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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

A. Tinjauan tentang kehamilan 

1. Masa kehamilan 

a. Kehamilan normal 

Kehamilan merupakan mata rantai yang berkesinambungan 

dan terdiri dari ovulasi migrasi spermatozoa dan ovum, konsepsi dan 

pertumbuhan zigot, nidasi (implantasi) pada uterus, pembentukan 

plasenta, dan tumbuh kembang hasil konsepsi sampai aterm 

(Manuaba, 2010 h; 75). Kehamilan adalah fertilisasi atau penyatuan 

dari spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau 

implantasi (Prawirohardjo. 2008; h. 213). 

Jadi, kehamilan adalah suatu proses penyatuan antara 

sperma dan ovum menjadi hasil konsepsi yang berkembang sampai 

usia kehamilan aterm. 

b. Proses Terjadinya Kehamilan  

Setiap bulan wanita melepaskan satu sampai dua sel telur dari 

idung telur (ovulasi) yang ditangkap oleh umbai-umbai (fimbrai) dan 

masuk kedalam sel telur. Waktu senggama cairan semen tumpah 

kedalam vagina dan berjuta-juta sel mani (sperma) bergerak 

memasuki rongga rahim lalu masuk ke sel telur. Pembuahan sel telur 

oleh sperma biasa terjadi dibagian yang mengembang dari tuba 

fallopi. Sekitar sel telur banyak berkumpul sperma yang 

mengeluarkan ragi untuk mencairkan zat yang melindungi ovum 
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kemudian pada tempat yang paling mudah dimasuki, masuklah satu 

sel mani dan kemudian bersatu dengan sel telur. Peristiwa  ini disebut 

pembuahan/ fertilisasi. Ovum yang telah dibuahi ini segera membelah 

diri dan menuju ruang rahim kemudian melekat pada mucosa rahim 

peristiwa ini disebut nidasi/ implantasi. Dari pembuahan sampai nidasi 

diperlukan waktu kira” 6-7 hari ( Rustam Mochtar, 1998 ;17).. 

Kehamilan dipengaruhi berbagai hormon seperti estrogen, 

progesteron, human chorionic gonadotropin, human 

samatomammotropin, prolaktin dsb. HCG adalah hormon aktif khusus 

yang berperan selama awal masa kehamilan, berfluktuasi kadarnya 

selama kehamilan. Terjadi perubahan juga pada sistem anatomi dan 

fisiologi organ-organ sistem reproduksi dan organ sistem tubuh 

lainnya, yang dipengaruhi terutama oleh perubahan keseimbangan 

hormonal tersebut (Icesmi sukarni, 2013 h;65) 

c. Tanda-tanda kehamilan 

Kehamilan berlangsung dalam waktu 280 hari (40 minggu). 

Kehamilan wanita dibagi menjadi tiga triwulan pertama : 0-12 minggu, 

triwulan II 13-28 minggu, triwulan III 20-40 minggu. 

Pada masa konsepsi (fertilisasi), implantasi (nidasi) terjadi 

perubahan rohani dan jasmani, karena terdapat pengeluaran hormon 

spesifik dan menimbulkan gejala dan tanda hamil sebagai tanda 

dugaan hamil, tanda kemungkinan hamil, dan tanda pasti kehamilan 

(Jeanny ;2013 h. 28) 
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1) Tanda dugaan hamil  

Tanda ini meliputi tidak datang bulan (amenorea) dengan konsepsi 

dan nidasi mulai mengeluarkan hormon, maka pertumbuhan dan 

perkembangan folikel tidak terjadi, sehingga terdapat tidak datang 

bulan. Buah dada sakit, terjadi perubahan perderan peredaran darah 

menahan air dan garam sehingga ujung saraf tertekan yang 

menimbulkan rasa sakit terutama kehamilan pertama. Perasaan 

mengidam yang dapat berupa mual-muntah terutama pagi hari 

(morning sickness), kurang suka makanan, tidak tahan bau-bauan, 

terdapat pengeluaran air liur berlebihan (hipersaliuvasi), kepala sakit 

dan pusing, ingin makanan tertentu. Gangguan pencernaan dan 

perkemihan sering sulit buang air besar karena kurang makan serat 

dan pengaruh hormonal, sering kencing berlebihan karena kandung 

kemih tertekan rahim. Pigmentasi kulit, karena pengaruh hormon 

tertentu terdapat pigmentasi kulit wajah, sekitar buah dada, dan 

dinding perut (Icesmi ;2013 h.72) 

2) Tanda kemungkinan hamil 

Pada pemeriksaan kehamilan dapat diduga hamil bila dijumpai 

pembesaran rahim dan perut, pemeriksaaan memberikan petunjuk 

adanya kehamilan (terdapat kontraksi rahim saat diraba, ada tanda 

hegar, chadwick, piscaseck, ballottement, dan reaksi pemeriksaan 

kehamilan positif). 

3) Tanda pasti kehamilan 

Dengan menggunakan alat sambi ultrasonografi (USG), kehamilan 

pasti sudah dapat ditetapkan pada umur yang relatif muda. Oleh 
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kerena itu kehamilan pasti dapat ditegakan melalui pemeriksaan USG 

dapat diketahui “fetal plate”, kantung gestasi rahim membesar. Dengan 

metode konfensional kepastian hamil bila teraba bagian janin, 

terdengar detik jatung janin, teraba gerakan janin. 

Pemeriksaan ronsen (sudah ditinggalkan karena berbahaya bagi 

janin), terdapat gambaran kerangka janin. 

Dengan gambaran tanda kemungkinan hamil, dan pemeriksaan 

dapat dipastikan kehamilan pada wanita atau terdapat penyalkit lain, 

umur kehamilannya. Seoran wanita akan datang memeriksakan diri 

bila berhadapan dengan keadaan terlambat datang bulan, terdapat 

keputihan dan tanda infeksi, terjadi perdarahan, terdapat benjolan 

pada daerah perutnya, ada keinginan lain yaitu ingin menunda hamil 

dengan memakai metode KB, ingin melakukan pemeriksaan pap 

smear, ingin menggugurkan kandungannya. 

Seorang wanita yang mengalami keterlambatan datang bulan 

(menstruasi) dapat mengalami perasaan gembira, cinta dan sedih 

yang bercampur baur. Dalam kehidupan rumah tangga terutama yang 

baru melangsungkan perkawinan keterlambatan datang bulan sudah 

tentu menggembirakan, sehingga ingin cepat mengetahi hasil yang 

pasti dengan melakukan kunjungan dan pemeriksaan dokter.  

Dokter atau bidan melakukan tugasnya untuk dapat menetapkan 

apakah yang menyebabkan keterlambatan datang bulan (menstruasi) 

denagan melakukan anamnesa (mengajukan pertanyaan) antara lain 

sejak kapan terlambat atau kapan menstruasi terakhir, apakah 

terdapat tanda kemungkinan hamil (payudara sakit, tanda ngidam), 
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melakukan pemeriksaan bagian luar terhadap pembesaran perut 

sehingga rahim dapat diraba dan bentuk tidak simetris, pemeriksaan 

payudara (pembuluh darah makin nyata, payudara makin padat, puting 

susu makin menonjol), pemeriksaan kulit mencari pigmentasi pada 

kedua pipi, dinding perut, dan sekitar puting susu, pemeriksaan untuk 

mencari tanda hegar, chadwick, piscaseck, ballottementl kemudian 

melakukan pemeriksaan tes kehamilan (tes positif bila terlambat 

sekitar 7-10 hari). 

Dengan melajukan serangakaian langkah tersebut kehamilan 

muda dapat ditetapkan dan untuk selanjutnya melakukan pengawasan 

kehamilan (Icesmi ;2013 h.75). 

 

a. Pertumbuhan dan Perkembangan Hasil Konsepsi 

1) Trimester 1 

Tahap embrio berlangsung dari hari ke-15 sampai sekitar 8 

minggu setelah konsepsi. Dari gumpalan sel yang kecil, embrio 

berkembang dengan pesat menjadi janin. Pada akhir 12 minggu 

pertama kehamilan jantungnya berdetak, usus-usus lengkap di dalam 

abdomen, genetalia eksterna mempunyai karakteristik laki-laki atau 

perempuan, anus sudah terbentuk dan muka seperti manusia. Janin 

dapat menelan, melakukan gerakan pernapasan, kencing, 

menggerakkan anggota badan, mengedipkan mata, dan mengerutkan 

dahi. Mulutnya membuka dan menutup. Berat janin sekitar 15-30 gram 

dan panjang 5-9cm (Sujiyatini ;2010 h.37). 
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2) Trimester kedua dan ketiga 

Pada akhir kehamilan 20 minggu berat janin sekitar 340 gram dan 

panjang sekitar 16-17 cm. ibu dapat merasakan gerakan bayi, sudah 

terdapat meconium didalam usus dan sudah terdapat verniks pada 

kulit. Pada kehamilan 28 minggu berat bayi lebih sedikit dari satu 

kilogram dan panjangnya 23 cm, ia mempunyai periode tidur dan 

aktivitas merespon suara dan melakukan gerakan pernapasan. Pada 

usia kehamilan 32 minggu berat bayi 1,7 kg dan panjangnya 28 cm, 

kulitnya mengkerut dan testis sudah turun ke skrotum pada bayi laki-

laki. Pada usia kehamilan 36-40 minggu, jika ibu mendapat gizi yang 

cukup, kebanyakan berat bayi antara 3-3,5 kg dan panjang 50 

cm.(Sujiyatini, 2010 h; 40) 

b. Perubahan pada organ sistem reproduksi 

1) Uterus 

Tumbuh membesar primer, maupun sekunder akibat pertumbuhan 

isi konsepsi intrauterin. Estrogen menyebabkan hiperplasi jaringan 

progesteron berperan untuk elastisitas / kelenturan uterus. 

