). 

b. Tujuan Asuhan Antenatal 

Memberikan layanan atau bantuan untuk meningkatkan kesehatan ibu 

hamil dalam rangka mewujudkan kesehatan ibu. Kegiatan yang 

dilakukan didalam pelayanan kebidanan dapat berupa peninngkatan, 

pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan (Hani Ummi, Kusbandiyah 

Jiarti dkk, 2010, Hal: 6). 

c. Perubahan Dan Adaptasi Psikologis Dalam Masa Kehamilan 

1) Perubahan psikologis pada kehamilan trimester 1 

Trimester pertama adalah saat yang spesial karena seorang 

ibu akan menyadari kehamilannya. Selama kehamilan sedapat 

mungkin wanita hamil harus beradaptasi dengan kondisi 

psikologisnya. Pada trimester pertama seorang ibu akan selalu 

mencari tanda-tanda untuk lebih meyakinkan bahwa dirinya 
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memang hamil. Segala perubahan yang terjadi pada tubuhnya 

akan selalu diperhatikan dengan seksama(Yeyeh, 2009, hal: 65). 

2) Perubahan psikologis pada kehamilan trimester 2 

a) Fase Prequickening 

Selama akhir trimester 1 dan masa preqiuckening pada 

trimester kedua, ibu hamil mengevaluasi lagi hubungannya 

dan segala aspek di dalamnya dengan ibunya yang telah 

terjadi selama ini.ibu menganalisa dan mengevaluasi kembali 

segala hubungan interpersonal yang telah terjadi dan akan 

menjadi basis/ dasar bagaimana ia mengembangkan 

hubungan dengan anak yang akan dilahirkannya. Ia akan 

menerima segala nilai dengan rasa hormat yang telah 

diberikan ibunya, namun bila ia menemukan adanya sikap 

yang negativ, maka ia akan menolaknya. Perasaan menolak 

terhadap sikap negatif ibunya akan menyebabkan rasa 

bersalah pada dirinya. Kecuali bila ibu hamil menyadari bahwa 

hal tersebut normal karena ia sedang mengembangkan 

identitas ke ibuannya(Yeyeh, 2009, hal: 68). 

b) Fase Postquickening 

Setelah ibu hamil merasakan quickening, identitas ke 

ibuan yang jelas akan muncul. Ibu hamil akan fokus pada 

kehamilannya dan persiapan menghadapi peran baru sebagai 

seorang ibu. Perubahan ini bisa menyebabkan kesedihan 

meninggalkan peran lamanya sebelum kehamilan, terutama 

pada ibu yang mengalami kehamilan pertama kali dan wanita 
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karir. Ibu harus diberikan pengertian bahwa ia terima sebelum 

kehamilannya. Pada wanita multigrafida peran baru artinya 

bagaimana ia menjelaskan hubungan dengan anaknya yang 

lain dan bagaimana bila nanti ia harus meninggalkan 

rumahnya untuk sementara pada proses persalinan 

ibuannya(Yeyeh, 2009, hal: 69). 

3) Perubahan psikologis pada kehamilan trimester 3 

Trimester tiga sering disebut periode penantian dengan 

penuh kewaspadaan. Pad periode ini wanita mulai menyadari 

kehadiran bayinya sebagai makhlik yang terpisah sehingga ia tidak 

sabar menanti kehadiran sang bayi. Perasaan was-was mengingat 

bayi dapat lahir kapanpun, membuatnya berjaga jaga dan 

memperhatikan serta menunggu tanda dan gejala persalinan 

muncul.  

Pergerakan janin dan pembesaran uterus menjadi hal yang 

mengingatkan keberadaan bayi. Wanita mungkin merasa cemas 

dengan kehidupan bayi dan kehidupannya sendiri seperti apakah 

bayinya akan lahir normal(Yeyeh, 2009, hal: 70). 

d. Tanda-tanda Kehamilan Pasti, Tidak Pasti, Kemungkinan  

1) Tanda tidak pasti (Presumptive sign) 

Tanda tidak pasti adalah perubahan-perubahan fisiologis yang 

dapat dikenali dari pengakuan atau yang dirasakan oleh wanita 

hamil ini(Hani Ummi, Kusbandiyah Jiarti dkk, 2010, Hal:72). 
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a) Amenorea 

Konsepsi dan nidasi menyebutkan tidak terjadi 

pembentukan folikel de graaf dan ovulasi sehingga menstruasi 

tidak terjadi. Lamanya amenorea dapat dikonfirmasi dengan 

memastikan hari pertama haid terakhir(HPHT), dan digunakan 

untuk memperkirakan usia kehamilan dan taksiran persalinan.  

b) Mual dan muntah 

Pengaruh estrogen dan progesteron terjadi pengeluaran 

asam lambung yang berlebihan dan menimbulkan mual 

muntah yang terjadi terutama pada pagi hari yang disebut 

morning sickness.  

c) Ngidam 

Wanita hamil sering menginginkan makanan tertentu, 

keinginan yang demikian disebut mengidam. Mengidam sering 

terjadi pada bulan-bulan pertama kehamilan dan akan 

menghilang dengan makin tuanya kehamilan. 

d) Synocope (pingsan) 

Terjadinya gangguan sirkulasi ke daerah kepala(sentral) 

menyebabkan iskemia susunan saraf pusat dan menimbulkan 

syncope atau pingsan. Hal ini sering terjadi terutama jika 

berada pada tempat yang ramai, biasanya akan hilang setelah 

16 minggu. 

e) Kelelahan 

Sering terjadi pada trimester pertama, akibat dari 

penurunan kecepatan basal metabolisme pada kehamilan 
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yang akan meningkat seiring pertambahan usia kehamilan 

akibat aktivitas metabolisme hasil konsepsi. 

f) Payudara tegang 

Estrogen meningkatkan perkembangan sistem duktus 

pada payudara,sedangkan progesteron menstimulasi 

perkembangan sistem alvelar payudara bersama 

somatomamotropin, hormon-hormon ini menimbulkan 

pembesaran payuudara, menimbulkan perasaan tegang dan 

nyeri selama dua bulan pertama kehamilan, pelebaran puting 

susu, serta pengeluaran kolostrum. 

g) Sering miksi 

Desakan rahim kedepan menyebabkan kandung kemih 

cepat terasa penuh dan sering miksi. Frekuensi miksi yang 

sering terjadi pada triwulan pertama akibat desakan uterus 

terhadap kandung kemih. Pada triwullan kedua umumnya 

keluhan ini akan berkurang karena uterus yang membesar 

keluar dari rongga panggul. Pada akhir triwulan, gejala bisa 

timbul karena janin mulai masuk kerongga panggul dan 

menekan kembali kandung kemih. 

h) Konstipasi atau obstipasi 

Pengaruh progesterone dapat menghambat peristaltik 

usus (tonus otot menurun) sehingga kesulitan untuk BAB. 
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i) Pigmentasi kulit 

Pigmentasi terjadi pada usia kehamilan lebih dari 12 

minggu. Terjadi akibat pengaruh hormon kortikosteroid 

plasenta yang merangsang melanofor dan kulit. 

j) Epulis 

Hipertropi papilla ginggivae/ gusi, sering terjadi pada 

triwulan pertama 

k) Varises atau penampakan pembuluh darah fena 

Pengaruh estrogen dan progesteron menyebabkan 

pelebaran pembuluh darah terutama bagi wanita yang 

mempunyai bakat. Varises dapat terjadi di sekitar genetalia 

eksterna kaki dan betis, serta payudara. Penampakan 

pembuluh darah ini dapat hilang setelah persalinan. 

2) Tanda kemungkinan(probability sign) 

Tanda kemungkinan adalah perubahan-perubahan fisiologis 

yang dapat diketahui oleh pemeriksa dengan melakukan 

pemeriksaan fisik kepada wanita hamil(Hani Ummi, Kusbandiyah 

Jiarti dkk, 2010, Hal:74). 

Tanda kemungkinan ini terdiri atas hal-hal berikut ini: 

(a) Pembesaran perut 

Terjadi akibat pembesaran uterus. Hal ini terjadi pada 

bulan keempat kehamilan. 

(b) Tanda hegar 

Tanda hegar adalah pelunakan dan dapat ditekannya 

isthmus uteri. 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Sri Rahayu, Kebidanan DIII UMP, 2014



17 
 

 
  

(c) Tanda goodel 

Adalah pelunakan serviks. Pada wanita yang tidak hamil 

serviks seperti ujung hidung, sedangkan pada wanita hamil 

melunak seperti bibir. 

(d) Tanda chadwicks 

Perubahan warna menjadi keunguan pada vulva dan 

mukosa vagina termasuk juga porsio dan serviks. 

(e) Tanda piscaseck 

Merupakan pembesaran uterus yang tidak simetris. 

Terjadi karena ovum berimplantasi pada daerah dekat dengan 

kornu sehingga daerah tersebut berkembang lebih dulu. 

(f) Kontraksi braxton hicks 

Merupakan peregangan sel-sel otot uterus, akibat 

meningkatnya actomysin di dalam otot uterus. Kontraksi ini 

tidak beritmik, sporadis, tidak nyeri, biasanya timbul pada 

kehamilan delapan minggu, tetapi baru dapat diamati dari 

pemeriksaan abdominal pada trimester ketiga. Kontraksi ini 

akan terus meningkat frekuensinya, lamanya dan 

kekuatannya sampai mendekati persalinan. 

(g) Teraba ballotement 

Ketukan yang mendadak pada uterus menyebabkan janin 

bergerak dalam cairan ketuban yang dapat dirasakan oleh 

tangan pemeriksa. Hal ini harus ada pada pemeriksaan 

kehamilan karena peradaban bagian seperti bentuk janin saja 

tidak cukup karena dapat saja merupakan myoma uteri. 
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(h) Pemeriksaan tes biologis kehamilan(planotest ) positife 

Pemeriksaan ini adalah untuk mendeteksi adanya 

human chorionic gonandotropin (hCG) yang diproduksi oleh 

sinsiotropoblastik sel selama kehamilan. Hormon ini disekresi 

diperedaran darah ibu (pada plasma darah), dan diekskresi 

pada urine ibu. Hormon ini dapat mulai dideteksi pada 26 hari 

setelah konsepsi dan meningkatkan dengan cepat pada hari 

ke 30-60. Tingkat tertinggi pada hari 60-70 usia gestasi, 

kemudian menurun pada hari ke 100-130. 

3) Tanda pasti(Positive sign) 

Tanda pasti adalah tanda yang menunjukan langsung 

keberadaan janin, yang dapat dilihat langsung oleh 

pemeriksa(Hani Ummi, Kusbandiyah Jiarti dkk, 2010, Hal:74). 

Tanda pasti kehamilan terdiri atas hal-hal berikut ini: 

(a) Gerakan janin dalam rahim 

Gerakan janin ini harus dapat diraba dengan jelas oleh 

pemeriksa. Gerakan janin baru dapat dirasakan pada usia 

kehamilan sekitar 20 minggu. 

(b) Denyut jantung janin 

Dapat didengar pada usia 12 minggu dengan 

menggunakan alat fetal electrocardiograf (misalnya dopler). 

Dengan stetoskop leanec, DJJ baru dapat didengar pada usia 

kehamilan 18-20 minggu. 
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(c) Bagian-bagian janin 

Bagian-bagian janin yaitu bagian besar janin(kepala dan 

bokong) serta bagian kecil janin(lengan dan kaki) dapat diraba 

dengan jelas pada usia kehamilan lebih tua (trimester 

terakhir). Bagian janin ini dapat dilihat lebih sempurna lagi 

menggunakan USG. 

(d) Kerangka janin 

Kerangka janin dapat dilihat dengan foto rontgen maupun 

USG. 

e. Pemeriksaan diagnostik kehamilan 

Berdasarkan perubahan-perubahan anatomik dan fisiologik, 

dapat dikumpulkan hal-hal mungkin bermakna pada pemeriksaan fisis 

maupun penunjang, untuk menuju pada diagnosis hehamilan(Sukarni 

Icesmi, Margareth, 2013, Hal:71). 

