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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

I. TINJAUAN MEDIS 

A. KEHAMILAN 

1. Pengertian Kehamilan 

Menurut kuswanti  asuhan kehamilan (2014; h.99) kehamilan 

adalah masa di mana seorang wanita membawa embrio atau fetus 

di dalam tubuhnya. Masa kehmailan dimulai dari konsepsi sampai 

lahirnya janin. Lamanya kehamilan mulai dari ovulasi sampai 

partus yaitu kira-kira 280 hari (40 minggu), dan tidak lebih dari 300 

hari (43 minggu). 

Kehamilan normal berlangsung dalam waktu 40 minggu (10 

bulan) dihitung dari saat hari pertama haid terakhir sampai lahirnya 

bayi. Dapat disimpulkan bahwa kehamilan adalah suatu proses 

penyatuan sel telur dan sperma yang berlangsung 40 minggu 

dihitung dari saat hari pertama haid terakhir sampai persalinan 

(Mochtar. 2012; h. 35). 

Kehamilan adalah urutan kejadian yang secara normal terdiri 

atas pembuahan, implantasi, pertumbuhan embrio, pertumbuhan 

janin, dan terakhir pada kehamilan bayi (Yongki. 2012; h.3). 

2. Penyebab terjadinya kehamilan 

Menurut Manuaba (2013; h.71-85) Peristiwa terjadinya 

kehamilan di anataranya yaitu: 

a) Ovulasi 
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Ovulasi adalah proses pelepasan ovum yang dipengaruhi 

oleh sistem hormonal. Dengan pengaruh FSH, folikel primer 

mengalami perubahan menjadi folikel de graaf yang menuju 

ke permukaan ovum disertai pembentukan ciran folikel. 

Selama pertumbuhan menjadi folikel de graaf, ovarium 

mengeluarkan hormon estrogen yang dapat mempengaruhi 

gerak dari tuba yang makin mendekati ovarium, gerak sel 

rambut lumen tuba makin tinggi, sehingga peristaltic tuba 

makin aktif, yang mengalir menuju uterus. Dengan pengaruh 

LH yang semankin besar dan fluktusi yang mendadak,terjadi 

proses pelepasan ovum yang disebut ovulasi. Ovum yang 

dilepaskan akan ditangkap oleh fimbriae, dan ovum yang 

ditangkap terus berjalan mengikuti tuba menuju uterus 

dalam bentuk pematangan yang siap untuk 

dibuahi.(Manuaba.2013; h. 75) 

b) Konsepsi 

Merupakan pertemuan antara inti ovum dengan inti 

spermatozoa yang nantinya akan membentuk 

zigot.(Manuaba. 2013; h.77) 

c) Nidasi atau Implantasi 

Setelah terbentuknya zigot yang dalam beberapa jam 

setelahmampu membelah dirinya menjadi dua dan 

seterusnya serta berjalan terus menuju uterus, hasil 

pembelahan sel memenuhi seluruh ruangan dalam ovum, 

maka terjadilah proses penanaman blastula yang di 
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namakan nidasi atau implantasi yang berlangsung pada hari 

ke 6 sampai 7 setelah konsepsi (manuaba,2013;h.79). 

d) Pembentukan plasenta 

Terjadinya nidasi mendorong sel blastula mengadakan 

diferensisi, sel yang dekat dengan ruangan eksoselom 

membentuk kantong kuning telur sedangkan sel lain 

membentuk ruangan amnion, sedangkan plat embrio 

terbentuk diantara dua ruangan amnion dan kantong kuning 

telur tersebut. Ruangan amnion dengan cepat mendekati 

korion sehingga jaringan yang terdapat diantara amnion dan 

embrio padat dan berkembang menjadi tali pusat. Vili 

korealis menghancurkan desidua sampai pembuluh darah 

vena mulai dari hari ke 10 sampai 11 setelah konsepsi 

sedangkan arteri pada hari ke 14 sampai 15. Bagian desidua 

yang tidak dihancurkan akan membentuk plasenta 15-20 

kotiledon maternal, pada janin plasenta akan dibagi menjadi 

sekitar 200 kotiledonfetus dan setiap kotiledonfetus terus 

bercabang dan mengambang ditengah aliran darah yang 

nantinya berfungsi untuk memberikan nutrisi dan 

pertumbuhan (manuaba.2013; h.82-85) 

3. Perubahan fisiologi selama kehamilan 

Menurut manuaba ( 2013; h.85-88) perubahan fisiologi selama 

hamil yaitu: 
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a) Uterus 

Rahim atau uterus yang semula besarnya sejempol atau 

beratnya 30 gram akan mengalami hipertrofi dan hiperplasia, 

sehingga menjadi berat 1000  gram saat akhir kehamilan. 

Otot rahim mengalami hipertrofi dan hyperplasia menjadi 

lebih besar, lunak, dan dapat mengikuti pembesaran Rahim 

karena pertumbuhan janin. Perubahan pada isthmus uteri 

(rahim) menyebabkan isthmus menjadi lebih panjang dan 

lunak sehingga pada pemeriksaan dalam seolah – olah 

kedua jari dapat saling sentuh.Perlunakan isthmus disebut 

tanda hegar. (Manuaba, 2013; hal: 83) 

b) Vagina 

Vagina dan vulva mengalami peningkatan pembulu darah 

karena pengaruh estrogen sehigga tampak makin berwarna 

merah da kebiru-biruan (tanda Chadwicks). (Manuaba, 2013; 

hal: 92) 

c) Ovarium 

Dengan terjadna kehamilan, indung telur yang 

mengandung korpus luteum gravidarum akan meneruskan 

fungsinya sampai terbentuknya plasenta yang sempurna 

pada usia 16 minggu. Kejadian ini tidak dapat lepas dari 

kemampuan vili korealis yang mengeluarkan hormo korionik 

gonadotropin yang mirip dengan hormone luteotropik 

hipofisis anterior. (Manuaba, 2013; hal: 92) 
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d) Payudara 

Payudara mengalami pertumbuhan dan perkembangan 

sebagai persiapan memberikan ASI pada saat 

laktasi.Perkembangan payudara tidak dapat dilepaskan dari 

pengarh hormone saat kehamilan, yaitu estrogen, 

progesterone, dan somamotrofin. (Manuaba, 2013; hal: 92) 

e) Sirkulasi Darah Ibu 

Peredaran darah ibu dipengaruhi beberapa faktor, antara 

lain :  

(1) Meningkatnya kebutuhan sirkulasi darah sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan perkembangan dan pertumbuhan 

janin dalam rahim. 

(2) Terjadi hubungan langsung antara arteri dan vena pada 

sirkulasi retroplasenter. 

(3) Pengaruh hormon estrogen dan progesteron makin 

meningka.(manuaba. 2013; h. 92) 

4. Ketidaknyamanan pada kehamilan 

MenurutVarney(2007;h.536-544)ketidaknyamananpada kehamilan 

yaitu: 

a) Nausea 

Nausea, dengan atau tanpa disertai muntah-muntah, 

ditafsirkan sebagai morning sickness, tetapi paling sering 

terjadi pada siang atau sore atau bahkan sepanjang hari. 
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b) Ptialisme 

Ptialisme merupakan kondisi yang tidak lazim, yang 

dapat disebabkan oleh peningkatan keasaman di dalam 

mulut atau peningkatan asupan zat pati, yang menstimulasi 

kelenjar saliva pada wanita yang rentan mengalami sekresi 

berlebihan. 

c) Keletihan 

Keletihan yang di alami pada trimester pertama, namun 

alasanya belum diketahui. Salah satu dugaan adalah bahwa 

keletihan diakubatkan oleh penurunan drastic laju 

metabolisme dasar pada awal kehamilan, tetapi alas an hal 

ini terjadi masih belum jelas. Untungnya, keletihan 

merupakan ketidaknyamanan yang terbatas dan biasanya 

hilang pada akhir trimester pertama. 

d) Nyeri punggung bagian atas 

Nyeri punggung bagian atas terjadi selama trimester 

pertama akibat peningkatan ukuran payudara, yang 

membuat payudara menjadi berat.Pembesaran ini dapat 

mengakibatkan tarikan otot jika payudara tidak disokong 

adekuat.Metode untuk mengurangi nyeri ini ialah dengan 

menggunakan bra yang berukuran sesuai ukuran 

payudara.Dengan mengurangi mobilitas payudara, bra 

penyokong yang berukuran tepat juga mengurangi 

ketidaknyamanan akibat nyeri tekan pada payudara yang 

timbul karena pembesaran payudara. 
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e) Leukorea 

