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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kehamilan 

1. Pengertian 

 Kehamilan umumnya berlangsung 40 minggu atau 280 hari dihitung 

dari hari pertama haid terakhir. Kehamilan aterm ialah usia kehamilan antara 

38-42 minggu dan ini merupakan periode terjadinya persalinan normal. 

Namun, sekitar 3,4 – 14% atau rata-rata 10% kehamilan berlangsung sampai 

42 minggu atau lebih (Sarwono, 2009; h. 685). 

 Kehamilan yang berlangsung antara 37 minggu sampai dengan 42 

minggu disebut kehamilan aterm (Kusbandiyah, dkk, 2010; h. 71). 

Pembagian kehamilan dibagi dalam 3 trisemester : trisemester pertama, 

dimulai dari konsepsi sampai 3 bulan (0-12 minggu), trisemester kedua dari 

bulan keempat sampai 6 bulan (13-28 minggu), trisemester ketiga dari bulan 

ketujuh sampai 9 bulan (29-42 minggu). (Rukiyah, dkk, 2009; h. 2). 

 Ibu hamil sebaiknya dianjurkan mengunjungi bidan atau dokter sedini 

mungkin semenjak ia merasa hamil untuk mendapatkan pelayanan/ asuhan 

antenatal care. Di Negara maju, antenatal care dilakukan sebanyak 12-13 

kali selama hamil, tetapi di Negara berkembang cukup dilakukan empat kali 

sebagai kasus tercatat. 

 Tujuan pemeriksaan kehamilan adalah mengetahui dan mencegah 

sedini mungkin kelainan yang dapat timbul, meningkatkan dan menjaga 

kondisi badan ibu dalam menghadapi kehamilan, persalinan dan menyusui 

serta menanamkan pengertian pada ibu tentang pentingnya penyuluhan 

yang diperlukan wanita hamil. 
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 Pemeriksaan kehamilan dilakukan dengan beberapa cara meliputi 

anamnesis, inspeksi dan palpasi. Pada anamnesis yang perlu diketahui 

adalah informasi mengenai perkawinan, keluhan, amenore dan riwayat 

kehamilan sebelumnya. Inspeksi dilakukan untuk mengetahui keadaan yang 

berhubungan dengan kehamilan yang dimulai dari kepala sampai kaki. 

 Palpasi yang dilakukan menurut Leopold : 

Leopold 1 :  menentukan tinggi fundus uteri dan bagian yang terletak di 

fundus uteri. 

Leopold 2 :  menentukan letak punggung janin. 

Leopold 3 :  menentukan bagian yang terletak di bagian bawah uterus. 

Leopold 4 :  menentukan apakah janin sudah masuk PAP atau berapa jauh 

masuknya bagian terbawah dalam PAP. 

 Untuk menentukan hari persalinan digunakan rumus neagle 

HPHT :  +7 +3 +1 

  hari bulan tahun 

Misalnya : HPHT   15-4-2000 

Perkiraan tanggal partusnya  22-1-2001 

(Saminem, 2009; h. 11-12) 

2. Fisiologi kehamilan 

 Fertilisasi adalah suatu peristiwa penyatuan antara sel mani/ sperma 

dengan sel telur di tuba fallopi. Pada saat kopulasi antara pria dan wanita 

(senggama/coitus), dengan ejakulasi sperma dari saluran reproduksi pria di 

dalam vagina wanita akan dilepaskan cairan mani yang berisi sel-sel sperma 

ke dalam saluran reproduksi wanita. 
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 Jika senggama terjadi dalam sekitar masa ovulasi, maka ada 

kemungkinan sel sperma dalam saluran reproduksi wanita akan bertemu 

dengan sel telur wanita yang baru dikeluarkan pada saat ovulasi, sehingga 

akan terjadi kehamilan. (Susilawati, dkk, 2009; h. 20) 

 Dalam keadaan normal, pembuahan terjadi di tuba fallopi, umumnya 

di daerah ampula/ infundibulum. Spermatozoa bergerak cepat dari vagina 

masuk ke rahim, masuk ke dalam tuba (Yulaikah, 2009; h. 29).  

3. Perubahan fisiologi kehamilan 

a. Sistem reproduksi 

1) Uterus 

Uterus akan membesar dibawah pengaruh hormon estrogen dan 

progesterone yang kadarnya meningkat sesuai dengan usia 

kehamilan sehingga menjadi 1000 gram pada akhir kehamilan 

ukurannya untuk pertumbuhan janin didalam rahim. (Yuliati, dkk, 

2009; h. 39). 

2) Serviks 

Satu bulan setelah konsepsi serviks akan menjadi lebih lunak dan 

kebiruan. Perubahan ini terjadi akibat penambahan vaskularisasi dan 

terjadinya edema pada seluruh serviks, bersamaan dengan terjadinya 

hipertrofi dan hyperplasia pada kelenjar-kelenjar serviks. Serviks 

mengalami perubahan yang luar biasa selama kehamilan dan 

persalinan. (Prawirohardjo, 2009; h. 177). 

3) Ovarium  

Proses ovulasi selama kehamilan akan terhenti dan pematangan 

folikel baru juga ditunda. Hanya ada satu korpus luteum yang dapat 
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ditemukan di ovarium. Folikel ini akan berfungsi maksimal selama 6-7 

minggu awal kehamilan dan setelah itu akan beperan sebagai 

penghasil progesterone dalam jumlah yang relatif minimal.  

(Prawirohardjo, 2009; h. 178). 

b. Perubahan Metabolik 

Kehamilan merupakan satu tambahan kehidupan intra uteri yang 

memerlukan nutrisi, elektrolit, trace element dan lainnya sehingga secara 

keseluruhan metabolisme anak meningkat sekitar 20-25%. 

Pada ibu hamil, terdapat empat kategori IMT yaitu berat badan kurang, 

berat badan normal, berat badan lebih dan obesitas. Kisaran kenaikan 

berat badan selama kehamilan berdasarkan IMT kehamilan. 

Berat badan wanita hamil akan mengalami kenaikan sekitar 6,5 kg – 

16,5 kg. kenaikan berat badan terlalu banyak ditemukan pada kasus pre 

eklampsi dan eklampsi. Kenaikan berat badan wanita hamil disebabkan 

oleh janin, uri, air ketuban, uterus, payudara, kenaikan volume darah, 

lemak, protein dan retensi air. (Maemunah, dkk, 2009; h. 58). 

c. Perubahan Kardiovaskular/ Sirkulasi darah 

Perubahan sistem kardiovaskular pada ibu untuk memenuhi kebutuhan 

janin sambil mempertahankan kardiovaskularnya sendiri. Perubahan ini 

disebabkan oleh peningkatan kadar estrogen, progesterone dan 

prostaglandin. Perubahan ini akan kembali normal setelah kehamilan 

berakhir. (Rukiyah, dkk, 2009; h. 53) 

d. Perubahan Pencernaan 

Pada awal kehamilan terdapat perasaan mual, akibat kadar hormon 

estrogen yang meningkat/ adanya peningkatan kadar hCG dalam darah. 
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Makanan juga berada lebih lama didalam usus, sehingga dapat 

menyebabkan obstipasi yang merupakan salah satu keluhan utama 

wanita hamil. (Maemunah, dkk; 2009; h. 46). 

e. Perubahan Traktus Urinarius 

Pada bulan-bulan pertama kehamilan, kandung kemih akan tertekan 

oleh uterus yang mulai membesar sehingga menimbulkan sering 

berkemih. Keadaan ini akan hilang dengan makin tuanya kehamilan bila 

uterus keluar dari rongga panggul. Namun pada akhir kehamilan jika 

kepala janin mulai turun ke pintu atas panggul, keluhan itu akan timbul 

kembali. (Prawirohardjo, 2009; h. 185). 

f. Sistem endokrin 

Selama minggu-minggu pertama, korpus luteum dalam ovarium 

menghasilkan estrogen dan progesterone, yang fungsi utamanya 

mempertahankan pertumbuhan desidua dan mencegah pelepasan serta 

pembebasan desidua tersebut. (Yuliati, dkk, 2009; h. 43) 

g. Sistem musculoskeletal 

Perubahan tubuh secara bertahap dari peningkatan berat wanita hamil, 

menyebabkan postur dan cara berjalan wanita berubah. Peningkatan 

distensi abdomen membuat panggul miring ke depan, penurunan tonus 

otot perut dan peningkatan berat badan pada akhir kehamilan. 

(Maemunah, dkk, 2009; h. 49). 

4. Perubahan dan adaptasi Psikologis dalam Kehamilan 

Selama kehamilan ibu mengalami perubahan psikologis dan emosional yang 

berhubungan dengan perubahan biologis yang dialami ibu selama 

kehamilan. Emosi ibu hamil cenderung labil dan sangat sensitif, sehingga 
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perubahan psikologis secara spesifik dapat diduga berdasarkan perubahan 

biologis selama kehamilan. Perubahan psikologis ini dapat dibagi 

berdasarkan trisemester kehamilan. 

a. Perubahan psikologis trisemester I 

Trisemester pertama sering dianggap sebagai periode penyesuaian 

terhadap kenyataan bahwa ia sedang hamil. Sebagian wanita merasa 

sedih dan mengalami kekecewaan, kecemasan, depresi dan kesedihan. 

Sedangkan beberapa wanita yang telah merencanakan kehamilan 

merasa senang sekaligus tidak percaya bahwa dirinya telah hamil dan 

mencari bukti kehamilan. 

Hasrat seksual pada trisemester pertama sangat bervariasi. Ada 

beberapa wanita mengalami peningkatan tetapi secara umum terjadi 

penurunan libido karena keletihan, nausea, depresi, payudara membesar 

dan nyeri tekan, kecemasan, kekhawatiran dan masalah lain yang 

merupakan hal normal dalam trisemester pertama, sehingga pada saat 

trisemester pertama diperlukan dukungan yang kuat dari keluarga 

terutama suami untuk dapat berbagi dan membuat keputusan. 

b. Perubahan psikologis trisemester II 

Peningkatan rasa memiliki dapat kembali seperti semula, adanya gerak 

anak menjadikan ibu semakin merasakan kehamilan, mulai 

membayangkan calon bayi dan merancang masa depan untuknya serta 

ibu merasakan peningkatan gairah seksual, namun perubahan pada 

bentuk tubuh dapat membuat setress. Trisemester kedua dapat dibagi 

menjadi dua fase : 
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1) Fase prequickening 

Selama akhir trisemester pertama dan masa prequickening pada 

trisemester kedua, ibu hamil mengevaluasi lagi hubungannya dan 

segala aspek didalamnya dengan ibunya yang terjadi selama ini. 

Ia akan menerima segala nilai dengan baik yang telah diberikan 

ibunya, namun bila ia menemukan adanya sikap yang negatif maka 

ia akan menolaknya. 

2) Fase postquickening 

Setelah ibu hamil merasakan quickening, identitas keibuan yang 

jelas akan muncul. Ibu hamil akan fokus pada kehamilannya dan 

persiapan menghadapi peran baru sebagai seorang ibu. Perubahan 

ini bisa menyebabkan kesedihan terutama pada ibu yang mengalami 

hamil pertama kali dan wanita karir. 

Pergerakan bayi yang dirasakan membantu ibu membangun konsep 

bahwa bayinya adalah individu yang terpisah dari dirinya. Hal ini 

menyebabkan fokus pada bayinya. Trisemester kedua sering dikenal 

sebagai periode kesehatan yang baik, yakni periode ketika wanita 

merasa nyaman dan bebas dari segala ketidaknyamanan yang 

normal dialami saat hamil. 

c. Perubahan psikologis trisemester III 

Trisemester ketiga sering disebut periode penantian dengan penuh 

kewaspadaan. Pada periode ini wanita mulai menyadari kehadiran 

bayinya sebagai makhluk yang terpisah sehingga ia tidak sabar menanti 

kehadiran sang bayi. Perasaan cemas mengingat bayi dapat lahir 
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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. 

Pada trisemester ketiga ibu akan kembali merasakan ketidaknyamanan 

fisik yang semakin kuat menjelang akhir kehamilan. Ia akan merasa 

jelek, berantakan dan memerlukan dukungan yang besar dari 

pasangannya. 

Pikiran dan perasaan akan tanggung jawab sebagai ibu yang akan 

mengurus anaknya, yang semula menolak kehamilan sekarang 

menunjukkan sikap positif dan menerima kehamilan, semula jarang 

memeriksakan kehamilan sekarang lebih teratur dan mendaftarkan untuk 

bersalin, persiapan perawatan bayi sudah disiapkan dirumah. 

(Maemunah, dkk, 2009; h. 63-71). 

5. Diagnosis kehamilan 

 Sejumlah perubahan yang dapat dipergunakan untuk menegakkan 

diagnosis kehamilan sebagai manifestasi adaptasi perempuan pada masa 

reproduksi. Diagnosis kehamilan masih diragukan khususnya pada masa 

hamil muda sedangkan kehamilan telah lebih besar tidak banyak mengalami 

kesulitan. 

 Diagnosis dini kehamilan biasanya dilakukan dengan pemeriksaan 

hCG, diagnosis kehamilan dikelompokkan ke dalam dugaan, kemungkinan 

hamil dan kepastian hamil (Benson C, Pernol, 2009; h. 104). 
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a. Tanda kehamilan pasti 

Pada ibu yang diyakini sedang dalam kondisi hamil maka dalam 

pemeriksaan USG terlihat adanya gambaran janin. USG memungkinkan 

untuk mendeteksi jantung kehamilan pada minggu ke 5 sampai ke 7. 

Pemeriksa merasakan gerakan janin dalam rahim pada usia 20 minggu, 

terlihat gambar kerangka janin dengan pemeriksaan radiology, terdengar 

adanya denyut jantung janin melalui pemeriksaan ultrasonographi 

Doppler dideteksi denyut jantung janin pada minggu ke 8 sampai minggu 

ke 12 setelah menstruasi terakhir, dengan stetoskop leanec denyut 

jantung terdeteksi pada minggu ke 18 sampai minggu ke 20. 

b. Tanda Mungkin Hamil 

Reaksi kehamilan positif dari tes kehamilan yang didapat dari hormone 

chorionic gonadotropin sub unit beta dalam urin, suhu basal sesudah 

ovulasi tetap tinggi antara 37,2°C – 37,8°C uterus membesar perubahan 

bentuk besar dan konsistensi, tanda hegar, tanda Chadwick, tanda 

goodel, tanda piscaseek, tanda Braxton hick. 

c. Tanda kehamilan tidak pasti 

Amenorrhea, mual dan muntah, mengidam, pingsa, mamae tegang dan 

membesar, anoreksi (tidak nafsu makan), sering miksi, konstipasi/ 

obstipasi. (Susilowati, dkk, 2009; h. 77-80). 

 Tanda bahaya selama periode antenatal meliputi : perdarahan 

pervaginam, sakit kepala yang hebat menetap yang tidak hilang, 

perubahan visual secara tiba-tiba/ pandangan kabur, nyeri abdomen 

yang hebat, bengkak pada muka atau tangan, bayi kurang bergerak 

seperti biasa. 
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 Jika bidan menemukan suatu tanda bahaya, maka langkah berikutnya 

adalah melaksanakan semua investigasi untuk membuat suatu 

assessment/ diagnosis dan membuat suatu rencana penatalaksanaan 

yang sesuai. 