Gejala dan tanda yang dapat mengarahkan diagnosa adanya 

suatu kehamilan menurut Sukarni Icesmi, Margareth, 2013, Hal:71 

adalah sebagai berikut: 

1) Amenorea(sebenarnya bermakna jika 3 bulan atau lebih) 

2) Pembesaran uterus(tampak disertai pembesaran perut, atau pada 

kehamilan muda diperiksa dengan palpasi) 

3) Adanya kontraksi uterus pada palpasi (Braxoton-Hicks) 

4) Teraba/ terasa gerakan janin pada palpasi atau tampak pada 

imaging. Ballatement(+). Jika (-)curiga molahidatidosa. 
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5) Terdengar jantung janin (dengan alat laennec/ doppler)atau visual 

tampak jantung berdenyut pada imaging (fetal ultrasound 

echoscopy) 

6) Teraba bagian tubuh janin pada palpasi (leopold) atau tampak 

pada imaging (ultrasonografi) 

7) Perubahan serviks uterus(chadwick/ Hegar sign) 

8) Kurva suhu badan meningkat 

9) Tes urine B-hCG (Pack’s test/ GalliMainini ) positif, hati- hati 

karena positif palsu dapat juga terjadi misal karena urine kotor, 

alat kadaluarsa atau cara pemeriksaan yang salah. 

10) Titer B-hCG meningkat pada kehamilan sekitar 90 hari, kemudian 

menurun seperti awal kehamilan, bahkan dapat sampai tidak 

terdeteksi 

11) Perasaan mual dan muntah berulang, morning sickness 

12) Perubahan payudara 

13) Poliuria 

 

f. Pertumbuhan  Janin 

Menurut Sukarni Icesmi, Margareth, 2013, Hal:72 Janin dengan 

berat badan 500- 1000 gram (22-23 minggu) disebut imature. Dari 

minggu28-36 disebut preterm dan janin aterm adalah bila usia 

kehamilan lebih dari 37 minggu 
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1) Kehamilan 8 minggu 

Panjang 2,2-2,5 cm, Berat 1 gram, Bagian kepala lebih dari 

setengah tubuh janin, Dapat dikenali lobus hepar, Ginjal mulai 

terbentuk, Sel darah merah terdapat pada yolc sac dan hepar 

2) Kehamilan 12 minggu 

Panjang 7-9 cm, Berat 12-15 gram, Jari-jari memiliki kuku, 

Genetalia eksterna sudah dapat dibedakan antara laki dan 

perempuan, Volume cairan amnion 30 ml, Peristaltik usus sudah 

terjadi dan memiliki kemampuan menyerap glukosa 

3) Kehamilan 16 minggu 

Panjang 14-17cm, Berat 100 gram, Terdapat HbF, Pembentukan 

HbA mulai terjadi 

4) Kehamilan 20 minggu 

Berat 300 gram, Detak jantung dapat terdengar dengan 

menggunakan stetoskop DeLee, Terasa gerakan janin, Tinggi 

fundus uteri sekitar umbilikus 

5) Kehamilan 24 minggu 

Berat 600 gram, Timbunan lemak mulai terjadi, Viabilitas mungkin 

dapattercapai meski amatjarang terjadi 

6) Kehamilan 28 minggu 

a) Berat 1050 gram panjang 37 cm 

b) Gerakan pernafasan mulsi terlihat:surfactan paru masih 

sangat rendah 
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7) Kehamilan 32 minggu 

Berat 1700 gram dan panjang 42 gram, Persalinan pada periode 

ini 5 dan 6 neonatus dapat bertahan hidup 

8) Kehamilan 36 minggu 

Berat 2500 gram dan panjang 47 cm, Gambaran kulit keriput 

lenyap, Kemungkinan hidup besar 

9) Kehamilan 40 minggu 

Berat 3200-3500 gram panjang 50 cm, Diameter biparietal 9,5 cm 

 

g. Identifikasi Tanda bahaya ibu dan janin masa kehamilan muda 

Menurut Hani Ummi, Kusbandiyah Jiarti dkk, 2010, Hal:108 

tanda bahaya ibu dan janin masa kehamilan muda adalah sebagai 

berikut: 

1) Perdarahan pervaginam 

2) Hipertensi gravidarum 

3) Nyeri perut bagian bawah 

 

h. Identifikasi Tanda Bahaya Ibu dan Janin Masa Kehamilan Lanjut 

Menurut Hani Ummi, Kusbandiyah Jiarti dkk, 2010, Hal:116 

tanda bahaya ibu dan janin masa kehamilan lanjut adalah sebagai 

berikut: 

1) Perdarahan per vaginam 

2) Sakit kepala yang hebat dan menetap 

3) Perubahan visual secara tiba-tiba (pandangan kabur, rabun senja) 

4) Nyeri abdomen yang hebat 
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5) Bengkak pada muka atau tangan 

6) Bayi kurang bergerak seperti biasa 

 

i. Pemeriksaan penunjang menurut Hani Ummi, Kusbandiyah Jiarti 

dkk, 2010, Hal: 96. 

1) Pemeriksaan laboratorium 

Pada tempat berbeda, pemeriksaan laboratorium yang dilakukan 

pada tempat hamil berbeda yang meliputi haemoglobin, protein 

urine, glukosa dalam urine, VDRL/ RPR, faktor rhesus, golongan 

darah, HIV, Rubella, feses untuk ova/ telur cacing dan parasit 

2) Pemeriksaan Rontgen 

Pemeriksaan rontgen baiknya dilakukan pada kehamilan yang 

sudah agak lanjut karena sebelum bulan IV rangka janin belum 

tampak dan pada hamil muda pengaruh sinar rontgen terhadap 

janin lebih besar 

3) Pemeriksaan USG 

Kegunaan utama USG adalah diagnosis umur gestasi dan 

penafsiran ukuran fetal, penentuan umur gestasi dan penafsiran 

ukuran fetal, diagnosis dari malformasi janin, perdarahan 

pervaginam dengan penyebab yang tidak jelas, mengetahui posisi 

plasenta, mengetahui adanya kehamilan ganda, mengetahui 

adanya IUFD, mengetahui presentasi janin pada kasus yang tidak 

jelas, mengevaluasi pergerakan janin dan detak jantung janin, 

mendiagnosis adanya keabnormalan pada uterus dan pelvis 

selama kehamilan. 
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2. Persalinan 

a. Pengertian persalinan 

Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks 

dan janin turu kedalam jalan lahir. Kelahiran adalah proses dimana 

janin dan ketuban didorong keluar melalui jalan lahir(Prwirohardjo 

sarwono, 2008, Hal: 100). 

b. Klasifikasi atau jenis persalinan 

Ada 2 klasifikasi persalian berdasarkan cara dan usia 

kehamilan menurut Asrinah, Putri shinta siswoyo dkk, 2010, Hal: 2 

adalah sebagai berikut: 

1) Jenis persalian berdasarkan cara persalinan 

a) Persalinan normal 

Adalah proses lahirnya bayi pada letak belakang kepala (LBK) 

dengan tenaga ibu sendiri tanpa bantuan alat-alat serta tidak 

melukai ibu dan bayi yang umumnya berlangsung kurang dari 

24 jam. 

b) Persalinan buatan 

Adalah proses persalinan dengan bantuan dari tenaga luar. 

c) Persalinan anjuran 

Adalah bila kekuatan yang diperlukan untuk persalinan 

ditimbulkan dari luar dengan jalan rangsangan  
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2) Menurut usia kehamilan dan berat janin yang dilahirkan 

a. Abortus 

Adalah berakhirnya suatu kehamilan pada atau sebelum 

kehamilan tersebut berusia 22 minggu atau buah kehamilan 

belum mampu untuk hidup diluar kandungan 

b. Persalinan prematur 

Adalah persalinan dengan usia kehamilan 28-36 minggu 

dengan berat janin kurang dari 2499 gram 

c. Persalinan mature 

Adalah persalinan dengan usia kehamilan 37-42 minggu dan 

berat janin diatass 2500 gram 

d. Persalinan serotinus 

Adalah persalianan dengan usia kehamilan lebih dari 42 

minggu atau 2 minggu lebih dari waktu partus yang ditaksir. 

c. Sebab-sebab terjadinya persalinan 

Menurut Asrinah, Putri shinta siswoyo dkk, 2010, Hal: 3 sebab- sebab 

terjadinya persalinan adalah sebagai berikut: 

1) Teori keregangan 

Otot rahim mempunyai kemampuan meregang dalam batas 

tertentu. Setelahmelewati batas tersebut terjadi kontraksi sehingga 

persalinan dimulai. 

2) Teori penurunan progesterone 

Progesterone menurun menjadikan otot rahim sensitif sehingga 

menimbulkan his atau kontraksi 
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3) Teori oksitosin 

Pada akhir kehamilan kadar oksitosin bertambahsehingga dapat 

mengakibatkan his. 

4) Teopri pengaruh prostaglandin 

Konsentrasi prostaglandin meningkat pada usia kehamilan 15 

minggu yang dikeluarkan oleh desidua. Pemberian prostaglandin 

saat hamil dapat menimbulkan kontraksi otot rahim sehingga 

konsepsi dikeluarka. 

5) Teori plasenta menjadi tua 

Dengan bertambahnya usia kehamilan, plasenta menjadi tua dan 

menyebabkan villi corialis mengalami perubahan sehingga kadar 

estrogen dan progesteron turun. Hal ini menimbulkan kekejangan 

pembuluh darah dan menyebabkan kontraksi rahim. 

6) Teori distensi rahim 

Keadaan uterus yang erus membesar dan menjadi tegang 

mengakibatkan iskemia oto-otot uterus sehingga mengganggu 

sirkulasi uteroplasenter. 

7) Teori berkurangnya nutrisi 

Teori ini ditemukan pertama kali oleh Hipokrates. Bila nutrisi pada 

janin berkurang maka hasil konsepsi akan segera dilakukan. 

d. Faktor yang mempengaruhi persalinan 

Faktor yang mempengaruhi persalian menurut Sukarni Icesmi, 

Margareth, 2013, hal 186 adalah sebagai berikut: 

1) Power/ tenaga yangmendorong anak 

2) Passage/ panggul 
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3) Passager/ fetus 

e. Tujuan asuhan persalinan 

Memberikan asuhan yang memadai selama persalinan dalam upaya 

pertolongan persalinan yang bersih dan aman, dengan memperhatikan 

aspek asuhan sayang ibu dan bayi. 

f. Mekanisme persalinan 

Gerakan utama kepala janin pada proses persalianan menurut Sukarni 

Icesmi, Margareth, 2013, hal 186 adalah sebagai berikut: 

1) Engagement 

2) Flexion(fleksi) 

3) Descent 

4) Internal rotation(putar paksi dalam) 

5) Extension(ekstensi) 

6) External rotation(putar paksi luar) 

7) Expulsion 

g. tanda persalinan sudah dekat 

Menurut Manuaba, 2010, hal: 172 tanda persalinan sudah dekat 

adalah sebagai berikut: 

1) terjadi lightening 

Menjelang minggu ke 36 pada primgravida terjadi penurunan 

fundus uteri karena kepala bayi sudah masuk pintu atas panggul 

yang disebabkan oleh kontraksi braxton hicks, ketegangan dinding 

perut, ketegangan ligamentum rotundum, gaya berat janin dimana 

kepala kearah bawah. Masuknya kepala bayi kepintu atas panggul 

dirasakan ibu hamil sebagai teras ringan dibagian atas. Rasa 
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sesaknya berkurang, di bagian bawah terasa sesak, terjadi 

kesulitan saat berjalan, dan sering berkemih. 

2) terjadi his permulaan 

Pada saat hamil muda sering terjadi kontraksi braxton hicks. 

Kontraksi ini dapat dikemukakan sebagai keluhan karena dirasakan 

sakit, dan mengganggu. Kontraksi braxfon hicks terjadi karena 

perubahan keseimbangan estrogen, progesteron dan memberikan 

kesempatan rangsangan oksitosin. Dengan makin tua usia 

kehamilan pengeluaran estrogen dan progesterone makin 

berkurang sehingga oksitosin dapat menimbulkan kontraksi yang 

lebih sering sebagai his palsu. 

h. Tanda- tanda persalinan 

Menurut Asrinah, Putri shinta siswoyo dkk, 2010, Hal: 6 tanda-tanda 

persalinan adalah sebagai berikut: 

1) Terjadinya his persalinan 

2) Bloody show(pengeluaran lendir disertai darah melalui fagina) 

3) Pengeluaran cairan 

i. Persalinan kala 1 

Kala satu persalinan dimulai sejak terjadinya kontraksi uterus 

dan pembukaan serviks hingga mencapai pembukaan lengkap. 