Leukorea adalah sekresi vagina dalam jumlah besar, 

dengan konsistensi kental atau cair, yang di mulai pada 

trimester pertama.Upaya untuk mengatasi leukorea adalah 

dengan memperhatikan kebersihan tubuh pada area 

tersebut dan mengganti panty berbahan katun dengan 

sering. 

f) Peningkatan frekuensi berkemih 

Frekuensi berkemih selama trimester pertama terjadi 

akibat peningkatan berat pada fundus uterus.Peningkatan 

berat pada fundus uterus ini membuat istmus menjadi lunak 

(tanda hegar), menyebabkan antefleksi pada uterus yang 

membesar.Hal ini menimbulkan tekanan langsung pada 

kandung kemih. Frekuensi berkemih pada trimester ketiga 

paling sering dialami oleh wanita primigravida setelah 

lightening terjadi. Efek lightening adalah bagian presentasi 

akan menurun masuk kedalam panggul dan menimbulkan 

tekanan langsung pada kandung kemih. Tekanan ini 

menyebabkan wanita merasa perlu berkemih. 

g) Nyeri ulu hati 

Nyeri ulu hati, ketidaknyamanan yang mulai timbul 

menjelang akhir trimester ke dua dan bertahan hingga 

trimester ke tiga adalah kata lain untuk regurgutasi atau 

refluksi isi lambung yang asam menuju esophagus bagian 
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bawah akibat peristaltis balikan. Isi lambung bersifat asam 

karena sifat asam hidroklorida ini menyebabkan materi 

tersebut membakar tenggorok dan teraba tidak enak. 

h) Faltulen 

Peningkatan flatulen di duga akibat penurunan mortilitas 

gastrointestinal.Hal ini kemungkinan merupakan akibat efek 

peningkatan progesterone yang merelaksasi otot halus dan 

akibat pergeseran serta tekanan pada usus halus karena 

pembesaran uterus. 

i) Konstipasi 

Wanita yang sebelumnya tidak mengalami konstipasi 

dapat memiliki masalah ini pada trimester kedua atau ketiga. 

Konstipasi diduga terjadi akibat penurunan peristaltis yang 

disebabkan relaksasi otot polos pada usus besar ketika 

terjafi peningkatan jumlah progesterone. 

j) Hemoroid 

Hemoroid sering didahului oleh konstipasi.Oleh karena 

itu, semua penyebab konstipasi berpotensi menyebabkan 

hemoroid. Progesterone juga menyebabkan hemoroid. 

Progesterone menyebabkan relaksasi dinding vena dan 

usus besar. 

k) Kram tungkai 

Dasar fisiologis untuk kram kaki belum diketahui dengan 

pasti.Selama beberapa tahun.Kram kaki diperkirakan 

disebabkan oleh gangguan asupan kalsium atau asupan 
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kalsium yang tidak adekuat atau ketidakseimbangan rasio 

kalsium dan fosfor dalam tubuh.Salah satu dugaan lainnya 

adalah bahwa uterus yang membesar mengganggu sirkulasi, 

atau pada saraf sementara saraf ini melewati foramen 

obturator dalam perjalanan menuju ekstremitas bagian 

bawah. 

l) Edema dependen 

Edema dependen pada kaki timbul akibat gangguan 

sirkulasi vena dan peningkatan tekanan vena pada 

ekstremitas bagian bawah. Gangguan sirkulasi ini 

disebabkan oleh tekanan uterus yang membesar pada vena-

vena panggul saat wanita tersebut duduk atau berdiri dan 

pada kaki kava inferior saat ia berada dalam posisi 

terlentang. Pakaian ketat yang menghambat aliran balikvena 

dari ekstremitas bagian bawah juga memperburuk masalah. 

m) Varises 

Varises dapat diakibatkan oleh gangguan sirkulasi vena 

dan peningkatan tekanan vena pada ekstremitas bagian 

bawah. Perubahan ini diakibatkan penekanan uterus yang 

membesar pada vena panggul saat wanita tersebut duduk 

atau berdiri dan penekanan pada vena kava inferior saat ia 

berbaring. Pakaian yang ketat menghambat aliran vena balik 

dari ekstremitas bagian bawah, atau posisi berdiri yang lama 

memperberat masalah tersebut. 
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n) Dyspareunia 

Perubahan fisiologis menjadi penyebab, seperti kongesti 

vagina/panggul akibat gangguan sirkulasi yang dikarenakan 

tekanan uterus yang membesar atau tekanan bagian 

presentasi.Masalah-masalah fisik kemungkinan disebabkan 

abdomen yang membesar atau dijumpai pada tahap akhir 

kehamilan saat bagian presentasi mengalami penurunan ke 

dalam pelvis sejati. 

o) Nokturia 

Aliran balik vena dari ekstremitas difasilitasi saat wanita 

sedang berbaring pada posisi lateral rekumben karena 

uterus tidak lagi menekan pembuluh darah panggul dan 

vena kava inferior. Bila wanita berbaring dalam posisi ini 

pada saat tidur dimalam hari, akibatnya adalah pola diurnal 

kebalikan sehingga terjadi peningkatan haluaran urine pada 

saat ini. 

p) Insomnia 

Insomnia, baik pada wanita yang mengandung maupun 

tidak, dapat disebabkan oleh sejumlah penyebab, seperti 

kekhawatiran, kecemasan, terlalu gembira menyambut suatu 

acara untuk keesokan hari. Wanita hamil, bagaimanapun, 

memiliki tambahan alas an fisik sebagai penyebab insomnia. 

Hal ini meliputi ketidaknyamanan lain selama kehamilan, dan 

pergerakan janin, terutama jika janin tersebut aktif. 
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q) Nyeri pada ligamentum teres uteri 

Ligamentum terdiri atas sejumlah besar otot polos yang 

merupakan lanjutan otot polos uterus.Jaringan otot ini 

memudahkan ligamentum latum untuk hipertrofi selama 

kehamilan berlangsung dan yang terpenting meregang 

seiring pembesaran uterus.Ligamentumteres uteri secara 

anatomis memiliki kemampuan memanjang saat terus 

meninggi dan masuk ke dalam abdomen. Nyeri pada 

ligamentum teres uteri diduga terjadi akibat peregangan dan 

kemungkinan akibat penekanan berat uterus yang 

meningkat pesat pada ligament. 

r) Nyeri punggung bawah 

Nyeri punggung bawah merupakan nyeri punggung yang 

terjadi pada area lumbosacral. Nyeri punggung bawah 

biasanya akan meningkat intensitasnya seiring pertambahan 

usia kehamilan karena nyeri ini merupakan akibat 

pergeseran pusat gravitasi wanita tersebut dan postur 

tubuhnya. Perubahan-prubahan ini disebabkan oleh berat 

uterus yang membesar. 

s) Hiperventilasi dan sesak nafas 

Peningkatan jumlah progesterone selama kehamilan di 

duga kadar karbondioksida dan meningkatkan kadar 

oksigen. Peningkatan kadar oksigen menguntungkakn janin. 

Hiperventilasi akan menurunkan kadar karbondioksida. 

Sesak nafas merubakan ketidaknyamanan terbesar yang 
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dialami pada trimester ketiga.Selama periode ini, uterus 

telah mengalami pembesaran hingga terjadi penekanan 

diagfragma. Selain itu, diagfragma akan mengalami elevasi 

kurang lebih 4 cm selama kehamilan. 

t) Kesemutan dan baal pada jari 

Perubahan pada pusat gravitasi akibat uterus yang 

membesar dan bertambah berat dapat menyebabkan wanita 

mengambil postur dengan posisi bahu terlalu jauh ke 

belakang dan kepalanya antefleksi sebagai upaya 

menyeimbangkan berat bagian depanya dan melengkung 

punggungnya. Postur ini diduga menyebabkan penekanan 

pada saraf median dan ulnar lengan, yang akan 

mengakibatkan kesemutan dan baal pada jari-jari. 

u) Sindrom hipotensi telentang 

Sindrom hipotensi telentang menyebabkan wanita 

merasa seperti ingin pingsan dan ia menjadi tidak sadarkan 

diri bila masalah tidak segera ditangani. Sindrom hipotensi 

telentang terjadi saat wanita berbaring pada posisi telentang 

(seperti saat sedang tidur atau berada diatas meja 

pemeriksaan) karena berat total uterus yang membesar 

berikut isinya menekan vena kava inferior dan pembuluh 

darah lainnya pada system vena. Aliran vena balik dari 

bagian bawah tubuh dihambat, yang akhirnya 

mengakibatkan jumlah darah yang mengisi jantung 

berkurang dan kemudian akan menurunkan curah jantung. 
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Sindrom hipotensi telentang dapat segera diatasi dengan 

meminta wanita tersebut berbaring ke samping atau duduk. 