Taksiran kasar perbesaran uterus pada perabaan TFU: 

a) Tidak hamil/ normal : sebesar telur ayam (+ 30 g) 

b) Kehamilan 8 minggu : telur bebek 

c) Kehamilan 12 minggu : telur angsa 

d) Kehamilan 16 minggu : pertengahan simfisis-pusat 

e) Kehamilan 20 minggu : pinggir bawah pusat 

f) Kehamilan 24 minggu : pinggir atas pusat 

g) Kehamilan 28 minggu : sepertiga pusat-xyphoid 
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h) Kehamilan 32 minggu : pertengahan pusat-xyphoid 

i) 36-42 minggu : 3 sampai 1jari bawah xyphoid. 

2) Vagina/vulva 

Terjadi hipervaskularisasi akibat pengaruh estrogen dan 

progesteron, warna merah kebiruan (tanda Chadwick). 

3) Ovarium 

Sejak kehamilan 16 minggu, fungsi diambil alih oleh plasenta, 

terutama fungsi produksi progesteron dan estrogen. Selama kehamilan 

ovarium tenang. Tidak terjadi pembentukan dan pematangan folikel 

baru, tidak terjadi ovulasi, tidak terjadi siklus hormonal menstruasi. 

4) Payudara  

Akibat pengaruh estrogen terjadi hiperplasia sistem duktus dan 

jaringan interstisial payudara. Hormon laktogenik plasenta 

menyebabkan hipertropi dan petambahan sel-sel asinus payudara, 

serta meningkatkan produksi zat-zat kasein, laktoalbumin, 

laktoglobulin, sel-sel lemak, kolostrum. Mammae membesar dan 

tegang, terjadi  hiperpigmentasi kulit serta hipertrofi kelenjar 

Montgomery. Terutama daerah aerola dan papilla akibat pengaruh 

melanofor. Putung susu membesar dan menonjol (Icesmi ;2013 h.53) 

c. Perubahan pada organ sistem tubuh lainya 

1) Sistem respirasi 

Kebutuhan oksigen meningkat sampai 20%, selain itu diafragma 

juga terdorong ke kranial, terjadi hiperventilasi dangkal (20-24x/menit). 

Volume residu paru (functional residual capacity) menurun. Kapasitas 

vital menurun. 
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Estrogen dan HCG meningkat dengan efek samping mual dan 

muntah-muntah, selain itu terjadi juga perubahan peristaltik dengan 

gejala sering kembung, konstipasi, lebih sering lapar/ perasaan ingin 

makan terus, juga akibat peningkatan asam lambung. Pada keadaan 

patologik tertentu dapat terjadi muntah-muntah banyak sampai lebih 

dari 10 x per hari (HEG). 

2) Sistem sirkulasi/ kardiovaskuler 

Pada trimester I, terjadi : 

a) Perubahan curah jantung, volume plasma dan volume cairan 

ekstraseluler, disertai peningkatan aliran plasma ginjal dan laju 

filtrasi glomerulus. 

b) Penambahan / retensi air dan natrium yang dapat ditukar di 

dalam tubuh, peningkatan TBW/ total body water. 

c) Akibatnya terjadi aktifasi sistem renin-angiotensin dan penurunan 

ambang osmotik untuk pelepasan mediator vasopresin dan 

stimulasi dahaga. 

d) Akibatnya terjadi penurunan konsentrasi natrium dalam plasma 

dan penurunan osmolalitas plasma, sehingga terjadi edema pada 

80% wanita yang hamil. 

3) Metabolisme  

Basal metabolic rate meningkat 15%, terjadi juga hipertrofi tiroid. 

Khusus untuk metabolisme karbohidrat, pada kehamilan normal, terjadi 

kadar glukosa plasma ibu yang lebih rendah secara bermakna karena: 

a. Ambilan glukosa sirkulasi plasenta meningkat, 

b. Produksi glukosa dari hati menurun 
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c. Produksi alanin (salah satu prekursor glukoneogenesis) 

menurun 

d. Aktifitas ekskresi ginjal meningkat 

e. Terjadi perubahan metabolisme lemak dan asam amino, terjadi 

juga peningkatan aktifitas enzim-enzim metabolisme pada 

umumnya. 

4) Traktus urinarius 

Ureter membesar, tonus otot saluran kemih menurun akibat 

pengaruh estrogen dan progesteron. Kencing lebih sering (poliuria), 

laju filtrasi meningkat sampai 60-150%. Dinding saluran kemih dapat 

tertekan oleh perbesaran uterus, menyebabkan hidroureter dan 

mungkin hidronefrosis sementara. Kadar kreatinin, urea dan asam urat 

dalam darah mungkin akan menurun namun hal ini dianggap normal. 

5) Kulit 

Peningkatan aktifitas melanophore stimulating hormon 

menyebabkan perubahan berupa hiperpigmentasi pada wajah 

(kloasma gravidarum), payudara, linea alba (-> lineagrisea), striae 

lividae pada perut, dsb. 

6) Perubahan psikis 

Sikap/penerimaan ibu terhadap keadaan hamilnya, sanagat 

mempengaruhi juga keshatan/ keadaaan umum ibu serta keadaan 

janin dalam kehamilnanya. Umunya kehamilan yang diinginkan akan 

disambut dengan sikap gembira, diiringi dengan pola makan, 

perawatan tubuh dan upaya memeriksakan diri secara teratur dengan 

baik. Sedanagkan kehamilan yang tidak diinginkan kemungkinan akan 
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disambut dengan sikap yang tidak mendukung, nafsu makan menurun, 

tidak mau memeriksakan diri secara teratur, bahkan kadang juga ibu 

sampai melakukan usaha-usaha untuk menggugurkan kandungannya 

(Margareth ZH, 2013 h.66-70) 

d. Perubahan dan Adaptasi Psikologi Selama Masa Kehamilan 

a. Perubahan Psikologis TM I 

1) Ibu merasa tidak sehat dan kadang merasa benci terhadap 

kehamilannya. 

2) Kadang muncul penolakan, kekecewaan, kecemasan, dan 

kesedihan. Bahkan kadang ibu berharap agar dirinya tidak 

hamil. 

3) Ibu selalu mencari tanda-tanda untuk meyakinkan bahwa 

dirinya hamil 

4) Setiap perubahan yang terjadi dalam dirinya akan selalu 

mendapat perhatian dengan seksama. 

5) Hasrat untuk melakukan hubungan seks berbeda-beda 

pada tiap wanita, tetapi kebanyakan akan mengalami 

penurunan. 

b. Perubahan Psikologis TM II 

1) Ibu merasa sehat dan ibu sudah menerima kehamilannya. 

2) Ibu sudah merasakan gerakan janinnya, dan merasakan 

kehadiran bayinya sebagai seorang diluar dari dirinya 

sendiri 

3) Libido meningkat 

4) Merasa terlepas dari ketidaknyamanan dan kekhawatiran 
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5) Ketertarikan dan aktivitasnya terfokus pada kehamilan, 

kelahiran dan persiapan peran ibu. 

c. Perubahan Psikologis TM III 

1) Kadang ibu merasa khawatir anaknya akan lahir sewaktu-

waktu 

2) Kewaspadaan terhadap timbulnya tanda dan gejala 

terjadinya persalinan 

3) Seringkali merasa khawatir atau takut kalau bayi yang akan 

dilahirkannya tidak normal. 

4) Ibu mulai merasa takut akan rasa sakit dan bahaya fisik 

yang akan timbul pada waktu melahirkan. 

5) Libido menurun 

d. Kebutuhan Psikologis TM I 

1) Menjelaskan dan menyakinkan pada ibu bahwa perubahan 

yang terjadi merupakan sesuatu yang normal 

2) Meyakinkan ibu bahwa akan mulai merasa lebih baik dan 

bahagia pada TM II 

3) Suami dapat memberikan dukungan dengan mengerti dan 

memahami setiap perubahan yang terjadi pada istrinya, 

memberikan perhatian dengan penuh kasih sayang dan 

berusaha untuk meringankan beban kerja istri. 

e. Kebutuhan Psikologi TM II 

1) Menciptakan hubungan saling percaya 

2) Mengajarkan kepada ibu tentang nutrisi, pertumbuhan bayi, 

tanda bahaya kehamilan 
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3) Mewaspadai adanya tanda komplikasi dan tanda bahaya. 

4) Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi vitamin 

f. Kebutuhan Psikologis TM III 

1) Memberitahu hasil pemeriksaan 

2) Meyakinkan ibu bahwa akan melewati persalinan dengan 

baik 

3) Keluarga ikut mendukung dan ikut serta dalam 

merencanakan persiapan persalinan 

 

e. Ketidaknyamanan dan Cara Mengatasinya 

a. Perubahan Yang Terjadi Pada Trimester I 

1) Rasa tidak enak pada mulut, mual,mual, muntah dan morning 

sicknes, ludah berlebihan. Cara mengatasinya dengan cara 

pada waktu bangun tidur tidak langsung turun dari tempat tidur, 

minum teh hangat, susu dan kopi, menghindari makanan yang 

digoreng, pedas dan banyak mengandung gas atau dengan 

menghisap permen, menjaga kebersihan gigi dan mulut serta 

memberitahu kepada ibu jika muntah berlebihan harus segera 

datang kepetugas kesehatan. 

2) Sesak nafas. Memberitahu pada ibu bahwa sesak nafas yang 

terjadi karena dipengaruhi oleh estrogen yang tinggi sehingga 

menyebabkan lendir bertambah, anjurkan untuk menghirup 

udara segar. 

3) Perubahan pada mammae, nyeri. menganjurkan untuk 

memakai bh yang menyokong dan menyerap keringat kompres 
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dengan air hangat serta memberikan konseling sexual dan 

psikologi pada ibu. 

4) Lemas, lelah. Menganjurkan pada ibu tentang istirahat dan diet 

yang seimbang untuk menghindari anemia, memberikan 

support serta melibatkan suami dan keluarga. 

b. Perubahan Yang Terjadi Pada TM II 

1) Konstipasi (bentuk faeses yang keras). Cara mengatasinya 

banyak minum air putih dan makanan kaya serat tidak 

dianjurkan memakai laksati, jika konstipasi berkelanjutan 

sebaiknya kedokter. 

2) Kram otot. Terjadi ketegangan dari otot kaki biasanya terjadi 

pada malam hari, kemungkinan besar akibat penekanan pada 

syaraf-syaraf yang mensuplai extermitas bagian bawah. Cara 

mengatasi anjurkan ibu untuk istirahat, sambil berdiri 

berpegang pada kursi untuk membantu dan menempatkan 

berat badan ibu pada kaki yang mengalami kram, mengurut 

otot yang kram dan sangat baik dengan meminum suplemen 

calsium/magnesium. 

3) Sering BAK disebabkan adanya ekresi air yang meningkat dari 

ginjal dan kapasitas kandung kemih berkurang disebabkan 

pembesaran uterus. Cara mengatasinya batsi intake cairan 

khususnya malam hari sebelum tidur, dan latihan senam kegel. 

c. Perubahan Pada Trimester III 

1) Sesak nafas disebabkan ekspansi dan batas diafragma dengan 

pembesaran uterus/rahim. Cara mengatasinya dengan sikap 
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tubuh yang benar, tidur dengan bantal ekstra, makan jangan 

terlalu kenyyang tetapi porsi kecil tapi sering hindari merokok. 

2) Insomnia. Disebabkan gerakan bayi, kram otot, sering kencing 

dan sesak nafas. Cara mengatasinya banyak istirahat, minum 

air hangat sebelum tidur dan topang bagian tubuh dengan 

bantal. 

3) Sering kencing disebabkan penekanan uterus juga kepala 

janin. Cara mengatasi batasi minum sebelum tidur, latihan 

kegel, jika kencing terasa sakit segera kedokter. 

4) Kontraksi Brockton His 

Cara mengatasi usap-usap punggung, istirahat, atur posisi dan 

cara bernafas. 

5) Oedema biasanya disebabkan berdiri terlalu lama, duduk kaki 

tergantung, pakaian ketat dan kurang olahraga. Cara 

mengatasinya minum cukup, banyak istirahat saat tidur kaki 

ditinggikan jika tidak hilang segera pergi kedokter. 

6) Haemoroid disebabkan varices pada anus, faeses yang keras. 

Cara mengatasinya pencegahan agar faeses tidak keras 

dengan makan sayur yang berserat dan buah misal pepaya, 

jangan duduk terlalu lama, posisi tidur miring. 
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f. Penentuan Umur Kehamilan 

1) Berdasarkan TFU (tinggi fundus uteri) 

a. Rumus Bartholomew 

Antara simfisis pubis dan pucat dibagi 4 bagian yang sama, tiap 

bagian menunnjukkan kenaikan 1 bulan. Saat TFU tepat di simfisis 

pubis = 2 bulan (8 minggu). 

b. Rumus Mc Donald 

TFU diukur dengan pita pengukur, kemudian dimasukkan rumus : 

Umur kehamilan (bulan) = (2x TFU) : 7 

Umur kehamilan (minggu) = (8x TFU) : 7 

c. Quickening (persepsi gerakan janin pertama) 

Perkiraan ini dilakukan bila lupa hari pertama haid terakhir. 

d. Ultrasonografi 

Ada 3 cara : 

 Dengan mengukur GS (untuk kehamilan 6-12 minggu) 

 Dengan mengukur CRL (untuk kehamilan 7-14 minggu) 

 Dengan mengukur BPD (untuk kehamilan >12 minggu) 

 

g. Penentuan taksiran berat janin 

Berdasarkan TFU (Tinggi Fundus Uteri) 

TFU(cm) diukur dngan pita pengukur, kemudian dimasukkan kedalam 

rumus Johnson (hanya jika presentasi kepala) 

1) Jika kepala sudah masuk panggul (di bawah spina isciadika) 

TBJ (gram) = (TFU-11) x 155 
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2) Jika kepala masih diatas spina isciadika 

TBJ (gram) = (TFU-12) x 155 

Memantau tumbuh kembang janin (nilai normal) 

Usia kehamilan Tinggi fundus uteri 

Dalam cm Menggunakan petunjuk badan 

12 minggu ------ Teraba diatas simfisis pubis 

16 minggu ------ Antara simfisis pubis dan 

umbilikus 

20 minggu 20 cm (±2cm) Pada umbilikus 

22-27 minggu Usia kehamilan 

dalam minggu = cm 

(±2cm) 

___ 

28 minggu 28 cm (± 2cm) Ditengah antara umbilicus dan 

prosesus sifoideus 

29-35 minggu Usia kehamilan 

dalam minggu = cm 

(±2cm) 

___ 

36 minggu 36 cm (± 2cm) Pada prosesus sifoideus 

 (Sarwono, 2010 h; 93) 

h. Komplikasi Pada Kehamilan 

1) Komplikasi kehamilan muda 

a. Hiperemesis Gravidarum 

b. Keguguran kandungan 

c. Kehamilan ektopik 
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2) Komplikasi kehamilan trimester ketiga 

a) Persalinan prematuritas 

b) Kehamilan ganda 

c) Kehamilan dengan perdarahan 

d) Perdarahan plasenta previa 

e) Perdarahan solusio plasenta 

f) Kehamilan dengan ketuban pecah dini 

g) Kehamilan lewat waktu persalinan 

h) Kehamilan dengan preeklamsiadan eklamsia 

(siti bandiyah, 2009 h; 45-62) 

i. Penatalaksanaan Kehamilan Normal 

Kehamilan melibatkan perubahan fisik maupun emosional dari ibu 

maka perlu penanganan yang sesuai dengan keadaan perubahan 

yang terjadi. Ibu hamil harus lebih sering dikunjungi jika terdapat 

masalah dan ia hendaknya disarankan untuk menemui petugas 

kesehatan jika ia merasakan tanda-tanda bahaya atau jika ia merasa 

khawatir untuk mendapatkan semua informasi yang diperlukan, 

petugas kesehatan akan memberikan asuhan antenatal yang lebih 

baik dengan tujuan: 

1) Memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu 

dan tumbuh kembang bayi 

2) Meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, sosial 

ibu dan bayi. 
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3) Mengenali secara dini ketidaknormalan atau komplikasi yang 

mungkin terjadi selama hamil, termasuk riwayat penyakit secara 

umum kebidanan dan pembedahan. 

4) Mempersiapkan persalinan cukup bulan, melahirkan dengan 

selamat ibu maupun bayinya dengan trauma seminimal mungkin. 

5) Mempersiapkan ibu agar masa nifas berjalan normal dan pemberian 

asi eksklusif 

6) Mempersiapkan peran ibu dan keluarga dalam menerima kelahiran 

bayi agar dapat tumbuh kembang secara normal (Siti bandiyah 

;2009 h. 70). 

 

1. Tinjauan tentang persalinan 

a. Pengertian 

Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks dan janin 

turun kedalam 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. (Icemia, 2013 h; 187) 

b. Tanda mulainya persalinan 

Beberapa tanda mulainya persalinan 

1) Terjadinya his persalinan 

2) Pengeluaran lendir dengan darah 

3) Pengeluaran cairan 

4) Hasil-hasil yang didapatkan pada pemeriksaan dalam 

(Jenny, 2013 h ; 4) 
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c. Tahapan persalinan 

1. Kala I (kala pembukaan) 

 Menurut (Prawirohardjo, 2009) Kala I persalinan dimulai ketika 

telah tercapai kontraksi uterus dengan frekuensi, intensitas, dan durasi 

yang cukup untuk menghasilkan pendataran dan dilatasi serviks yang 

progresif, kala I persalinan berakhir selesai ketika serviks sudah 

membuka lengkap 10cm. Proses ini terbagi dalam 2 fase : 

a) Fase laten 

Berlangsung selama kurang lebih 8 jam. Pembukaan sangat 

lambat sampai mencapai 3 cm. 

b) Fase aktif : 

i. Fase akselerasi, dalam waktu 2 jam pembukaan 3 cm 

menjadi 4 cm. 

ii. Fase dilatasi maksimal,  dalam waktu 2 jam pembukaan 

berlangsung sangat cepat, dari 4 cm menjadi 9 cm. 

iii. Fase deselerasi, pembukaan melambat kembali dalam 2 

jam pembukaan dari 9 cm menjadi 10 cm. Pembukaan 10 

cm atau lengkap artinya serviks dalam keadaan tidak 

teraba. 