Perslianan kala satu dibagi 2 fase yaitu fase laten dan fase aktif 

Sukarni Icesmi, Margareth, 2013, hal:212 

Fase laten persalinan dimulai sejak awal kontraksi yang 

menyebabkan penipisan dan pembukaan serviks secara bertahap 
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pembukaan serviks kurang dari 4 cm, biasanya berlangsung hingga 

dibawah 8 jam. 

Fase aktif persalinan frekuensi dan lamanya kontraksi uterus 

umumnya meningkat (kontraksi dianggap adekuat/ memadai jika 

terjadi tiga kali atau lebih dalam waktu 10 menit dan berlangsung 

selama 40 detik atau lebih ), serviks membuka dari 4 ke 10 cm 

biasanya dengan kecepatan 1 cm atau lebih per jam hingga 

pembukaan lengkap, terjadi penurunan bagian terbawak janin. 

Fase aktif dibgi 3 fase akselerasi dalam waktu 2 jam pembukaan 

3 cm menjadi 4 cm, fase dilatasi maksimal dalam waktu 2 jam 

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

deselerasi pembukaan menjadi lambat kembali, dalam waktu 2 jam 

pembukaan dari 9 menjadi lengkap. Fase-fase terebut dijumpai pada 

primigrafida. Pada multigrafida pun terjadi demikian akan tetapi fase 

laten fasee aktif dan fase deselerasi erjadi lebih pendek. 

1) Perubahan-perubahan fisiologis kala 1 

a) Perubahan hormonal 

b) Perubahan pada vagina dan dasar panggul 

(1) kala 1: ketuban meregang vagina bagian atas  

(2) setelah ketuban pecah: perubahan vagina dan dasar 

panggul karena bagian depan anak 

c) Perubahan serviks 

(1) Pendataran 

(2) Pembukaan 
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2) Keadaan psikologis ibu bersalin kala 1 

Pada kala 1 jarang ibu akan mengalami perubahan psikologi 

a) Rasa takut 

b) Stress 

c) Ketidaknyamanan 

d) Cemas 

e) Marah-marah dll 

3) Kebutuhan dasar ibu bersalin kala 1 

a) Kebutuhan akan rasa aman dan nyaman 

b) Nutrisi 

c) Kebutuhan privasi 

d) Kebutuhan dukungan emosional sosial dan spriritual 

4) Penyulit kala 1 

a) Partus lama 

b) Gawat janin 

c) Ruptura uteri 

5) Identifikasi Tanda bahaya persalinan kala 1 menurut Sumarah, 

widyastuti Yani, Hal:81 adalah sebagai berikut: 

a)  tekanan darah > 140/ 90 mmHg, rujuk ibu dengan 

membaringkan ibu miring kekiri sambil di infus dengan larutan 

D5%. 

b) temperatur > 38 c beri minum banyak beri antibiotika dan 

rujuk 
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c) DJJ<100 atau> 160 / menit, posisi ibu miring kekiri, beri 

oksigen, rehidrasi, bila membaik diteruskan dengan pantauan 

partograf, bila tidak membaik rujuk 

d) kontraksi <2 kali dalam 10 menit berlangsung < 40 detik atur 

ambulasi, perubahan posisi tidur, kosongkan kandung kemih, 

stimulasi puting susu, memberi nutrisi, jika partograf melebihi 

garis waspada rujuk. 

e) serviks melewati garis waspada beri hidrasi, rujuk 

f) cairan anmiontic bercampur mekonium/ darah/ berbau beri 

hidrasi antibiotika, posisi tidur miring kekiri, rujuk 

g) urine, volume sedikit dan kental beri minum banyak. 

j. Persalinan kala 2  

Menurut Sukarni Icesmi, Margareth, 2013, hal:217 persalinan kala 

2 meliputi: 

1) Perubahan fisiologi / respon fisiologis persalinan kala II 

a) Perubahan fisiologis secara umum yang terjadi pada 

persalinan kala II: 

(1) His menjadi lebih kuat dan lebih sering  

(2) Timbul tenaga untuk meneran 

(3) Perunahan dalam dasar panggul 

(4) Lahirnya fetus 

2) Respon psikologis persalinan kala II 

a) Emotinal distress 

b) Nyeri menurunkan kemampuan mengendalikan emosi (cepat 

marah) 
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c) Lemah 

d) Takut 

e) Kultur(respon terhadap nyeri, posisi, pilihan kerabat yang 

mendampingi, perbedaan kultur harus diperhatikan ) 

3) Identifikasi Tanda dan gejala persalinan kala II 

a) Ibu merasakan ingin meneran bersamaan dengan terjadinya 

kontraksi 

b) Ibu merasakan ada peningkatan tekanan pada rektum/ vagina 

c) Perineum menonjol 

d) Vulva vagina, spinter ani membuka 

e) Meningkatnya pengeluaran lendir darah 

4) Diagnosa persalinan kala II 

Diagnosa kala II dapat ditegakan atas dasar hasil pemeriksaan 

dalam yang menunjukan pembukaan serviks telah lengkap dan 

terlihat bagian kepala bayi pada introitus vagina atau kepala janin 

sudah tampak di vulva dengan diameter 5-6 cm 

5) Kebutuhan dasar selama persalinan 

a) Memberikan dukungan terus menerus kepada ibu  

b) Menjaga kebersihan diri 

c) Kenyamanan bagi ibu 

6) Menolong persalinan 

a) Persiapan persalinan 

(1) Persiapan ruangan 

(a) Ruangan hangat dan bersih 

(b) Sumber air bersih dan mengalir 
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(c) Air dtt 

(d) Air bersih dengan julamh yang cukup dan tersedia 

alat alat kebersihan 

(e) Kamar mandi yang  bersih dan jangan lupa di DTT 

(f) Tempat cukup luas, ibu mendapatkan privaco 

(g) Penerangan yang cukup baik 

(h) Tempat tidur yang bersih 

(i) Tempat yang bersih 

(j) Meja yang bersih 

(2) Persiapan penolong 

(a) Cuci tangan sebelum dan sesudah tindakan 

(b) Pakai sarung tangan 

(c) Perlengkapan perlindungan pribadi 

(3) Persiapan perlengkapan persalinan 

(a) Partus set, heacting set 

(b) Tempat sampah 

(c) Tempat pakaian kotor 

(d) Alat pemeriksaan vital sign 

(e) Obat- obatan 

(f) Alat suntik 

(g) Bahan habis pakai 

(h) Pakaian bayi 

(4) Persiapan ruangan untuk melahirkan bayi 

Ruangan harus bersih dan hangat  
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(5) Persiapan ibu dan keluarga 

(a) Pendampingan oleh keluarga 

(b) Libatkan keluarga dalam asuhan ibu 

(c) Support ibu dan keluarga 

(d) Tentramkan hati ibu selama kala II 

(e) Bantu ibu memilih posisi yang nyaman saat bersalin 

(f) Ajarkan minum ibu selama kala II 

(g) Membersihkan perineum ibu 

(h) Pengosongan kandung kemih 

(i) amniotomi 

b) Mendiagnosa persalinan kala II dan membimbing meneran 

berikut tindakan dalam mendiagnosis kala II persalinan dan 

membimbing meneran 

(1) Cuci tangan 

(2) Pakai saryng tangan DTT/ steril 

(3) Lakukan PD untuk memastikan pembukaaan sudah 

lengkap lalu lepaskan: 

(a) Jika pembukaan belum lengkap 

Tentramkan ibu, bantu mencari posisi nyaman 

ajarkan cara bernafas selama kontraksi berlangsung. 

Pantau kondisi ibu dan jani 

(b) Jika ibu ingin meneran tapi pembukaan belum 

lengkap 
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Beritahu belum saatnya meneran beri semangat 

ajarkan cara bernafas cepat selama kontraksi bantu 

memperoleh posisi nyaman 

(c) Jika pembukaan lengkap ibu ingin meneran 

a. Beritahu ibu bahwa hanya dorongan alamiah yang 

mengisyaratkan ia untuk meneran dan beristirahat 

diantara kontraksi 

b. Ibu dapat memilih posisi yang nyaman  

c. Beri keluasaan mengeluarkan suars selama 

persalinan 

d. Ibu memegang kendali dan mengatur saat 

memeran 

e. Sabagian besar daya dorong untuk melahirkan 

dihasilakan dari kontraksi uterus meneran hanya 

menambah daya kontraksi untuk mengeluarkan 

bayi 

f. Membimbing ibu meneran 

g. Anjurkan  keluarga membantu dan mendukung  

h. Beri cukup minum 

i. Pantau DJJ 5- 10 menit 

j. Pastikan ibu dapat istirahat diantara kontraksi 

k. Tanda pasti kala II: unggu samoai ibu ada 

dorongan spontan untuk meneran 

c) Pemantauan selama penatalaksanaan kala II 

(1) Nadi ibu tiap 30 menit 
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(2) Frekuensi dan lama kontraksi setiap 30 menit 

(3) DJJ tiap selesai meneran 

(4) Penurunan kepala bayi perabdomen tiap 30 menit periksa 

dalam tiap 60 menit kalau ada indikasi 

(5) Bila ketuban pecah lihat keadaannya 

(6) Adakah presentasi majemuk 

(7) Putar paksi segera setelah kepala lahir 

(8) Adanya kehamilan kembar yang belum terdeteksi 

d) Memncegah laserasi 

(1) Kerjasama yang baik antara ibu dan penolong terutama 

saat kepal crowning (5-6 cm di vulva) 

(2) Kelahiran kepala yang terkendalai dan perlahan 

memberikan waktu pada vagina dan perineum untuk 

mengadakan penyesuaian untuk mengurangi robekan 

(3) Saat kepala cowning anjurkan ibu untuk bernafas cepat 

e) Melahirkan kepala 

Saat kepala crowning letakan kain diatas perut ibu dan di 

bawah bokong ibu (dilipat 1/3 bagian. ) dilindungi perineum 

dengan satu tangan tangan yang lain diletakan pada kepala 

bayi untuk menahan kepala bayi secara lembut agar tidak 

terjadi defleksi secara cepat. Perhatikan perineum saat kepala 

lahir usap muka bayi secara lembut dengan kassa/ kain 

bersih/ DTT dan bersihkan mulut dan hidung bayi 
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f) Melahirkan bahu 

(1) Setelah membersihkan kepala bayi tunggu sampai bayi 

melakukan putaran paksi luar 

(2) Setelah itu letakan satu tangan pada masing- masing sisi 

kepala bayi(bipariental) dan beritahu pada ibu meneran 

pada kontraksi berikutnya 

(3) Lakukan tarikan perlahan ke arah bawah dan lahir bahu 

anterior lalu tarik ke arah atas dan lahir bahu posterior. 

g) Melahirkan tubuh bayi 

(1) Saat bahu posterior lahir letakan satu tangan dibawah 

kepala bayi  

(2) Gunakan tangan ini untuk mengendalikan kelahiran bayi 

saat melewati perineum 

(3) Letakan tangan yang satunya dibagian anerior bayi unutk 

mengendalikan siku dan tangan bayi dengan cara 

menyusuri badan bayi sampai kaki dengan menyelipkan 

satu jari di antara paha sampai pergelangan kaki. 