5. Tanda gejala kehamilan 

a) Menurut manuaba (2013; h. 107) tanda mungkin hamil 

adalah: 

(1) Amenorea (terlambat datang bulan). Konsepsi dan nidasi 

menyebabkan tidak terjadi pembentukan folikel de Graaf 

dan ovulasi.  

(2) Mual dan muntah (emesis) pengaruh estrogen dan 

progesteron menyebabkan pengeluaran asam lambung 

yang berlebihan. Mual dan muntah terutama pada pagi 

hari disebut morning sickness. 

(3) Pica/Ngidam. Wanita hamil sering menginginka makanan 

tertentu, keinginan yang seperti itu disebut ngidam. 

(4) Sinkope atau pingsan. Terjadinya gangguan sirkulasi ke 

daerah kepala menyebabkan iskemia susunan saraf 

pusat dan menimbulkan sinkope atau pingsan. Keadaan 

ini menghilang setelah usia kehamilan 16 minggu. 

(5) Payudara tegang. Pengaruh estrogen dan progesteron 

dan somatomamotrofin menimbulkan deposit lemak, air, 

dan garam pada payudara. Payudara membesar dan 

tegang. Ujung saraf tertekan menyebabkan rasa sakit 

terutama pada hamil pertama. 
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(6) Sering miksi. Desakan rahim kedepan menyebabkan 

kandung kemih cepat terasa penuh dan sering miksi. 

Pada triwulan kedua gejala ini sudah menghilang. 

(7) Konstipasi atau obstipasi. Pengaruhprogesteron dapat 

menghambat peristaltik usus, menyebabkan kesulitan 

untuk buang air besar. 

(8) Pigmentasi kulit. Keluarnya melanophore stimulating 

hormone hipofisis anterior menyebabkan pigmentasi kulit 

di sekitar pipi (kloasma gravidarum), pada dinding perut 

(striae lividae, striae nigra, linea alba makin hitam), dan 

sekitar payudara (hiperpigmentasi areola mamae, putting 

susu makin menonjol, kelenjar Montgomery menonjol, 

pembuluh darah menifes sekitar payudara). 

(9) Epulis. Hipertrofi gusi yang disebut epulis, dapat terjadi 

bila hamil. 

(10) Varises atau penampakan pembuluh darah vena. 

Karena pengaruh dari estrogen dan progesterone terjadi 

penampakan pembuluh darah vena, terutama mereka 

yang mempunyai bakat. Penampakan pembuluh darah itu 

terjadi disekitar genetalia eksterna, kaki dan betis, dan 

payudara. Penampakan pembuluh darah ini bisa 

menghilang setelah persalinan. 

b) Tanda tidak Pasti Kehamilan : (Manuaba, 2013; hal: 108) 

(1) Rahim membesar, sesuai dengan umur kehamilan 
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(2) Pada pemeriksaan dalam dijumpai tanda hegar, tanda 

chadwicks, tanda piscaseck, kontraksi Braxton hicks, 

teraba ballottement 

(3) Pemeriksaan tes biologis kehamilan positif. Tetapi 

sebagian kemungkinan positif palsu 

c) Tanda Pasti Kehamilan : (Manuaba, 2013; hal: 109) 

1) Gerakan janin dalam Rahim 

2) Terlihat/teraba gerakan janin dan teraba bagian-bagian 

janin 

3) Denyut jantung janin 

6. Pengawasan Antenatal  

Sejak Ballantyne pada tahun 1901 mengumumkan tempat 

plea for promaternity hospital, di Paris, yang merupakan model 

antenatal pertama di dunia, maka upaya pengawasan hamil makin 

berkembang.  Pengawasan antenatal memberikan manfaat 

dengan ditemukannya berbagai kelainan yang mennyertai 

kehamilan secara dini, sehingga dapat diperhitungkan dan 

dipersiapkan langkah-langkah dalam pertolongan persalinannya. 

Diketahui bahwa janin dalam Rahim dan ibunya merupakan satu 

kesatuan yang saling memengaruhi, sehingga kesehatan ibu yang 

optimal akan meningkatkan kesehatan, pertumbuhan, dan 

prkembangan janin. Ibu hamil dianjurkan untuk melakukan 

pengawasan antenatal sebanyak 4 kali, yaitu pada setiap 

trimester, sedangkan trimester terakhir sebanyak dua kali. 

(Manuaba, 2013; hal: 109) 
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WHO Expert Commite on the Midwife in Maternity Care 

mengemukakan tujuan maternity care (pelayanan kebidanan) yaitu 

: (Manuaba, 2013; hal: 110) 

a) Pengawasan serta penanganan wanita hamil dan saat 

persalinan 

b) Perawatan dan pemeriksaan wanita sesudah persalinan 

c) Perawatan neonatus bayi 

d) Pemeliharaan dan pemberian laktasi 

Secara khusus, pengawasan antenatal bertujuan untuk: 

(Manuaba, 2013; hal: 111) 

a) Mengenal dan menangani sedini mungkin penyulit yang 

terdapat saat kehamilan, saat pesrsalinan, dan kala nifas 

b) Mengenal dan menangani penyakit yang menyertai hamil, 

persalinan, dan kala nifas 

c) Memberikan nasihat dan petunjuk yang berkaitan dengan 

kehamilan, persalinan, kala nifas, laktasi, dan aspek keluarga 

berencana 

d) Menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan perintal 

Dengan memehartikan batasan dan tujuan pengawasan 

antenatal, maka jadwal pemeriksaan adalah sebagai berikut 

:(Manuaba, 2013; hal: 111) 

a) Pemeriksaan petama : pemeriksaan pertama dilakukan 

segera setelah diketahui terlambat haid 

b) Pemeriksaa ulang : 
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(1) Setiap bulan sampai usia kehamilan 6 sampai 7 bulan 

(2) Setiap 2 minggu sampai usia kehamilan 8 bulan 

(3) Setiap  minggu sejak usia kehamilan 8 bulan sampai 

terjadi persalinan 

c) Pemeriksaan khusus bila terdapat keluhan tertentu 

Jadwal pemeriksaan antenatal care : (Manuaba, 2013; hal: 

114) 

(1) Trimester I dan II 

(a) Setiap bulan sekali 

(b) Diambil data tentang laboratorium 

(c) Pemeriksaan ultrasonografi 

(d) Nasehat tentang diet empat sehat lima sempurna, 

tembahan protein 0,5g/kg BB (satu telur/hari) 

(e) Observasi adanya penyakit yang dapat memengaruhi 

kehamilan, komplikasi kehamilan 

(f) Rencana untuk pengobatan penyakitnya, menghindari 

terjadinya komplikasi kehamilan dan imunisasi tetanus 

1 

(2) Trimester III 

(a) Setiap dua minggu sekali sampai ada tanda kelahiran 

(b) Evaluasi data laboratorium untuk mrlihat hasil 

pengobatan 

(c) Diet empat sehat lima sempurna 

(d) Pemeriksaan ultrasonografi 

(e) Imunisasi tetanus II 
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(f) Observasi adanya penyakit yang menyertai kehamilan, 

komplikasi hamil trimester ketiga 

(g) Rencana pengobatan 

(h) Nasihat tentang tanda inpartu, kemana harus datang 

untuk melahirkan 

7. Pemeriksaan Leopold 

a) Tahap persiapan pemeriksaan Leopold: (Manuaba, 2013; 

hal: 117) 

(1) Ibu tidur telentang dengan kepala lebih tinggi 

(2) Kedudukan tangan pada saat pemeriksaan dapat diatas 

kepala atau membujur disamping badan 

(3) Kaki ditekuk sedikit sehingga dinding perut lemas 

(4) Bagian perut penderita dibuka seperlunya 

(5) Pemeriksa menghadap kemuka penderita saat 

melakukan pemeriksaan Leopold I sampai III, sedangkan 

saat melakukan pemeriksaan Leopold IV pemeriksa 

menghadap ke kaki 

b) Tahap pemeriksaan Leopold (Manuaba, 2013; hal: 117) 

(1) Leopold I 

(a) Kedua telapak tanga pada fundus uteri untuk 

menetukan tinggi fundus uteri, sehingga perkiraan usia 

kehamilan dapat dapat disesuaikan dengan tanggal 

haid terakhir. 