2. Kala II (kala pengeluaran janin) 

 Menurut (Jan M. Kriebs dan Carolyn L. Gegor 2010) kala II yaitu 

kala pengeluaran, dimulai dari pembukaan lengkap sampai bayi baru 

lahir. Pada seorang ibu yang  belum pernah bersalin atau primipara, 

kala II akan berlangsung selama 2 jam dan pada ibu yang sudah 

pernah melahirkan atau multipara berlangsung 1 jam. 
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a) His semakin kuat dengan interval 2 sampai 3 menit, dengan 

durasi 50 sampai 100 detik. 

b) Menjelang akhir kala I ketuban pecah yang ditandai dengan 

pengeluaran cairan secara mendadak. 

c) Ketuban pecah pada mendekati pembukaan lengkap diikuti 

keinginan mengejan akibat tertekannya pleksus frankenhauser. 

d) Kedua kekuatan his dan mengejan lebih mendorong kepala bayi 

sehingga terjadi kepala membuka pintu, subocciput bertindak 

sebagai hipomoglion, kemudian secara berturut-turut lahir ubun-

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

e) Kepala lahir seluruhnya dan diikuti oleh putar paksi luar. 

f) Setelah putar paksi luar berlangsung, maka persalinan bayi 

ditolong dengan cara : kepala di pegang pada os occiput dan 

dibawah dagu, kemudian ditarik dengan menggunakan cunam 

kebawah untuk melahirkan bahu depan dank e atas untuk 

melahirkan bahu belakang. Setelah kedua bahu lahir, ketiak 

dikait untuk melahitkan sisa badan bayi. Bayi lahir diikuti oleh 

sisa air ketuban. 

g) Lamanya kala II untuk primigravida 1,5-2 jam dan multigravida 

1,5-1 jam. 

3. Kala III ( Pengeluaran Plasenta) 

Kala III dimulai segera setelah bayi lahir sampai lahirnya plasenta, 

yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Proses lepasnya plasenta 

dapat diperkirakan dengan mempertahankan tanda-tanda : 
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a) Uterus menjadi bundar 

b) Tali pusat bertambah panjang 

c) Terjadi semburan darah tiba-tiba. 

2) Kala IV (kala pengawasan/pemulihan) 

Kala IV dimulai dari saat lahirnya plasenta sampai 2 jam 

postpartum. Kala ini terutama bertujuan untuk melakukan observasi 

karena perdarahan postpartum paling sering terjadi pada 2 jam 

pertama. 

7pokok penting berikut : 

a) Kontraksi Rahim 

b) Perdarahan 

c) Kandung kemih 

d) Luka-luka 

e) Plasenta dan selaput ketuban harus lengkap 

f) Keadaan umum ibu, tekanan darah, nadi, pernapasan dan 

maslah lain. 

g) Bayi dalam keadaan baik (Jenny ;2009 h.32). 

 

d. Lamanya Persalinan  

 Lamanya persalinan tentu berlainan bagi primigravida dan 

multigravida. Untuk primigravida Kala I: 12,5 jam, Kala II: 80 menit, Kala 

III: 10 menit sedangkan Kala IV: 14 jam. 

Multigravida Kala I: 7 jam, Kala II: 30 menit, Kala III: 10 menit, Kala 

IV: 8 jam. Pembukaan servik terbagi 2 fase: fase laten pada fase ini 
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pembukaan sangat lambat dari 0-3 cm, fase aktif: pada fase aktif ini 

pembukaan lebih cepat (Sulistyawati, 2009 h.54). 

e. Tanda–Tanda Persalinan  

Menurut (Manuaba;2010 h.132) gejala persalinan jika sudah dekat 

akan menyebabkan kekuatan his makin sering terjadi dan teratur 

dengan jarak kontraksi semakin pendek, dengan terjadi pengeluaran 

tanda seperti lendir bercampur darah lebih banyak karena robekan–

robekan kecil pada servik, terkadang ketuban pecah dengan sendirinya, 

pada pemeriksa dalt kelihatan lebih melebar, fundus uteri menurun, 

pemiriksa dalam didapat perlunakan servik pendataran serviks dan 

terjadi pembukaan serviks. Tanda–tanda permulaan persalinan, 

sebelum terjadinya persalinan sebenarnya beberapa minggu 

sebelumnya wanita memasuki bulannya atau minggunya atau harinya 

yang disebut dengan kala pendahuluan ini memberikan tanda- tanda 

sebagai berikut: kepala turun memasuki pintu atas panggul terutama 

pada primigravida, pada multipara tidak begitu tertera perut kelihatan 

melebar, fundus uteri menurun, perasaan sering kencing atau susah 

kencing karena kandung kemih kertekan oleh bagian terbawah janin, 

sakit perut dan pinggang oleh adanya kontraksi–kontraksi lemah dari 

uterus, serviks menjadi lembek.  

Untuk rasa sakit yang dirasakan oleh wanita pada saat menghadapi 

persalinan berbeda–beda tergantung dari ambang rasa sakit itu sendiri, 

akan tetapi secara umum wanita yang akan mendekati persalinan akan 

merasakan rasa sakit oleh adanya his yang datang lebih kuat sering dan 

teratur, keluar lendir bercampur darah. Dengan his persalinan yang terjadi 
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perubahan pada serviks yang menimbulkan pendataran dan pembukaan, 

pembukaan menyebabkan lendir yang terdapat pada kanalis servikalis 

lepas, terjadi perdarahan kapiler pembuluh darah pecah. Pada beberapa 

kasus ketuban pecah yang menimbulkan pengeluaran cariran, sebagaian 

ketuban baru pecah menjelang pembukaan lengkap, dengan pecahnya 

ketuban diharapkan berlangsung dalam waktu 24 jam. 

f. Asuhan Yang diberikan pada ibu bersalin: 

1) Mengobservasi keadaan umum ibu dan kemajuan persalinan, 

kontraksi, pembukaan, produksi urine dan DJJ. 

2) Mengajarkan ibu untuk menarik nafas panjang saat ada his, yaitu 

menarik nafas panjang dari hidung dan mengeluarkan pelan-pelan 

dari mulut untuk relaksasi dan untuk mengurangi rasa sakit saat ada 

his. 

3) Menganjurkan ibu untuk makan dan minum saat tidak ada his untuk 

menambah tenaga saat meneran nanti. 

4) Menganjurkan pada ibu untuk tidak menran saat ada his sebelum 

pembukaan lengkap karena akan menyebabkan odema jalan lahir 

sehingga akan mempersulit kelahiran bayi. 

5) Menganjurkan pada ibu untuk miring kiri untuk melancarkan 

sirkulasi darah dan mempercepat penurunan bayi (Sulistyawati 

;2010 h.66). 
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g. Asuhan Persalinan Kala I 

1)  Mengevaluasi kesejahteraan ibu dengan mengukur tekanan darah, 

nadi, suhu, pernapasan setiap 2-4 jam apabila ketuban utuh dan 1-2 

jam apabila ketuban sudah pecah. 

2)  Mengevaluasi kesejahteraan janin 

a) Letak janin, presentasi, gerak, dan posisi 

b) Mengukur DJJ setiap 30 menit pada fase aktif. 

c) Mengevaluasi kemajuan persalinan, termasuk penipisan, 

pembukaan turunnya bagian terendah, pola kontraksi dan 

tanda persalinan kala II. 

d) Memberikan dukungan pada ibu dan keluarga. 

e) Melakukan skrinning untuk mengantisipasi komplikasi ibu 

dan janin (Muslihatun, 2009; hal.159). 

h. Asuhan Persalinan Kala II 

1) Melanjutkan evaluasi setiap tanda-tanda bahaya yang ditemukan 

2) Melanjutkan kemajuan dari persalinan (pelepasan dan 

pengeluaran plasenta) 

3) Melanjutkan evaluasi ibu 

4) Memperhatikan tanda dan gejala perdarahan (Muslihatun, 2009;h. 

161). 

i. Asuhan Persalinan Kala III 

1) Melakukan evaluasi terhadap uterus 

2) Inspeksi dan evaluasi serviks, vagina dan perineum 

3) Inspeksi dan evaluasi terhadap kelengkapan plasenta 
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4) Menjahit luka jalan lahir akibat episiotomi atau laserasi 

(Muslihatun;2009 h.161). 

 

2. Tinjauan tentang bayi baru lahir 

a. Pengertian 

Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dalam presentasi 

belakang kepala melalui vagina, tanpa alat, pada usia genap 37minggu 

sampai 42minggu, dengan berat 2500-4000 gram, nilai Apgar >7 dan tanpa 

cacat bawaan (Lia yulianti , 2013 h; 2). 

Beberapa pengertian dari bayi baru lahir normal adalah: 

1) Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir pada usia kehamilan 

37-42 minggu dengan berat lahir antara 2500-4000 gram. 