 Skrining komplikasi, kelainan dan penyakit dengan : 

a. Pemeriksaan USG (pada awal kehamilan dan trisemster III) 

Jika dicurigai sesuatu yang abnormal, bidan harus merujuk ibu hamil 

untuk dilakukan USG. 

b. Pemeriksaan laboratorium 

Pemeriksaan hemoglobin (Hb) secara rutin selama kehamilan 

merupakan kegiatan yang umumnya dilakukan untuk mendeteksi 

anemia. Kadar Hb 11 gr% dianggap sebagai batas normal terendah 

dalam masa kehamilan. Untuk saat ini, anemia dalam kehamilan di 

Indonesia ditetapkan dengan kadar Hb <11 gr% pada trisemester I 

dan III atau <10,5 gr% pada trisemester II. 

(Feryanto, 2011; h. 5-6). 

6. Kesimpulan  

Kehamilan aterm ialah usia kehamilan antara 37 – 42 minggu, dan 

merupakan periode terjadinya persalinan normal. Sedangkan usia kehamilan 

ibu saat ini 41 minggu 2 hari, jika menurut teori maka termasuk dalam 

kehamilan aterm. 
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B. Kehamilan Lewat bulan (Serotinus) 

1. Pengertian 

 Kehamilan serotinus adalah kehamilan yang berlangsung sampai 42 

minggu (294 hari) atau lebih, dihitung dari hari pertama haid terakhir menurut 

rumus neagle dengan siklus haid rata-rata 28 hari. 

 Kehamilan serotinus berpengaruh terhadap janin, meskipun hal ini 

masih banyak diperdebatkan. Dalam kenyataannya kehamilan serotinus 

mempunyai pengaruh terhadap perkembangan janin sampai kematian janin. 

Ada janin yang dalam masa kehamilan 42 minggu atau lebih berat badannya 

meningkat terus, ada yang tidak bertambah, ada yang lahir dengan berat 

badan kurang dari semestinya atau meninggal dalam kandungan karena 

kekurangan zat makanan dan oksigen. 

 Kehamilan serotinus mempunyai hubungan erat dengan mortalitas, 

morbiditas perinatal ataupun makrosomia. Sementara itu, resiko bagi ibu 

dengan kehamilan serotinus dapat berupa perdarahan pasca persalinan 

ataupun tindakan obstetrik yang meningkat. Berbeda dengan angka 

kematian ibu yang cenderung menurun, kematian perinatal tampaknya masih 

menunjukkan angka yang cukup tinggi, sehingga pemahaman dan 

penatalaksanaan yang tepat terhadap kehamilan serotinus akan menurunkan 

angka kematian, terutama kematian perinatal. 

2. Penyebab 

 Seperti halnya teori bagaimana terjadinya persalinan, sampai saat ini 

sebab terjadinya kehamilan serotinus belum jelas. Beberapa teori diajukan 

pada umumnya menyatakan bahwa terjadinya kehamilan serotinus akibat 
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gangguan terhadap timbulnya persalinan. Beberapa teori diajukan antara 

lain: 

a. Pengaruh progesterone 

Penurunan hormone progesterone dalam kehamilan dipercaya 

merupakan kejadian perubahan endokrin yang penting dalam memacu 

proses biomolekular pada persalinan dan meningkatkan sensitivitas 

uterus terhadap oksitosin, sehingga beberapa penulis menduga 

kehamilan postterm adalah karena masih berlangsungnya pengaruh 

progesterone. 

b. Teori oksitosin 

Pemakaian oksitosin untuk induksi persalinan pada kehamilan postterm 

memberi kesan oksitosin secara fisiologis memegang peranan penting 

dalam menimbulkan persalinan dan pelepasan oksitosin dari 

neurohipofisis ibu hamil yang kurang pada usia kehamilan lanjut diduga 

sebagai salah satu faktor penyebab kehamilan postterm. 

c. Teori kortison / ACTH janin. 

Dalam teori ini diajukan sebagai pemberi tanda” untuk mulainya 

persalinan adalah janin, diduga akibat peningkatan tiba-tiba kadar 

kortisol plasma janin. Kortisol janin akan mempengaruhi plasenta 

sehingga produksi progesterone berkurang dan memperbesar sekresi 

estrogen, selanjutnya berpengaruh terhadap meningkatnya produksi 

prostaglandin. Pada cacat bawaan janin seperti anensefalus, hipolasia 

adrenal janin dan tidak adanya kelenjar hipofisis pada janin akan 

menyebabkan kortisol janin tidak diproduksi dengan baik sehingga 

kehamilan dapat berlangsung lewat bulan. 
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1) Saraf uterus 

Tekanan pada ganglion servikalis dari pleksus frankenhauser akan 

membangkitkan kontraksi uterus. Pada keadaan dimana tidak ada 

tekanan pada pleksus ini, seperti pada kelainan letak, tali pusat 

pendek dana bagian bawah masih tinggi kesemuanya diduga sebagai 

penyebab terjadinya kehamilan postterm. 

2) Heriditer 

Seorang ibu yang mengalami kehamilan postterm mempunyai 

kecenderungan untuk melahirkan lewat bulan pada kehamilan 

berikutnya. Bila seorang ibu mengalami kehamilan postterm saat 

melahirkan anak perempuan, maka besar kemungkinan anak 

perempuannya akan mengalami kehamilan postterm. 

(Fadlun, Feryanto, 2011; h. 86-87). 

3. Diagnosis 

 Tidak jarang seorang dokter mengalami kesulitan dalam menentukan 

diagnosis kehamilan postterm karena diagnosis ini ditegakkan berdasarkan 

umur kehamilan, bukan terhadap kondisi kehamilan. Beberapa kasus yang 

dinyatakan sebagai kehamilan postterm merupakan kesalahan dalam 

menentukan umur kehamilan. Kasus kehamilan postterm yang tidak dapat 

ditegakkan secara pasti diperkirakan sebesar 22%. 

 Dalam menentukan diagnosis kehamilan postterm di samping dari 

riwayat haid sebaiknya dilihat pula hasil pemeriksaan antenatal. 

a. Riwayat haid 

Diagnosis kehamilan postterm tidak sulit untuk ditegakkan bilamana hari 

pertama haid terakhir (HPHT) diketahui dengan pasti. Untuk riwayat haid 

yang dapat dipercaya diperlukan beberapa kriteria antara lain : Pasien 
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harus yakin dengan HPHT nya, siklus 28 hari dan teratur, tidak minum pil 

anti hamil setidaknya 3 bulan terakhir. 

b. Riwayat pemeriksaan antenatal 

Tes kehamilan, bila pasien melakukan pemeriksaan tes imunologik 

sesudah terlambat 2 minggu, maka dapat diperkirakan kehamilan 

memang telah berlangsung 6 minggu. 

Gerak janin/ quickening pada umumnya dirasakan ibu pada umur 

kehamilan 18-20 minggu. Pada primigravida dirasakan sekitar umur 

kehamilan 18 minggu, sedangkan pada multigravida pada 16 minggu. 

Petunjuk umum untuk menentukan persalinan adalah quickening ditambah 

22 minggu pada primigravida atau ditambah 24 minggu pada multiparitas. 

c. Tinggi fundus uteri 

Dalam trisemester pertama pemeriksaan tinggi fundus uteri serial dalam 

sentimeter dapat bermanfaat bila dilakukan secara berulang tiap bulan. 

Lebih dari 20 minggu, tinggi fundus uteri dapat menentukan umur 

kehamilan secara kasar. 

d. Pemeriksaan radiologi 

Ketetapan usia gestasi sebaiknya mengacu pada hasil pemeriksaan 

ultrasonografi pada trisemester pertama. Kesalahan perhitungan dengan 

rumus Neagle dapat mencapai 20%. Bila telah dilakukan pemeriksaan 

ultrasonografi serial terutama sejak trisemester pertama, hampir dapat 

dipastikan usia kehamilan. 

4. Permasalahan kehamilan postterm / serotinus 

 Kehamilan postterm mempunyai resiko lebih tinggi dari pada 

kehamilan aterm, terutama terhadap kematian perinatal (antepartum, 
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intrapartum dan postpartum) berkaitan dengan aspirasi mekonium dan 

asfiksia. Pengaruh kehamilan postterm antara lain : 

a. Perubahan pada plasenta 

Disfungsi plasenta merupakan faktor penyebab terjadinya komplikasi pada 

kehamilan postterm dan meningkatnya risiko pada janin. Penurunan fungsi 

plasenta dapat dibuktikan dengan penurunan kadar estriol dan plasental 

laktogen. 

b. Pengaruh pada janin 

Pengaruh kehamilan postterm terhadap janin sampai saat ini masih 

diperdebatkan. Beberapa ahli menyatakan bahwa kehamilan postterm 

menambah bahaya pada janin, sedangkan beberapa ahli lainnya 

menyatakan bahwa bahaya kehamilan posterm terhadap janin terlalu 

dilebihkan. Fungsi plasenta mencapai puncak pada kehamilan 38 minggu 

dan kemudian mulai menurun terutama setelah 42 minggu. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan penurunan kadar estriol dan plasental laktogen. 

c. Pengaruh pada ibu 

Morbiditas / mortalitas ibu dapat meningkat sebagai akibat dari 

makrosomia janin dan tulang tengkorak menjadi lebih keras yang 

menyebabkan terjadi distosia persalinan, incoordinate uterine action, 

partus lama, meningkatkan tindakan obstetric dan persalinan traumatis/ 

perdarahan postpartum akibat bayi besar. 

Aspek emosi ibu dan keluarga menjadi cemas bilamana kehamilan terus 

berlangsung melewati taksiran persalinan. 
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5. Pengelolaan kehamilan postterm/ serotinus 

 Kehamilan postterm merupakan masalah yang banyak dijumpai dan 

sampai saat ini pengelolaannya masih banyak perbedaan pendapat. Jika 

berdasarkan pengelolaan aktif yaitu dengan melakukan persalinan anjuran 

pada usia kehamilan 41 atau 42 minggu untuk memperkecil risiko terhadap 

janin. 

 Pengelolaan pasif/ menunggu/ ekspektatif didasarkan pandangan 

bahwa persalinan anjuran yang dilakukan atas dasar postterm mempunyai 

risiko/ komplikasi cukup besar terutama risiko persalinan operatif sehingga 

menganjurkan untuk dilakukan pengawasan terus-menerus terhadap 

kesejahteraan janin sampai persalinan berlangsung dengan sendirinya atau 

timbul indikasi untuk mengakhiri kehamilan. 

6. Pengelolaan selama persalinan 

a. Pemantauan yang baik terhadap ibu (aktivitas uterus) dan kesejahteraan 

janin. 

b. Hindari penggunaan obat penenang atau analgetika selama persalinan. 

c. Awasi jalannya persalinan. 

d. Persiapan oksigen dan bedah sesar bila sewaktu-waktu terjadi kegawatan 

janin. 

e. Cegah terjadinya aspirasi mekonium dengan segera mengusap wajah 

neonatus dan dilanjutkan resusitasi sesuai dengan prosedur pada janin 

dengan cairan ketuban bercampur mekonium. 

f. Segera setelah lahir, bayi harus segera diperiksa terhadap kemungkinan 

hipoglikemi, hipovolemi, hipotermi dan polisitemi. 

g. Pengawasan ketat terhadap neonatus dengan tanda-tanda postmaturitas. 
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h. Hati-hati kemungkinan terjadi distosia bahu. (Sarwono, 2009; h. 685-695 

 

C. Persalinan 

1. Pengertian  

 Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks dan janin 

turun ke dalam jalan lahir. Persalinan dan kelahiran normal adalah proses 

pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37 – 42 minggu) 

lahir spontan dengan presentasi belakang kepala, tanpa komplikasi baik ibu 

maupun janin (Hidayat, sujiatini, 2010; h. 2). 

 Persalinan adalah proses dimana bayi, plasenta dan selaput ketuban 

keluar dari uterus ibu. Persalinan dianggap normal jika prosesnya terjadi 

pada usia kehamilan cukup bulan (setelah 37 minggu) tanpa disertai adanya 

penyulit. Persalinan dimulai (inpartu) sejak uterus berkontraksi dan 

menyebabkan perubahan pada serviks (membuka dan menipis) dan berakhir 

dengan lahirnya plasenta secara lengkap. Ibu belum inpartu jika kontraksi 

uterus tidak mengakibatkan perubahan serviks (APN, 2008; h. 37). 

 Persalinan adalah serangkaian kejadian yang berakhir dengan 

pengeluaran bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan, disusul dengan 

pengeluaran placenta dan selaput janin dari tubuh ibu. 

 Macam-macam persalinan : persalinan spontan, persalinan buatan, 

persalinan anjuran. Sebab- sebab mulainya persalinan : Penurunan kadar 

progesterone, teori oxytocin, keregangan otot-otot, pengaruh janin, teori 

prostaglandin. 

 Dasar asuhan persalinan normal adalah asuhan yang bersih dan 

aman selama persalinan dan setelah bayi lahir serta upaya pencegahan 
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komplikasi terutama perdarahan pasca persalinan, hipotermia dan asfiksia 

bayi baru lahir. 

 Lima aspek dasar dalam asuhan persalinan : membuat keputusan 

klinik, asuhan sayang ibu dan sayang bayi, pencegahan infeksi, pencatatan 

dan rujukan (Sarwono, 2009; h. 334-340). 

Faktor yang mempengaruhi persalinan : 

a. Power : Kekuatan his dan mengejan, kemampuan untuk memberikan 

tuntunan persalinan sehingga ketiga kekuatan tersebut berlangsung baik 

agar tercapai bentuk persalinan spontan belakang kepala. 

b. Passage : Jalan lahir terdiri atas jalan lahir tulang dan jalan lahir lunak. 

Jalan lahir tulang harus memenuhi syarat, bentuk ukuran luas bagian 

dalamnya dalam batas normal sehingga proses adaptasi dengan kepala 

baik, yang memberi kemungkinan persalinan berjalan normal. Jalan lahir 

lunak terdiri atas otot dasar panggul, elastis, mampu terbuka dengan baik 

sehingga proses persalinan dapat berjalan lancar dan normal. 

c. Passanger : bentuk, besarnya dan posisinya harus normal sehingga 

mampu beradaptasi dengan baik terhadap jalan lahir dan kekuatan 

pendorong sehingga proses persalinan dapat berjalan lancar dan normal. 

(Manuaba, 2009; h. 89) 

2. Tahapan dalam persalinan : 

a. Kala I / Kala Pembukaan 

Kala I dimulai dari his persalinan yang pertama sampai cervix menjadi 

lengkap. Berdasarkan kemajuan pembukaan, maka kala I dibagi 

menjadi: 
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1) Fase latent yaitu fase pembukaan yang sangat lambat ialah dari 0 

sampai 3 cm yang membutuhkan + 8 jam. 

2) Fase aktif yaitu fase pembukaan yang lebih cepat yang terbagi lagi 

menjadi: 

Fase accelerasi (fase percepatan) dari pembukaan 3 cm sampai 

4cm yang dicapai dalam 2 jam. 

Fase dilatasi maksimal dari pembukaan 4 cm sampai 9 cm yang 

dicapai dalam 2 jam. 

Fase decelerasi (kurangnya kecepatan) dari pembukaan 9 cm 

sampai 10 cm selama 2 jam. (Kusuma H, 2011; h. 2) 

Tanda dan gejala inpartu : penipisan dan pembukaan serviks, kontraksi 

uterus frekuensi minimal 2X dalam 10 menit, keluarnya lendir bercampur 

darah dari vagina. 

Pada permulaan his kala pembukaan berlangsung tidak begitu kuat 

sehingga ibu masih dapat berjalan-jalan. Lamanya kala I untuk 

primigravida berlangsung 12 jam, sedangkan multigravida sekitar 8 jam. 

3. Partograf 

 Partograf adalah alat bantu yang digunakan selama persalinan. 