(4) Setelah bayi lahir pegang bayi sedemikian rupa, 

kemudian letakan bayi di atas perut ibu dengan posisi 

melintanng pada perut ibu 

(5) Keringkan bayi 

(6) Klem tali pusat dan potong 

(7) Ganti kain pembungkus bayi dengan yang kering  

h) Memotong tali pusat 

(1) Klem tali pusat 3 cm dari perut bayi 
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(2) Dari klem pertama pasang klem kedua dengan jarak 2 cm 

(3) Potong antara kedua klem 

k. Persalinan kala 3 

Persalinan kala III (tiga) dimulai segera setelah bayi lahir dan berakhir 

dengan lahirnya plasenta serta selaput ketuban yang berlangsung 

tidak lebih dari 30 menit (Asrinah, Putri shinta siswoyo dkk, 2010, Hal: 

5 ) 

Manajemen aktif pada kala III persalinan menurut Prwirohardjo, 2008, 

Hal: 116 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Manajemen Aktif Kala II 

Langkah- langkah inti Deskripsi dan keterangan 

Jepit dan gunting tali pusat 
sedini mungkin 
 
Memberikan oksitosin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melakukan penegangan tali 
pusat terkendali atau PTT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dengan penjepitan tali pusat dini akan  
memulai proses pelepasan plasenta 
 
Oksitosin merangsang uterus berkontraksi yang 
juga mempercepat pelepasan plasenta: 
a. Oksitosin 10 u IM dapat diberiakan ketika 

kelahiran bahu depan bayi jika petugas lebih 
dari satu dan pasti hanya ada bayi tunggal 

b. Oksitosin dapat diberikan dalam 2 menit setelah 
kelahiran bayi jika hanya ada seorang petugas 
dan hanya ada bayi tunggal 

c. Oksitosin 10 u IM dapat diulangi setelah 15 
menit jika plasenta masih belum lahir 

Jika oksitosin tidak tersedia , rangsang puting 
payudara ibu atau berikan asi pada bayi guna 
menghasilakan oksitosin alamiah 
 
PTT mempercepat kelahiran plasenta begitu sudah 
terlepas: 
a. Satu tangan diletakan pada korpus uteri tepat 

diatas simfisis pubis. Selama kontraksi tangan 
mendorong korpus uteri dengan gerakan dorso 
kranial ke arah belakang dan ke arah kepala 
ibu 

b. Tangan yang satu memegang tali pusat dekat 
pembukaan vagina dan melakukan tarikan tali 
pusat yng terus menerus dalam tegangan yang 
sama dengan tangan ke uterus selama 
kontraksi 

PTT dilakukan hanya selama uterus berkontraksi. 
Tangan pada uterus merasakan kontraksi, ibu dapat 
juga memberitahu petugas ketika ia merasakan 
kontraksi. Ketika uterus sedang tidak berkontraksi 
tangaan petugas dapat tetap berada pada uterus 
tetapi bukan melakukan PTT. Ulangi langkah-
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Masase fundus 

langkah PTT pada setiap kontraksi sampai plasenta 
terlepas. 
Begitu plasenta terlepas, keluarkan dari jalan lahir 
dengan menggertakan tangan atau klem pada tali 
pusat mendekati plasenta, keluarkan plasenta 
dengan gerakan ke bawah dan ke atas sesuai jalan 
lahir. Kedua tangan dapat memegang plasenta dan 
perlahan memutar plasenta searah jarum jam untuk 
mengeluarkan selaput ketuban. 
 
Segera setelah plasenta dan selaputnya dilahirkan 
masase fundus agar menimbulkan kontraksi. Hal ini 
dapat mengurangi pengeluaran darah dan 
mencegah perdarahan postpartum. Jika uterus tidak 
berkontaksi kuat selama 10-15 detik, atau jika 
perdarahan hebat terjadi , mulailah segera 
melakukan kompreai bimanual. Jika atonia uteri 
tidak teratasi dalam waktu 1-2 menit, ikuti protokol 
untuk perdarahan pospartum. 

 

l. Kala IV 

Pemantauan postpartum merupakan saat paling kritis untuk mencegah 

kematian ib, terutama kematian ibu disebabkan karena perdarahan. 

Selama kala IV peetugas harus memantau ibu setiap 15 menit pada 

jam pertama setelah kelahiran plasenta, setiap 30 menit pada jam 

kedua setelah persalinan. Jika kondisi ibu tidak stabil, maka ibu harus 

dipantau lebih sering(Prwirohardjo, 2008, Hal: 118). 

Tabel 2.2 Postpartum 2 Jam 

Periksa Deskripsi 
Fundus 
 
 
 
 
 
Plasenta 
 
 
Selaput ketuban 
 
 
Perineum 
 
 
Memperkirakan 
pengeluaran darah 
 

Rasakan apakah fundus berkontraksi kuat dan berada di 
atau bawah umbilikus. Periksa fundus: 
a. Setiap 15 menit pada jam pertama setelah persalinan 
b. Setiap 30 menit pada jam kedua setelah persalinan 
c. Masase fundus jika perlu untuk menimbulkan kontraksi 
 
Periksa kelengkapannya untuk memastikan tidak ada bagian- 
bagian yang tersisa dalam uterus. 
 
Periksa kelengkapannya untuk memastikan tidak ada bagia-
bagian yang tersisa dalam uterus. 
 
Periksa luka robekan perineum dan vagina yang 
membutuhkan jahitan. 
 
Dengan memperkirakan darah yang menyerap pada kain 
atau dengan menentukan beberapa banyak kantong darah 
500 cc dapat terisi. 
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Lokhia 
 
 
 
Kandung kemih 
 
 
 
kondisi ibu 
 
 
 
 
 
Kondisi bayi baru 
lahir 
 
 

a. Tidak meletakan pispot pada ibu untuk menampung 
darah 

b. Tidak menyumbat vagina dengan kain untuk menyerap 
darah 

c. Pengeluaran darah abnormal > 500 cc 
 
Periksa apakah ada darah keluar langsung pada saat 
memeriksa uterus. Jika uterus berkontraksi kuat, lokhia 
kemungkinan tidak lebih dari mentruasi 
 
Periksa untuk memastikan kandung kemih tidak penuh. 
Kandung kemih yang penuh, mendorong uerus ke atas dan 
menghalangi uterus berkontraksi sepenuhnya. 
 
a. Periksa setiap 15 menit pada jam pertama dan setiap 30 

menit pada jam kedua setelah persalinan. Jika kondisi 
ibu idak stabil pantau ibu lebih sering 

b. Apakah ibu membutuhkan minum? 
c. Apakah ibu ingin memegang bayinya? 

 
a. Apakah bayi bernafas dengan baik/ memuaskan? 
b. Apakah bayi kering dan hangat? 
Apakah bayi siap disusui/ pemberian asi memuaskan? 
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3. Bayi Baru Lahir Normal 

a. Definisi bayi baru lahir Normal 

Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dalam presentasi 

belakng kepala melaui vagina tanpa memakai alat, pada usia 

kehamilan genap 37 minggu sapai dengan 42 minggu, dengan berat 

badan 2500-4000 gram, nilai apgar > 7 dan tanpa cacat 

bawaan.(Rukiyah Ai Yeyeh, Yulianti Lia, 2012, Hal: 2). 

b. Tanda – tanda bayi baru lahir normal 

Bayi baru lahir dikatakan normal jika mempunyai beberapa tanda 

antara lain: appearance color (warna kulit), seluruh tubuh kemerah-

merahan, pulse (heart Rate) atau frekuensi jantung > 100 x/ menit, 

grimace (reaksi terhadao rangsangan), menangis, batuk/ bersin, 

activity(tonus otot ), gerakan aktif, respiration, bayi menangis 

kuat(Rukiyah Ai Yeyeh, Yulianti Lia, 2012, Hal: 2). 

Kehangatan tidak terlalu panas lebih dari 38 c atau terlalu dingin 

kurang dari 36 c warna kuning pada kulit, terjadi pada hari ke 2-3 tidak 

biru, pucat, memar, pada saat diberi makanan hisapan kuat, tidak 

mengantuk berlebihan, tidak terlihat tanda-tanda infeksi pada tali pusat 

serta merah, bengkak, keluar cairan, bau busuk dapat berkemih 

selama 24 jam, tinja lembek tua, tidak ada lender atau darah pada tinja 

menggigil atau tangisan atau tangisan kuat, tidak terlalu menggantung 

kejang- kejang harus tidak bisa tenang(Rukiyah Ai Yeyeh, Yulianti Lia, 

2012, Hal:3. 
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c. Penilaian klinik 

Tujuannya adalah mengetahui derajat vitalitas dan mengukur 

reaksi bayi terhadap tindakan resusitasi. Derajat vitalis bayi adalah 

kemampuan sejumlah fungsi tubuh yang bersifat esensial, dan 

kompleks untuk berlangsungnya kelangsungan hidup bayi seperti 

pernafasan, denyut jantung, sirkulasi darah, dan refleks-refleks primitif 

seperti menghisap dan mencari puting susu. Pada saat kelahiran 

apabila bayi gagal menunjukan reaksi vital, maka akan erjadi 

penurunan denyut jantung secara cepat, tubuh menjadi biru atau pucat 

dan refleks-refleks melemah sampai menghilang. Bila tidak segara 

ditangani secara tepat cepat dan benar, keadaan umum bayi akan 

menurun dengan cepat dan mungkin meninggal. Pada beberapa bayi 

mungkin pulih kembali secara sepontan dalam 10-30 menit sesudah 

lahir, tetapi bayi ibi tetap mempunyai resiko tinggi untuk cacat di 

kemudian hari(Prawirohardjo, 2008, Hal: 133). 

d. Penanganan bayi baru lahir 

Tujuan utama perawaatan bayi segera sesudah lahir menurut 

Prawirohardjo, 2008, Hal: 133 adalah sebagai berikut: 

1) Membersihkan jalan nafas 

2) Memotong dan merawat tali pusat 

3) Mempertahankan suhu tubuh bayi 

4) Identifikasi 

5) Pencegahan infeksi 
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e. Keuntungan pemberian ASI awal 

Menurut Sulistyawati Ari, Nugraheny Esti, 2010 Hal: 216  

mengatakan bahwa Pemberian ASI awal (IMD) membawa banyak 

sekali keuntungan untuk ibu dan bayi diantaranya yaitu : 

1) Mendekatkan hubungan batin ibu- bayi karena pada IMD terjadi 

komunikasi batin secara sangat pribadi dan intensif 

2) Bayi akan mengenal ibunya lebih dini sehingga akan 

memperlancar proses laktasi 

3) Suhu tubuh bayi stabil karena hipotermi telah dikoreksi panas 

tubuh ibunya 

4) Refleks oksitosin ibu akan berfungsi maksimal  

5) Mempercepat produksi ASI, karena sudah mendapat rangsangan 

isapan dari bayi lebih awal 

f. Pedoman pemberian ASI 

Pedoman pemberian ASI antara lain menyusui bayinya setiap 

bayi menginginkan, jangan berikan makanan maupun minuman lain 

selain ASI (ASI eklusif selama 6 bulan) kecuali ada alasan 

medis(Rukiyah Ai Yeyeh, Yulianti Lia, 2012, Hal: 13). 

g. Perawatan bayi baru lahir 

Pertolongan pada saat bayi lahir menurut Sondakh Jenny, Mid m 

Clin, 2013, hal 159 adalah sebagai berikut: 

1) Sambil menilai pernafasan secara cepat , letakan bayi dengan 

handuk diatas perut ibu 

2) Dengan kain yang bersih dan kering atau  kasa, bersihkan darah 

atau lendir dari wajah bayi agar jalan udara tidaak terhalang. 
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Periksa ulang pernapasan bayi sebagian besar bayi akan 

menangis atau bernafas secara spontan dalam waktu 30 detik 

setelah lahir. 

Perawatan lain- lain: 

1) Lakukan perawatan tali pusat 

Dalam teori terbaru menurut Sondakh Jenny, Mid m Clin, 2013, 

hal 159 perawatan tali pusat yaitu: Pertahankan sisa tali pusat 

dalam keadaan terbuka agar terkena udara dan ditutupi dengan 

kain bersih secara longgar, Jika tali pusat terkena kotoran, atau 

tinja, dicuci dengan sabun dan air bersih, kemudian dikeringkan 

sampai benar-benar kering. 