2) Bayi lahir normal adalah bayi yang lahir cukup bulan, 38-42 minggu 

dengan berat badan sekitar 2500-3000 gram dan panjang badan 

sekitar 50-55 cm (Sarwono, 2005 h.231) 

b. Ciri-ciri bayi normal 

Bayi baru lahir dikatak normal jika termasuk dalam kriteria sebagai berikut:: 

1) Berat badan lahir bayi antara 2500-4000 gram. 

2) Panjang badan bayi 48-50 cm. 

3) Lingkar dada bayi 32-34 cm. 

4) Lingkar kepala bayi 33-35 cm. 

5) Bunyi jantung dalam menit pertama ± 180 kali/menit, kemudian 

turun sampai 140-120 kali/menit pada saat bayi berumur 30 menit. 
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6) Pernafasan cepat pada menit-menit pertama kira-kira 80 kali/menit 

disertai pernafasan cuping hidung, retraksi suprasternal dan 

interkostal, serta rintihan hanya berlangsung 10-15 menit. 

7) Kulit kemerah-merahan dan licin karena jaringan subkutan cukup 

terbentuk dan dilapisi verniks kaseosa. 

8) Rambut lanugo telah hilang, rambut kepala tumbuh baik. 

9) Kuku telah agak panjang dan lemas. 

10) Genetalia: testis sudah turun (pada bayi laki-laki) dan labia mayora 

telah menutupi labia minora (pada bayi perempuan). 

11) Refleks isap, menelan, dan moro telah terbentuk. 

12) Eliminasi, urin, dan mekonium normalnya keluar pada 24 jam 

pertama. Mekonium memiliki karakteristik hitam kehijauan dan 

lengket (Sarwono ;2008 h.175). 

c. Konsep adaptasi bayi baru lahir 

Konsep mengenai adaptasi bayi baru lahir adalah sebagai berikut: 

1) Memulai segera pernafasan dan perubahan dalam pola sirkulasi. 

Konsep ini merupakan hal yang esensial pada kehidupan 

ekstauterin. 

2) Dalam 24 jam setelah lahir, sistem ginjal, gastrointestinal, 

hematologi, metabolik, dan sistem neurologis bayi baru lahir harus 

berfungsi secara memadai untuk mempertahankan kehidupan 

ekstrauterin. 
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d. Periode transisi bayi baru lahir 

Setiap bayi baru lahir akan mengalami periode transisi, yaitu: 

1) Periode ini merupakan fase tidak stabil selama 6-8 jam pertama 

kehidupan, yang akan dilalui oleh seluruh bayi dengan 

mengabaikan usia gestasi atau sifat persalinan atau melahirkan. 

2) Pada periode pertama reaktivitas (segera setelah lahir), akan terjadi 

pernapasan cepat (dapat mencapai 80 kali/menit) dan pernapasan 

cuping hidung yang berlangsung sementara, retraksi, serta suara 

seperti mendengkur dapat terjadi. Denyut jantung dapat mencapai 

180 kali/menit selama beberapa menit kehidupan. 

3) Setelah respon awal ini, bayi baru lahir ini akan menjadi tenang, 

relaks, dan jatuh tertidur. Tidur pertama ini (dikenal sebagai fase 

tidur) terjadi dalam 2 jam setelah kelahiran dan berlangsung 

beberapa menit sampai beberapa jam. 

4) Periode kedua reaktivitas, dimulai ketika bayi bangun, ditandai 

dengan respons berlebihan terhadap stimulus, perubahan warna 

kulit dari merah muda menjadi agak sianosis, dan denyut jantung 

cepat. 

5) Lendir mulut dapat dapat menyebabkan masalah yang bermakna, 

misalnya tersedak/aspirasi, tercekik, dan batuk. 

e. Adaptasi fisiologis BBL terhadap kehidupan di luar uterus 

1) Adaptasi pernapasan 

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

b) frekuensi pernapasan bayi baru lahir berkisar 30-60 kali/menit. 
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c) sekresi lendir mulut dapat menyebabkan bayi batuk dan 

muntah, terutama selam 12-18 jam pertama. 

d)  bayi baru lahir lazimnya bernapas melelui hidung. Respons 

refleks terhadap obstuksi nasal dan membuka mulut untuk 

mempertahankan jalan napas tidak ada pada sebagian besar 

bayi sampai 3 minggu setelah kelahiran. 

2) Adaptasi kardiovaskular. 

a) Sirkulasi parifer lambat, yang menyebabkan akrosianosis (pada 

tangan, kaki dan sekitar mulut). 

b) Denyut nadi berkisar 120-160 kali/menit saat bangun 100 

kali/menit saat tidur. 

c) Rata-rata tekanan darah adalah 80/46 mmHg dan bervariasi 

sesuai dengan ukuran dan tingkat aktivitas bayi. 

3) Perubahan termoregulasi dan metabolik 

a) Suhu bayi baru lahir dapat turun beberapa derajat karena 

lingkungan eksternal lebih dingin daripada lingkungan uterus. 

b) Suplai lemak subkutan yang terbatas dan area permukaan kulit 

yang besar dibandingkan dengan berat badan menyebabkan 

bayi mudah menghantarkan panas pada lingkungan. 

c) Kehilangan panas yang cepat dalam lingkungan yang dingin 

terjadi melalui konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi. 

4) Adaptasi neurologis 

a) Sistem neurologis bayi secara anatomik atau fisiologis belum 

berkembang sempurna. 
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b) Bayi baru lahir menunjukkan gerakan-gerakan tidak 

terkoordinasi, pengaturan suhu yang labil, kontrol otot yang 

buruk, mudah terkejut, dan tremor pada ekstremitas. 

c) Perkembangan neonatus terjadi cepat. Refleks bayi baru lahir 

merupakan indikator penting perkembangan normal. 

5) Adaptasi gastrointestinal 

a) Enzim-enzim digestif aktif saat lahir dan dapat menyokong 

kehidupan ekstrauterin pada kehanilan 36-38 minggu. 

b) Perkembangan otot dan refleks yang penting untuk 

menghantarkan makanan sudah terbentuk saat lahir. 

c) Pencernaan protein dan karbohidrat telah tercapai. pencernaan 

dan absorpsi lemak kurang baik karena tidak adekuatnya enzim-

enzim pankreas dan lipase. 

d) Kelenjar saliva imatur saat lahir; sedikit saliva diolah sampai bayi 

berusia 3 bulan. 

e) Pengeluaran mekonium, yaitu fases berwarna hitam kehijauan , 

lengket, dan mengandung darah samar, diekskresikan dalam 24 

jam pada 90 % bayi baru lahir yang normal. 

f) Variasi besar terjadi di antara bayi baru lahir tentang minat 

tehadap makanan, gejala-gejala lapar, dan jumlah makanan 

yang ditelan pada setiap kali pemberian makanan. 

g) Beberapa bayi baru lahir menyusu segera bila diletakkan pada 

payudara; sebagian lainnya memerlukan 48 jam untuk menyusu 

secara efektif. 
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h) Gerakan acak tangan ke mulut dan menghisap jari telah diamati 

di dalam uterus; tindakan-tindakan ini berkembang baik pada 

saat lahir dan diperkuat dengan rasa lapar. 

6) Adaptasi ginjal 

a) Laju filtrasi glomerulus relatif rendah pada saat lahir disebabkan 

oleh tidak adekuatnya area permukaan kapiler glomerulus. 

b) Meskipun keterbatasan ini tidak mengancam bayi baru lahir yang 

normal, tetapi menghambat kapasitas bayi untuk berespons 

terhadap stesor. 

c) Sebagian besar bayi baru lahir berkemih dalam 24 jam pertama 

setelah lahir dan 2-6 kali sehari pada 1-2 hari pertama; setelah 

itu mereka berkemih 5-20 kali dalam 24 jam. 

d) Urin dapat keruh karena lendir dan garam asam urat; noda 

kemerahan (debu batu bata) dapat diamati pada popok karena 

kristal asam urat. 

7) Adaptasi hati 

a) Selam kehidupan janin dan sampai tingkat tertentu setelah lahir, 

hati terus membantu pembentukan darah. 

b) Selama periode neonatus, hati memproduksi zat esensial untuk 

pembekuan darah. 

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

bulan kehidupan ekstrauterin; pada saat ini, bayi baru lahir 

menjadi rentan terhadap defisiensi zat besi. 
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d) Hati juga mengontrol jumlah bilirubin tak terkonjugasi yang 

bersirkulasi, pigmen berasal dari hemoglobin dan di lepaskan 

bersamaan dengan pemecahan sel-sel darah merah. 

8) Adaptasi imun 

a) Bayi baru lahir tidak dapat membatasi organisme penyerang di 

pintu masuk. 

b) Imaturitas jumlah sistem pelindung secara signifikan 

meningkatkan resiko infeksi pada periode bayi baru lahir. 

c) Infeksi merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas 

selama periode neonatus. 

f. Perlindungan termal (termoregulasi) 

1) Pastikan bayi tersebut tetap hangat dan terjadi kontak antara kulit 

bayi dengan kulit ibu. 

2) Gantilah handuk/kain yang basah dan bungkus bayi tersebut 

dengan selimut, serta jangan lupa memastikan bahwa kepala telah 

terlindung dengan baik untuk mencegah keluarnya panas tubuh. 

Pastikan bayi tetap hangat. 