Tujuan utama penggunaan partograf adalah untuk mencatat hasil observasi 

dan kemajuan persalinan dan mendeteksi apakah proses persalinan berjalan 

secara normal. Dengan demikian dapat dilaksanakan deteksi secara dini, 

setiap kemungkinan terjadinya partus lama. Jika digunakan secara tepat dan 

konsisten, partograf akan membantu penolong persalinan untuk mencatat 

kemajuan persalinan, kondisi ibu dan janin, asuhan yang diberikan selama 

persalinan dan kelahiran, serta menggunakan informasi yang tercatat, 
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sehingga secara dini mengidentifikasi adanya penyulit persalinan dan 

membuat keputusan klinik yang sesuai dan tepat waktu (Sarwono, 2009; h. 

315). 

 Partograf merupakan alat untuk mencatat informasi berdasarkan 

observasi, anamnesis dan pemeriksaan fisik ibu dalam persalinan. 

Pencatatan ini sangat penting, khususnya untuk membuat keputusan klinik 

selama kala I persalinan. Partograf adalah suatu alat untuk memantau 

kemajuan persalinan, memantau kondisi ibu dan janin, serta mendeteksi 

adanya kelainan. 

Partograf berisi pencatatan seperti : 

a. Kemajuan persalinan: pembukaan serviks (setiap 4 jam), penurunan 

kepala janin (setiap 4 jam), kontraksi uterus (setiap 30 menit) 

b. Keadaan janin : DJJ (setiap 30 menit), warna dan jumlah air ketuban 

(setiap PD), moulage tulang kepala janin (setiap PD). 

c. Keadaan ibu : nadi (setiap 30 menit), tekanan darah, suhu (setiap 4 jam), 

urine (volume dan protein setiap 2-4 jam), obat-obatan dan cairan IV. 

Penyulit persalinan adalah hal-hal yang berhubungan langsung dengan 

persalinan yang menyebabkan hambatan bagi persalinan yang lancar. Yang 

menjadi penyulit persalinan kala I sampai dengan kala IV adalah : Distosia, 

atonia uteri, retensio plasenta, robekan jalan lahir, perdarahan kala IV 

(primer), emboli air ketuban, inversio uteri, syok obstetrik. 

(Fadlun, 2011; h. 7-8). 

Menilai kemajuan persalinan, keadaan ibu dan bayi 

Selama persalinan berlangsung perlu pemantauan kondisi kesehatan ibu 

maupun bayinya, hal-hal yang perlu dipantau adalah: 
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Tabel 2.1 Pemantauan selama persalinan 

Kemajuan persalinan  Keadaan ibu   Keadaan bayi 

-His/ kontraksi (frekuensi, lamanya,  Tanda-tanda vital  Periksa DJJ tiap 30 menit 
 kekuatan) dikontrol tiap 30 menit     pada fase aktif. 
 pada fase aktif. 
-Pemeriksaan vagina (pembukaan  status kandung kemih Jika selaput ketuban pecah, 
 Serviks, penurunan bagian terendah    periksa : warna cairan (ada- 
 moulase) dikontrol tiap 4 jam.     nya mekoneum), kepekatan 
        jumlah cairan. 
-Pemeriksaan abdomen 
-Pemeriksaan kepala, kecuali 
 dievaluasi selama pemeriksaan 
 dalam, dikontrol tiap 2 jam pada 
 fase aktif. 
 
(Lailiyana, 2011; h. 31) 

 

b. Kala II 

Kala II dimulai dari pembukaan serviks 10 cm (lengkap) sampai dengan 

lahirnya bayi. Gejala kala II / kala pengeluaran adalah : 

1) His semakin kuat, dengan interval 2-3 menit dan durasi 50-100 detik. 

2) Menjelang akhir kala I ketuban pecah yang ditandai dengan 

pengeluaran cairan secara mendadak. 

3) Ketuban pecah pada pembukaan mendekati lengkap diikuti keinginan 

mengejan, karena tertekannya fleksus frankenhauser. 

4) Kekuatan his dan mengejan lebih mendorong kepala bayi sehingga 

kepala membuka vagina dan tampak suboksiput sebagai hiponuklion. 

5) Lamanya kala II pada primigravida 50 menit dan multigravida 30 menit 

(Lailiyana, 2011; h. 4) 

Tanda dan gejala kala II adalah : 

1) Ibu merasakan ingin meneran bersamaan dengan terjadinya 

kontraksi. 

2) Ibu merasakan makin meningkatnya tekanan pada rectum dan atau 

vagina. 
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3) Perineum terlihat menonjol. 

4) Vulva vagina dan sfingter ani terlihat membuka. 

5) Peningkatan pengeluaran lendir darah. (Sondakh, 2013; h. 133) 

Persiapan pertolongan persalinan kala II 

Persiapan pertolongan persalinan sebaiknya telah dilakukan pada 

kala I, karena pada kala I penolong mempunyai waktu yang cukup 

banyak untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan pada 

saat kelahiran. Bila telah disiapkan dalam kala I, saat kala II penolong 

persalinan hanya mengecek kembali kelengkapan peralatan dan 

bahan yang telah disiapkan termasuk apakah peralatan masih dapat 

berfungsi dengan baik atau tidak. Adapun yang harus dipersiapkan 

adalah : 

1) Persiapan penolong 

Penolong persalinan selalu menerapkan upaya pencegahan 

infeksi seperti yang dianjurkan, termasuk diantaranya mencuci 

tangan, memakai sarung tangan steril dan memakai 

perlengkapan pelindung pribadi. 

2) Persiapan tempat persalinan 

Penolong persalinan harus melihat ruangan tempat proses 

persalinan akan berlangsung. Ruangan tersebut harus memiliki 

system pencahayaan/ penerangan yang cukup, baik melalui 

jendela, lampu, maupun sumber cahaya lainnya. Ruangan harus 

bersih dan hangat dan terhalang dari tiupan angin secara 

langsung. 
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3) Persiapan lingkungan kelahiran bayi 

Persiapan untuk mencegah kehilangan panas pada bayi baru 

lahir harus dimulai sebelum bayi lahir. Siapkan lingungan yang 

sesuai untuk kelahiran bayi dengan memastikan bahwa ruangan 

tersebut bersih dan bebas dari tiupan angin. 

4) Persiapan ibu dan keluarga 

Anjurkan keluarga untuk mendampingi ibu selama persalinan dan 

kelahiran. Penting untuk mengikutsertakan suami, ibunya atau 

siapapun yang diminta ibu untuk mendampinginya, saat ia 

membutuhkan perhatian dan dukungan. (Lailiyana, 2011; h. 53-

55) 

c. Kala III  

Setelah kala II kontraksi uterus berhenti sekitar 5-10 menit. Dengan 

lahirnya bayi, sudah mulai pelepasan plasenta pada lapisan niabusch, 

karena sifat retraksi otot rahim. Lepasnya plasenta dapat diperkirakan 

dengan memperhatikan tanda-tanda dibawah ini : 

Uterus menjadi bundar, uterus terdorong ke atas, karena plasenta 

dilepas ke bawah segmen bawah rahim, tali pusat bertambah panjang, 

semburan darah mendadak dan singkat  (Lailiyana, 2011; h. 4). 

Tujuan manajemen aktif kala III adalah untuk menghasilkan kontraksi 

uterus yang lebih efektif sehingga dapat mempersingkat waktu, 

mencegah perdarahan dan mengurangi kehilangan darah kala III 

persalinan. Sebagian besar kasus kesakitan dan kematian ibu di 

Indonesia disebabkan oleh perdarahan pasca persalinan dimana 

sebagian disebabkan oleh atonia uteri dan retensio plasenta yang 
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sebenarnya dapat dicegah dengan melakukan manajemen aktif kala III 

(Kurniati, 2011; h. 62). 

 

Manajemen aktif kala III terdiri dari tiga langkah utama, yaitu : 

1) Pemberian suntikan oksitosin dalam satu menit pertama setelah bayi 

lahir. Segera (dalam satu menit pertama setelah bayi lahir) 

disuntikkan oksitosin 10 IU secara IM sepertiga bagian atas paha luar. 

Oksitosin dapat merangsang fundus uteri untuk berkontraksi dengan 

kuat dan efektif, sehingga dapat membantu pelepasan plasenta dan 

mengurangi kehilangan darah. Sebelum memasukkan oksitosin 

dilakukan aspirasi terlebih dahulu untuk memastikan oksitosin tidak ke 

pembuluh darah. 

2) Melakukan penegangan tali pusat terkendali. Penegangan tali pusat 

dengan memindahkan klem pada tali pusat sekitar 5-20 cm dari vulva. 

Setelah plasenta terlepas, ibu dianjurkan untuk meneran agar 

plasenta terdorong keluar melalui introitus vagina. Tali pusat tetap 

ditegangkan dengan arah sejajar lantai (mengikuti poros jalan lahir). 

Setelah plasenta lahir, kemudian diperiksa kelengkapannya dan tidak 

ada selaput ketuban yang tertinggal. 

3) Masase fundus uteri. Menggunakan telapak tangan diletakkan pada 

fundus uteri digerakkan dengan arah memutar agar uterus 

berkontraksi. Memeriksa kontraksi uterus setiap 15 menit pada 1 jam 

pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama 1 jam kedua 

pasca persalinan. (Sondakh, 2013; h. 138). 
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4. Deteksi komplikasi Persalinan 

Perdarahan kala III terjadi akibat pelepasan plasenta sebagian. Perdarahan 

terjadi karena kesalahan penatalaksanaan pada kala III. Pelepasan sebagian 

plasenta dapat terjadi secara alami selama pelepasan plasenta fisiologis, 

tetapi pelepasan sebagian akibat masase uterus sebelum plasenta lepas dari 

dinding uterus tidak fisiologis dan akibatnya dapat dipastikan adalah 

perdarahan kala III. 

a. Atonia uterus 

Faktor predisposisi terjadinya perdarahan karena atonia uteri : 

1) Umur yang terlalu muda dan terlalu tua 

2) Sering dijumpai pada multipara dan grandemultipara 

3) Partus lama 

4) Infeksi intrapartum 

5) Uterus terlalu regang dan besar (gemeli, hidramnion atau janin besar) 

6) Kelainan pada uterus (mioma uteri) 

7) Sosio ekonomi (malnutrisi) 

 

Penanganan perdarahan karena atonia uteri : 

Tahap I :  perdarahan yang tidak begitu banyak dapat diatasi dengan 

cara pemberian uterotonika dan masase uterus. 

Tahap II :  bila perdarahan belum berhenti dan bertambah banyak, 

selanjutnya diberikan infuse dan transfuse darah serta 

dilakukan kompresi bimanual, kompresi aorta dan jepitan 

artari. 
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Tahap III :  bila semua upaya di atas tidak berhasil maka usaha yang 

terakhir dilakukan adalah menghilangkan sumber 

perdarahan, yaitu dengan meligasi arteri hipogastrika atau 

histerektomi. 

 

b. Retensio plasenta 

Keadaan dimana plasenta belum lahir selama setengah jam setelah bayi 

lahir. Penyebab terjadinya retensio plasenta : 

1) Plasenta belum terlepas dari dinding rahim karena tumbuh melekat 

lebih dalam. Menurut tingkat perlekatan : 

 Plasenta adhesive (melekat pada desidua endometrium lebih 

dalam) 

 Plasenta inkreta (vili korialis tumbuh lebih dalam dan menembus 

desidua sampai miometrium). 

 Plasenta akreta (menembus lebih dalam ke dalam miometrium 

tetapi belum menembus serosa). 

 Plasenta perkreta (menembus sampai serosa / perimetrium dinding 

rahim) 

2) Plasenta sudah lepas tetapi belum keluar karena atonia uteri dan 

akan menyebabkan perdarahan yang banyak. Bisa juga karena 

adanya lingkaran konstriksi pada bagian bawah rahim akibat 

kesalahan penanganan kala III, yang akan menghalangi plasenta 

keluar. (Kurniati, 2011; h. 62-65) 
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Diagnosis : 

Tanda dan gejala yang selalu ada : Plasenta belum lahir setelah 30 

menit, perdarahan segera, kontraksi uterus baik. 

 

Perjalanan penyakit 

Faktor risiko gangguan perlekatan plasenta : Plasenta previa, riwayat 

seksio sesaria, riwayat kuretase, angka kelahiran tinggi. 

 

Melakukan penanganan : 

15 menit setelah bayi lahir, plasenta belum lahir : berikan 10 IU 

oksitosin IM dosis kedua (dosis pertama diberikan sesaat setelah bayi 

lahir berdasarkan manajemen aktif kala 3), pastikan kembali kandung 

kemih kosong. 

Ulangi peregangan tali pusat terkendali dengan tekanan dorso cranial, 

bila dalam 30 menit plasenta belum lahir siapkan pasien untuk dirujuk. 

Namun, bila terjadi tanda perdarahan segera lakukan manual 

plasenta : pasang infus RL atau NaCl, melakukan anestesi verbal 

atau analgesia per rectal, berikan pethidine 1 mg/ Kg IV dan 

diazepam 5- 10 mg IV atau ketamine 2 mg/ Kg IV perlahan dalam 

waktu 2 menit, menjalan prosedur pencegahan infeksi berikan 

antibiotik profilaksis (ampisilin dan metronidazol), melakukan manual 

plasenta : 

Pastikan kandung kemih kosong, pakai sarung tangan steril/ DTT 

panjang, pegang klem tali pusat dan tegangkan tali pusat perlahan 

dengan tangan kiri, dengan mengenakan sarung tangan masukkan 
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tangan ke dalam vagina dengan mengatupkan jari dengan cara 

menelusuri tali pusat kemudian masuk ke dalam uterus melalui 

canalis servikalis, lepaskan tangan kiri yang memegang tali pusat 

pindahkan ke abdomen untuk menahan fundus uteri selama proses 

melepaskan plasenta dan untuk mencegah inverse uterus, jika 

sampai terjadi inverse uterus segera lakukan reposisi uterus, 

gerakkan jari-jari tangan kea rah lateral hingga mencapai tepi 

plasenta, palpasi bagian dalam rongga uterus untuk memastikan 

seluruh jaringan plasenta telah terangkat, berikan oksitosin 20 unit 

dalam 1 L cairan infuse RL (60 tetes/ menit), minta tolong asisten 

melakukan masase fundus uteri untuk merangsang kontraksi uterus 

yang tonik, jika masih ada perdarahan tambahkan ergometrin 0,2 mg 

IM atau prostaglandin, kemudian periksa kelengkapan plasenta. 

(Nugroho, 2012; h. 94). 

 

c. Perlukaan jalan lahir 

Setelah persalinan dan keluar perdarahan tetapi konstriksi uterus baik, 

darah yang keluar berwarna merah muda kemungkinan perdarahan terjadi 

karena adanya robekan jalan lahir. Menilai perluasan laserasi pernium, 

laserasi diklasifikasikan berdasarkan luasnya robekan: 

1) Derajat satu : mukosa vagina, komisura posterior, kulit perineum. 

2) Derajat dua : mukosa vagina, komisura posterior, kulit dan otot 

perineum. 

3) Derajat tiga : mukosa vagina, komisura posterior, kulit dan otot 

perineum dan otot sfingter ani. 
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4) Derajat empat : mukosa vagina, komisura posterior, kulit dan otot 

perineum, otot sfingter ani dan dinding depan rectum. 

Jika terdapat robekan yang berdarah dan lebih dari 1 cm, dilakukan 

penjahitan luka perineum. 

(Kurniati, 2011; h. 62-65) 

 

d. Kala IV  

 Kala IV adalah pengawasan selama 1 - 2 jam setelah bayi dan 

plasenta lahir untuk mengamati keadaan ibu terutama terhadap bahaya 

perdarahan post partum. Darah yang keluar diperkirakan sebaik-baiknya. 