2) Dalam 24 jam dan sebelum ibu dan bayi dipulangkan ke rumah 

iberikan imunisasi BCG, polio, dan hepatitis B 

3) Orang tua diajarkan tanda-tanda bahaya bayi mereka diberitahu 

agar merujuk bayi dengan segera untuk perawatan lebih lanjut jika 

ditemui hal-hal berikut: 

a) Pernafasan: sulit atau lebih dari 60 kali/ menit 

b) Warna: kuning (terutama pada jam pertama), biru atau pucat 

c) Tali pusat : merah, bengkak, keluar cairan, bau busuk, 

berdarah,  

d) Infeksi: suhu meningkat, merah, bengkak, keluar cairan, bau 

busuk, pernafasan sulit 

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

sering kejang, tidak bisa tenang, menangis terus- menerus 
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4) Orang tua di ajarkan cara merawat bayi dan melakukan perawatan  

harian untuk bayi baru lahir meliputi: 

a) Pemberian asi sesuai dengan kebutuhan setiap 2-3 jam, mulai 

dari hari pertama 

b) Menjaga bayi dalam keadaan bersih, hangat dan kering, serta 

mengganti popok 

c) Menjaga tali pusat dalam keadaan bersih dan kering 

d) Menjaga keamanan bayi terhadap trauma dan infeksi 

h. Yang perlu dipantau pada bayi baru lahir  

Menurut Prawirohardjo, 2008, Hal: 138 adalah sebagai berikut: 

1) Suhu badan dan lingkungan 

2) Tanda –tanda vital 

3) Berat badan 

4) Mandi dan perawatan kulit 

Menurut Ladewig Patricia, London Marcia dkk, 2013, Hal: 280 

mengatakan bahwa untuk persiapan peralatan mandi diantaranya 

yaitu bak mandi plastik, dua buah handuk mandi atau selimut bayi, 

dua buah kain penyeka, sabun yang lembut (sabun yang tidak 

wangi adalah yang paling baik, karena sabun ini tidak membuat 

kulit bayi kering). 

5) Pakaian 

6) Perawatan tali pusat 

i. Pemeriksaan Bayi Baru Lahir  

Menurut sodakh jenny, 2013, Hal: 165 pemeriksaan antropometri 

meliputi berat badan: BB bayi normal 2500- 4000, panjang badan : PB 
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bayi normal 48- 52 cm, lingkar kepala: lingkar kepala bayi normal 33 – 

38 cm, dan lingkar lengan atas: normal 10- 11 cm. 

j. Pemberian Vitamin K, Hepatitis Nol, imuisasi DPT+ Hep B 

Semua bayi baru lahir harus diberikan vitamin K injeksi 1 mg 

intramuskular di paha kiri segera mungkin untuk mencegah 

perdarahan pada bayi baru lahir akibat defisiensi vitamin K yang dapat 

dialami oleh sebagian bayi baru lahir(Rukiyah Ai Yeyeh, Yulianti Lia, 

2012, Hal: 14). 

Pemberian imunisasi hepatitis nol dilakukan pada saat bayi 

umur 24 jam atau diberikan pada saat bayi akan dibawa 

pulang (Prawirohardjo, 2006 Hal: 210).  

Pemberian imuisasi DPT+ Hep B pada usia 0 bulan, usia 2 bulan 

dan usi 3 bulan, usia 4 bulan pemberian Imunisasi Hepatitis B 

(Rukiyah Ai Yeyeh, Yulianti Lia, 2010, Hal: 14). 

k. Pemantauan Dua Jam Pertama Sesudah Lahir 

Menurut Prawirohardjo Sarwono, 2008, Hal: 136 Dua jam 

pertama sesudah lahir hal- hal yang dinilai waktu pemantauan 

bayi pada jam pertama sesudah lahir meliputi : 

1) Kemampuan menghisap kuat atau lemah 

2) Bayi tampak aktif atau lunglai 

3) Bayi kemerahan atau biru 

l. Pengkajian Fisik 

Menurut Ladewig Patricia, London Marcia dkk, 2013, Hal: 168 

pengkajian fisik antara lain: 
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1) Kepala 

Palpasi dan pantau fontanel. Fontanel depan paling Sutura sagital 

(terletak pada bagian paling atas kepala, dari depan 

kebelakang)merupakan area yang lembut dan tanpa hubungan. 

2) Mata 

Inspeksi area mata dan kelopak mata. Mata harus didapati bersih, 

tanpa drainase, dan kelopak tidak bengkak perdarahan 

subkonjungtiva mungkin ada 

3) Telinga 

Inspeksi telinga luar. Bayi cukup usia mempunyai dua pertiga 

ujung pinna yang tidak melengkung. Ujung atas telinga harus 

berada di atas garis atas imajiner, yang ditarik dari kantus 

bagian dalam ke kantus mata bagian paling luar dan melebar 

mengelilingi telinga. Rotasi telinga harus ada di garis tengah, 

dan mengenai bagian depan atau belakang. 

4) Hidung 

Ispeksi. Lubang hidung harus didapati bersih dan tanpa mukus. 

(ingat bayi baru lahir harus bernapas lewat hidung, jadi hidung 

yang tersumbat mempunyai implikasi yang besar bagi bayi) 

5) Mulut 

Inspeksi mulut bagian dalam dan palpasi palatum atas. Palatum 

atas dan bawah biasanya tidak utuh (bisa dilihat pada saat bayi 

menangis, atau bisa dipalpasi dengan jari yang terbungkus 

dengan sarung tangan yang bersih). 
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6) Dada 

Inspeksi. Dada harus berbebtuk simetris. Mamae dapat terbentuk 

datar atau melebar sedikit karena eefek estrogen ibu (perubahan 

ini dapat berakhir kira-kira satu minggu ). Hitung frekuensi 

pernapasan lebih dari 1 menit (bayi tetap bertelanjang dada dan 

lihat pergerakan dada atau abdomen). 

7) Jantung 

Auskultasi. Frekuensi nadi apikal berkisar dari 120 hingga 160 

kali/ menit, tetapi kisaran ini dapat menjadi lebih rendah dari 

100 kali/ menit pada saat tidur. Auskultasi frekuensi nadi 

apikal selama 1 menit penuh pada saat tidur. Palpasi nadi 

brakialis, radialis, femoralis, dan pedialis. Bandingkan kedua 

nadi brakialis dengan nadi femoralis. 

8) Abdomen 

Inspeksi, auskultasi, dan palpasi. Abdomen harus berbentuk datar 

hingga sedikit melingkar (tanpa distensi), dan bunyi usus halus 

dapat didengar pada setiap kuadran. Tali pusat sebaiknya didapati 

dalam keadaan kering dan tidak ada kemerahan, rabas atau 

perdarahan 

9) Genital 

Inspeksi. Genital biasanya dapat dibedakan secara jelas.  

10) Punggung 

Inspeksi. Punggung biasanya halus, tidak ada tumpukan rambut 

pada punggung bawah. 
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11) Paha 

Inspeksi dan lakukan gerakan Ortolani untuk menemukan adanya 

dislokasi konginetal pada paha (dislokasi paha). Tungkai harus 

didapati sama panjangnya, dan lipatan kulit pada kedua paha 

kanan dan kiri bagian posterior harus simetris  

12) Ekstermitas 

Inspeksi seluruh ekstermitas seharusnya didapati simetris, dan 

bergerak dengan serentak. Hitung jumlah jari kaki dan tangan; 

inspeksi keriput telapak tangan dan cekungan kaki. Catat adanya 

jari dempet (sindaktili). 

13) Warna kulit 

Inspeksi. Pastikan bahwa warna kulit sama dengan ras 

orangtuanya. Insidens akrosianosis seharusnya berkurang. 

14) Eliminasi .   

Lihat catatan bayi baru lahir. Bayi baru lahir sebaiknya berkemih 

dan mempunyai pergerakan usus dalam 24 jam setelah kelahiran. 

Setelah itu, kebanyakan bayi berkemih dengan perkiraan ukuran 6 

hingga 8 kali membasahi popok perhari, dan defekasi sedikitnya 1 

kali/ hari. 

15) Perilaku 

Pemantauan. Bayi dapat dengan mudah menghisap, dipeluk atau 

diselimuti. Bergerak sepanjang fase tidur terjaga. Ketika diletakan 

di depan orang tua atau perawat, bayi akan memutar kepalanya ke 

arah suara. 
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m. Kunjungan Neonatal 

Kunjungan neonatal adalah pelayanan kesehatan kepada neonatus 

sedikitnya 3 kali yaitu: 

1. Kunjungan neonatal I (KN I) pada 6 jam sampai dengan 48 jam 

setelah lahir 

a) Timbang berat badan bayi. Bandingkan berat badan dengan 

berat badan lahir 

b) jaga selalu kehangatan bayi 

c) perhatikan intake dan output bayi 

d) kaji apakah bayi menyusu dengan baik atau tidak  

e) komunikasi kepada orang tua bayi bagaimana caranya 

merawat tali pusat 

f) dokumentasi 

2. Kunjungan neonatal II (KN II) pada hari ke 3 sampai sengan hari ke 

7 

a) Timbang berat badan bayi. Bandingkan dengan berat badan 

saat ini dengan berat badan saat bayi lahir. 

b) jaga selalu kehangatan bayi 

c) perhatikan intake dan output bayi 

d) kaji apakah bayi menyusu dengan baik atau tidak 

e) dokumentasikan jadwal kunjungan neonatal 

3. Kunjungan neonatal III (KN III)pada hari ke 8 sampai hari ke 28 

a) Timbang berat badan bayi. Bandingkan dengan berat badan 

saat ini dengan berat badan saat bayi lahir. 

b) jaga selalu kehangatan bayi 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Sri Rahayu, Kebidanan DIII UMP, 2014



51 
 

 
  

c) perhatikan intake dan output bayi 

d) kaji apakah bayi menyusu dengan baik atau tidak 

e) dokumentasikan 

n. Perkembangan Usia Bayi Baru lahir sampai 3 bulan 

Menurut Soetjiningsih, 2012,Hal: 33 untuk perkembangan mental 

gerakan-gerakan kasar dan halus, emosi, sosial, perilaku, dan bicara 

usia bayi dari lahir sampai 3 bulan bayi tersebut antara lain:  

1) Melihat kemuka orang dengan tersenyum 

2) Bereaksi terhadap suara/ bunyibelajar mengangkat kepala 

3) mengenal ibunya dengan penglihatan, penciuman, pendengaran 

dan kontak 

4) menahan barang yang dipegangnya 

5) mengoceh spontan atau bereaksi dengan mengoceh 

6) belajar mengikuti obyek dengan matanya  

7) belajar mengangkat kepala 
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4. Nifas 

a. Definisi Nifas 

Masa nifas(puerperium ) dimulai setelah kelahiran plasenta dan 

berakhir ketika alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum 

hamil. Masa nifas berlangsung selama kira-kira 6 minggu 

(Prawirohardjo, 2008, hal: 122). 

b. Tujuan Asuhan Masa Nifas 

Tujuan masa nifas menurut (Prawirohardjo, 2008, hal 122) 

adalah sebagai berikut: 

1) Menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik fisik maupun psikologik 

2) Melaksanakan skrining yang komperhensif, mendeteksi masalah, 

mengobati atau merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu maupun 

bayinya. 

3) Memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan 

diri, nutrisi, keluarga berencana, menyusui, pemberian imunisasi 

kepada bayinya dan perawatan bayi sehat. 

4) Memberikan pelayanan keluarga berencana. 

c. Tahapan Masa Nifas 

Tahapan masa nifas menurut (Anggraini, yetti, 2010, hal : 3) 

adalah sebagai berikut: 

1) Puerperium Dini( immediate Puerperium) 

Puerperium Dini( immediate Puerperium) adalah waktu 0-

24 jam postpartum. Yaitu kepulihan dimana ibu telah 

diperbolehkan berdiri dan berjalan-jalan. Dalam agama islam 

telah bersih dan boleh bekerja setelah 40 hari. 
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2) Puerperium intermedial (early Puerperium ) 

Puerperium intermedial (early Puerperium ) adalah waktu 

1-7 hari postpartum. Kepulihan menyeluruh alat-alat genetalia 

yang lamanya 6-8 minggu. 