3) Mempertahankan lingkungan termal netral. 

g. Pemeliharaan pernapasan 

Mempertahan terbukanya jalan napas. Sediakan balon penghisap dari 

karet di tempat tidur bayi untuk menghisap lendir atau ASI dari mulut 

dengan cepat dalam upaya mempertahankan jalan napas yang bersih. 

h. Pemotongan tali pusat 

Pemotongan dan pengikatan tali pusat merupakan pemisahan fisik 

terakhir antar ibu dan bayi. Pemotongan sampai denyut nadi tali pusat 
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berhenti dapat dilakukan pada bayi normal, sedangkan pada bayi gawat 

(high risk baby) dapat dilakukan pemotongan tali pusat secepat mungkin 

agar dapat dilakukan resusitasi sebaik-baiknya. 

i. Perawatan bayi baru lahir 

1) Pertolongan pada saat bayi lahir 

a) Sambil menilai pernapasan secara cepat, letakkan bayi dengan 

handuk di atas perut ibu. 

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

atau lendir dari wajah bayi agar jalan udara tidak terhalang. 

Periksa ulang pernapasan bayi, sebagian besar bayi akan 

menangis atau bernapas secara spontan dalam waktu 30 detik 

setelah lahir. 

2) Perawatan mata 

3) Pemeriksaan fisik bayi 

4) Identifikasi bayi 

5) Perawatan lain-lain 

a) Lakukan perawatan tali pusat. 

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. 

d) Orangtua diajarkan cara merawat bayi dan melakukan perawatan 

harian untuk bayi baru lahir. 
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3. Tinjauan tentang nifas  

a. Pengertian  

Masa nifas (puerperium) dimulai setelah plasenta lahir dan berakhir 

ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Masa 

nifas berlangsung selama kira-kira 6 minggu. Wanita yang melalui periode 

puerperium disebut puerpura. Puerperium berlangsung selama 6 minggu 

atau 42 hari, merupakan waktu yang diperlukan untuk pulihnya alat 

kandungan pada keadaan yang normal (Diah Wulandari, 2008 h; 1) 

b. Tujuan Asuhan Masa Nifas  

Selama bidan memberikan asuhan sebaiknya bidan mengetahui apa 

tujuan dari asuhan pada ibu nifas, tujuan diberikanya asuhan pada ibu 

selama masa nifas antara lain yaitu, menjaga kesehtan ibu dan bayinya 

baik fisik maupun psikologis dimana dalam asuhan pada masa ini peranan 

keluarga sangat penting, dengan pemberian nutrisi, dukungan psikologi 

maka kesehatan ibu dan bayi selalu terjaga. 

c. Tahapan masa nifas 

Nifas dibagi menjadi 3 tahap : 

1) Puerperium dini. 

Kepulihan dimana ibu telah diperbolehkan berdiri dan berjalan-jalan. 

Dalam agama islam dianggap telah bersih dan boleh bekerja setelah 40 

hari. 

2) Puerperium intermedial 

Kepulihan menyeluruh alat-alat genetalia yang lamanya 6-8 

minggu. 
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3) Remote puerperium 

Waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna 

terutama bila selama hamil atau waktu persalinan mempunyai 

komplikasi. Waktu untuk sehat sempurna bisa berminggu-minggu, 

bulanab, tahunan (Diah Wulandari, 2008 h; 1). 

d. Pola makan ibu dalam masa nifas 

Dalam upaya mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan, gizi 

memegang peranan yang sangat penting. Sehubungan dengan itu, islam 

mengajarkan kepada umatnya agar dapat mewariskan keturunan yang baik 

dan menjaga kesehatan tubuh dengan memakan makanan yang halal lagi 

baik. Kadar dalam makanan (gizi) pada setiap bahan makanan memang 

tidak sama, ada yang rendah dan ada pula yang tinggi, karena itu dengan 

memperhatikanmenu seimbang setiap bahan makanan akan saling 

melengkapi gizinya guna mempertahankan pertumbuhan dan 

perkembangannya. Dari penelitian yang dilakukan pada ibu-ibu nifas. 

Untuk jenis makanan pokok 100% menggunakan beras, karena 

adanyapembakaran salah satunya adalah karbohidrat yang bersumber dari 

makanan pokok. Selain itu juga makanan cemilan, nabati dan hewani juga 

baik untuk ibu nifas. 

Ibu nifas yang tidak pernah makan lauk hewani maka semuanya juga 

tidak pemah makan sayur. Dalam hidangan menu seharihari untuk orang 

Indonesia sayur merupakan pelengkap makanan pokok, pemberi serat 

serta merupakan sumber vitamin dan mineral. Bila ibu tidak memperoleh 

makanan dengan pola gizi seimbang, maka ibu akan kekurangan gizi yang 
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bisa menyebabkan terkena kurang darah (anemia) dan penyakit lainnya 

(Koblinsky,dkk 1997).  

e. Peran dan Tanggung Jawab Bidan Dalam Masa Nifas 

bidan mempunyai peran dan tanggung jawab antara lain :  

1) Bidan harus tinggal bersama ibu dan bayi dalam beberapa saat 

untuk memastikan keduanya dalam kondisi yang stabil  

2) Periksa fundus setiap 15 menit pada jam pertama 20-30 menit pada 

jam kedua ,jika kontraksi tidak kuat .Massase uterus sampai keras 

karena otot akan menjepit pe,buluh darah sehingga menghentikan 

perdarahan 

3) Periksa tekanan darah ,kandung kemih ,nadi ,perdarahan tiap 15 

menit pada jam pertama dan tiap 30 menit pada jam kedua . 

4) Anjurkan ibu untuk minum yang banyak agar terhindar dari 

dehidrasi ,bersihkan perinium dan kenakan pakaian bersih ,biarkan 

ibu untuk istirahat ,berikan posisi yang nyaman dukung progam 

bounding attachman dan ASI Eksklusif ajarkan ibu dan keluarga 

untuk memeriksa fundus dan perdarahan ,beri konseling tentang 

gizi ,perawatan payudara ,kebersihan diri  

5) Memberikan dukungan secara berkesinambungan selama masa 

nifas sesuai dengan kebutuhan ibu untuk mengurangi ketegangan 

fisik dan psikologi selama masa nifas . 

6) Sebagai promotor hubungan antara ibu dan bayi serta keluarga  

7) Mendorong ibu untuk menyusui bayinya dengan meningkatkan rasa 

nyaman  
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8) Membuat kebijakan ,perencanaan program kesehatan yang 

berkaitan dengan ibu dan anak dan mampu melakukan kegiatan 

administrasi  

9) Mendekati komplikasi dan perlunya rujukan  

10) Memberikan konseling untuk ibu dan keluarganya mengenai cara 

mencegang perdarahan ,mengenali tanda-tanda bahaya ,menjaga 

gizi yang baik serta mempraktekan kebersihan yang aman  

11) Melakukan manajemen asuhan dengan cara mengumpulkan data 

menetapkan dignosa dan rencana tindakan serta melaksanakanya 

untuk mempercepat proses pemulihan ,mencegah komplikasi 

dengan memenuhi kebutuhan ibu dan bayi selama nifas . 

12) Memberikan asuhan secara profesional  

f. Kebutuhan Dasar ibu nifas  

Pada merekam yang melahirkan secara normal, tidak ada pantangan 

diet, dua jam setelah melahirkan perempuan boleh minum dan makan 

seperti biasa bila ingin. Namun perlu di perhatikan jumlah kalori dan protein 

ibu menyusui harus lebih besar dari pada ibu hamil kecuali apabila ibu 

menyusui bayinya.Kebutuhan nutrisi pada masa menyusui meningkat 25% 

yaitu untuk produksi ASI dan memenuhi kebutuhan cairan yang meningkat 

tiga kali dari biasanya. Menu makanan yang seimbang mengandung unsur-

unsur, seperti sumber tenaga, pembangun, pengatur dan pelindung (Yetti 

Anggraeni, 2010). 
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4. Tinjauan tentangmasa antara 

a. Pengertian  

Masa antara merupakan masa dimana seorang ibu memilih dan 

menentukan alat kontrasepsi yang diinginkan ibu sesuai kebutuhan. 

Kontrasepsi adalah usaha–usaha untuk mencegah terjadinya 

kehamilan. Usaha–usaha itu dapat bersifat sementara, dapat juga bersifat 

permanen. Yang bersifat permanen dinamakan pada wanita tubektomi dan 

pada pria vasektomi. Sampai sekarang cara kontrasepsi yang ideal belum 

ada. Kontrasepsi ideal itu harus memenuhi syarat-syarat berbagai berikut: 

1) dapat dipercaya 

2) tidak menimbulkan efek yang mengganggu kesehatan 

3) daya kerjanya dapat dapat diatur menurut kebutuhan (Sarwono, 2008).  

Menurut BKKBN Kontrasepsi sesuai dengan makna asal katanya 

dapat didefinisikan sebagai tindakan atau usaha yang bertujuan untuk 

mencegah terjadinya konsepsi atau pembuahan. Pembuahan dapat terjadi 

bila beberapa syarat sperma harus ada di dalam vagina, sehingga sel 

sperma yang ada di dalam vagina dapat berenang menuju ke serviks 

kemudian ke rahim lalu ke saluran oviduk untuk membuahi sel telur. Sel 

telur yang telah dibuahi harus mampu bergerak dan turun ke rahim yang 

akan melakukan nidasi, endometrium atau dinding rahim harus dalam 

keadaan siap untuk menerima nidasi. 

b. Tujuan program KB 

Tujuan umum program KB untuk lima tahun kedepan mewujudkan visi 

dan misi progaram KB yaitu membangun kembali dan melestarikan 
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pondasi yang kokoh bagi pelaksana program KB di masa mendatang untuk 

mencapai keluarga berkualitas tahun 2015. 