(b) Bagian apa yang terletak di fundus uteri. Pada letak 

membujur sungsang, kepala bulat keras dan melintang 
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pada goyangan; pada letak kepala akan teraba bokong 

pada fundus : tidak keras tak melenting, dan tidak 

bulat; pada letak lintang, fundus uteri tidak diisi oleh 

bagian-bagian janin. 

(2) Leopold II 

(a) Kemudian kedua tangan diturunkan menelusuri tepi 

uterus untuk menentukan bagian apa yang terletak 

disamping. 

(b) Letak membujur dapat ditetapkan punggung anak, 

yang teraba rata dengan tulang iga seperti papan cuci. 

(c) Pada letak lintang dapat ditetapkan dimana letak 

kepala janin. 

(3) Leopold III 

(a) Menetapkan bagian apa yang terdapat diatas simfisis 

pubis. 

(b) Kepala akan teraba bulat dan keras sedangkan 

bokong teraba tidak keras dan tidak bulat. Pada letak 

lintang simfisispubis akan kosong. 

(4) Leopold IV 

(a) Pada pemeriksaan Leopold IV, pemeriksa menghadap 

kearah kaki ibu untuk menetapkan bagian terendah 

janin yang masuk ke pintu atas panggul. 

(b) Bila bagian terendah masuk PAP telah melampaui 

lingkaran terbesarnya, maka tangan yang melakukan 

pemeriksaan divergen, sedangkan bila lingkaran 
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terbesarnya belum masuk PAP maka tangan 

pemeriksa konvergen. 

8. Komplikasi dalam kehamilan 

Komplikasi dalam kehamilan antara lain: 

a) Hiperemesis gravidarum(HEG) 

Hiperemesis gravidarum (HEG) adalah mual dan muntah 

yang berlebihan pada wanita hamil sampai mengganggu 

pekerjaan sehari-hari karena keadaan umumnya menjadi 

buruk, karena terjadi dehidrasi.(mochtar. 2012; h. 141) 

b) Abortus 

Keguguran adalah pengeluaran hasil konsepsi sebelum 

janin dapat hidup di luar kandungan .(mochtar. 2012; h.150) 

c) Mola hidatidosa 

Mola hidatidosa adalah jonjot-jonjot korion (chorionic villi) 

yang tumbuh berganda berupa gelembung-gelembung kecil 

yang mengandung banyak cairan sehingga menyerupai 

buah anggur, atau mata ikan. (mochtar. 2012; h. 167) 

d) Kehamilan ektopik terganggu (KET) 

Kehamilan ektopik yang terganggu,dapat terjadi abortus 

atau pecah, dan hal ini dapat berbahaya bagi wanita 

tersebut. (mochtar. 2012; h. 159) 

e) Plasenta previa 

f) Solusio plasenta 

g) Hipertensi,preeklamsia dan eklamsia 

h) Kehamilan kembar : Kehamilan dengan dua janin atau lebih. 
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9. Asuhan Pada Kehamilan 

Standar minimal asuhan antenatal 10 T: 

a) Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan 

b) Prngukuran tekanan darah 

c) Pengukuran lingkar lengan atas (LILA) 

d) Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri) 

e) Penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian 

imunisasi tetanus toksoid sesuai status imunisasi 

f) Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama 

kehamilan 

g) Penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ) 

h) Pelaksanaan temu wicara (pemberian komunikasi 

interpersonal dan konseling termasuk keluarga berencana) 

i) Pelayanan tes laboratorium sederhana, minimal tes 

hemoglobin (Hb), pemeriksaan protein urin dan pemeriksaan 

golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya) 

dan 

j) Tatalksana kasus (Profil Kesehatan Indonesia) 

 

B. PERSALINAN 

1. Pengertian Persalinan 

Persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi 

(janin + plasenta) yang dapat hidup ke dunia luar, dari rahim 

melalui jalan lahir atau dengan jalan lain (mochtar,R.2012; h.69). 

Persalinan adalah rangkaian proses yang berakhir dengan 
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pengeluaran hasil konsepsi oleh ibu. Proses ini dimulai dengan 

kontraksi persalinan sejati, yang ditandai pleh perubahan progresif 

pada serviks, dan diakhiri dengan pelahiran plasenta (Varney, 

2008;h.672) 

Persalinan atau kelahiran normal adalah proses pengeluaran 

janin yang terjadi karena cukup bulan (36-42 minggu) dan bersifat 

spontan kurang dari 18 jam tanpa faktor penyulit dan komplikasi 

baik bagi ibu maupun janin (Yongky, dkk. 2012). 

2. Macam-macam persalinan 

Beberapa istilah yang berhubungan dengan partus (mochtar. 

2012; h.69) 

a) Menurut cara persalinan: 

(1) Persalinan spontan (normal) 

persalinan berlangsung dengan kekuatan ibu sendiri 

melalui jalan lahir ibu. 

(2) Persalinan buatan / operatif 

Persalinan dibantu dengan tenaga dari luar, misalnya 

ektraksi vakum, forceps, atau dilakukan operasi sectio 

caesaria. 

(3) Persalinan anjuran 

Persalinan yang tidak dimulai dengan sendirinya tetapi 

harus berlangsung setelah pemecahan ketuban, 

pemberian pitocin atau prostaglandin. 

b) Menurut tua (umur) kehamilan: 
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(1) Abortus (keguguran) adalah terhentinya kehamilan 

sebelum janin dapat hidup (viabel) – berat janin di bawah 

1000 gram – tua kehamilan di bawah 28 minggu.   

(2) Partus prematurus adalah persalinan (pengeluaran) hasil 

konsepsi pada kehamilan 28 – 36 minggu, janin dapat 

hidup tetapi prematur, berat janin antara 1000 – 2500 

gram. 

(3) Partus maturus atau aterm (cukup bulan) adalah partus 

pada kehamilan 37 – 40 minggu, janin matur, berat badan 

diatas 2500 gram. 

(4) Partus postmaturus (serotinus) adalah persalinan yang 

terjadi 2 minggu atau lebih setelah waktu partus yang 

ditaksir, janin disebut postmatur. 

(5) Partuspresipitatus adalah partus yang berlangsung 

sangat cepat,mungkin di kamar mandi, di becak, dan 

sebagainya. 

(6) Partus percobaan adalah suatu penilaian kemajuan 

persalinan untuk memperoleh bukti tentang ada atau 

tidaknya disporsisefalopelvik. 

3. Etiologi persalinan 

Menurut mochtar (2012; h. 70) sebab-sebab yang 

menimbulkan persalinan yaitu: 

a) Teori penurunan hormon 

1 - 2 minggu sebelum partus,mulai terjadi penurunan 

kadar hormon estrogen dan progesteron. Progesteron 
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bekerja sebagai penenang otot-otot polos rahim. Karena itu, 

akan terjadi kekejangan pembuluh darah yang menimbulkan 

his jika kadar progesteron turun. 

b) Teori plasenta menjadi tua 

Penuaan plasenta akan menyebabkan turunnya kadar 

estrogen dan progesteron sehingga terjadi kekejang 

pembuluh darah. Hal tersebut akan menimbulkan kontraksi 

rahim. 

c) Teori distensi rahim 

Rahim yang menjadi besar dan meregang menyebabkan 

iskemia otot-otot rahim sehingga mengganggu sirkulasi 

uteroplasma. 

d) Teori iritasi mekanik 

Di belakang serviks, terletak ganglion servikale (pleksus 

frankenhauser). Apabila ganglion tersebut digeser dan 

ditekan, misalnya oleh kepala janin, akan timbul kontraksi 

uterus. 

e) Induksi partus (induction of labour) 

Partus dapat pula ditimbulkan dengan 

(1) Gagang laminaria : beberapa laminaria dimasukan 

kedalam kanalis servisis dengan tujuan merangsang 

pleksus frankenhauser. 

(2) Amniotomi : pemecahan ketuban. 

(3) Tetesan oksitosin : pemberian oksitosin melalui tetesan 

per infus. 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Desy Dwi Rahmawati, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2017



32 
 

 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan 

Menurut manuaba (2012;h.283-296) faktor-faktor yang 

mempengaruhi persallinan adalah: 

a) Kekuatan mendorong janin keluar (power) 

(1) His (kontraksi uterus) 

(2) Kontraksi otot-otot dinding perut. 