Kehilangan darah pada persalinan biasanya disebabkan oleh luka pada 

pelepasan plasenta dan robekan pada serviks dan perineum. Rata-rata 

dalam batasan normal jumlah perdarahan adalah 250 cc, biasanya 100-

300 cc. Bila perdarahan lebih dari 500 cc sudah dianggap abnormal dan 

harus dicari penyebabnya. (Kurniati, 2011; h. 67) 

 Kala IV dimaksudkan untuk melakukan observasi karena perdarahan 

postpartum paling sering terjadi pada 2 jam pertama. Observasi yang 

dilakukan meliputi : tingkat kesadaran pasien, pemeriksaan tanda-tanda 

vital, kontraksi uterus, terjadinya perdarahan (Lailiyana, 2011; h. 4-5). 

Pemantauan kala IV meliputi : 

1) Memperkirakan kehilangan darah 

Salah satu cara menilai kehilangan darah adalah melihat volume 

darah yang terkumpul dan memperkirakan berapa banyak, jika 

darah dapat mengisi setengah botol, maka ibu kehilangan darah 250 

ml. tindakan memperkirakan kehilangan darah hanyalah salah satu 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Suciati, Kebidanan DIII UMP, 2014



37 
 

 
 

cara untuk menilai kondisi ibu. Cara tidak langsung untuk mengukur 

jumlah kehilangan darah adalah melalui penampakan gejala dan 

tekanan darah, bila perdarahan menyebabkan ibu lemas, pusing, 

kesadaran menurun serta terkanan darah sistolik turun lebih dari 10 

mmHg maka telah terjadi perdarahan lebih dari 500 mL. apabila ibu 

mengalami syok hipovolemik, maka ibu telah kehilangan darah 50% 

dari total jumlah darah ibu. 

Sangat penting untuk selalu memantau keadaan umum dan menilai 

jumlah kehilangan darah ibu selama kala IV melalui tanda vital, 

jumlah darah yang keluar dan kontraksi uterus. 

2) Memeriksa perdarahan dari perineum 

Perlu diperhatikan dan ditemukan penyebab perdarahan dari 

laserasi atau robekan perineum dan vagina, kemudian menilai 

perluasan laserasi perineum. Laserasi diklasifikasikan berdasarkan 

luasnya robekan. 

3) Pencegahan infeksi 

Setelah persalinan, dilaukan dekontaminasi plastic, tempat tidur 

dengan larutan klorin 0,5% kemudian dicuci dengan detergen dan 

dibilas dengan air bersih. Jika sudah bersih, dikeringkan dengan 

kain bersih supaya ibu tidak berbaring di atas matras yang basah. 

Linen yang digunakan selama persalinan didekontaminasi dalam 

larutan clorin 0,5% kemudian segera dicuci dengan air dan 

detergen. 
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4) Pemantauan keadaan umum ibu 

Sebagian besar kesakitan dan kematian ibu yang disebabkan oleh 

perdarahan pascapersalinan terjadi selama empat jam pertama 

setelah kelahiran bayi. Oleh karena itu, sangat penting untuk 

memantau ibu setelah persalinan. Jika tanda-tanda vital dan 

kontraksi uterus menunjukkan akan mengalami perdarahan pasca 

persalinan, maka penting untuk berada di samping ibu dan bayinya 

selama dua jam pertama pasca persalinan. 

 

Pemantauan selama dua jam pertama pasca persalinan meliputi : 

a) Pantau tekanan darah, nadi, tinggi fundus, kandung kemih dan 

darah yang keluar setiap 15 menit selama satu jam pertama dan 

setiap 30 menit selama satu jam kedua kala empat. Jika ada 

temua yang tidak normal, tingkatkan frekuensi observasi dan 

penilaian kondisi ibu. 

b) Masase uterus untuk membuat kontraksi uterus menjadi baik 

setiap 15 menit selama satu jam pertama dan setiap 30 menit 

selama jam kedua kala empat. Jika ada temuan yang tidak 

normal, tingkatkan frekuensi observasi dan penilaian kondisi ibu. 

c) Pantau temperatur tubuh setiap jam dalam dua jam pertama 

pasca persalinan. Jika meningkat, pantau dan tata laksana sesuai 

dengan apa yang diperlukan. 

d) Nilai perdarahan. Periksa perineum dan vagina setiap 15 menit 

selama satu jam pertama dan setiap 30 menit selama jam kedua 

pada kala empat. 
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e) Ajarkan ibu dan keluarganya bagaimana menilai kontraksi uterus 

dan jumlah darah yang keluar dan bagaimana melakukan 

masase jika uterus menjadi lembek. 

f) Minta anggota keluarga untuk memeluk bayi, bersihkan dan 

bantu ibu untuk mengatur posisi agar nyaman dalam memberi 

ASI pada bayi.  (APN, 2008; h. 110-112). 

 

D. Induksi 

1. Pengertian 

Induksi persalinan adalah proses memulainya persalinan sebelum adanya 

tanda–tanda inpartu, dengan tujuan akhir kelahiran bayi dan plasenta. Sebelum 

induksi beberapa hal sebaiknya dinilai dan diperhatikan antara lain: 

1. Indikasi dan kontraindikasi 

2. Usia kehamilan 

3. Kondisi serviks (skor Bishop) 

4. Penilaian pelvis dan antropometri janin 

5. Kondisi selaput amnion dan cairan amnion 

6. Fetal wellbeing/ fetal heart rate monitoring prior to labour induction 

7. Kesejahteraann janin 

Risiko potensial dari induksi persalinan adalah peningkatan kemungkinan seksio 

sesaria, hiperstimulasi, kegawatan janin, rupture uterus, aspirasi meconium dan 

prolaps tali pusat akibat amniotomi. Induksi persalinan umumnya dilakukan 

dengan bermacam-macam indikasi, baik dari ibu maupun dari janin : 

1. Indikasi ibu : kehamilan dengan hipertensi, kehamilan dengan diabetes 

mellitus, perdarahan antepartum tanpa kontraindikasi persalinan pervaginam. 
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2. Indikasi janin : Kehamilan lewat waktu, ketuban pecah dini, kematian janin 

dalam rahim, pertumbuhan janin terhambat, isoimmunisasi-Rhesus, kelainan 

konginetal mayor. 

 

Penilaian Serviks 

Beberapa ahli obstetri menganggap kondisi serviks dapat memperkirakan waktu 

terjadinya kelahiran, karena terdapat hubungan walaupun belum dapat 

dibuktikan. Metode yang paling sering digunakan untuk menilai kondisi serviks 

adalah skor Bishop karena simple dan memiliki nilai prediktif yang paling baik. 

Sistem skor ini menggunakan dilatasi serviks, penipisan, konsistensi, posisi dan 

penurunan kepala janin. Beberapa metode lain yang disebut dalam literature 

selain menggunakan scoring adalah pemeriksaan ultrasonografi serviks dan 

penilaian fibronektin fetal pada secret serviks. 

Bishop skor 5 atau lebih dianggap signifikan untuk serviks yang matang dan 

induksi yang berhasil. Bishop skor dinilai seperti dibawah ini : 

Tabel 2.2 Bishop skor 

 

Dilatasi diukur berdasarkan diameter dari pembukaan serviks yang teregang. 

Dilatasi dan penipisan saling melengkapi dan keduanya merupakan faktor 
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penting dalam proses kala satu persalinan. Penipisan adalah ukuran dari 

teregangnya sebuah serviks. 

2. Oksitosin 

a. Pengertian 

Secara umum oxytosin digunakan sebagai stimulant uterus, yang 

digunakan untuk induksi persalinan dan perbaikan kontraksi uterus dalam 

persalinan. Selain itu oksitosin juga dapat digunakan pada pengelolaan 

perdarahan postpartum, dengan pemberian injeksi 10 U secara 

intramuskuler atau secara intravena dengan infus 40 U dalam 1 liter gram 

fisiologis. 

b. Kontraindikasi 

Penggunaan oksitosin perlu berhati-hati adanya komplikasi obstetric. 

Tidak dianjurkan digunakan untuk dilatasi servik dan penggunaannya 

perlu mempertimbangkan faktor individual. 

c. Efek samping 

Efek samping oksitosin umumnya mudah diprediksi selama dilakukan 

pengawasan yang seksama pada penggunaannya. Jika sewaktu 

melaksanakan induksi persalinan ditemukan efek samping, pemberian 

infus oksitosin dapat dihentikan. Salah satu efek sampingnya 

hiperstimulasi, dimana terjadi kontraksi yang menyebabkan rupture uteri, 

hipoperfusi uterus dan akhirnya fetal distress akibat hipoksia. 

3. Misoprostol 

a. Pengertian 

Misoprostol adalah obat yang digunakan untuk pencegahan ulkus gaster 

akibat obat anti inflamasi non steroid, untuk kematian janin dalam 
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kandungan, mengeluarkan konsepsi pada abortus dini serta saat ini 

banyak digunakan sebagai induksi persalinan. Secara farmakologis 

misoprostol adalah prostaglandin E1. Misoprostol tersedia hampir di 

semua Negara dalam sediaan tablet 100 atau 200 μg. 

b. Misoprostol untuk Induksi Persalinan 

Pada keadaan serviks yang belum matang dan kurang mendukung, 

proses pematangan tentulah sangat perlu dipertimbangkan sebelum 

melakukan induksi. Dengan misoprostol didapatkan angka kegagalan 

induksi yang lebih rendah sehingga didapatkan pula angka seksio 

sesaria yang rendah. 

c. Keuntungan dan Kerugian Misoprostol bagi Ibu dan Janin 

Menurut beberapa percobaan klinis yang membandingkan misoprostol 

dengan oksitosin sebagai protocol induksi yang paling banyak digunakan 

saat ini, disebutkan bahwa penggunaan misoprostol menunjukkan hasil 

lebih baik. Pada wanita dengan induksi misoprostol, waktu induksi rata – 

rata diperlukan 253 menit, sedangkan pada oksitosin diperlukan 352 

menit. 

Menurut interval dari induksi ke akhir persalinan juga kelompok 

misoprostol menunjukkan hasil lebih baik yang signifikan. Pada 

kelompok misoprostol 81% ibu hamil melahirkan dalam 24 jam, 

sedangkan pada kelompok oksitoksin hanya 62%. Persalinan 

pervaginam terjadi pada 81% kelompok misoprostol dan 64% pada 

kelompok oksitosin. Penggunaan misoprostol sebagai pematangan 

serviks dan induksi membawa penurunan risiko seksio sesaria sebanyak 
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47%. Angka kegagalan dari induksi dengan misoprostol lebih rendah 

dibandingkan dengan kelompok oksitosin. 

Banyak situasi dimana ahli obstetri dihadapkan pada keadaan yang 

mengharuskan induksi persalinan pada wanita dengan serviks belum 

matang. Dari sekian banyak agen farmakologis yang digunakan untuk 

induksi, oksitosin dan misoprostol saat ini adalah yang paling sering. Drip 

oksitosin saat ini paling banyak digunakan, namun penelitian 

membuktikan drip oksitosin cenderung gagal pada serviks yang belum 

lunak. 

Misoprostol saat ini mendapatkan perhatian lebih karena selain mampu 

memberikan efek kontraksi pada uterus, juga memiliki efek dalam 

pematangan serviks. Misoprostol juga murah, stabil pada suhu ruangan, 

penyimpanan yang mudah dan penggunaan yang mudah. Pada kasus 

dimana serviks masih kaku, penggunaan misoprostol dapat memberikan 

keuntungan dibandingkan oksitosin, seperti lama induksi yang lebih 

singkat, kemajuan persalinan lebih cepat serta angka kegagalan yang 

lebih rendah (Unud, 2009; h. 4-13). 

 

E. Bayi baru lahir 

1. Pengertian 

 Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir pada usia kehamilan 37-

42 minggu dan berat badannya 2.500 – 4000 gram. Ciri-ciri bayi baru lahir 

normal : 

1. Lahir aterm antara 37-42 minggu 

2. Berat badan 2.500 – 4.000 gram 
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3. Panjang badan 48-52 cm 

4. Lingkar dada 30-38 cm 

5. Lingkar kepala 33-35 cm 

6. Lingkar lengan 11-12 cm 

7. Frekuensi denyut jantung 120-160 X/ menit 

8. Pernapasan + 40-60X/ menit 

9. Kulit kemerah-merahan dan licin karena jaringan subkutan yang cukup 

10. Rambut lanugo tidak terlihat dan rambut kepala biasanya telah 

sempurna 

11. Kuku agak panjang dan lemas 

12. Nilai APGAR > 7 

13. Gerak aktif 

14. Bayi lahir langsung menangis kuat 

15. Refleks rooting (mencari putting susu dengan rangsang taktil pada pipi 

dan daerah mulut) sudah terbentuk dengan baik. 

16. Refleks morro (gerakan memluk bila dikagetkan) sudah terbentuk 

dengan baik. 

17. Refleks sucking (isap dan menelan) sudah terbentuk dengan baik. 

18. Refleks grasping (menggenggam) sudah baik. 

19. Genetalia pada laki-laki kematangan ditandai dengan testis yang berada 

pada scrotum dan penis yang berlubang. Pada perempuan kematangan 

ditandai dengan vagina dan uretra yang berlubang serta adanya labia 

minora dan mayora 

20. Eliminasi baik yang ditandai dengan keluarnya mekonium dalam 24 jam 

pertama dan berwarna hitam kecoklatan. 
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Tabel 2.3  Tanda APGAR 

Tanda APGAR 

Tanda  Nilai : 0 Nilai : 1 Nilai : 2 
 Warna kulit Pucat/ biru seluruh 

tubuh 
Tubuh merah, 
ekstremitas biru 

Seluruh tubuh 
kemerahan 

Denyut jantung Tidak ada < 100 >100 
Tonus otot Tidak ada Ekstremitas sedikit 

fleksi 
Gerakan aktif 

Aktivitas Tidak ada Sedikit gerak Langsung menangis 
Pernapasan Tidak ada Lemah/ tidak teratur Menangis 
 

Interpretasi : 

Nilai 1- 3  : asfiksia berat 

Nilai 4- 6  : asfiksia sedang 

Nilai 7- 10  : asfiksia ringan (normal) 

 

2. Asuhan kebidanan pada BBL Normal 

a. Cara memotong tali pusat 

1) Menjepit tali dengan klem dengan jarak 3 cm dari pusat, lalu mengurut 

tali pusat kea rah ibu dan memasang klem ke 2 dengan jarak 2 cm 

dari klem pertama. 

2) Memegang tali pusat di antara 2 klem dengan menggunakan tangan 

kiri (jari tengah melindungi tubuh bayi) lalu memotong tali pusat di 

antara 2 klem. 

3) Mengikat tali pusat jarak + 1cm dari umbilicus dengan simpul mati lalu 

mengikat bali tali pusat dengan simpul mati. Untuk kedua kalinya 

bungkus dengan kassa steril, lepaskan klem pada tali pusat lalu 

memasukkannya dalam wadah yang berisi larutan klorin 0,5 %. 

4) Membungkus bayi dengan kain bersih dan memberikannya kepada 

ibu. 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Suciati, Kebidanan DIII UMP, 2014



46 
 

 
 

b. Mempertahankan suhu tubuh BBL dan mencegah hipotermia. 

1) Mengeringkan tubuh bayi segera setelah lahir 

Kondisi bayi lahir dengan tubuh basah karena air ketuban atau aliran 

udara melalui pintu / jendela yang terbuka akan mempercepat 

terjadinya penguapan yang akan mengakibatkan bayi lebih cepat 

kehilangan suhu tubuh.  