Sedangkan tujuan program KB secara filosofis adalah: 

1) Meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan 

keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera melalui pengendalian 

kelahiran dan pengendalian pertumbuhan penduduk Indosesia. 

2) Terciptanya penduduk yang berkualitas, sumber daya manusia yang 

bermutu dan meningkatkan kesejahteraan keluarga (Sri Handayani, 

2010 h; 29). 

Sedangkan tujuan KB berdasarkan RENSTRA 2005-2009 meliputi: 

1) Keluarga dengan anak ideal 

2) Keluarga sehat 

3) Keluarga berpendidikan 

4) Keluarga sejahtera 

5) Keluarga berketahanan 

6) Keluarga yang terpenuhi hak-hak reproduksinya 

7) Penduduk tumbuh seimbang (PTS) 

c. Sasaran program KB 

Sasaran program KB dibagi menjadi 2 sasaran langsung dan sasaran 

tidak langsung, tergantung dari tujuan yang ingin dicapai. Sasaran 

langsungnya adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang bertujuan untuk 

menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaa kontrasepsi secara 

berkelanjutan. Sedangkan sasaran tidak langsungnya adalah pelaksana 

dan pengelola KB, dengan tujuan menurunkan tingkat kelahiran melalui 
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pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai 

keluarga yang berkualitas, keluarga sejahtera. 

d. Ruang lingkup KB 

Ruang lingkup program KB meliputi:  

1) Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) 

2) Konseling 

3) Pelayanan kontrasepsi 

4) Pelayanan infertilitas 

5) Pendidikan sex (sex edukation) 

6) Konsultasi pra nikah dan konsultasi pernikahan 

7) Konsultasi genetik 

8) Tes keganasan 

9) Adopsi 

e. Strategi pendekatan program KB 

Strategi pendekatan dalam program keluarga berencana antara lain: 

1) Pendekatan kemasyarakatan (community approach). 

2) Diarahkan untuk meningfkatkan dan menggalakkan peran serta 

masyarakat (kepedulian) yang dibina dan dikembangkan secara 

berkelanjutan. 

3) Pendekatan koordinasi aktif (active coordinative approach). 

4) Mengkoordinasikan berbagai pelaksanaan program KB dan 

pembangunan keluarga sejahtera sehingga dapat saling menunjang 

dan mempunyai kekuatan yg sinergig dalam mencapai tujuan dengan 

menerapkan kemitraan sejajar. 

5) Pendekatan integratif (integrative approach). 
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6) Memadukan pelaksanan kegiatan pembangunan agar dapat 

mendorong dan menggerakan potensi yang dimiliki oleh semua 

masyarakat sehingga dapat mengungtungkan dan memberi manfaat 

pada semua pihak. 

7) Pendekatan kualitas (quality approach). 

8) Meningkatkan kualitas pelayanan baik dari segi pemberi pelayanan 

(provider) dan penerima pelayanan (kliuen) sesuai dengan situasi dan 

kondisi. 

9) Pendekatan kemandirian (self rellant approach). 

10) Memberikan peluang kepada sektor pembangunan lainnya dan 

masyarakat yangf telah mampu untuk segera mengambil alih peran 

dan tanggungjawab dalam pelaksanan program KB nasional. 

11) Pendekatan tiga dimensi (three dimension approach). 

12) Strategi tiga dimensi program KB sebagai pendekatan program KB 

nasional, dimana program tersebut atas dasar survey pasangfan usia 

subur di Indonesia terhadapo ajakan KIE yang terbagi menjadi tiga 

kelompok, yaitu: 

a) 15% PUS langsung merspon “ya” untuk ber-KB 

b) 15-55% PUS merspon “ragu-ragu” untuk ber-KB 

c) 30% PUS merspon “tidak” untuk ber-KB 

Strategi tiga dimensi dibagi dalam tiga tahap pengelolaan program KB 

sebagai berikut: 

1) Tahap perluasan jangkauan 

Pola tahap ini penggarapan program lebih difokuskan lebih kepada 

sasaran : 
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a) Coverage wilayah 

Penggarapan wilayah adalah penggarapan program KB lebih 

diutamakan pada penggarapan wilayah potensial, seperti wilayah 

jawa, bali dengan kondisi jumlah penduduk dan laju pertumbuhan 

yang besar 

b) Coverage khalayak 

Mengarahkan kepada upaya menjadi akseptor KB sebanyak-

banyaknya. Pada tahap ini pendekatan pelayanan KB didasarkan 

pada pendekatan klinik 

2) Tahap pelembagaan  

Tahap ini untuk mengantisipasi keberhasilan pada tahap potensi 

yaitu tahap perluasan jangkauan. Tahap converage wilayah diperluas 

jangkauan provinsi luar jawa bali. Tahap ini inkator kuantitatif kesertaan 

ber-KB pada kisaran 45-65 % dengan prioritas pelayanan kontrasepsi 

dengan metode jangka panjang, dengan memanfaatkan momentum-

momentum besar 

3) Tahap pembudayaan program KB 

Pada tahap coverage wilayah diperluas jangkauan propinsi seluruh 

indonesia. Sedangkan tahap coverage khalayak diperluas jangkauan 

sisa PUS yang menolak, oleh sebab itu pendekatan program KB 

dilengkapi dengan Takesra dan Kukesra. 

f. Kegiatan / cara operasional pelayanan KB 

Adapun kegiatan / cara operasional pelayanan KB adalah sebagai berikut: 
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1) Pelayan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) 

Pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi dilakukan dengan 

memberikan penerangan konseling, advokasi, penerangan 

kelompok(penyuluhan) dan penerangan massa melalui media cetak, 

elektronik. 

2) Pelayanan kontrasepsi dan pengayoman peserta KB 

Dikembangkan program reproduksi keluarga sejahtera. Para wanita 

baik sebagai calon ibu atau ibu, merupakan anggota keluarga yang 

paling rentan mempunyai potensi yang besar untuk mendapatkan KIE 

dan pelayanan KB yang tepat dan benar dalam mempertahankan fungsi 

reproduksi. 

Pengayoman, melalui program ASKABI (asuransi keluarga 

berencana indonesia), tujuan agar merasa aman dan terlindung apabila 

terjadi komplikasi dan kegagalan. 

3) Peran serta masyarakat dan institusi pemerintah 

PSM ditonjolkan serta kerjasama institusi pemerintah (Dinas 

Kesehatan, BKKBN, Depag, RS, Puskesmas). 

4) Pendidikan KB 

Melalui jalur pendidkan (sekolah) dan pelatihan, baik petugas KB, 

bidan, dokter berupa pelatihan konseling dan ketrampilan. 

g. Dampak KB 

Program keluarga berencana memberikan dampak, yaitu: 

1) Penurunan angka kematian ibu dan anak 

2) Penaggulanagan masalah kesehatan reproduksi 

3) Peningkatan kesejahteraan keluarga 
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4) Peningkatan derajat kesehatan 

5) Peningkatan mutu dan layanan KB-KR 

6) Peningkatan sistem pengelolaan dan kapasitas SDM 

7) Pelaksanan tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam 

penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan berjalan lancar 

h. Metode KB 

Macam-macam metode kontrasepsi: 

1) Metode KB sederhana tanpa alat (metode alamiah) antara lain metode 

kalender, suhu bassal badan,lendir serviks, sympto thermal, dan 

metode coitus interuptus. 

2) Metode KB dengan alat metode barier, antara lain : 

a) Kondom 

b) Diafragma 

c) Metode sederhana dengan bahan kimiawi 

3) Metode KB modern 

a) Kontrasepsi hormonal 

1) Peroral  

( 1 ) Pil oral kombinasi 

( 2 ) Pil progestin (Minipil) 

( 3 ) Morning after pil 

2) Suntikan 

Suntikan progestin, tersedia dua jenis yaitu: 

( 1 ) Depomedroksi Progesterone Asetat (DMPA) 

( 2 ) Depo noretisteron enantat (Depo Noristerat) 
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c) Implant  

d) IUD/AKDR 

4) Kontrasepsi mantap  

 MOW dan MOP 

 

B. Tinjauan Teori Asuhan Kebidanan 

1. Teori Manajemen Kebidanan Varney 

Manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang 

digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan 

berdasarkan teori ilmiah, penemuan-penemuan, keterampilan dalam 

rangkaian/ tahapan yang logis untuk pengambilan suatu keputusan yang 

berfokus pada klien (Estiwadani,dkk, 2008; h.124). 

Langkah-langkah Manajemen Kebidanan Varney : 

Langkah I : Pengumpulan Data Dasar 

Pada langkah pertama ini dikumpulkan semua informasi yang akurat 

dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Untuk 

memperoleh data dilakukan dengan cara anamnesa, pemeriksaan fisik sesuai 

dengan kebutuhan dan pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan khusus 

dan pemeriksaan penunjang.  