(3) Kontraksi diafragma 

b) Faktor janin 

c) Faktor jalan lahir 

5. Tanda-tanda persalinan 

a) Tanda-tanda pemulaan persalinan yaitu: 

Menurut mochtar, R (2012; h. 70) tanda-tanda permulaan 

persalinan yaitu: 

(1) Lightening atau setting atau dropping yaitu kepala turun 

memasuki pintu atas panggul. 

(2) Perut kelihatan lebih melebar, fundus uteri turun. 

(3) Sering buang air kecil atau sulit berkemih (polakisuria) 

karena kandung kemih tertekan oleh bagian terbawah 

janin. 

(4) Perasaan nyeri diperut dan di pinggang oleh adanya 

kontraksi-kontraksi lemah uterus, kadang-kadang disebut 

“false labor pains”. 

(5) Serviks menjadi lembek, mulai mendatar, sekresinya 

bertambah dan kadang bercampur darah (bloody show) 

b) Tanda-tanda inpartu 
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(1) Rasa nyeri oleh adanya his yang datang lebih kuat, 

sering,dan teratur. 

(2) Keluar lendir bercampur darah yang lebih banyak karena 

robekan-robekan kecil pada serviks. 

(3) Kadang-kadang ketuban pecah dengan sendirinya. 

(4) Pada pemeriksaan dalam, serviks mendatar dan telah 

ada pembukaan (mochtar, R. 2012; h. 70). 

6. Tahap persalinan 

Proses persalinan terdiri dari 4 kala, yaitu: 

a) Kala I (kala pembukaan) 

Inpartu (partus mulai) ditandai dengan keluarnya lendir 

bercampur darah (bloody show) karena serviks mulai 

membuka (dilatasi) dan mendatar (effacement). Darah 

berasal dari pecahnya pembuluh darah kapiler di sekitar 

kanalis servisi akibat pergeseran ketika serviks mendatar 

dan membuka. Kala I dibagi atas 2 fase, yaitu: 

(1) Fase laten : pembukaan serviks yang berlangsung lambat 

sampai pembukaan 3 cm, lamanya 7-8 jam. 

(2) Fase aktif: berlangsung selama 6 jam dan dibagi atas 3 

subfase. 

(a) Periode akselerasi : berlangsung selama 2 jam, 

pembukaan menjadi 4 cm. 

(b) Periode dilatasi maksimal (steady) : selama 2 jam, 

pembukaan berlangsung cepat menjadi 9 cm. 
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(c) Periode deselerasi : berlangsung lambat, dalam waktu 

2 jam pembukaan menjadi 10 cm (mochtar, R. 2012; 

h.71). 

b) Kala II (kala pengeluaran janin) 

Pada kala pengeluaran janin, his terkoordinasi, kuat, 

cepat, dan lebih lama, kira-kira 2-3 menit sekali. Kepala janin 

telah turun dan masuk ke ruang panggul sehingga terjadilah 

tekanan pada otot-otot dasar panggul yang melalui 

lengkungan refleks menimbulkan rasa mengidam. Karena 

tekanan pada rektum,ibu merasa seperti mau buang air 

besar, dengan tanda anus terbuka. Pada waktu his, kepala 

janin mulai kelihatan, vulva membuka, dan perineum 

meregang. Dengan his dan mengedan yang terpimpin,akan 

lahir kepala, diikuti oleh seluruh badan janin. Kala II pada 

primi berlangsung selama 1 ½ - 2 jam, pada multi ½ -1 jam 

(mochtar,R.2012; h.71). 

c) Kala III (kala pengeluran uri) 

Setelah bayi lahir, kontraksi rahim beristirahat sebentar. 

Uterus teraba keras dengan fundus uteri setinggi pusat,dan 

berisi plasenta yang menjadi dua kali lebih tebal dari 

sebelumnya. Beberapa saat kemudian, timbul his pelepasan 

dan pengeluaran uri. Dalam waktu 5-10 menit, seluruh 

plasenta terlepas, terdorong ke dalam vagina, dan akan lahir 

spontan atau dengan sedikit dorongan dariatassimfisis atau 

fundus uteri. Seluruh proses biasanya berlangsung 5-30 
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menit setelah bayi lahir. Pengukuran plasenta disertai 

dengan pengeluaran darah kira-kira 100-200 cc 

(mochtar,R.2012; h.73). 

d) KalaIV 

kala IV adalah kala pengawasan selama 1 jam setelah 

bayi dan plasentalahir untuk mengamati keadaan ibu, 

terutamaterhadap bahaya perdarahan postpartum (mochtar, 

R.2012;h.73)  

7. Perubahan psikologis ibu bersalin 

Menurut sondakh (2013; h. 90) perubahan psikologis pada ibu 

bersalin yaitu: 

a) Rasa cemas pada bayinya yang akan lahir. 

b) Kesakitan saat kontraksi dan nyeri. 

c) Ketakutan saat melihat darah. 

8. Komplikasi / penyulit selama persalinan 

Mennurut Varney(2008;  h. 782-801) komplikasi/penyulit selama 

persalinan yaitu: 

 

a) Persalinan/kelahiran premature 

Persalinan yang dimulai setiap saat setelah awal minggu 

gestasi ke-20 sampai akhir minggu gestasi ke-37. 

b) Ketuban Pecah Dini 

Ketuban pecah dini dapat secara teknis didefinisikan 

sebagai pecah ketuban sebelum awitan persalinan, tanpa 

memperhatikan usia gestasi. 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Desy Dwi Rahmawati, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2017



36 
 

 

c) Amnionitis dan Korloamnionitis 

Yaitu terjadinya infeksi pada kulit ketuban dan cairan 

ketuban.Biasanya terjadi akibat pecah ketuban yang lama 

(lebih dari 24 jam), dengan atau tanpa persalinan yang 

memanjang, pada pemeriksaan dalam atau manipulasi 

vagina prosedur intrauteri yang berulang. 

d) Prolapse Tali Pusat 

Terdapat dua jenis prolapse tali pusat : menumbung 

(frank) atau terkemuka (accult). Pada prolapse tali pusat 

menumbung, tali pusat masuk ke dalam serviks. Pada 

prolapse tali pusat terkemuka, tali pusat berada di samping 

bagian presentasi, tetapi tidak masuk ke dalam serviks. 

e) Disproporsi Sefalopelvik 

Yaitu disproporsi antara ukuran janin dan ukuran pelvis, 

yakni ukuran tertentu tidak cukup besar untuk 

mengakomodasi keluarnya janin melalui pelvis sampai 

terjadi kelahiran per vaginam. 

f) Disfungsi Uterus 

Yaitu terjadinya pemanjangan waktu setiap fase atau 

kala persalinan yang melebihi waktu yang diperkirakan.Hal 

lini diidentifikasi berdasarkan sedikitnya kemajuan 

pendataran serviks atau dilatasi atau penurnan bagian 

presentasi janin. 
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g) Kelelahan Ibu (Distress Maternal) 

Kelelahan ibu (distress maternal) harus dicegah karena 

memburuknya kondisi wanita akan membahayakan ibu dan 

janin yang belum lahir. 

h) Rupture Uteri 

Yaitu terjadi robekan/laserasi pada uterus yang terjadi 

sebelum atau selama kehamilan, yang dapat disebabkan 

oleh bekas SC, dorongan fundus saat bersalin, janin besar. 

Tanda dan gejala rupture uteri dapat menyerupai tanda dan 

gejala gangguan berat lainnya.. 

9. Asuhan kebidanan pada persalinan normal 

Menurut Prawirohardjo (2010; h. 341-347) asuhan persalinan 

normal. 

Melihat Tanda dan Gejala Kala Dua 

(1) Mengamati tanda dan gejala persalinan kala dua. 

(a) Ibu mempunyai keinginan untuk meneran. 

(b) Ibu merasa tekanan yang semakin meningkat pada 

rectum dan/ vaginanya. 

(c) Perineum menonjol. 

(d) Vulva-vagina dan sfingter anal membuka. 

Menyiapkan Pertolongan Persalinan 

(2) Memastikan perlengkapan, bahan, dan obat-obatan esensial 

siap digunakan. Mematahkan ampul oksitosin 10 unit dan 
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menempatkan tabung suntik steril sekali pakai di dalam 

partus set. 

(3) Mengenakan baju penutup atau celemek plastic yang bersih. 