2) Untuk mencegah terjadinya hipotermia, bayi yang baru lahir harus 

segera dikeringkan dan dibungkus dengan kain kering kemudian 

diletakkan telungkup di atas dada ibu untuk mendapatkan kehangatan 

dari dekapan ibu. 

3) Menunda memandikan BBL sampai tubuh bayi stabil. 

4) Pada BBL cukup bulan dengan berat badan lebih dari 2.500 gram dan 

menangis kuat bisa dimandikan + 24 jam setelah kelahiran dengan 

tetap menggunakan air hangat. Pada BBL beresiko yang berat 

badannya < 2.500 gram atau keadaannya sangat lemah sebaiknya 

jangan dimandikan sampai suhu tubuhnya stabil dan mampu 

mengisap ASI dengan baik. 

5) Menghindari kehilangan panas pada bayi baru lahir. 

Ada empat cara yang membuat bayi kehilangan panas, yaitu melalui 

radiasi, evaporasi, konduksi dan konveksi (Dewi lia, 2010; h. 2 – 4). 

Konduksi → melalui benda-benda padat yang berkontak dengan kulit 

bayi. 

Konveksi → pendinginan melalui aliran udara di sekitar bayi. 

Evaporasi → kehilangan panas melalui penguapan air pada kulit bayi 

yang basah. 
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Radiasi → melalui benda padat dekat bayi yang tidak berontak secara 

langsung dengan kulit bayi. (Sarwono, 2009; h. 367). 

 Memberikan asuhan segera, aman dan bersih untuk bayi baru lahir 

merupakan hal yang esensial dalam asuhan bayi baru lahir. Komponen 

asuhan bayi baru lahir, meliputi : Pencegahan infeksi, penilaian segera 

setelah lahir, pencegahan kehilangan panas, asuhan tali pusat, inisiasi 

menyusu dini, manajemen laktasi, pencegahan infeksi mata, pemberian 

vitamin K, pemberian imunisasi, pemeriksaan BBL (APN, 2008; h. 119). 

3. Resusitasi neonatus 

 Resusitasi neonatus tidak rutin dilakukan pada semua bayi baru lahir. 

Akan tetapi, penilaian untuk mnentukan apakah bayi memerlukan resusitasi 

harus dilakukan pada setiap neonatus oleh petugas terlatih dan kompeten 

dalam resusitasi neonatus. Pada bayi sehat dengan napas spontan, tonus 

baik dan ketuban jernih tidak dilakukan resusitasi, tetapi tetap harus 

dilakukan perawatan rutin. Bila bayi gagal bernapas spontan, hipotonus 

atau ketuban keruh bercampur mekoneum, maka harus dilakukan langkah-

langkah resusitasi. 

 Perawatan pada bayi sehat ialah mengeringkan bayi, memberi 

kehangatan, membersihkan dengan handuk hangat dapat dilakukan diatas 

perut ibu. Penghisapan lendir dari mulut dan hidung bayi, serta stimulasi 

bayi dengan mengusap telapak kaki atau punggung bayi tidak perlu 

dilakukan bila bayi dapat bernapas spontan dengan adekuat atau 

menangis. 
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4. Pengukuran berat dan panjang lahir 

 Bayi yang baru lahir harus ditimbang berat lahirnya. Dua hal yang 

selalu ingin diketahui orang tua tentang bayinya yang baru lahir adalah jenis 

kelamin dan beratnya. Pengukuran panjang lahir tidak rutin dilakukan, 

pengukuran dengan menggunakan pita ukur tidak akurat. Bila diperlukan 

data mengenai panjang lahir, maka sebaiknya dilakukan dengan 

menggunakan stadiometer bayi dengan menjaga bayi dalam posisi lurus 

dan ekstremitas dalam keadaan ekstensi. 

5. Pencegahan Infeksi 

 Bayi baru lahir sangat rentan terhadap infeksi. Saat melakukan 

penanganan bayi baru lahir, pastikan untuk melakukan tindakan : 

a. Cuci tangan sebelum dan setelah kontak dengan bayi. 

b. Gunakan sarung tangan bersih saat menangani bayi yang belum 

dimandikan. 

c. Semua peralatan sudah di DTT dan jangan menggunakan alat dari bayi 

yang satu dengan yang lainnya sebelum diproses dengan benar. 

d. Pastikan handuk, pakaian, selimut, kain dan peralatan lainnya dalam 

keadaan bersih sebelum dipakaikan pada bayi, termasuk penggunaan 

timbangan, pita pengukur dan stetoskop. 

6. Inisiasi Menyusui Dini 

 Pastikan bahwa ASI dimulai dalam waktu 30 menit setelah bayi lahir, 

anjurkan ibu untuk memeluk dan mencoba untuk menyusukan bayinya 

segera setelah tali pusat diklem dan dipotong. Tentramkan ibu bahwa bidan 

akan membantu ibu menyusukan bayi setelah plasenta lahir dan penjahitan 

laserasi selesei dikerjakan. Anggota keluarga mungkin dapat membantunya 
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untuk memulai pemberian ASI lebih awal. Setelah semua prosedur yang 

diperlukan diseleseikan, ibu sudah bersih dan mengganti baju, bantu ibu 

untuk menyusukan bayinya. 

 Jelaskan pada ibu dan keluarganya tentang manfaat kontak langsung 

ibu-bayi dan menyusui sesering mungkin untuk merangsang produksi ASI. 

Pastikan bahwa jumlah air susu ibu memadai. Yakinkan ibu dan 

keluarganya bahwa kolostrum mempunyai nilai nutrisi yang tinggi dan 

mengandung semua unsur yang diperlukan bayi. Minta ibu untuk 

membiarkan bayinya menyusu tanpa henti sesuai dengan keinginan bayi. 

 Keuntungan pemberian ASI dini : 

a. Merangsang produksi ASI 

b. Memperkuat refleks mengisap (refleks mengisap awal pada bayi, paling 

kuat dalam beberapa jam pertama setelah lahir). Memulai pemberian 

ASi secara diniakan memberi pengaruh yang positif bagi kesehatan bayi. 

c. Mempromosikan hubungan emosional antara ibu dan bayinya. 

d. Memberikan kekebalan pasif segera kepada bayi melalui kolostrum. 

e. Merangsang kontraksi uterus. 

7. Air Susu Ibu 

 Asi adalah makanan yang terbaik untuk bayi, Asi tidak hanya 

memberikan manfaat untuk bayi saja, melainkan untuk ibu, keluarga dan 

Negara. 

 Asi eksklusif (menurut WHO) adalah pemberian ASI saja pada byi 

sampai usia 6 bulan tanpa tambahan cairan ataupun makanan lain. ASI 

dapat diberikan sampai bayi berusia 2 tahun. 
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Manfaat Asi untuk bayi adalah : 

a. Nutrient (zat gizi) dalam Asi sesuai dengan kebutuhan bayi. 

Zat gizi yang terdapat dalam Asi antara lain : lemak, karbohidrat, protein, 

garam, mineral serva vitamin. Asi memberikan seluruh kebutuhan nutrisi 

dan energy selama 1 bulan pertama, separuh atau lebih nutrisi selama 6 

bulan kedua dalam tahun pertama dan ½ nutrisi atau lebih selama tahun 

kedua. 

b. Asi mengandung zat protektif 

Dengan adanya zat protektif yang terdapat dalam Asi, maka bayi jarang 

mengalami sakit. Zat-zat protektif tersebut antara lain: 

1) Laktobasilus bifidus (mengubah laktosa menjadi asam laktat dan 

asam asetat, yang membantu memberikan keasaman pada 

pencernaan sehingga menghambat pertumbuhan mikroorganisme). 

2) Laktoferin, mengikat zat besi sehingga membantu menghambat 

pertumbuhan kuman. 

3) Lisozim, merupakan enzim yang memecah dinding bakteri dan anti 

inflamatoribekerja sama dengan peroksida dan askorbat untuk 

menyerang E. coli dan salmonella, serta menghancurkan dinding sel 

bakteri, terdapat dalam Asi dalam konsentrasi 5.000 kali lebih banyak 

dari susu sapi. (Dewi lia, sunarsih, 2011; h. 17 – 15). 

8. Perawatan mata 

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

pencegahan peyakit mata akibat klamidia (penyakit menular seksual). Obat 

perlu diberikan pada jam pertama setelah persalinan. Pengobatan yang 
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umumnya dipakai adalah larutan perak nitrat atau Neosporin yang langsung 

diteteskan pada mata bayi segera setelah bayi lahir. 

Perawatan lain-lain : 

a. Lakukan perawatan tali pusat 

1) Pertahankan sisa tali pusat dalam keadaan terbuka agar terkena 

udara dan ditutupi dengan kain bersih secara longgar. 

2) Jika tali pusat terkena kotoran atau tinja, dicuci dengan sabun dan air 

bersih kemudian dikeringkan sampai benar-benar kering. 

b. Dalam waktu 24 jam dan sebelum ibu dan bayi dipulangkan ke rumah 

diberikan imunisasi BCG, Polio dan Hepatitis B. 

c. Orangtua diajarkan tanda-tanda bahaya bayi dan mereka diberitahu agar 

merujuk bayi dengan segera untuk perawatan lebih lanjut jika : 

Pernapasan : sulit atau lebih dari 60X / menit. 

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

     pucat. 

Tali pusat  : merah, bengkak, keluar cairan, bau busuk, berdarah. 

Infeksi  : suhu meningkat, merah, bengkak, keluar cairan  

     (nanah), bau busuk, pernapasan sulit. 

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

      kejang, tidak bisa tenang, menangis terus-menerus. 

d. Orang tua diajarkan cara merawat bayi dan melakukan perawatan harian 

untuk bayi baru lahir, seperti : 

1) Pemberian ASI sesuai dengan kebutuhan setiap 2 – 3 jam, mulai dari 

hari pertama. 
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2) Menjaga bayi dalam keadaan bersih, hangat dan kering, serta 

mengganti popok. 

3) Menjaga tali pusat dalam keadaan bersih dan kering. 

4) Menjaga keamanan bayi terhadap trauma dan infeksi. 

(Sondakh, 2013; h. 160-161) 

9. Memandikan bayi 

  Memandikan bayi merupakan hal yang sering dilakukan tetapi masih 

banyak kebiasaan yang salah dalam memandikan bayi, seperti memandikan 

bayi segera setelah lahir dapat mengakibatkan hipotermia. Pada beberapa 

kondisi seperti bayi kurang sehat, bayi belum lepas dari tali pusat atau dalam 

perjalanan, tidak perlu dipaksakan untuk mandi berendam. Bayi cukup diseka 

dengan sabun dan air hangat untuk memastikan bayi tetap segar dan bersih. 

  Saat mandi bayi berada dalam keadaan telanjang dan basah 

sehingga mudah kehilangan panas, sehingga dilakukan upaya untuk 

mengurangi kehilangan panas, suhu ruangan saat memandikan bayi harus 

hangat > 25°C dan suhu air yang optimal 40°C untuk bayi < 2 bulan dan 

berangsur turun sampai 30°C untuk bayi diatas 2 bulan. 

10. Kunjungan neonatus (KN) 

adalah kontak kunjungan neonatus dengan tenaga kesehatan minimal dua 

kali. Kunjungan pertama kali pada hari pertama dengan hari ketujuh (sejak 6 

jam setelah lahir). Kunjungan kedua kali pada hari kedelapan sampai hari 

kedua puluh delapan. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan bukan 

merupakan kunjungan neonatus.(Syafrudin, 2009; h. 147) 
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F. Nifas 

1. Pengertian 

 Nifas adalah masa setelah persalinan yang diperlukan untuk pulihnya alat 

kandungan sampai kepada keadaan sebelum hamil. Pada masa nifas terjadi 

perubahan fisiologis reproduksi dan sehabis melahirkan tentu memproduksi air 

susu sehingga diperlukan gizi yang cukup untuk penyembuhan masa nifas 

(Waryana, 2010; h. 59). 

 Dalam waktu satu jam setelah persalinan, penolong persalinan harus 

memastikan bahwa uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi 

perdarahan dalam jumlah besar. Bila terjadi perdarahan berat, transfuse darah 

adalah jalan untuk menyelematkan kehidupan ibu. 

 Perdarahan pasca persalinan adalah komplikasi yang terjadi pada tenggang 

waktu diantara persalinan dan masa pasca persalinan, sedangkan infeksi nifas 

seperti sepsis, merupakan penyebab utama kematian ibu di Negara 

berkembang. Demam merupakan salah satu gejala/ tanda yang paling mudah 

dikenali. Pemberian antibiotika merupakan tindakan utama, disamping upaya 

pencegahan dengan persalinan yang bersih dan aman (Sarwono, 2009; h. 357-

358). 

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

selesei hingga alat-alat kandungan kembali sebelum prahamil. Lama masa nifas 

ini, 6-8 minggu. Masa nifas dibagi dalam tiga periode yaitu : 

1. Puerperium dini, yaitu kepulihan ketika ibu telah diperbolehkan berdiri dan 

berjalan. 

2. Puerperium intermedial yaitu kepulihan menyeluruh alat-alat genital. 
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3. Remote puerperium yaitu waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat 

sempurna, terutama bila selama hamil atau waktu persalinan mempunyai 

komplikasi. Waktu untuk sehat sempurna mungkin beberapa minggu, bulan 

atau tahun. 

 

Ada empat kali kunjungan masa nifas yang dilakukan untuk mencegah, 

mendeteksi dan menangani masalah yang terjadi. 

Tabel 2.4  Kunjungan Nifas 

Kunjungan  Waktu     Tujuan 
      
    1 6-8 jam mencegah perdarahan masa nifas akibat atonia uteri, 

mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan, 
memberi konseling pada ibu atau keluarga cara 
mencegah perdarahan, pemberian asi awal, melakukan 
hubungan antara ibu dan bayi, menjaga bayi tetap sehat 
dengan mencegah hipotermia, mendampingi ibu sampai 
2 jam setelah persalinan sampai ibu dan bayi dalam 
keadaan stabil. 

     2  memastikan involusi uterus berjalan normal, uterus 
berkontraksi, fundus dibawah umbilikus, tidak ada 
perdarahan abnormal, menilai adanya demam, 
memastikan ibu mendapat cukup makanan cairan dan 
istirahat, memastikan ibu menyusui dengan baik, 
konseling pada ibu tentang asuhan pada bayi, perawatan 
tali pusat, menjaga bayi tetap hangat dan perawata 
sehari-hari. 

     3 2 minggu Sama seperti 6 hari setelah persalinan 
   stlh prsalinan 

     4 6 minggu Mengkaji kemungkinan penyulit pada ibu, konseling 
 stlh prsalinan KB secara dini. 
 
(Bahiyatun, 2009; h. 4) 
 

2. Perubahan sistem reproduksi 

a. Uterus 

Pada uterus terjadi proses involusi. Proses involusi adalah proses 

kembalinya uterus ke dalam keadaan sebelum hamil setelah melahirkan. 

Proses ini dimulai segera plasenta keluar akibat kontraksi otot-otot polos 

uterus. 
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Uterus pada waktu hamil penuh beratnya 11 kali berat sebelum hamil, 

berinvolusi kira-kira 500 gr 1 minggu setelah melahirkan dan 350 gr (11 

sampai 12 ons) 2 minggu setelah lahir. Seminggu setelah melahirkan 

uterus berada di dalam panggul lagi. Pada minggu keenam, beratnya 

menjadi 50-60 gr. 

b. Serviks, Vagina dan Perineum 

Ketiga bagian ini diperiksa terutama untuk mengetahui adanya laserasi 

atau lecet. Inspeksi serviks merupakan prosedur yang tidak nyaman bagi 

ibu, tindakan ini hanya dilakukan jika diindikasikan segera setelah 

melahirkan plasenta, serviks patulous, tebal dan terkulai. Jika terdapat 

bibir anterior sebelumnya selama persalinan akan jelas pada inspeksi 

servikal karena lebih edema dari pada bagian serviks lainnya. (Lailiyana, 

2011; h. 78). 

c. Lokia 

Dengan adanya involusi uterus, maka lapisan luar dari desidua yang 

mengeliligi plasenta akan menjadi nekrotik. Desidua yang mati akan 

keluar bersama dengan sisa caira. Campuran antara darah dan desidua 

tersebut dinamakan lokia, yang biasanya berwarna merah muda atau 

putih pucat. 