3) Remote Puerperium (later Puerperium) 

Remote Puerperium (later Puerperium) adalah waktu 1-6 

minggu postpartum. Waktu yang diperlukan untuk pulih dan 

sehat sempurna, terutama bila selama hamil dan waktu  

persalinan mempunyai komplikasi. Waktu untuk sehat bisa 

berminggu-minggu, bulan atau tahun. 

d. Perubahan Psikologis Masa Nifas 

Beberapa penulis mengatakan dalam minggu pertama setelah 

melahirkan, banyak wanita menunjukan gejala-gejala psikiatrik, 

terutama gejala depresi dari ringan sampai berat serta gejala 

neurosis traumatik. Biasanya ibu dapat sembuh kembali tanpa atau 

dengan pengobatan. Jadi hal yang perlu diperhatikan, yaitu adaptasi 

psikososial pada masa pascapersalinan. Dalam menjalani   adaptasi 

tersebut ibu akan melalui fase-fase menurut (Indriyani Diyan, 2013, 

hal: 30) adalah sebagai berikut: 

1) Fase taking in 

Fase ini merupakan periode ketergantungan yang 

berlangsung dari hari pertama sampai hari kedua setelah 

melahirkan. Pada saat itu fokus perhatian ibu terutama pada 

dirinya sendiri. Pengalaman selama proses persalinan sering 

diceritakan kembali. Kelelahan membuat  ibu cukup perlu 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Sri Rahayu, Kebidanan DIII UMP, 2014



54 
 

 
  

istirahat untuk mencegah kurang tidur. Oleh karena itu, kondisi 

ini perlu dipahami dengan menjaga komunikasi yang baik. 

2) Fase taking hold 

Fase ini berlangsung antara 3-10 hari setelah melahirkan. 

Ibu merasa khawatir akan ketidakmampuan dan rasa tanggung 

jawabnya dalam merawat bayi. Selain itu, perasaannya sangat 

sensitif sehingga mudah tersinggung jika komunikasinya kurang 

tepat. Oleh karena itu, pada fase ini merupakan kesempatan 

yang baik untuk menerima berbagai penyuluhan dalam merawat 

diri dan bayinya sehingga tubuh rasa percaya diri.  

3) Fase letting go 

Fase ini merupakan fase menerima tanggung jawab akan 

peran barunya yang berlangsung sepuluh hari setelah 

melahirkan. Ibu sudah mulai menyesuaikan diri dengan 

ketergantungan bayinya. Keinginan merawat diri dan bayinya 

meningkat pada fase ini. 

e. Perubahan Masa Nifas 

1) Perubahan sistem reproduksi 

a) Involusi uterus 

Involusi uterus adalah kembalinya uterus kepada 

keadaan sebelum hamil, baik dalam bentuk maupn posisi 

(Bahiyatun, 2009, hal: 60). 

Sedangkan menurut Pudiastuti ratna dewi, 2011, hal: 

106  uterus secara berangsur- angsur menjadi keci(infolusi) 

sehingga akhirnya kembali seperti sebelum hamil. 
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Tinggi funds uteri dan berat uterus menurut masa 

involusi menurut (saleha, sitti, 2009, hal: 55) : 

Tabel2.3 Tinggi Fundus Uteri Dan Berat Uterus 

Involusi TFU Berat Uterus 

Bayi lahir Setinggi pusat, 2 jbpst 1.000 gr 
1 minggu Pertengahan pusat simfisis 750 gr 
2 minggu Tidak teraba di atas simfisis 500 gr 
3 minggu Normal 50 gr 
4 minggu Normal tapi sebelum hamil 30 r 

 

b) Lokia 

Lokia adalah cairan sekret yang berasal dari cavum 

dan vagina selama masa nifas (saleha, sitti, 2009, hal: 55). 

Lokia keluar dari uterus setelah bayi lahir sampai 

dengan 3 atau 4 mingg postpartum. Perubahan lokia terjadi 

dalam tiga tahap, yaitu lokia rubra, serosa dan alba. Lokia 

rubra merupakan darah pertama yang keluar dan berasal 

dari tempat lepasnya plasenta setelah beberapa hari, lokia 

berubah warna menjadi kecoklatan yang terdiri dari darah 

dan serum yang berisi leukosit dan jaringan yang disebut 

lokia serosa. Pada minggu ke-2, lokia berwarna putih 

kekuningan yang terdiri dari mukus serviks, leukosit, dan 

jaringan (Bahiyatun, 2009, hal: 60-61). 

Menurut Sukarni icemi dan wahyu, 2013, hal: 343 

Pengeluaran lochia dapat dibagi berdasarkan waktu dan 

warnanya diantaranya: 
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(1) Lochia rubra/ merah(kruenta) 

Lochia ini muncul pada hari pertama sampai hari ketiga 

masa postpartum. Sesuai dengan namanya, warnanya 

biasanya merah dan mengandung darah dari 

perobekan/ luka pada plasenta dan plasenta dan 

serabut dari deciduas dan chorion. Terdiri dari sel 

desidua, verniks caseosa, rambut lanugo, sisa 

mekonium dan sisa darah.  

(2) Lochia serosa 

Lochia ini muncul pada hari kelima sampai kesembilan 

postpartum. Warnanya biasanya kekuningan atau 

kecoklatan. Lochia ini terdiri dari lebih sedikit darah dan 

lebih banyak serum, juga terdiri dari leukosit dan 

robekan laserasi plasenta. 

(3) Lochia alba  

Lochia ini muncul lebih dari hari kesepuluh postpartum. 

Warnanya lebih pucat, putih kekuningan dan lebih 

banyak mengandung leukosit, selaput lendir serviks dan 

serabut jaringan yang mati. 

c) Perubahan sistem pencernaan  

Setelah kelahiran plasenta, terjadi pula penurunan prsi 

progesteron, sehingga yang menyebabkan nyeri ulu 

hati(heartburn) dan konstipasi, terutama dalam beberapa 

hari pertama. Hal ini terjadi karena inaktivitas mortilitas usus 

akibat kurangnya keseimbangan cairan selama persalinan 
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dan adangya refleks hambatan defekasi karena adanya rasa 

nyeri pada perineum akibat luka episiotomi (Bahiyatun, 

2009, hal: 61). 

Sedangkan menurut Sukarni icesmi dan margareth, 

2013, hal: 324 mengatakan bahwa sistem pencernaan pada 

masa nifas yaitu antara lain: 

(1) Nafsu makan 

Ibu biasanya lapar segera setelah melahirkan, 

sehingga ia boleh mengkonsumsi makanan ringan. Ibu 

sering kali cepat lapar setelah melahirkan dan siap 

makan pada 1-2 jam post primordial, dan dapat di 

toleransi dengan diet yang ringan. Setelah benar- benar 

pulih dari efek analgesia, anastesia, dan keletihan, 

kebanyakan ibu merasa sangat lapar. Permintaan untuk 

memperoleh makanan dua kali dari jumlah yang biasa 

dikonsumsi disertai konsumsi cemilan yang sering 

ditemukan. 

(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. 
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(3) Pengosongan usus 

Buang air besar secara sepontan bisa tertunda 

selama dua sampai tiga hari setelah ibu melahirkan. 

Keadaan ini bisa disebabkan karena tonus otot usus 

menurun selama proses persalinan dan pada awal 

masa pascapartum, diare sebelum persalinan, anemia 

sebelum melahirkan, kurang makan atau dehidrasi. Ibu 

sering kali sudah menduga nyeri saat defekasi karena 

nyeri yang dirasakannya diperineum akibat episiotomi, 

laserasi atau hemoroid. Kebiasaan buang air yang 

teratur perlu dicapai kembali setelah tonus usus kembali 

normal. Kebiasaan mengosongkan usus secara regular 

perlu dilatih kembali untuk merangsang pengosongan 

usus. 

d) Sistem Muskuloskeletal 

Ambulasi pada umumnya dimulai 4-8 jam post partum. 

Ambulasi dini sangat membantu untuk mencegah komplikasi 

dan mempercepat proses involusi. Adaptasi sistem 

Muskuloskeletal ibu yang terjadi selama masa hamil 

berlangsung secara terbalik pada masa postpartum. 

Adaptasi ini mencakup hal-hal yang membantu relaksasi dan 

hipermobilitas sendi dan perubahan pusat gravitasi ibu 

akibat pembesaran rahim. Stabilisasi sendi lengkap pada 

minggu ke-6 sampai minggu ke-8 setelah wanita melahirkan. 

Akan tetapi, wallaupun semua sendi lain kembali normal 
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sebelum hamil, kaki wanita tidak mengalami perubahan 

setelah melahirkan, sehingga wanita perlu sepatu berukuran 

lebih(Anggraini Yetti, 2010, Hal:45). 

(1) Dinding perut dan peritoneum 

(a) Setelah persalinan, dinding perut longgar karena 

diregang begitu lama, tetapi biasanya pulih kembali 

dalam 6 minggu. 

(b) Hari pertama abdomen menonjol masih seperti 

mengandung, 2 minggu menjadi rileks, 6 minggu 

kembali seperti sebelum hamil. 

(c) Kadang- kadang pada wanita terjadi diastasis dari 

otot-otot rectus abdominis sehingga sebagian dari 

dinding perut di garis tengah hanya terdiri dari 

peritoneum, fascia tipis dan kulit. Tempat yang 

lemah ini menonjol kalau berdiri atau mengejan. 

(d) Bila kekuatan otot dinding perut tidak mencapai 

kembali, tidak ada kekuatan otot yang menyokong 

kehamilan berikutnya, sulitnya penurunan bagian 

terendah janin saat mengandung dan partus 

(e) Pengembalian tonus otot dengan latihan fisik dan 

ambulasi dini, secara alami dengan menurunnya 

progesterone 

(2) Kulit abdomen 

Kulit abdomen yang melebar selama masa 

kehamilan tampak melonggar dan mengendur sampai 
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berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan yang 

dinamakan strie. Melalui latihan postnatal, otot- otot dari 

dinding abdomen seharusnya dapat normal kembali 

dalam beberapa minggu(Anggraini Yetti, 2010, Hal:45). 

(3) Striae 

Striae pada dinding abdomen tidak dapat 

menghilang sempurna melainkan membentuk garis 

lurus yang samar. Ibu postpartum memiliki tingkat 

diastasis sehingga terjadi pemisahan muskulus rektus 

abdominishal tersebut dapat dilihat dari pengkajian 

keadaan umum, aktivitas, paritas, jarak kehamilan yang 

dapat menentukan beberapa lama tonus otot kembali 

normal (Anggraini Yetti, 2010, Hal:46). 

(4) Perubahan ligamen 

Ligamen-ligamen, fasia dan diafragma pelvis yang 

meregang sewaktu kehamilan dan persalinan 

berangsur- angsur kembali seperti sediakala. Tidak 

jarang ligamen rotundum mengendur, sehingga uterus 

jatuh ke belakang. Fasia jaringan penunjang alat 

genetalia yang mengendur dapat di atasi dengan 

latihan- latihan tertentu. Mobilitas sendi berkurang dan 

posisi lordosis secara perlahan- lahan(Saleha Sitti, 

2009, Hal:59). 
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(5) Simpisis pubis 

Meskipun relatif jarang, tetapi simpisis pubis yang 

terpisah ini merupakan penyebab utama morbiditas 

maternal dan kadang- kadang penyebab 

ketidakmampuan jangka panjang. Hal ini biasanya 

ditandai oleh nyeri tekan signifikan pada pubis disertai 

peningkatan nyeri saat bergerak ditempat tidur atau saat 

berjalan. Pemisahan simpisis dapat dipalpasi. Sering 

kali klien tidak mampu berjalan tanpa bantuan. 

Sementara pada kebanyakan wanita gejala menghilang 

setelah beberapa minggu atau bulan, pada beberapa 

wanita lain gejala dapat menetap sehingga diperlukan 

kursi roda(Anggraini Yetti, 2010, Hal:46). 

e) Perubahan sistem perkemihan 

Diuresis dapat terjadi detelah 2-3 hari postpartum. 

Diuresis terjadi karenna saluran urinaria mengalami dilatasi. 

Kondisi ini akan kembali normal setelah 4 minggu 

postpartum. Pada awal postpartum, kandung kemih 

mengalami edema, kongesti, dan hipotonik. Hal itu 

disebabkan oleh adanya overdistensi pada saat kala dua 

persalinan dan pengeluaran urine yang tertahan selama 

proses persalinan. Sumbatan pada uretra disebabkan oleh 

adanya trauma saat persalinan berlangsung dan trauma ini 

dapat berkurang setelah 24 jam postpartum (Bahiyatun, 

2009, hal: 61). 
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f) Perubahan sistem endokrin 

Selama proses kehamilan dan persalinan terdapat 

perubahan sistem endokrin, terutama pada hormon-hormon 

yang berperan dalam proses tersebut (Saleha, sitti, 2009, 

hal: 60)antara lain: 

(1) Oksitosin 

Oksitosin disekresikan dari kelenjar otak bagian 

belakang. Selama tahap ketiga persalinan, hormon 

oksitosin berperan dalam pelepasan plasenta dan 

mempertahankan kontraksi, sehingga mencegah 

perdarahan. Isapan bayi dapat merangsang produksi 

ASI dan sekresi oksitosin. Hal tersebut membant terus 

kembali kebentk normal. 