(4) Melepaskan semua perhiasan yang dipakai di bawah siku, 

mencuci kedua tangan dengan sabun dan air bersih yang 

mengalir dan mengeringkan tangan dengan handuk satu kali 

pakai/pribadi yang bersih. 

(5) Memakai satu sarung dengan DTT atau steril untuk semua 

pemeriksaan dalam. 

(6) Mengisap oksitosin 10 unit kedalam tabung suntik (dengan 

memakai sarung tangan disinfeksi tingkat tinggi atau steril) 

dan meletakkan kembali di partus set/wadah disinfeksi 

tingkat tinggi atau steril tanpa mengontaminasi tabung 

suntik). 

Memastikan Pembukaan Lengkap dengan Janin Baik 

(7) Membersihkan vulva dan perineum, menyekanya dengan 

hati-hati dari depan ke belakang dengan menggunakan 

kapas atau kasa yang sudah di basahi air disinfeksi tingkat 

tinggi. Jika mulut vagina, perineum, atau anus 

terkontaminasi oleh kotoran ibu, membersihkannya dengan 

seksama dengan cara menyeka dari depan ke belakang. 

Membuang kapas atau kasa yang terkontaminasi dalam 

wadah yang benar.Mengganti sarung tangan jika 

terkontaminasi (meletakkan kedua sarung tangan tersebut 

dengan benar di dalam larutan dekontainasi, langkah #9). 
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(8) Dengan menggnakan teknik aseptic, melakukan 

pemeriksaan dalam untuk memastikan bahwa pembukaan 

serviks sudah lengkap.Bila selaput ketuban belum pecah, 

sedangkan pembukaan serviks sudah lengkap, lakukan 

amniotomi. 

(9) Mendekontaminasi sarung tangan dengancara mencelupkan 

tangan yang masih memakai sarung tangan kotor ke dalam 

larutan klorin 0,5% dan kemudian melepaskannya dengan 

keadaan terbalik serta merendamnya di larutan klorin 0,5% 

selama 10 menit. Mencuci kedua tangan (seperti di atas). 

(10) Memeriksa DenyutJantung Janin (DJJ) setelah kontraksi 

berakhir untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal 

(100-180 kali/menit). 

(a) Mengambil tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal. 

(b) Mendokumentasikan hasil-hasil pemeriksaan dalam, DJJ, 

dan semua hasil-hasil penilaian serta asuhan lainnya 

pada partograf. 

Menyiapkan Ibu dan Keluarga untuk Membantu Proses Pimpinan 

Meneran 

(11) Memberi tahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan 

janin baik.Membantu ibu berada dalam posisi yang nyaman 

sesuai dengan keinginannya. 

(a) Menunggu hingga ibu mempunyai keinginan untuk 

meneran.Melanjutkan pemantauan kesehatan dan 
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kenyamanan ibu serta janin sesuai dengan pedoman 

persalinan aktif dan mendokumentasikan temuan-temuan. 

(b) Menjelaskan kepada anggota keluarga bagaimana 

mereka dapat mendukung dan memberi semangat 

kepada ibu saat ibu mulai meneran. 

(12) Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu 

untuk meneran. (pada saat ada his, bantu ibu dalam poisi 

setengah duduk dan pastikan ia merasa nyaman). 

(13) Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai 

dorongan yang kuat untuk meneran: 

(a) Membimbing ibu untuk meneran saat ibu mempunyai 

keinginan untuk meneran. 

(b) Mendukung dan memberi semangat atas usaha ibu untuk 

meneran. 

(c) Membantu ibu mengambil posisi yang nyaman sesuai 

dengan pilihannya (tidak meminta ibu berbaring 

terlentang). 

(d) Menganjurkan ibu untuk beristirahat di antara kontraksi. 

(e) Menganjurkan keluarga untuk mendukung dan memberi 

semangat pada ibu. 

(f) Menganjurkan asupan cairan pe oral. 

(g) Menilai DJJ setai lima menit. 

(h) Jika bayi belum lahir atau kelahiran bayi belum akan 

terjadi segera dalam waktu 120 menit (2 jam) meneran 

untuk ibu primipara atau 60 menit (1 jam) untuk ibu  
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multipara, merujuk segera. Jika ibu tidak mempunyai 

keinginan untuk meneran. 

(i) Menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok, atau 

mengambil posisi yang aman.Jika ibu belum ingin 

meneran dalam 60 menit, anjurkan ibu untuk mulai 

meneran pada puncak kontraksi-kontraksi tersebut dan 

beristirahat di antara kontraksi. 

(j) Jika bayi belum lahir atau kelahiran bayi belum akan 

terjadi segera 60 menit meneran, merujuk ibu dengan 

segera. 

Persiapan Pertolongan kelahiran Bayi 

(14) Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-

6 cm, letakkan handuk bersih di atas perut ibu untuk 

mengeringkan bayi. 

(15) Meletakkan kain yang bersih dilipat 1/3 bagian, di bawah 

bokong ibu. 

(16) Membuka partus set. 

(17) Memakai sarung tangan DTT atau steril pada kedua 

tangan. 

Menolong Kelahiran Bayi 

Lahirnya kepala 

(18) Saat kepala bayi membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, 

lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain 

tadi, letakkan tangan yang lain di kepal bayi dan lakukan 

tekanan yang lembut dan tidak menghambat pada kepal 
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bayi, membiarkan kepala keluar perlahan-lahan. 

Menganjurkan ibu untuk meneran perlahan-lahan atau 

bernapas cepat saat kepala lahir. 

(19) Dengan lembut menyeka muka, mulut, dan hidung bayi 

dengan kain atau kasa yang bersih.(Langkah ini tidak harus 

dilakukan). 

(20) Memeriksa lilitan tali pusat dan mengambil tindakan yang 

sesuai jika hal itu terjadi, dan kemudian meneruskan segera 

proses kelahiran bayi: 

(a) Jika tali pusat melilit leher janin dengan longgar, lepaskan 

lewat bagian atas kepala bayi. 

(b) Jika tali pusat melilit leher bayi dengan erat, 

mengklemnya di dua tempat dan memotongnya. 

(21) Menunggu hingga kepal bayi melakukan putaran paksi luar 

secara spontan. 

Lahir Bahu 

(22) Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, tempatkan 

kedua tangan di masing-masing sisi muka bayi.Mengajurkan 

ibu untuk meneran saat kontraksi berikutnya.Dengan lembut 

menariknya kearah bawah dan kearah luar hingga bahu 

interior muncul di bawah arkus pubis dan kemudian dengan 

lembut menarik kearah atas dan kearah luar untuk 

melahirkan bahuposterior. 

(23) Setelah kedua bahu dilahirkan, menelusurkan tangan 

mulai kepala bayi yang berada di bagian bawah kearah 
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perineum, membiarkan bahu dan lengan posterior lahir ke 

tanga tersebut.Mengendalikan kelahiran siku dan tangan 

bayi saat melewati perineum, guanakn lengan bagian bawah 

untuk menyangga tubuh bayi saat dilahirkan.Menggunakan 

tangan anterior (bagian atas) untuk mengendalikan siku dan 

tangan anterior bayi saat keduanya lahir. 

(24) Setelah tubuh dari lengan lahir, menelusurkan tangan yang 

ada di atas (anterior) dari punggung ke arah kaki bayi untuk 

menyangganya saat punggung kaki lahir.Memegang kedua 

mata kaki bayi dengan hati-hati membantu kelahiran kaki. 

Penanganan Bayi Baru Lahir 

(25) Menilai bayi dengan cepat (dalam 30 detik), kemudian 

meletakkan bayi di atas perut ibu dengan posisi kepala bayi 

sedikit lebih rendah dari tubuhnya (bila tali pusat terlalu 

pendek, meletakkan bayi di tempat yang 

memungkinkan).Bila bayi mengalami asfiksia, lakukan 

resusitasi. 

(26) Segera membungkus kepala dan badan bayi dengan 

handuk dan biarkan kontak kulit ibu-bayi. Lakukan 

penyuntikan oksitosin 10 unit secara im. 

(27) Menjepit tali pusat menggunakan klem kira-kira 3 cm dari 

pusat bayi.Melakukan urutan pada tali pusat mulia dari klem 

ke arah ibu dan memasang klem kedua 2 cm dari klem 

pertama (ke arah ibu). 
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(28) Memegang tali pusat dengan satu tangan, melindungi bayi 

dari gunting dan memotong tali pusat di antara dua klem 

tersebut. 