Lokia dalah ekskresi cairan rahim selama masa nifas dan mempunyai 

reaksi basa/ alkalis yang dapat membuat organism berkembang lebih 

cepat dari pada kondisi asam yang ada pada vagina normal. Lokia 

mempunyai bau yang amis meskipun tidak terlalu menyengat dan 

volumenya berbeda-beda pada setiap wanita. Lokia mengalami 
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perubahan karena proses involusi. Pengeluaran lokia dapat dibagi 

berdasarkan waktu dan warnanya diantaranya : 

1) Lokia rubra / merah (kruenta) 

Lokia ini mucul pada hari pertama sampai hari ketiga masa post 

partum. Sesuai dengan namanya, warnanya biasanya merah dan 

mengandung darah dari perobekan/ luka pada plasenta dan serabut 

dari desidua dan chorion. Lokia ini terdiri atas sel desidua, verniks 

caseosa, rambut lanugo, sisa mekoneum dan sisa darah. 

2) Lokia sanguinolenta 

Lokia ini berwarna merah kuning berisi darah dan lendir karena 

pengaruh plasma darah, pengeluarannya pada hari ke 3-5 post 

partum. 

3) Lokia serosa 

Lokia ini muncul pada hari ke 5-9 post partum. Warnanya biasanya 

kekuningan atau kecokelatan. Lokia ini teridiri atas lebih sedikit darah 

dan lebih banyak serum, juga terdiri atas leukosit dan robekan 

laserasi plasenta. 

4) Lokia alba 

Lokia ini muncul lebih dari hari ke 10 post partum. Warnanya lebih 

pucat, putih kekuningan serta lebih banyak mengandung leukosit, 

selaput lendir serviks dan serabut jaringan yang mati. 

3. Perubahan tanda-tanda vital 

Beberapa perubahan tanda-tanda vital biasa terlihat jika wanita dalam 

keadaan normal. Peningkatan kecil sementara, baik peningkatan tekanan 

darah sistole maupun diastole dapat berlangsung selama sekitar empat hari 
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setelah wanita melahirkan. Fungsi pernapasan kembali pada fungsi saat 

wanita tidak hamil yaitu pada bulan keenam setelah wanita melahirkan. 

Setelah rahim kosong, diafragma menurun, aksis jantung kembali normal 

serta implus dan EKG kembali normal. 

a. Suhu badan 

Satu hari (24 jam) postpartum suhu badan akan naik sedikit (37,5-38 C) 

sebagai akibat kerja keras waktu melahirkan, kehilangan cairan dan 

kelelahan. Apabila keadaan normal, suhu badan menjadi biasa. 

Biasanya pada hari ke 3 suhu badan naik lagi karena ada pembentukan 

ASI dan payudara menjadi bengkak, berwarna merah karena banyaknya 

ASI. Bila suhu tidak turun kemungkinan adanya infeksi pada 

endometrium, mastitis, traktus genitalis atau system lain. 

b. Nadi 

Denyut nadi normal pada orang dewasa 60-80 X / mnt. Sehabis 

melahirkan biasanya denyut nadi itu akan lebih cepat. 

c. Tekanan darah 

Biasanya tidak berubah, kemungkinan tekanan darah akan rendah 

setelah melahirkan karena ada perdarahan. Tekanan darah tinggi pada 

postpartum dapat menandakan terjadinya preeclampsia postpartum. 

d. Pernapasan 

Keadaan pernapasan selalu berhubungan dengan keadaan suhu dan 

denyut nadi. Bila suhu nadi tidak normal, pernapasan juga akan 

mengikutinya, kecuali apabila ada gangguan khusus pada saluran 

napas. 
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4. Perubahan sistem kardiovaskular 

Perubahan volume darah bergantung pada beberapa faktor, misalnya 

kehilangan darah selama melahirkan dan mobilisasi, serta pengeluaran 

cairan ekstravaskular (edema fisiologis). Kehilangan darah merupakan akibat 

penurunan volume darah total yang cepat, tetapi terbatas. Setelah itu terjadi 

perpindahan normal cairan tubuh yang menyebabkan volume darah menurun 

dengan lambat. Pada minggu ke 3 dan 4 setelah bayi lahir volume darah 

biasanya menurun sampai mencapai volume darah sebelum hamil. Pada 

persalinan pervaginam, ibu kehilangan darah sekitar 300-400 cc. bila 

kelahiran melalui SC, maka kehilangan darah dapat dua kali lipat. Perubahan 

terdiri atas volume darah dan hematokrit. 

5. Sistem pencernaan pada masa nifas 

a. Nafsu makan 

Ibu biasanya merasa lapar segera setelah melahirkan sehingga ia boleh 

mengonsumsi makanan ringan. Sering kali untuk pemulihan nafsu 

makan, diperlukan waktu 3-4 hari sebelum faal usus kembali normal. 

Meskipun kadar progesterone menurun setelah melahrkan, namun 

asupan makanan juga mengalami penurunan selama satu atau dua hari. 

b. Diuresis postpartum 

Dalam 12 jam pasca melahirkan, ibu mulai membuang kelebihan cairan 

yang tertimbun di jaringan selama hamil.  

Kehilangan cairan melalui keringat dan peningkatan jumlah urine 

menyebabkan penurunan berat badan sekitar 2,5 kg selama masa post 

partum. Pengeluaran kelebihan cairan yang tertimbun selama hamil 

kadang-kadang disebut kebalikan metabolisme air pada masa hamil. 
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c. Uretra dan kandung kemih 

Trauma data terjadi pada uretra dan kandung kemih selama proses 

melahrkan, yakni sewaktu bayi melewati jalan lahir. Dinding kandung 

kemih dapat mengalami hyperemia dan edema, sering kali disertai di 

daerah-daerah kecil hemoragi. Kandung kemih yang udema, terisi penuh 

dan hipotonik dapat mengakibatkan overdistensi, pengosongan yang tak 

sempurna dan urine desidual. 

6. Adaptasi Psikologis Masa Nifas 

a. Periode masa nifas merupakan waktu untuk menjadi stress terutama ibu 

primipara. 

b. Fungsi yang mempengaruhi untuk sukses dan lancarnya masa transisi 

menjadi orang tua. 

c. Respon dan support dari keluarga dan teman dekat. 

d. Riwayat pengalaman hamil dan melahirkan yang lalu. 

e. Keinginan dan aspirasi ibu saat hamil dan melahirkan. Periode ini 

menurut Reva Rubin dibagi menjadi 3 tahap : 

1) Taking In Period 

Terjadi hari ke 1-2 setelah persalinan, ibu masih pasif dan sangat 

tergantung, fokus perhatian terhadap tubuhnya, ibu lebih mengingat 

pengalaman melahirkan dan persalinan yang dialami, kebutuhan tidur 

meningkat, nafsu makan meningkat. 

2) Taking Hold Period 

Berlangsung 3-4 hari post partum, ibu lebih berkonsentrasi pada 

kemampuannya menerima tanggung jawab sepenuhnya terhadap 

perawatan bayi. Pada masa ini ibu menjadi sangat sensitive sehingga 
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membutuhkan bimbingan dan dorongan perawat untuk mengatasi 

kritikan yang dialami ibu. 

3) Letting Go Period 

Dialami setelah tiba dirumah secara penuh merupakan pengaturan 

bersama keluarga, ibu menerima tanggung jawab sebagai ibu, dan 

ibu merasa kebutuhan bayi yang sangat tergantung dari kesehatan 

ibu. 

7. Gizi pada Masa Nifas 

 Makanan yang dikonsumsi pada masa nifas harus yang bergizi dan cukup 

kalori dan makan yang mengandung sumber tenaga (energi), sumber 

pembangun (protein), sumber pengatur dan pelindung (mineral, vitamin, air). 

Kebutuhan gizi pada masa nifas terutama bila menyusui akan meningkat 

25%, karena untuk proses kesembuhan sehabis melahirkan dan untuk 

memproduksi air susu yang cukup untuk menyehatkan bayi. 

 Makanan yang dikonsumsi berguna untuk melakukan aktivitas, metabolism, 

cadangan dalam tubuh, proses memproduksi Asi serta sebagai Asi yang 

akan dikonsumsi bayi untuk pertumbuhan dan perkembangan. Menu 

makanan seimbang yang harus dikonsumsi adalah porsi cukup dan teratur, 

tidak terlalu asin, pedas atau berlemak, tidak mengandung alcohol, serta 

bahan pengawet dan pewarna (Waryana, 2010; h. 64-65). 

 

G. KB 

 Keluarga berencana adalah salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan 

dengan jalan penjarangan kehamilan. KB merupakan salah satu cara untuk 

membantu keluarga/ individu merencanakan kehidupan berkeluarganya dengan 
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baik, sehingga dapat mencapai keluarga berkualitas. Manfaat keluarga 

berencana : 

1. Untuk ibu 

a. Perbaikan kesehatan badan karena tercegahnya kehamilan yang 

berulang kali dengan jangka waktu yang terlalu pendek. 

b. Adanya waktu yang cukup untuk mengasuh anak, untuk istirahat dan 

menikmati waktu luang serta melakukan kegiatan-kegiatan lain. 

2. Untuk anak yang dilahirkan 

a. Dapat tumbuh secara wajar karena ibu yang mengandungnya berada 

dalam keadaan sehat. 

b. Sesudah anak lahir akan memperoleh perhatian, pemeliharaan dan 

makanan yang cukup, hal ini disebabkan anak tersebut memang 

diinginkan dan diharapkan. 

3. Untuk anak yang lain 

a. Memberi kesempatan perkembangan fisiknya lebih baik karena 

memperoleh makanan yang cukup. 

b. Perkembangan mental dan sosial lebih sempurna, karena pemeliharaan 

yang lebih baik. 

c. Perencanaan kesempatan pendidikan yang lebih baik  

4. Untuk ayah 

a. Memperbaiki kesehatan fisiknya. 

b. Memperbaiki kesehatan mental dan sosial karena kecemasan berkurang 

serta lebih banyak waktu luang untuk keluarganya (Bahiyatun, 2009; 

h.84). 
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 Program KB adalah bagian yang terpadu dalam program pembangunan 

nasional dan bertujuan untuk turut serta menciptakan kesejahteraan ekonomi, 

spiritual dan sosial penduduk Indonesia. Tujuan program KB adalah 

memperkecil angka kelahiran, menjaga kesehatan ibu dan anak, serta 

membatasi kehamilan jika jumlah anak telah mencukupi. 

Peserta KB akan mendapat pelayanan dengan cara sebagai berikut : 

1) Pasangan usia subur yang istrinya mempunyai keadaan “4 terlalu” yaitu 

terlalu muda, terlalu banyak anak, terlalu sering hamil dan terlalu tua akan 

mendapat prioritas pelayanan KB. 

2) Peserta KB diberikan pengertian mengenai metode kontrasepsi dan dengan 

keuntungan dan kelemahan masing-masing sehingga ia dapat menentukan 

pilihannya. 

3) Harus mendapat informasi mengenai metode kontrasepsi dengan 

keuntungan dan kelemahannya sehingga ia dapat menentukan pilihannya. 

4) Harus dilakukan pemeriksaan fisik sebelum pelayanan KB diberikan kepada 

klien agar dapat ditentukan metode yang paling cocok dengan hasil 

pemeriksaannya. 

5) Harus mendapat informasi tentang kontraindikasi pemakaian berbagai 

metode kontrasepsi (Syafrudin, Hamidah, 2009; h. 184). 

 

H. Kontrasepsi 

 Kontrasepsi adalah pencegahan kehamilan dengan mencegah terjadinya 

konsepsi, terdapat beberapa kontrasepsi, seperti : MAL, metode alamiah, 

kontrasepsi suntikan, kontrasepsi oral, kontrasepsi intravaginal, kondom, 
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kontrasepsi dalam rahim (AKDR), kontrasepsi implant, operasi (tubektomi dan 

vasektomi). 

 Kontrasepsi yang paling banyak digunakan kontrasepsi oral, suntikan dan 

kontrasepsi mantap (kontap) dengan operasi tubektomi. (Fak Kedokteran Univ 

Sriwijaya, 2009; h. 246) 

 Kontrasepsi dilakukan karena berbagai alasan seperti : perencanaan 

kehamilan, pembatasan jumlah anak, penghindaran resiko medis kehamilan 

(terutama pada ibu-ibu dengan penyakit jantung, diabetes mellitus atau 

tuberculosis) dan pengendalian jumlah penduduk dunia. (Benson, Pernol, 2009; 

h. 642). 

1. Metode amenore laktasi (MAL) 

Adalah kontrasepsi yang mengandalkan air susu ibu secara eksklusif, artinya 

ASI diberikan kepada bayi tanpa makanan atau minuman tambahan hingga 

usia 6 bulan. 

Keuntungan : 

a. Efektifitas tinggi (tingkat keberhasilan 99% pada enam bulan pasca 

persalinan. 

b. Tidak menggangu saat berhubungan seksual. 

c. Segera efektif bila digunakan secara benar. 

d. Tidak ada efek samping secara sistemik. 

e. Tidak perlu pengawasan medis. 

f. Tidak perlu obat atau alat dan tanpa biaya. 

g. Untuk bayi mendapatkan kekebalan pasif (antibody), dan merupakan 

asupan gizi yang terbaik untuk tumbuh kembang bayi. 
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h. Bagi ibu dapat mengurangi perdarahan pasca persalinan, risiko anemia 

dan meningkatkan kasih sayang antara ibu dan bayi. 

Kelemahan : 

a. Perlu persiapan dan perawatan sejak awal kehamilan, sehingga dapat 

menyusui dalam 30 menit pasca persalinan. 

b. Sulit dilaksanakan karena kondisi sosial. 

c. Efektifitas tinggi hanya sampai kembalinya haid atau sampai dengan 6 

bulan. 

d. Tidak melindungi terhadap IMS. 

 

2. Metode kalender 

merupakan kontrasepsi sederhana yang dilakukan oleh pasangan suami istri 

dengan tidak melakukan senggama pada masa subur atau ovulasi. 

Keuntungan 

a. Metode sederhana yang dapat digunakan setiap wanita yang sehat 

b. Tidak membutuhkan alat atau pemeriksaan khusus dalam 

penerapannya. 

c. Tidak mengganggu pada saat berhubungan seksual. 

d. Dapat menghindari resiko kesehatan yang berhubungan dengan 

kontrasepsi. 

e. Tidak memerlukan biaya dan tempat pelayanan kontrasepsi. 

Kelemahan 

a. Memerlukan kerja sama yang baik antara suami dan istri. 

b. Harus ada motivasi dan disiplin pasangan dalam menjalankannya. 
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c. Pasangan suami istri tidak dapat melakukan hubungan seksual setiap 

saat dan harus mengetahui masa subur dan tidak subur. 

d. Harus mengamati siklus menstruasi minimal enam kali siklus. 

e. Siklus menstruasi yang tidak teratur menjadi penghambat. 

f. Lebih efektif bila dikombinasikan dengan metode kontrasepsi lain. 