(2) Prolaktin 

Menurunnya kadar estrogen menimbulkan 

terangsangnya kelenjar pituitari bagian belakang untuk 

mengeluarkan prolaktin, hormon ini berperan dalam 

pembesaran payudara untuk merangsang produksi 

susu. Pada wanita yang menyusui bayinya, kadar 

prolaktin tetap tinggi dan pada permulaan ada 

rangsangan folikel dalam ovarium yang ditekan. Pada 

wanita yang tidak menyusui bayinya tingkat sirkulasi 

prolaktin menurun dalam 14-21 hari setelah persalinan, 

sehingga merangsang kelenjar bawah depan otak yang 

mengontrol ovarium ke arah permulaan pada pola 
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produksi estrogen dan progesteron yang normal, 

pertumbuhan folikel, ovulasi, dan menstruasi. 

(3) Estrogen dan progesteron 

Selama hamil volume darah normal meningkat 

walaupun mekanismenya secara penuh belum 

dimengerti. Diperkirakan bahwa tingkat estrogen yang 

tinggi memperbesar hormon antidiuretik yang 

meningkatkan volume darah. Disamping itu, progesteron 

mempengaruhi otot halus yang mengurangi 

perangsangan dan peningkatan pembuluh  darah. Hal 

ini sangat mempengaruhi salran kemih, ginjal, usus, 

dinding vena, dasar panggul, perineum dan vulva, serta 

vagina. 

g) Perubahan sistem kardiovaskuler 

Curah jantung meningkat selama persalinan dan 

berlangsung sampai kala tiga ketika volume darah uterus 

dikeluarkan. Penurunan terjadi pada beberapa hari pertama 

pospartum dan akan kembali normal pada akhir minggu ke 

tiga(Bahiyatun, 2009, hal: 61-62). 

h) Perubahan sistem hematologi 

Selama minggu-minggu terakhir kehamilan, kadar 

fibrinogen dan plasma serta faktor-faktor pembekuan darah 

meningkat. Pada hari pertama postpartum, kadar fibrinogen 

dan plasma akan sedikir menurun tetapi darah lebih 

mengental dengan peningkatan viskositas sehingga 
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meningkatkan faktor pembekuan darah. Leukositosis yang 

meningkatkan dimana jumlah sel darah putih tersebut masih 

bisa naik lagi sampai 25000 atau 30000 tanpa adanya 

kondisi patologis jika wanita tersebut mengalami persalinan 

lama. Jumlah hemoglobine, hematikrit dan erytrosyt akan 

sangat bervariasi pada awal-awal masa postpartum sebagai 

akibat dari volume darah, volume plasenta dan tingkat 

volume darah yang berubah-ubah. Semua tingkatan ini akan 

dipengaruhi oleh status gizi dan hidrasi wanita tersebut. Kira-

kira selama kelahiran dan masa postpartum terjadi 

kehilangan darah sekitar 200-500 ml. Penurunan volume 

dan peningkatan sel darah pada kehamilan diasosiasikan 

dengan peningkatan hematokrit dan hemoglobine pada hari 

ke 3-7 postpartum dan akan kembali normal dalam 4-5 

minggu pospartum (Anggraini, yetti, 2010, hal: 50). 

i) Perubahan tanda-tanda vital 

Tanda-tanda vital yang harus dikaji pada masa nifas 

menurut (Saleha, sitti, 2009, hal: 61 )adalah sebagai berikut: 

(1) Suhu 

Suhu tubuh wanita inpartu tidak lebih dari 37,2 

derajat celsius. Sesudah partus dapat naik kurang lebih 

0,5 derajat celsius. Sesudah dua jam pertama 

melahirkan umumnya suhu badan akan kembali normal. 

Bila suhu lebih dari 38 derajat celsius, mungkin terjadi 

infeksi pada klien. 
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(2) Nada dan pernafasan 

Nadi berkisar antara 60-80 denyutan permenit 

setelah partus, dan dapat terjadi bradikardia. Bila 

terdapat takikardia dan suhu tubuh tidak panas mungkin 

ada perdarahan berlebihan atau ada vitium kordis pada 

penderita. Pada masa nifas umumnya denyut nadi labil 

dibandingkan dengan suhu tubuh, sedangkan 

pernafasan akan sedikit meningkat setelah partus 

kemudian kembali seperti keadaan semula. 

(3) Tekanan darah 

Pada beberapa kasus ditemukan keadaan 

hipertensi postpartum akan menghilang dengan 

sendirinya apabila tidak terdapat penyakit-penyakit lain 

yang menyertainya dalam ½ blan tanpa pengobatan. 

f. Kunjungan Masa Nifas 

Program dan kebijakan tekhnis paling sedikit 4 kali kunjungan 

masa nifas dilakukan untuk menilai status ibu dan bayi baru lahir dan 

untuk mencegah, mendeteksi dan menangani masalah-masalah yang 

terjadi(Prawirohardjo, 2008, hal 123): 

1) Kunjungan pertama 6-8 jam setelah persalinan 

Tujuan: 

a) Mencegah pendarahan masa nifas karena atonia uteri 

b) Mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan: rujuk bila 

perdarahan berlanjut. 
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c) Memberikan konseling pada ibu atau salah satu anggota 

keluarga bagaimana mencegah perdarahan masa nifas 

karena atonia uteri. 

d) Pemberian ASI awal 

e) Melakukan hubungan antara ibu dan bayi baru lahir 

f) Menjaga bayi tetap sehat dengan cara mencegah hipotermia 

Jika petugas kesehatan menolong persalinan, ia harus 

tinggal dengan ibu dan bayi baru lahir untuk 2 jam pertama 

setelah kelahiran atau sampai ibu dan bayi dalam keadaan 

stabil. 

2) Kunjungan kedua 6 hari setelah persalinan 

Tujuan : 

a) Memastikan involusi uterus berjalan normal: uterus 

berkontraksi, fundus dibawwah  umbilikus, tidak ada 

perdarahan abnormal, tidak ada bau. 

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

abnormal. 

c) Memastikan ibu mendapat cukup makanan, cairan dan 

istirahat 

d) Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak 

memperhatikan tanda-tanda penyulit  

e) Memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi, 

tali pusat, menjaga bayi tetap hangat dan merawat bayi 

sehari-hari 
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3) Kunjungan ketiga 2 minggu setelah persalinan 

Tujuan sama seperti di atas (6 hari setelah persalinan ). 

4) Kunjungan keempat 6 minggu setelah persalinan 

Tujuan : 

a) Menanyakan pada ibu tentang penyulit-penyulit yang ia atau 

bayi alami 

b) Memberikan konseling untuk KB secara dini 

g. Komplikasi Masa Nifas 

1) Infeksi kala nifas 

Infeksi kala nifas adalah infeksi peradangan pada semua 

alat genetalia pada masa nifas oleh sebab apapun dengan 

ketentuan meningkatnya suhu tubuh melebihi 38 derajat celsius 

tanpa menghitung hari pertama dan berturut-turut selama 2 

hari(Manuaba, 2010, hal 415). 

2) Cara terjadinya infeksi kala nifas 

Lisnawati Lilis, 2013, Hal: 203 Infeksi dapat terjadi sebagai 

berikut: 

a) Tangan pemeriksa atau penolong yang tertutup sarung 

tangan pada pemeriksaan dalam atau operasi membawa 

bakteri yang sudah ada dalam vagina ke dalam uterus. 

Kemungkinan lain adalah bahwa sarung tangan atau alat- 

alat yang dimasukan kedalam jalan lahir tidak sepenuhnya 

bebas dari kuman-kuman. 

b) Droplet infection. Sarung tangan atau alat- alat terkena 

kontaminasi bakteri yang berasal dari hidung atau 
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tenggorokan dokter atau petugas kesehatan lainnya. Oleh 

karena itu, hidung dan mulut petugas yang bekerja di kamar 

bersalin harus ditutup dengan masker dan penderita infeksi 

saluran pernafasan dilarang memasuki kamar bersalin. 

c) Dalam rumah sakit terlalu banyak kuman- kuman patogen, 

berasal dari penderita – penderita dengan berbagai jenis 

infeksi. Kuman- kuman ini bisa dibawa oleh aliran udara 

kemana- mana termasuk kain- kain, alat- alat yang suci 

hama, dan yang digunakan untuk merawat wanita dalam 

persalinan atau pada waktu nifas 

d) Koitus pada akhir kehamilan tidak merupakan sebab infeksi 

penting, kecuali apabila mengakibatkan pecahnya ketuban 

3) Upaya menurunkan infeksi nifas  

Menurut Nugroho taufan, 2011, hal: 136 upaya untuk 

menurunkan infeksi nifas adalah sebagai berikut: 

a) Pencegahan pada waktu hamil 

(1) Meningkatkan keadaan umum hamil 

(2) Mengurangi faktor predisposisi infeksi kala nifas 

b) Saat persalinan 

(1) Perlukaan dikurangi sebanyak mungkin 

(2) Perlukaan yang terjadi di rawat sebaik-baiknya 

(3) Mencegah terjadi perdarahan postpartum 

(4) Kurang melakukan pemeriksaan dalam 

(5) Hindari persalinan yang berlangsung lama 
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c) Masa nifas  

(1) Lakukan mobilisasi dini 

(2) Perlukaan dirawat dengan baik 

(3) Rawat gabung dengan isolasi untuk mengurangi infeksi 

nosokomial. 
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5. Rencana KB Selanjutnya 

Kontrasepsi berasal dari kata kontra yang berarti mencegah atau 

melawan sedangkan konsepsi adalah pertemuan antara sel telur yang 

matang dan sel sperma yang mengakibatkan kehamilan. Maksud dari 

kontrasepasi adalah menghindari/ mencegah terjadinya kehamilan 

sebagai akibat pertemuan antara sel telur yang matang dengan sel 

spermisida(Sukarni Icemi dan Wahyu, 2013, Hal: 366). 

Jenis-jenis kontrasepsi: 

a) Kontrasepsi alamiah 

Kontrasepsi alamiah tanpa alat: 

(1) Metode kalender 

Metode ini memperhitungkan masa subur wanita yang berkaitan 

erat dengan siklus mentruasi.  

(2) Suhu basal tubuh 

Suhu basal tubuh seorang wanita berbeda ketika sedang masa 

involusi dengan suhu tubuh sehari-hari. Suhu basal tubuh pada 

masa ovulasi ini mengalami kenaikan sebesar 0, 05 derajat. 

(3) Metode lendir serfiks 

Dalam metode kontrasepsi ini, sebelumnya tingkat dan volume 

lendir serviks di ukur dalam kaitannya dengan ovulasi. Lendir 

serviks dapat diperiksa dengan jari pada vagian untuk 

mengetahui hari-hari kering dan basah 

 Ketika sedang subur, vagina wanita akan basah oleh lendir 

serviks selama berhari-hari. Metode ibi tergantung dari 

pengamatan perubahan konsistensi dan volume 
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(4) Koitus interuptus 

Prinsip dari metode ini adalah mengeluarkan penis 

menjelang ejakulasi sehingga spermatozoa ditumpahkan diluar 

liang senggama. Metode ini kurang efektif karena sering terjadi 

kelambatan menarik penis, terlambat ejakulasi ringan sehingga 

spermatozoa sudah keluar dan dapat menimbulkan kehamilan 

kepuasan dalam hubungan seksual tidak normal dan 

menimbulkan tekanan kejiwaan. Tingkat kehamilan tinggi 17- 

25%. 

Kontrasepsi alamiah dengan alat: 

(1) Kondom 

Kondom merupakan alat kontrasepsi yang bisa melindungi 

pemakainya dari penyakit menular seksual dan dapat 

mencegah perubahan prekanker tertentu pada sel-sel leher 

rahim.  