(29) Mengeringkan bayi, mengganti handuk yang basah dan 

menyelimuti bayi dengan kain atau selimut yang bersih dan 

kering, mnutupi bagian kepala, membiarkan tali pusat 

terbuka.Jika bayi mengalami kesulitan bernapas, ambil 

tindakan yang sesuai. 

(30) Memberikan bayi kepada ibunya dan menganjurkan ibu 

untuk memeluk bayinya dan memulai pemberian bayi 

kepada ibunya dan menganjurkan ibu untuk memeluk 

bayinya dan memulai pemberian ASI jika ibu 

menghendakinya. 

Oksitosin 

(31) Meletakkan kain yang bersih dan kering.Melakukan palpasi 

abdomen menghilangkan kemungkinan adanya bayi kedua. 

(32) Memberi tahu kepada ibu bahwa ia akan disuntik. 

(33) Dalam waktu 2 menit setelah kelahiran bayi, berikan 

suntikan oksitosin 10 unit secara im di gluteus atau 1/3 atas 

paha kanan ibu bagian luar, setelah mengaspirasinya 

terlebih dahulu. 

Penegangan Tali Pusat Terkendali 

(34) Memidahkan klem pada tali pusat. 

(35) Meletakkan satu tangan di atas kain yang ada di perut ibu, 

tepat di atas tulang pubis, dan menggunakan tangan ini 
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untuk melakukan palpasi kontraksi dan menstabilkan uterus. 

Memegang tali pusat dan klem dengan tangan yang lain. 

(36) Menunggu uterus berkontraksi dan kemudian melakukan 

penegangan ke arah bawah pada tali pusat dengan lembut. 

Lakukan tekanan yang berlawanan arah pada bagian bawah 

uterus dengan cara menekan uterus ke arah atas dan 

belakang (dorso kranial) dengan hati-hati untuk membantu 

mencegah terjadinya inversion uteri.Jika plasenta tidak lahir 

setelah 30-40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan 

menunggu hingga kontraksi berikut mulai. 

(a) Jika uterus tidak berkontraksi, meminta ibu atau seorang 

anggota keluarga untuk melakukan rangsangan putting 

susu. 

Mengeluarkan Plasenta 

(37) Setelah plasenta terlepas, meminta ibu untuk meneran 

sambil menarik tali pusat kea rah bawah dan kemudian ke 

arah atas, mengikuti kurva jalan lahir sambil meneruskan 

tekanan berlawanan arah pada uterus. 

(a) Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem 

hingga berjarak sekitar 5-10 cm dari vulva. 

(b) Jika plasenta tidak lepas setelah melakukan penegangan 

tali pusat selama 15 menit: 

(a) Mengulangi pemberian oksitosin 10 unit I.M. 
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(b) Menilai kandung kemih dan dilakukan kateterisasi 

kandung kemih dengan menggunakan teknik aseptic 

jika perlu. 

(c) Meminta keluarga untuk menyiapkan rujukan. 

(d) Mengulangi penegangan tali pusat selama 15 menit 

berikutnya. 

(e) Merujuk ibu juka plasenta tidak lahir dalam waktu 30 

menit sejak kelahiran bayi. 

(38) Jika plasenta terlihat di introitus vagina, melanjutkan 

kelahiran plasenta dengan menggunakan kedua 

tangan.Memegang plasenta dengan kedua tangan dan 

dengan hati-hati memutar plasenta hingga selaput ketuban 

terpilin.Dengan lembut perlahan melahirkan selaput ketuban 

tersebut. 

(a) Jika selaput ketuban robek, memakai sarung tangan 

disinfeksi tingkat tinggi atau steril dan memeriksa vagina 

dan serviks ibu dengan seksama.Menggunakan jari-jari 

tangan atau klem atau forseps disinfeksi tingkat tinggi 

atau steril untuk melepaskan bagian selaput yang 

tertinggal. 

Pemijatan Uterus 

(39) Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan 

masase uterus, meletakkan telapak tangan di fundus dan 

melakukan masase dengan gerakan melingkar dengan 

lembut hingga uterus berkontraksi (fundus menjadi keras). 
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Menilai Perdarahan 

(40) Memeriksa kedua sisi plasenta baik yang menempel ke ibu 

maupun janin dan selaput ketuban untuk memastikan bahwa 

plasenta dan selaput ketuban lengkap dan utuh.Meletakkan 

plasenta di dalam kantung plastic atau tempat khusus. 

(a) Jika uterus tidak berkontraksi setelah melakukan masase 

selama 15 detik mengambil tindakan yang sesuai. 

(41) Mengevaluasi adanya laserasi pda vagina dan perineum 

dan segera menjahit laserasi yang mengalami perdarahan 

aktif. 

Melakukan Prosedur Pascapersalinan 

(42) Menilai ulang uterus dan memastikannya berkontraksi 

dengan baik. 

(43) Mencelupkan kedua tangan yang memakai sarung tangan 

ke dalam larutan klorin 0,5% membilas kedua tangan yang 

masih bersarung tangan tersebut dengan air disinfeksi 

tingkat tinggi dan mengeringkannya dengan kain yang bersih 

dan kering. 

(44) Menempatkan klem tali pusat disinfeksi tingkat tinggi atau 

steril atau mengikatkan tali disinfeksi tingkat tinggi dengan 

simpul mati sekeliling tali pusat sekitar 1 cm dari pusat. 

(45) Mengikat satu lagi simpul mati di bagian pusat yang 

berseberangan dengan simpul mati yan pertama. 

(46) Melepaskan klem bedah dan meletakkannya ke dalam 

larutan klorin 0,5%. 
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(47) Menyelimuti kembali bayi dan menutupi bagian 

kepalanya.Memastikan handuk atas kainnya bersih atau 

kering. 

(48) Menganjurkan ibu untuk memulai pemberian ASI. 

(49) Melanjutkan pemantauan kontraksi uterus dan perdarahan 

pervaginam: 

(a) 2-3 kali dalam 15 menit pertama pascapersalinan. 

(b) Setiap 15 menit pada 1 jam pertama pascapersalinan. 

(c) Setiap 20-30 menit pada jam kedua pascapersalinan. 

(d) Jika uterus tidak berkontraksi dennganbaik, laksanakan 

perawatan yang sesuai untuk menatalaksana atonia 

uteri. 

(e) Jika ditemukan laserasi yang memerlukan penjahitan, 

lakukan penjahitan dengan anesthesia local dan 

menggunakan teknik yang sesuai. 

(50) Mengajarkan pada ibu/keluarga bagaimana melakukan 

masase uterusdan memeriksa kontraksi uterus. 

(51) Mengevaluasi kehilangan darah. 

(52) Memeriksa tekanan darah, nadi, dan keadaan kandung 

kemih setiap 15 menit selama satu jam pertama 

pascapersalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua 

pasca persalinan. 

(a) Memeriksa temperature tubuh ibu sekali setiap jam 

selama dua jam pertama pascapersalinan. 
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(b) Melakukan tindakan yang sesuai untuk temuan yang tidak 

normal. 

Kebersihan dan Keamanan 

(53) Menempatkan semua peralatan si dalam larutan klorin 

0,5% untuk dekontaminasi (10 menit). Mencuci dan mebilas 

peralatan setelah dekontaminasi. 

(54) Membuang bahan-bahan yan terkontaminasi ke dalam 

tempat sampah yang sesuai. 

(55) Membersihkan ibu dengan menggunakan air disinfeksi 

tinggi.Membersihkan cairan ketuban, lendir, dan 

darah.Membantu ibu memakai pakaian yang bersih dan 

kering. 

(56) Memastikan bahwa ibu nyaman.Membantu ibu 

memberikan ASI.Menganjurkan keluarga untuk memberikan 

ibu minuman dan makanan yang diinginkan. 

(57) Mendekontaminasi daerah yang digunakan untuk 

melahirkan dengan larutan klorin 0,5% dan membilas 

dengan air bersih. 

(58) Mencelupka sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 

0,5%, membalikkan bagian dalam ke luar dan merendamnya 

dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. 

(59) Mencuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir. 