 

3. Metode suhu basal 

adalah metode yang dilakukan dengan mengamati suhu tubuh pada pagi hari 

setelah bangun tidur untuk mendeteksi perubahan suhu tubuh termasuk 

dalam masa subur atau tidak. 

 

Keuntungan 

a. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pasangan suami istri tentang 

masa subur atau ovulasi. 

b. Membantu wanita yang mengalami siklus haid tidak teratur, mendeteksi 

masa subur. 

c. Dapat digunakan sebagai kontrasepsi ataupun meningkatkan 

kesempatan untuk hamil. 

d. Membantu menunjukkan perubahan tubuh lain pada saat mengalami 

masa subur seperti perubahan lendir serviks. 

Kelemahan : 

a. Membutuhkan motivasi dari pasangan suami istri. 

b. Memerlukan konseling dan KIE dari tenaga medis. 

c. Suhu tubuh basal dapat dipengaruhi oleh penyakit, gangguan tidur, 

merokok, alkool, stress, dll. 
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d. Pengukuran suhu tubuh harus dilakukan pada waktu yang sama. 

e. Tidak mendeteksi awal masa subur. 

f. Membutuhkan masa pantang yang lama. 

4. Metode lendir serviks 

merupakan metode dengan cara mengenali masa subur dari siklus 

menstruasi dengan mengamati lendir serviks dan perubahan rasa pada vulva 

menjelang hari ovulasi. 

5. Metode senggama terputus adalah metode alamiah dimana pria 

mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari vagina sebelum mencapai 

ejakulasi. 

 

Keuntungan : 

a. Mudah digunakan, tidak memerlukan biaya. 

b. Merupakan metode KB dengan cara mengamati tanda-tanda kesuburan. 

Kelemahan : 

a. Tidak efektif bila digunakan sendiri, sebaiknya dikombinasikan dengan 

metode kontrasepsi lain (simtothermal). 

b. Tidak cocok untuk wanita yang tidak menyukai menyentuh alat 

kelaminnya. 

c. Wanita yang memiliki infeksi saluran reproduksi dapat mengaburkan 

tanda-tanda kesuburan. 

d. Wanita yang menghasilkan sedikit lendir (Rinawati, 2013;h. 29-45). 

6.  Kontrasepsi Pil 

Mini pil dan pil kombinasi. Mini pil adalah pil KB yang hanya mengandung 

hormon progesteron dalam dosis rendah yang biasanya digunakan untuk ibu 
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menyusui, sedangkan pil kombinasi adalah pil yang mengandung hormon 

estrogen dan progesterone, sangat efektif bila diminum setiap hari pada jam 

yang sama. 

Keuntungan mini pil: 

a. Tidak mengandung estrogen 

b. Tidak mempengaruhi Asi 

c. Melindungi dari penyakit radang panggul, kanker endometrium 

d. Mengurangi nyeri haid, jumlah darah haid dan mengurangi anemia. 

Keuntungan Pil Kombinasi : 

a. Risiko terhadap kesehatan sangat kecil, tidak mengganggu hubungan 

seksual dan siklus haid menjadi teratur (darah haid berkurang). 

b. Kesuburan segera kembali setelah penggunaan pil dihentikan. 

Kelemahan : 

a. Mahal dan membosankan 

b. Mual terutama pada 3 bulan pertama penggunaan dan pusing serta nyeri 

pada payudara. 

c. Berat badan naik sedikit dan dapat menimbulkan tekanan darah. 

d. Tidak mencegah IMS. 

Efek samping : Amenorea dan perdarahan tidak teratur/ spotting. 

(Fikes UMP, 2012; h. 26-28) 

7. Suntikan Kombinasi (1 bulan) 

Merupakan metode suntikan yang pemberiannya tiap bulan dengan jalan 

penyuntikan secara intramuscular sebagai usaha pencegahan kehamilan 

berupa hormon progesterone dan estrogen pada wanita usia subur. Jenis 

suntikan kombinasi adalah 25 mg Depo Medroksiprogesteron asetat dan 
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5mg estradiol. Kontrasepsi suntik mempengaruhi hipotalamus dan hipofisis 

yaitu menurunkan kadar FSH dan LH sehingga perkembangan dan 

kematangan folikel de graaf tidak terjadi. 

Suntik Tiga bulan (progestin) 

Merupakan metode kontrasepsi yang diberikan secara intramuscular setiap 3 

bulan. KB suntik merupakan metode kontrasepsi efektif yaitu metode yang 

dalam penggunaannya mempunyai efektifitas/ tingkat kelangsungan 

pemakaian relative lebih tinggi serta angka kegagalan relative lebih rendah 

bila dibandingkan dengan alat kontrasepsi sederhana. 

Jenisnya DMPA (Depo medroxy progesterone acetate) atau Depo provera 

dengan dosis 150 mg setiap 3 bulan disuntik secara IM. 

Cara kerja : 

a. Mencegah ovulasi 

b. Mengentalkan lendir serviks sehingga penetrasi sperma terganggu. 

c. Menjadikan selaput lendir rahim tipis dan atrofi 

d. Menghambat transport gamet oleh tuba. 

Keuntungan : 

a. Risiko terhadap kesehatan kecil 

b. Tidak mempengaruhi hubungan suami istri 

c. Mengurangi jumlah darah haid dan mencegah anemia. 

d. Mencegah kanker ovarium, kanker endometrium dan kehamilan ektopik 

Kerugian : 

a. Klien harus kembali ke pelayanan kesehatan untuk mendapat suntikan. 

b. Efektivitasnya berkurang bila digunakan bersamaan dengan obat 

epilepsy 
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c. Tidak melindungi dari IMS, hepatitis dan HIV 

(FIkes UMP, 2012; h. 35-37) 

8. IUD 

Intra uterin device merupakan alat kontrasepsi paling banyak digunakan, 

karena dianggap sangat efektif dalam mencegah kehamilan dan memiliki 

manfaat yang relative banyak disbanding alat kontrasepsi lainnya. 

Diantaranya tidak menganggu saat hubungan badan, dapat digunakan 

sampai menopause dan setelah IUD dikeluarkan dari rahim, bisa dengan 

mudah subur kembali. 

Cara kerja IUD : mencegah sperma bertemu sel telur, mencegah implantasi 

sel telur dalam rahim. 

Keuntungan : 

a. Dapat efektif segera setelah pemasangan. 

b. Metode jangka panjang (10 th untuk CuT-380A dan tidak perlu diganti). 

c. Tidak mempengaruhi hubungan sexual dan ASI. 

d. Mencegah kehamilan ektopik. 

Kerugian IUD :  

a. Perubahan siklus haid (umumnya 8 bulan pertama dan akan berkurang 

setelah 3 bulan). 

b. Haid menjadi lebih lama dan banyak. 

c. Setelah pemasangan terasa nyeri dibagian perut dan perdarahan sedikit-

sedikit (spoting) hingga 3 bulan pertama. 

d. Tidak mencegah IMS dan tidak baik digunakan pada wanita dengan IMS 

atau berganti-ganti pasangan (Handayani, 2010; h. 143-144). 
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9. Implant 

Merupakan alat kontrasepsi yang dipasang dibawah kulit mengandung 

levonorgetrel yang dibungkus dalam kapsul silastik silicon. 

Keuntungan : 

a. Sangat efektif 5 tahun untuk norplant, 3 tahun untuk Jadena, Indoplant 

atau implanon. 

b. Mengurangi nyeri haid dan melindungi terjadinya kanker endometrium. 

c. Perdarahan bercak diantara siklus haid. 

Kekurangan : 

a. Dipasang dan diangkat oleh petugas kesehatan yang terlatih. 

b. Harga implant cukup mahal. 

c. Mengubah pola haid dan implant dapat terlihat dibawah kulit. 

10. Kontrasepsi Mantap 

a. Tubektomi adalah prosedur bedah sukarela untuk menghentikan fertilitas 

(kesuburan) seseorang perempuan dengan cara mengikat dan memotong 

atau memasang cincin pada saluran tuba sehingga ovum tidak dapat 

bertemu dengan sel sperma. Tubektomi merupakan cara KB permanen 

bagi perempuan yang yakin tidak ingin memiliki anak. Tubektomi 

dilakukan dengan cara operasi yang sederhana, hanya membutuhkan bius 

lokal. Cara ini sangat efektif mencegah kehamilan dan belum ditemukan 

adanya efek samping jangka panjang, hanya rasa tidak nyaman setelah 

melakukan operasi. (Siswosuharjo, chakrawati, 2010; h. 275).  

Manfaat Tubektomi : 

1) Sangat efektif dan permanen. 
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2) Tidak mempengaruhi proses menyusui dan tidak bergantung pada 

faktor senggama. 

3) Baik digunakan apabila kehamilan menjadi risiko kehamilan yang 

serius. 

4) Pembedahan sederhana dapat dilakukan dengan anestesi lokal. 

5) Tidak ada efek samping dalam jangka panjang. 

6) Tidak ada perubahan dalam fungsi seksual. 

Keterbatasan : 

1) Harus dipertimbangkan sifat permanen metode kontrasepsi, pasien 

dapat menyesal dikemudian hari. 

2) Rasa sakit atau ketidaknyamanan dalam jangka pendek setelah 

tindakan. 

3) Dilakukan oleh dokter yang terlatih. 

4) Tidak melindungi diri dari IMS dan HIV (Mulyani, Rinawati, 2013; h. 29-

129). 

Tubektomi merupakan salah satu cara KB modern yang paling efektif, 

dengan tingkat keefektifan metode sterilisasi tidak perlu diragukan lagi 

(98,85 persen) asal dilakukan seusai dengan SOP (standar operasional 

prosedur) yang telah ditetapkan (BkkbN, 2011; h. 1). 

 

b. Vasektomi 

Vasadeferensia adalah saluran benih yang menyalurkan benih jantan 

(spermatozoa) keluar dari buah zakar (testis) tempat sel benih diproduksi 

menuju kantung mani (vesikulaseminalis) sebagai tempat penampungan 

sel benih jantan sebelum dipancarkan keluar pada saat puncak senggama 
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(ejakulasi). Jadi vasektomi adalah pemotongan sebagian (0,5 – 1 cm) 

pada vasa deferensia atau tindakan operasi ringan dengan cara mengikat 

dan memotong saluran sperma sehingga sperma tidak dapat lewat dan air 

mani tidak mengandung spermatozoa, dengan demikian tidak terjadi 

pembuahan. 

Kelebihan : 

1) Teknik operasi kecil yang sederhana dapat dikerjakan kapan saja. 

2) Komplikasi yang dijumpai sedikit dan ringan. 

3) Vasektomi akan mengalami klimaktorium dalam suasana alami. 

4) Cocok untuk laki-laki yang tidak ingin memiliki anak lagi. 

Kekurangan : 

1) Cara ini tidak langsung efektif, perlu menunggu beberapa waktu setelah 

benar-benar sperma tidak ditemukan berdasarkan analisa sperma. 

2) Masih merupakan tindakan operasi sehingga laki-laki masih merasa 

takut mempengaruhi kemampuan seks atau menyebabkan masalah 

ereksi. 

3) Ada sedikit rasa sakit dan ketidaknyamanan beberapa hari setelah 

operasi. 

4) Harus memakai celana yang dapat mendukung skrotum selama 2 hari 

(Mulyani, Rinawati, 2013; h. 29-129). 

 

 Kontrasepsi mantap atau sterilisasi merupakan metode KB yang 

paling efektif, murah, aman. Kontap sampai saat ini belum masuk program 

gerakan keluarga berencana nasional Indonesia, namun pelayanan 

kontrasepsi mantap dapat diterima masyarakat dan makin lama makin 
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besar jumlahnya dengan usia semakin muda. Dalam upaya menggalakkan 

penerimaan kontap, bidan berperan penting untuk dapat memberikan 

informasi tentang kontrasepsi mantap, sehingga makin dapat diterima 

masyakarat. (Manuaba, 2012; h. 619-622). 

 

I. Tinjauan teori Asuhan kebidanan secara komprehensif pada ibu hamil, 

bersalin, BBL, nifas dan KB 

1. Tujuh langkah manajemen kebidanan menurut Varney : 

a. Langkah I (Pengumpulan Data Dasar) 

Pada langkah pertama, dilakukan pengkajian melalui pengumpulan 

semua data dasar yang diperlukan untuk mengevaluasi keadaan klien 

secara lengkap yaitu riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik sesuai 

kebutuhan, peninjauan catatan terbaru atau catatan sebelumnya dan 

data laboratorium, serta perbandingannya dengan hasil studi. Semua 

informasi yang akurat dikumpulkan dari semua sumber yang berkaitan 

dengan kondisi klien.  

b. Langkah II (Interpretasi Data Dasar) 

Pada langkah ini, dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosis 

atau masalah dan kebutuhan klien berdasarkan interpretasi yang benar 

atas data yang telah dikumpulkan. Data dasar yang dikumpulkan akan 

diinterpretasikan sehingga ditemukan masalah atau diagnosis yang 

spesifik. 

c. Langkah III (Identifikasi Diagnosis atau Masalah Potensial) 

Pada langkah ini, bidan mengidentifikasi masalah atau diagnosis 

potensial lain berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosis yang sudah 
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diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi. Jika memungkinkan 

dilakukan pencegahan, sambil mengamati kondisi klien bidan diharapkan 

dapat bersiap jika diagnosis atau masalah potensial benar-benar terjadi. 

d. Langkah IV (Identifikasi perlunya Penananganan Segera) 

Bidan atau dokter mengidentifikasi perlunya tindakan segera dan 

konsultasi atau penanganan bersama dengan anggota tim kesehatan 

yang lain sesuai dengan kondisi klien. Langkah keempat mencerminkan 

kesinambungan proses manajemen kebidanan. Manajemen bukan 

hanya selama asuhan primer periodik atau kunjungan prenatal, tetapi 

juga selama wanita tersebut dalam persalinan. 

e. Langkah V (Perencanaan Asuhan Menyeluruh) 

Pada langkah ini, direncanakan asuhan yang menyeluruh yang 

ditentukan oleh langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan 

manajemen terhadap diagnosis atau masalah yang telah diidentifikasi 

atau diantisipasi. Pada langkah ini, informasi atau data yang tidak 

lengkap dapat dilengkapi. 

Rencana asuhan yang menyeluruh tidak hanya meliputi apa yang sudah 

teridentifikasi dari kondisi klien atau dari setiap masalah yang berkaitan, 

tetapi juga dari kerangka pedoman antisipasi terhadap wanita tersebut 

tentang apa yang akan terjadi berikutnya, apakah dibutuhkan 

penyuluhan untuk masalah sosial-ekonomi, budaya atau psikologis. 

f. Langkah VI (Pelaksanaan Rencana) 

Pada langkah ini, rencana asuhan menyeluruh yang diuraikan pada 

langkah ke-5 dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini 
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dapat dilakukan seluruhnya oleh bidan atau sebagian dilakukan oleh 

bidan dan sebagian lagi oleh klien atau anggota tim kesehatan lainnya. 

g. Langkah VII (Evaluasi) 

Pada langkah ini, dilakukan evaluasi keefektifan asuhan yang sudah 

diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan bantuan yang diidentifikasi 

dalam masalah dan diagnosis. Rencana tersebut dapat dianggap efektif 

jika pelaksanaannya  

Langkah proses manajemen pada umumnya merupakan pengkajian 

yang memperjelas proses pemikiran dan mempengaruhi tindakan serta 

orientasi proses klinis, karena proses manajemen tersebut berlangsung 

di dalam situasi klinis dan dua langkah yang terakhir bergantung pada 

klien dan situasi klinis, tidak mungkin proses manajemen ini di evaluasi 

dalam tulisan saja (Saminem, 2009; h. 15-20). 