(2) Diafragma 

Diafragma merupakan bentuk kubah dengan sabuk yang 

lentur, dipasang pada serfiks dan menjaga agar sperma 

tidak masuk kedalam rahim. 

(3) Spermaticid 

Spermaticid merupakan alat kontrasepsi yang dimasukan ke 

dalam vagina dengan tujuan yaitu untuk membunuh 

sebagian besar spermatozoa sebelum dapat masuk melalui 

mulut rahim sehingga tidak cukup jumlah dan kemampuan 

untuk dapat melakukan pertemuan dengan sel telur. Bentuk 
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spermaticid ini biasanya berupa tanlet vaginan, jeli, tisu, dan 

sebagainya. 

b) Kontasepsi mekanis(AKDR/ IUD) 

IUD adalah alat kecil terdiri dari bahan pastik yang lentur yang 

dimasukan kedalam rongga rahim, yang harus diganti jika sudah 

digunakan selama oeriode tertentu. 

Jenis –jenis IUD di indonesia 

(a) Copper-T 

(b) Copper -7 

(c) Multi load 

(d) Lippes loop 

c) Kontrasepsi hormonal 

(1) Pil 

Pil kontrasepsi mencakup pil kombinasi yang berisi 

hormone estrogen dan progesterone yang biasa oleh wnita 

disebut dengan “pil” sedangkan yang hanya berisi progesterone 

biasa disebut dengan “ pil mini”. Semua pil kontrasepsi ini 

disingkat dengan COC dan POP oleh tenaga kesehatan. 

(a) Pil kombinasi 

Pil kombinasa berisi hormone estrogen dan progesterone.  

(b) Mini pil 

Mini pil  merupakan alat kontrasepsi oral yang kurang 

digunakan secara luas karena hanya mengandung 

progesterone saja dan tidak mengandung estrogen dan 
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sedikit kurang efektif jika dibandingkan dengan pil 

kombinasi.  

(2) Suntik 

Suntik pada awalnya adalah hasil penelitian setelah 

perang, ketika tahun 1953 Dr junkman menemukan bahwa 

suntikan aksi- lama terbentuk bila progesterone dan alkohol di 

gabungkan. 

Jenis- jenis suntikan ada dua jenis yaitu: 

a. Depoprovera 

Depoprovera biasanya disingkat dengan DMPA  berisi depot 

medoksiprogesteron asetat dan diberikan dalam suntikan 

tunggal 150 mg secara intramuskular setiap 12 minggu. 

DMPA saat ini dan dianjurkan untuk diberikan tidak lebih dari 

12 minggu dan 5 hari setelah suntikan terakhir. 

b. Noristerat 

Noristerat merupakan sebuah progestin yang berasal dari 

testosterone dibuat dalam larutan minyak. Larutan minyak 

tidak mempunyai ukuran partikel yang tetap dengan akibat 

pelepasan obat dari tempat suntikan kedalam sirkulasi darah 

dapat sangat bervarias, norsisterat ini lebih cepat 

dimetabolisir dan kembalinya kesuburan lebih cepat 

dibandingkan dengan DMPA , setelah disuntikan norsisterat 

harus dirubah menjadi norethidrone (NET) sebelum ia 

menjadi aktif secara biologis. Kadar puncak dalam serum 
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tercapai dalam 7 hari setelah penyuntikan lagi dalam waktu 

2,5- 4 bulan setelah disuntikan. 

Kerugian kontrasepsi suntik adalah sebagai berikut: 

(a) Perdarahan tidak teratur atau perdarahan bercak atau 

amenorhe 

(b) Keterlambatan kembali subur sampai satu tahun 

(c) Depresi 

(d) Berat badan meningkat 

(e) Galaktore 

(f) Setelah di berikan tidak dapat di tarik kembali 

(g) Dapat berkaitan dengan osteoporosis pada pemkaian 

jangka panjang 

(h) Efek suntikan pada kanker payudara 

 

Keuntungan kontrasepsi suntik adalah sebagai berikut: 

(a) Efektifitas tinggi 

(b) Bertahan sampai 8- 12 minggu 

(c) Penurunan disminorea dan menoragi yang 

menyebabkan anemia berkurang 

(d) Penurunan gejala prematuritas 

(e) Penyakit radang panggul berkurang 

(f) Kemungkinan penurunan endometiosis karena 

pengentalan lendir serviks 

(g) Efektifitas tidak berkurang karena diare, muntah atau 

penggunaan antibiotik 
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Kontraindikasi suntikan: 

(a) Kehamilan 

(b) Karsinoma payudara 

(c) Karsinoma traktus genetalia 

(d) Perdarahan abnormal uterus 

 

Efek samping suntikan yaitu: 

(a) Gangguan haid 

(b) Berat badan bertambah  

(c) Kepala sakit 

(d) Pada sistem kardiovaskular 

Efeknya sangat sedikit, mungkin ada sedikit peninggian 

dari kadar insulin dan penurunan HDL- kolestrol. 

(3) Implant 

Jenis-jenis implan 

(a) Norplan 

(b) Implanon  

d) Kontrasepsi mantap 

(1) Tubektomi 

Tubektomi adalah salah satu cara kontrasepsi dengan tindakan 

pembedahan yaitu memotong tuba fallopii? Tuba uterine yang 

mengakibatkan orang atau pasangan yang bersangkutan tidak 

akan memperoleh keturunan lagi dan bersifat permanen. 
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(2) Vasektomi 

Vasektomi merupakan suatu metode kontrasepsi operatif minor 

pada pria yang sangat aman sederhana dan sangat efektif 

memakan waktu operasi umum. Tetapi diseluruh dunia, kontap 

pria masih merupakan metode yang terbaik dan kurang 

mendapat perhatian, baik dari pihak pri/ suami/ maupun petugas 

medis keluarga berencana.  
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B. Tinjauan Teori Kebidanan 

Asuhan kebidanan adalah peneapan fungsi, kegiatan dan tanggung 

jawab bidan dalam pelayanan yang diberikan kepada klien yang memiliki 

kebutuhan dan masalah kebidanan (kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru 

lahir, keluarga berencana, kesehata reproduksi, dan pelayanan kesehatan 

masyarakat). 

1. Data Subyektif 

Menurut Wildan Moh, Hidayat aziz Alimul, 2013, Hal: 34Informasi yang 

dicatat mencakup identitas, keluhan yang diperoleh dari hasil 

wawancara langsung kepada pasien/ klien (anamnesis) atau dari 

keluarga dan tenaga kesehatan (allo anamnesis) 

2. Assesment 

Langkah ini memerlukan kesinambungan dari manajemen kebidanan. 

Identifikasi dan menetapkan perlunya tidakan segera oleh bidan atau 

dokter dan atau untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan 

anggota tim kesehatan lain sesuai dengan anggota tim kesehatan lain 

sesuai dengan kondisi pasien(Yetty Anggraini, 2010 : 141). 

3. Planning 

Langkah-langkah ini ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya yang 

merupakan lanjutan dari masalah diagnosa yang telah diidentifikasi atau 

diantisipasi. Rencana asuhan yang menyeluruh tidak hanya meliputi apa 

yang sudah dilihat dari kondisi pasien atau dari setiap masalah yang 

berkaitan dengan kerangka pedoman antisipasi bagi wanita tersebut 

yaitu apa yang akan terjadi berikutnya (Yetty, 2010 : 141). 
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4. Implementasi 

Langkah ini merupakan pelaksanaan rencana asuhan penyuluhan pada 

klien dan keluarga. Mengarahkan atau melaksanakan rencana asuhan  

secara efisien dan aman(Yetty Anggraini, 2010 : 141). 

5. Evaluasi 

Evaluasi yaitu untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan asuhan 

yang kita berikan kepada pasien(Sulistyawati Ari, Nugraheny Esti, 2010, 

Hal: 233). 
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C. Landasan Hukum 

Permenkes 1464/X/Menkes/2010 

Pasal 9 

Bidan dalam  mejalankan  praktik berwenang untuk memberikan 

Pelayananyang meliputi : 

1. Pelayanan kesehatan ibu 

2. Pelayanan kesehatan anak  

3. Pelayanan  kesehatan  reproduksi perempuan dan keluarga berencana  

 

Pasal 10 

1. Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a 

diberikan pada masa pra hamil, kehamilan, masa persalinan, masa 

nifas, masa menyusui dan masa antara dua kehamilan. 

2. Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. Pelayanan konseling pada masa pra hamil 

b. Pelayanan antenatal pada kehamilan normal 

c. Pelayanan persalinan normal 

d. Pelayanan ibu nifas normal 

e. Pelayanan ibu menyusui 

f. Pelayanan konseling pada masa antara dua kehamilan 

3. Bidan dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 

2 berwenang untuk : 

a. Episiotomi 

b. Penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II 
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c. Penanganan kegawat-daruratan, dlanjutkan dengan perujukan 

d. Pemberian tablet Fe pada ibu hamil 

e. Pemberian Vit A dosis tinggi pada ibu nifas 

f. Bimbingan  inisiasi menyusui dini   dan  promosi  ASI  ekslusif 

g. Pemberian uterotonika padamanajemen  aktif kala  tiga  

danPostpartum 

h. Penyuluhan dan konseling 

i. Bimbingan pada kelompok ibu hamil 

j. Pemberian surat keterangan kematian 

k. Pemberian surat keterangan cuti bersalin  

 

Pasal 11 

1. Pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksd dalam pasal 9 huruf 

bdiberikan pada bayi baru lahir, bayi, anak balita, dan anak pra sekolah  

2. Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan anak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk : 

a. Melakukan  asuhan  bayi  baru lahir normal  termasuk  resusitasi, 

pencegahan  hipotermi,  inisiasi  menyusu  dini,  injeksi  vit  K 1, 

perawatanbayi baru lahir pada   masa neonatal  (0-28 hr)perawatan 

tali pusat 

b. Penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera merujuk 

c. Penanganan kegawat-daruratan, dilanjutkan dengan rujukan 

d. Pemberian imunisasi rutin sesuai program pemerintah 

e. Pemantauan tubuh  kembang  bayi,  anak  balita  dan  anak  

prasekolah 
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f. Pemberian konseling dan penyuluhan 

g. Pemberian surat keterangan kelahiran 

h. Pemberian surat keterangan kematian 

 

Pasal 12 

Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan 

dankeluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c 

berwenang untuk : 

a. Memberikan penyuluhan dan konseling; kesehatan reproduksi 

perempuan dan keluarga berencana 

b. Memberikan alat kontrasepsi oral dan kondom  

 

Pasal 13 

1. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, 11, dan 12, 

bidan yang menjalankan program pemerintah berwenang melakukan 

pelayanan kesehatan meliputi : 

a. Pemberian alat kontrasepsi suntikan, alat kotrasepsi dalam rahim, 

dan alat kontrasepsi bawah kulit 

b. Asuhan antenatal  terintegrasi  dengan intervensi khusus    penyakit 

kronis tertentu dilakukan dibawah supervisi dokter  

c. Penanganan bayi dan anak balita sakit sesuai pedoman yang 

ditetapkan 

d. Melakukan pembinaan peran serta masyarakat  di bidangkesehatan  

ibudan  anak,  anak usia  sekolah  dan remaja,  dan penyehatan 

lingkungan 
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e. Pemantauan tumbuh kembang bayi,  anak balita, anak  pra sekolah, 

dan anak sekolah 

f. Melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas  

g. Melaksanakan deteksi dini, merujuk dan memberikan penyuluhan 

terhadap  Infeksi  Menular  Seksual  ( IMS )  termasuk  pemberian 

kondom, dan penyakit lainnya 

h. Pencegahan  penyalahgunaan  Narkotika, Psikotropika  dan  Zat 

Adiktif  lainnya (NAPZA) melalui informasi dan edukasi  

i. Pelayanan  kesehatan  lain yang merupakan programPemerintah  

2. Pelayanan alat kontasepsi bawah kulit, asuhan antenatal terintegrasi, 

penanganan bayi dan anak balita sakit, dan pelaksanaan deteksi dini, 

merujuk dan memberikan peyuluhan terhadap Infeksi Menular Seksual 

(IMS) dan penyakit lainnya, serta pencegahan penyalahgunaan 

Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NA\PZA) hanya dapat 

dilakukan oleh bidan yang telah dilatih untuk itu. 
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