Kelengkapan data sesuai dengan kasus yang dihadapi yang akan 

menentukan proses interpretasi yang benar. Sehingga dalam tahap ini harus 

komprehensif meliputi data subyektif, obyektif dan hasil pemeriksaan 

sehingga dapat menggambarkan kondisi pasien yang sebenarnya dan valid 

(Estiwadani,dkk, 2008; h. 134). 
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Langkah II : Interpretasi data dasar 

Langkah ini dilakukan identifikasi terhadap diagnosa atau masalah 

berdasarkan interpretasi atas data-data yang telah dikumpulkan. Data dasar 

yang telah dikumpulkan diinterpretasikan sehingga dapat merumuskan 

diagnosa dan masalah yang spesifik. Rumusan diagnosa dan masalah 

keduanya digunakan karena masalah tidak dapat diidentifikasikan seperti 

diagnosa tetapi tetap membutuhkan penanganan. Diagnosa kebidanan adalah 

diagnosa yang ditegakkan bidan dalam lingkup praktek kebidanan dan 

memenuhi standar nomenklatur diagnosa kebidanan (Estiwadani,dkk, 2008;h. 

135). 

Langkah III : Mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial dan 

mengantisipasi penanganannya 

Pada langkah ini bidan mengidentifikasi masalah potensial atau 

diagnosa potensial berdasarkan diagnosa atau masalah yang sudah 

diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan 

dilakukan pencegahan. Bidan diharapkan dapat waspada dan bersiap-siap 

mencegah diagnosa atau masalah potensial ini menjadi benar-benar terjadi. 

Langkah ini penting sekali dalam melakukan asuhan yang aman. Bidan 

dituntut untuk mampu mengantisipasi masalah potensial, tidak hanya 

merumuskan masalah potensial yang akan terjadi tetapi juga merumuskan 

tindakan antisipasi agar masalah atau diagnosa potensial tidak terjadi 

(Estiwadani,dkk, 2008;h. 135). 

Langkah IV : Menetapkan kebutuhan terhadap tindakan segera untuk 

melakukan konsultasi, kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain berdasarkan 

kondisi klien 
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Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter dan 

atau untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim 

kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien. Dalam kondisi tertentu 

seorang wanita mungkin akan memerlukan konsultasi atau kolaborasi dengan 

dokter atau tim kesehatan lain seperti pekerja sosial, ahli gizi, atau seorang 

ahli perawatan klinis bayi baru lahir. Dalam hal ini bidan harus mampu 

mengevaluasi kondisi setiap klien untuk menentukan kepada siapa konsultasi 

dan kolaborasi yang paling tepat dalam manajemen asuhan kebidanan. Bidan 

dalam melakukan tindakan harus sesuai dengan prioritas masalah atau 

kebutuhan yang dihadapi kliennya. Setelah bidan merumuskan tindakan yang 

perlu dilakukan untuk mengantisipasi diagnosa atau masalah potensial pada 

step sebelumnya, bidan juga harus merumuskan tindakan segera yang harus 

dirumuskan untuk menyelamatkan ibu dan bayi (Estiwadani,dkk, 2008;h. 136-

137). 

 

Langkah V : Menyusun rencana asuhan yang menyeluruh 

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh ditentukan 

oleh langkah-langkah sebelumnya. Rencana asuhan yang menyeluruh tidak 

hanya meliputi apa-apa yang sudah teridentifikasi dari kondisi klien atau dari 

setiap masalah yang berkaitan tetapi juga dari kerangka pedoman antisipasi 

terhadap wanita tersebut seperti apa yang diperkirakan akan terjadi 

berikutnya, apakah dibutuhkan penyuluhan, konseling, dan apakah perlu 

merujuk klien bila ada masalah-masalah yang berkaitan dengan sosial 

ekonomi-kultural atau masalah psikologis. Setiap rencana asuhan harus 

disetujui oleh kedua belah pihak yaituoleh bidan dan klien agar dapat 
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dilaksanakan dengan efektif karena klien juga akan melaksanakan rencana 

tersebut (Estiwadani,dkk, 2008;h. 137-138).  

Langkah VI : Pelaksanaan langsung asuhan dengan efisien dan aman  

Pada langkah keenam ini rencana asuhan menyeluruh seperti yang 

telah diuraikan pada langkah kelimadilaksanakan secara efisien dan aman. 

Perencanaan ini bisa dilakukan seluruhnya oleh bidan atau sebagian lagi oleh 

klien atau anggota tim kesehatan lainnya. Dalam situasi dimana bidan 

berkolaborasi dengan dokter untuk menangani klien yang mengalami 

komplikasi, maka keterlibatan bidan dalam manajemen asuhan bagi klien 

adalah tetap bertanggung jawab terhadap terlaksananya rencana asuhan 

bersama yang menyeluruh tersebut. Kaji ulang apakah semua rencana 

asuhan telah dilaksanakan (Estiwadani,dkk, 2008;h. 138). 

Langkah VII : Mengevaluasi 

Pada langkah ketujuh dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang 

sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-

benar telah terpenuhi sesuai kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi 

dalam diagnosa dan masalah. Rencana tersebut dapat dianggap efektif jika 

memang benar efektif dalam pelaksanaannya (Estiwadani,dkk, 2008;h. 139). 

2. Catatan perkembangan menggunakan pendekatan SOAP 

Dokumentasi dalam bentuk SOAP sebagai berikut: 

a. Subyektif (S) 

Data subyektif berisi tentang menggambarkan pendokumentasiannya 

hanya pengumpulan data klien melalui anamnesa tanda gejala subyektif 

yang diperoleh dan hasil bertanya pada pasien, suami dan keluarga 

(identitas umum, keluhan, riwayat haid, kehamilan, persalinan, KB, 
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penyakit, riwayat penyakit keluarga, penyakit keturunan, riwayat 

psikososial, dan pola hidup). 

 

b. Obyektif (O) 

Menggambarkan tentang pendokumentasian hasil analisa dan 

pemeriksaan fisik pasien, hasil laboratorium, dan tes diagnostik lain yang 

merumuskan dalam data fokus untuk mendukung assesment. Tanda gejala 

obyektif yang diperoleh dan hasil pemeriksaan. Cara pemeriksaan dengan 

inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi. 

 

c. Assesment (A) 

Diagnosa yang ditegakkan berdasarkan data atau informasi subyektif 

maupun obyektif yang dikumpulkan atau disimpulkan. Karena keadaan 

pasien terus berubah dan selalu ada informasi baru baik subyektif maupun 

obyektif, dan sering juga digunakan secara terpisah, maka proses 

pengkajian adalah suatu proses yang dinamik. 

 

d. Planning (P) 

Menggambarkan pendokumentasian dan perencanaan evaluasi 

berdasarkan assesment SOAP untuk perencanaan, implementasi dan 

evaluasi dimasukkan dalam Planning. 
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C . Landasan Hukum Praktek Bidan 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG REGISTRASI 

DAN PRAKTIK BIDAN. 

Pasal 1 

Dalam keputusan mentri ini yang dimaksud dengan: 

1. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti program 

pendidikan bidan dan lulus ujiansesuai dengan persyaratan yang 

berlaku. 

2. Registrasi adalah proses pendaftaran, pendokumentasian dan 

pengakuan terhadap bidan,setelah dinyatakan memenuhi minimal 

kompetensi inti atau standar penampilan minimalyang 

ditetapkan,sehingga secara fisik dan mental mampu melaksanakan 

praktik profesinya. 

3.  Surat Izin Bidan selanjutnya disebut SIB adalah bukti tertulis 

pemberian kewenangan untukmenjalankan pelayanan asuhan 

kebidanan di seluruh wilayah Republik Indonesia. 

4. Praktik Bidan adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan 

yang diberikan oleh bidankepada pasien (individu, keluarga dan 

masyarakat) sesuai dengan kewenangan dankemampuannya. 

5. Surat Izin Praktik Bidan selanjutnya disebut SIPB adalah bukti tertulis 

yang diberikan kepadabidan untuk menjalankan praktik bidan. 

6. Standar Profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai 

petunjuk dalammelaksanakan profesi secara baik. 

7. Organisasi Profesi adalah Ikatan Bidan Indonesia (IBI). 
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Pasal 13 

Setiap bidan yang menjalankan praktik berkewajiban meningkatkan 

kemampuan keilmuan dan/atau keterampilannya melalui pendidikan dan/ 

atau pelatihan. 

 

PRAKTIK BIDAN 

Pasal 14 

Bidan dalam menjalankan praktiknya berwenang untuk memberikan 

pelayanan yang meliputi : 

1. pelayanan kebidanan; 

2. pelayanan keluarga berencana; 

3. pelayanan kesehatan masyarakat. 

 

Pasal 19 

Bidan dalam memberikan pelayanan keluarga berencana sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 14 berwenang untuk : 

1. memberikan obat dan alat kontrasepsi oral, suntikan dan alat 

kontrasepsi dalam rahim, alatkontrasepsi bawah kulit dan kondom; 

2. memberikan penyuluhan/konseling pemakaian kontrasepsi; 

3. melakukan pencabutan alat kontrasepsi dalam rahim; 

4. melakukan pencabutan alat kontrasepsi bawah kulit tanpa penyulit; 

5. memberikan konseling untuk pelayanan kebidanan, keluarga 

berencana dan kesehatan masyarakat. 
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