 

J. Pencatatan Asuhan Kebidanan 

 Salah satu ciri asuhan yang baik adalah adanya pencatatan yang akurat dan 

lengkap, sehingga kualitas asuhan yang telah diberikan dapat diukur dan 

diidentifikasi apakah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 

 Catatan asuhan kebidanan adalah suatu tulisan yang akurat dan lengkap 

tentang keadaan/ kejadian yang dilihat atau hasil pemeriksaan dan anamnesa 

serta tindakan yang diberikan dalam pemberian asuhan kepada ibu hamil, 

bersalin, nifas dan bayi baru lahir sesuai standar yang telah ditentukan. (Yuniati, 

2010; h. 41-42). 

 Metode empat langkah yang dinamakan SOAP ini disarikan dari proses 

pemikiran penatalaksanaan kebidanan. Metode ini dipakai untuk 
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mendokumentasikan asuhan pasien dalam rekam medis pasien sebagai catatan 

kemajuan. SOAP adalah catatan yang bersifat sederhana, jelas, logis dan 

tertulis. 

Data subjektif (S) adalah apa yang dikatakan klien 

Data objektif (O) adalah apa yang dilihat dan dirasakan oleh bidan sewaktu 

melakukan pemeriksaan atau hasil laboratorium 

Analisis (A) adalah kesimpulan yang dibuat dari data subjektif/ objektif tersebut. 

Perencanaan (P) adalah apa yang dilakukan berdasarkan hasil pengevaluasian 

tersebut diatas. (Salmiati, dkk, 2011; h. 55) 

 Dokumentasi SOAP ini di catat pada lembar catatan perkembangan yang 

ada dalam rekam medik pasien atau kartu pasien, untuk rawat jalan ataupun 

rawat inap atau perawatan di rumah/ masyarakat saat melakukan follow up 

(home care). (Yuniati, 2010; h. 48). 

 

K. Landasan Hukum dan Kewenangan Bidan 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 

1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaran Praktik Bidan, 

kewenangan yang dimiliki bidan meliputi: 

Pasal 9 

Bidan dalam menjalankan praktik berwenang untuk memberikan pelayanan 

yang meliputi : 

a) Pelayanan kesehatan ibu 

b) Pelayanan kesehatan anak 

c) Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. 
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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 ada ayat (2) 

berwenang untuk : 

a. Episiotomi 

b. Penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II 

c. Penanganan kegawat-daruratan, dilanjutkan dengan perujukan 

d. Pemberian tablet Fe pada ibu hamil 

e. Pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas 

f. Fasilitasi/ bimbingan inisiasi menyusu dini (IMD) dan promosi air susu ibu 

(ASI) eksklusif 

g. Pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala tiga dan postpartum 

h. Penyuluhan dan konseling 

i. Bimbingan pada kelompok ibu hamil 

j. Pemberian surat keterangan kematian 

k. Pemberian surat keterangan cuti bersalin. 
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Standar Pelayanan Kebidanan 

Standar 3 : Identifikasi Ibu Hamil 

Tujuannya : 

1. Bidan 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 

2. Ibu, suami, anggota masyarakat menyadari manfaat pemeriksaan kehamilan 

secara dini dan teratur, serta mengetahui tempat pemeriksaan hamil 

3. Meningkatnya cakupan ibu hamil yang memeriksakan diri sebelum kehamilan 

16 minggu. 

4. Bidan bekerjasama dengan tokoh masyarakat dan kader untuk menemukan 

ibu hamil dan memastikan bahwa semua ibu hamil telah memeriksakan 

kandungan secara dini dan teratur 

5. Melakukan kunjungan rumah dan penyuluhan masyarakat secara teratur 

untuk menjelaskan tujuan pemeriksaan kehamilan kepada ibu hamil, suami, 

keluarga maupun masyarakat 

 

Standar 4 : Pemeriksaan Dan Pemantauan Antenatal 

Tujuannya : 

1. Memberikan pelayanan antenatal berkualitas dan deteksi dini komplikasi 

kehamilan 

2. Bidan memberikan sedikitnya 4 kali pelayanan antenatal. Pemeriksaan 

meliputi anamnesis dan pemantauan ibu dan janin dengan seksama untuk 

menilai apakah perkembangan berlangsung normal 
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3. Bidan juga harus mengenal kehamilan resti/ kelainan khususnya anemia, 

kurang gizi, hipertensi, PMS/infeksi HIV, memberikan pelayanan imunisasi, 

nasehat, dan penyuluhan kesehatan serta tugas terkait lainnya yang 

diberikan oleh puskesmas 

4. Ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali selama kehamilan 

5. Meningkatnya pemanfaatan jasa bidan oleh masyarakat. Deteksi dini dan 

komplikasi kehamilan 

6. Ibu hamil, suami, keluarga dan masyarakat mengetahui tanda bahaya 

kehamilan dan tahu apa yang harus dilakukan 

7. Mengurus transportasi rujukan jika sewaktu-waktu terjadi kegawatdaruratan 

8. Bidan mampu memberikan pelayanan antenatal berkualitas, termasuk 

penggunaan KMS ibu hamil dan kartu pencatatan hasil pemeriksaan 

kehamilan (kartu ibu ) 

9. Bidan ramah, sopan dan bersahabat pada setiap kunjungan 

 

  Standar Pelayanan 5 : Palpasi Abdominal 

 Tujuannya : 

Memperkirakan usia kehamilan, pemantauan pertumbuhan janin, penentuan 

letak, posisi dan bagian bawah janin 

Pernyataan standar : 

Bidan melakukan pemeriksaan abdomen dengan seksama dan melakukan 

partisipasi untuk memperkirakan usia kehamilan. Bila umur kehamialn 

bertambah, memeriksa posisi, bagian terendah, masuknya kepala janin ke 

dalam rongga panggul, untuk mencari kelainan serta melakukan rujukan 

tepat waktu 
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Standar 8 Persiapan Persalinan 

Pernyataan standar: 

Bidan 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 

di rencanakan dengan baik 

Prasyarat:  

1. Semua ibu harus melakukan 2 kali kunjungan antenatal pada trimester 

terakhir kehamilan 

2. Adanya kebijaksanaan dan protokol nasional/setempat tentang indikasi 

persalinan yang harus dirujuk dan berlangsung di rumah sakit 

3. Bidan terlatih dan terampil dalam melakukan pertolongan persalinan yang 

aman dan bersih 

4. Peralatan penting untuk melakukan pemeriksaan antenatal tersedia 

5. Perlengkapan penting yang di perlukan untuk melakukan pertolongan 

persalinan yang bersih dan aman tersedia dalam keadaan DTT/steril 

6. Adanya persiapan transportasi untuk merujuk ibu hamil dengan cepat jika 

terjadi kegawat daruratan ibu dan janin 

7. Menggunakan KMS ibu hamil/buku KIA kartu ibu dan partograf 

8. Sistem rujukan yang efektif untuk ibu hamil yang mengalami komplikasi 

selama kehamilan. 
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Standar Pertolongan Persalinan 

Standar 9 : Asuhan Persalinan Kala Satu 

Tujuan : 

Untuk memberikan pelayanan kebidanan yang memadai dalam mendukung 

pertolongan persalinan yang bersih dan aman untuk ibu dan bayi 

Pernyataan standar: 

Bidan menilai secara tepat bahwa persalinan sudah mulai, kemudian 

memberikan asuhan dan pemantauan yang memadai, dengan 

memperhatikan kebutuhan klien, selama proses persalinan berlangsung 

Hasilnya :  

1. Ibu bersalin mendapatkan pertolongan darurat yang memadai dan tepat 

waktu bia diperlukan 

2. Meningkatkan cakupan persalinan dan komplikasi lainnya yang ditolong 

tenaga kesehatan terlatih 

3. Berkurangnya kematian/ kesakitan ibu atau bayi akibat partus lama. 

  

Standar 10: Persalinan Kala Dua Yang Aman 

Tujuan : 

Memastikan persalinan yang bersih dan aman untuk ibu dan bayi 

Pernyataan standar : 

Mengurangi kejadian perdarahan pasca persalinan, memperpendek dengan 

benar untuk membantu pengeluaran plasenta dan selaput ketuban secara 

lengkap 

Persyaratan:  

1. Bidan dipanggil jika ibu sudah mulai mulas/ ketuban pecah 
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2. Bidan sudah terlatih dan terampil dalam menolong persalinan secara 

bersih dan aman 

3. Tersedianya alat untuk pertolongan persalinan termasuk sarung tangan 

steril 

4. Perlengkapan alat yang cukup 

 

Standar 11: Penatalaksanaan Aktif Persalinan Kala III 

Tujuan : 

Membantu secara aktif pengeluaran plasenta dan selaput ketuban secara 

lengkap untuk mengurangi kejadian perdarahan pasca persalinan, 

memperpendek kala 3, mencegah atoni uteri dan retensio plasenta 

Pernyataan standar : 

Bidan melakukan penegangan tali pusat dengan benar untuk membantu 

pengeluaran plasenta dan selaput ketuban secara lengkap 

 

Standar 12 : Penanganan Kala II Dengan Gawat Janin Melalui Episiotomi 

Tujuan : 

Mempercepat persalinan dengan melakukan episiotomi jika ada tanda-tanda 

gawat janin pada saat kepala janin meregangkan perineum. 

Pernyataan standar : 

Bidan mengenali secara tepat tanda tanda gawat janin pada kala II yang 

lama, dan segera melakukan episiotomy dengan aman untuk memperlancar 

persalinan, diikuti dengan penjahitan perineum 
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Standar Pelayanan Masa Nifas 

Standar 13 : Perawatan Bayi Baru Lahir 

Tujuan : 

Menilai kondisi bayi baru lahir dan membantu dimulainya pernafasan serta 

mencegah hipotermi, hipokglikemia dan infeksi 

Pernyataan standar: 

Bidan memeriksa dan menilai bayi baru lahir untuk memastikan pernafasan 

spontan mencegah hipoksia sekunder, menemukan kelainan, dan melakukan 

tindakan atau merujuk sesuai dengan kebutuhan. Bidan juga harus 

mencegah dan menangani hipotermia 

 

Standar 14: Penanganan Pada 2 Jam Pertama Setelah Persalinan 

Tujuan : 

Mempromosikan perawatan ibu dan bayi yang bersi dan aman selama kala 4 

untuk memulihkan kesehata bayi, meningkatkan asuhan sayang ibu dan 

sayang bayi, memulai pemberian IMD 

Pernyataan standar : 

Bidan melakukan pemantauan ibu dan bayi terhadap terjadinya komplikasi 

dalam dua jam setelah persalinan, serta melakukan tindakan yang di 

perlukan 

 

Standar 15: Pelayanan Bagi Ibu Dan Bayi Pada Masa Nifas 

Tujuan : 

Memberikan pelayanan kepada ibu dan bayi sampai 42 hari setelah 

persalinan dan penyuluhan ASI ekslusif 
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Pernyataan standar : 

Bidan memberikan pelayanan selama masa nifas melalui 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, 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 

 

Peran Bidan 

1. Peran sebagai Pelaksana 

Sebagai pelaksana, bidan mempunyai tiga katagori tugas : 

a. Tugas Mandiri 

1) Memberikan asuhan kebidanan kepada klien selama kehamilan normal : 

2) Mengkaji status kesehatan klien yang dalam keadaan hamil. 

3) Menentukan diagnosa kebidanan dan kebutuhan kesehatan klien. 

4) Menyusun rencana asuhan kebidanan bersama klien sesuai dengan 

prioritas masalah. 

5) Melaksanakan asuhan kebidanan sesuai dengan rencana yang telah 

disusun. 

6) Mengevaluasi hasil asuhan yang telah diberikan bersama klien. 

7) Membuat rencana tindak lanjut asuhan kebidanan bersama klien. 

8) Membuat pencatatan dan laporan asuhan kebidanan yang diberikan. 
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b. Tugas Kolaborasi 

Memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan resiko tinggi dan 

pertolongan pertama pada kegawatan yang memerlukan tindakan kolaborasi. 

1) Mengkaji kebutuhan asuhan pada kasus resiko tinggi dan keadaan 

kegawat daruratan yang memerlukan pertolongan pertama dan tindakan 

kolaborasi. 

2) Menentukan diagnosa, prognosa dan prioritas sesuai dengan faktor 

resiko dan keadaan kegawat daruratan pada kasus resiko tinggi. 

3) Menyusun rencana asuhan dan tindakan pertolongan pertama sesuai 

prioritas. 

4) Melaksanakan asuhan kebidanan pada kasus ibu hamil resiko tinggi dan 

memberikan pertolongan pertama sesuai dengan prioritas. 

5) Mengevaluasi hasil asuhan kebidanan dan pertolongan pertama. 

6) Menyusun rencana tindak lanjut bersama klien. 

7) Membuat catatan dan laporan. 

c. Tugas Merujuk 

1) Memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada 

hamil dengan resiko tinggi dan kegawat daruratan.: 

2) Mengkaji kebutuhan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan. 

3) Menentukan diagnosa, prognosa dan prioritas. 

4) Memberikan pertolongan pertama pada kasus yang memerlukan 

rujukan. 

5) Memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan. 

6) Mengirim klien untuk keperluan intervensi lebih lanjut pada petugas/ 

institusi pelayanan kesehatan yang berwenang. 
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7) Membuat catatan dan laporan serta mendokumentasikan seluruh 

kejadian dan intervensi. 

2. Peran sebagai Pengelola 

Mengembangkan pelayanan dasar kesehatan terutama pelayanan kebidanan 

untuk individu, keluarga, kelompok khusus dan masyarakat di wilayah kerja 

dengan melibatkan masyarakat/ klien. 

a. Mengelola kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya 

kesehatan ibu dan anak serta KB sesuai dengan rencana. 

b. Mengkoordinir mengawasi dan membimbing kader, dukun atau petugas 

kesehatan lain dalam melaksanakan program/ kegiatan pelayanan 

kesehatan ibu dan anak serta KB. 

3. Peran sebagai Pendidik 

a. Memberikan pendidikan dan penyuluhan kesehatan kepada individu 

keluarga kelompok dan masyarakat tentang penanggulangan masalah 

kesehatan khususnya yang berhubungan dengan pihak terkait kesehatan 

ibu, anak dan keluarga berencana. 

1) Bersama klien pihak terkait menyusun rencana penyuluhan kesehatan 

masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang telah dikaji, baik untuk 

jangka pendek maupun jangka panjang. 

2) Melaksanakan program/ rencana pendidikan dan penyuluhan 

kesehatan masyakarat sesuai dengan rencana jangka pendek dan 

jangka panjang melibatkan unsur-unsur yang terkait termasuk 

masyarakat. 

3) Mendokumentasikan semua kegiatan dan hasil pendidikan/ penyuluhan 

kesehatan masyarakat secara lengkap dan sistematis. 
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b. Melatih dan membimbing kader termasuk siswa bidan dan keperawatan 

serta membina dukun di wilayah atau tempat kerjanya. 

4. Peran sebagai Peneliti 

Melakukan investigasi atau penelitian terapan dalam bidang kesehatan baik 

secara mandiri maupun secara kelompok. 

a. Mengidentifikasi kebutuhan investigasi yang akan dilakukan. 

b. Menyusun rencana kerja pelatihan. 

c. Melaksanakan investigasi sesuai dengan rencana. 

d. Mengolah dan menginterpretasikan data hasil investigasi. 

e. Menyusun laporan hasil investigasi dan tindak lanjut. 

f. Memanfaatkan hasil investigasi untuk meningkatkan dan mengembangkan 

program kerja atau pelayanan kesehatan. 
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