Dokumentasi 

(60) Melengkapi partograf 
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C. BAYI BARU LAHIR 

1. Pengertian bayi baru lahir 

Bayi baru lahir normaladalah bayi yang lahir dengan bert lahir 

antara 2500-4000 gram pada usia kehamilan 37-42 minggu. Bayi 

lahir normal adalah bayi yang cukup bulan antara 38-42 minggu 

dengan berat lahir sekitar 2500-3000 gram dan mempunyipanjang 

badan sekitar 50-55 cm (sondakh. 2013; h 150) 

2. Perawatan bayi baru lahir 

a) Sambil menilai pernafasan secara cepat,letakkan bayi 

dengan handuk diatas 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 pernafasan bayi, sebagian besar 

bayi akan menangis atau bernafas secara spontan dalam 

waktu 30 detik setelahlahir. (sondakh. 2013;h. 159) 

3. Adaptasi fisiologis bayi baru lahir 

a) Setiap bayi baru lahir akan mengalami periode transisi,yaitu: 

(1) Merupakan fasetidak stabil selama 6-8jam pertama 

kehidupandengan mengabaikanusia gestasi, sifat 

persalinan maupun cara melahirkan. 

(2) Periode segera setelah lahir akan terjadi pernafasan 

cepatmencapai80 kali/menit dan pernafasan cuping 

hidung yag berlangsung sementara, retraksi,serta suara 

seperti mendengkur. Denyut jantung dapat mencapai 

180x/menit selama beberapa menit pertama kehidupan. 
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(3) Tidur pertama bayi dikenal sebagai fase tidur yang terjadi 

dalam 2 jam setelah kelahiran dan berlangsung beberapa 

menit sampai beberapa jam. 

(4) Periode kedua reaktivitas, dimulai ketika bayi bagun 

ditandai denganrespons aktif terhadap stimulasi, 

perubahan warna kulit dari merah muda menjadi agak 

kebiruan serta denyut jantung menjadi cepat. 

(5) Lendir mulut bayi dapat menyebabkan masalah pada bayi 

seperti tersedak, tercekik maupun batuk 

b) Adapatasipernafasan 

Menurut sondakh (2013; h. 150-151) pernafasan pertama 

pada bayi sehat terjadi dalamwaktu 30 detik sesudah 

kelahiran. 

c) Adapatasi kardiovaskuler 

Menurut sondakh (2013; h. 151-152) adapatasi 

kardiovaskuler pada bayi baru lahir diantaranya: 

(1) Denyut nadi bayi saat bangun berkisar antara 120-160 

kali/menit dan nadi saat bayi tertidur berkisar 100 

kali/menit 

(2) Rata-rata tekanan darah bayi 80/46 mmHg. 

(3) Nilai hematologi normal pada bayi 

Pada saat berkembangnya paru-paru pada alveoli akan 

terjadi pengkatan tekananoksigen, sedangkan tekanan 

karbon dioksida akan mengalami penurunan, sehingga 

mengakibatkan terjadinya penurunan resistansi pembuluh 
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darah dari arteri pilmonalis mengalir ke paru-paru dan ductus 

arteriosus tertutup dan setelah tali pusat dipotong,aliran 

darah dari plasenta terhenti dan foramen ovale tertutup. 

d) Adaptasi neurologis 

Segera setelah bayi lahir system neurologis bayi secara 

fisilogis belum berkembang sempurna menunjukan gerakan-

gerakan tidak terkoordinasi, pengaturan suhu yang stabil, 

kontrol otot yang buruk, mudah terkejut, dan tremor pada 

ekstremitas yang disertai dengan reflek bayi baru lahir yang 

menunjukan incikator penting perkembangan normal bayi. 

e) Adaptasi gastrointestinal 

(1) Enzim-enzim aktif saat lahir dapat menyokong kehidupan 

ekstrauterin pada kehamilan 36-38 minggu, 

sepertiperembangan otot-otot dan refleks yang penting 

untuk menghentikan makanan. 

(2) Kelenjar seliva yang membuat sedikit saliva diolah 

sampai bayiberusia 3 bulan. 

(3) Pengeluaran mekonium berwarna hitam kehijauan, 

lengket, dan mengandung darah samar. 

(4) Beberapa bayi baru lahir menyusui segera bila diletakkan 

paa payudara, sebagian lainnya memerlukan 48 jam 

untuk menyusu secara efektif. 

f) Adaptasi ginjal 

Penurunan keampuan untukmengeksresikan onbat-

obatan dan kehilangan cairan yang berlebihan 
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mengakibatkan ketidakseimbangan cairan. Sehingga 

sebagian besar bayi baru lahir berkemih dalam 24 jam 

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

dan setelah itu akan berkemih 5-20 kali selama 24 jam. 

g) adaptasi hati 

selama kehidupanjanin dan sampai tingkat tertentu 

setelah lahir, hati terus membantu pembentukan darah. 

Selama periode neonatus, hati memproduksi zat yang 

esensial untuk pembekuan darah. Hati juga mengkontrol 

jumlah bilirubin. 

h) Adaptasi imun 

(1) Bayi baru lahir tidak dapat membatasi organisme 

penyerang dipintu masuk. 

(2) Imaturitas jumlah sistem perlindungan secara signifikan 

meningkatkan risikoinfeksi pada periode bayi baru lahir. 

(a) Respon inflamasi berkurang, baik secara kualitatif 

maupun kuantitatif. 

(b) Fagositosis lambat. 

(c) Keasaman lambung dan produksi pepsin dan tripsin 

belum berkembang sempurna sampai usia 3-4 minggu. 

(d) Immunoglobulin A hilang dari saluran pernafasan dan 

perkemih,kecuali jika bayi tersebut menyusu ASI ,IgA 

juga tidak terdapat dalam saluran GI. 

(3) Infeksi merupakan penyebab utama morbiditas dan 

mortalitas selama periode neonatus. 
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i) Perubahan termoregulasi dan metabolik 

(1) Terjadi penurunan suhu beberapa derajat celcius pada 

bayi baru lahir karena lingkungan eksternal lebih dingin 

dari pada suhu pada uterus. 

(2) Suplai lemak subkutan yang terbatas dan area 

permukaan kulit yang besar dibandingkan dengan 

beratbadan,menyebabkan bayi mudah untuk 

menghantarkan panas pada lingkungan. 

(3) Kehilangan panas yang cepat dalam lingkungan yang 

dingin terjadi melalui konduksi, konveksi, radiasi dan 

evaporasi. 

(4) Hipotermi pada bayi baru lahir dapat bersifat mematikan, 

bahkan bayi cukup bulan yang sehat. 

4. Tanda-tanda bayi baru lahir normal 

Menurut sondakh (2013;h. 150) bayi baru lahir dikatakan 

normal dengan kriteria antara lain: 

a) Berat badan lahir bayi antara 2500-4000 gram 

b) Panjang badan bayi 48-50 cm 

c) Lingkar dada bayi 33-34 cm 

d) Lingkar kepala 33-35 cm 

e) Bunyi jantung dalam menit pertama kurang lebih 180x/menit 

sampai kemudian turun antara 120-160 x/menit dalam usia 

bayi 30 menit. 
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f) Pernafasan cepat pada menit menit pertama kira-kira 80 

x/menit disertai pernafasan cuping hidung dan rintihan hanya 

berlangsung 10-15 menit. 

g) Terdapat vernik caseos dan cairan surfaktan dilepaskan kulit 

kemerahan bayi 

h) Rambut kepala tumbuh baik sedangkan rambut lanugo telah 

hilang 

i) Kuku panjang dan lemas 

j) Mempunyai reflek hisap,moro dan menelan 

k) Testis sudah turun pada jenis kelamin laki-laki dan labia 

mayora telah menutupi labia minora pada jenis kelamin 

perempuan 

l) Sudah buang air kecil dan besar maksimal dalam 24 jam 

dan konsistensi mekonium hitam kehijuan dan lengket. 

5. Reflek pada bayi normal 

Menurut sondakh (2013; h. 163-164) bayi lahir normal 

mempunyai berbagai macam reflek antara lain: 

a) Reflek menggenggam dilakukan dengan cara mendekatkan 

jari pemeriksa ketelapak tangan bayi apakah bayi berusaha 

menggenggam atau tidak. 

b) Reflek rooting dilakukan apakah kita memberikan sentuhan 

ke pipi bayi apakah bayi akan mencari sentuhan atau tidak. 

c) Reflek moro/terkejut merupakan gerak terkejut bayi yang 

dilkukan dengan cara memberi sentuhan dengan jari 

maupun tangan secara tib-tiba. 
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d) Reflek sucking/menghisap untuk mengetahui apakah bayi 

berusaha menghisap dengan cara memasukkan 

puting/dotkedalam mulut bayi. 

e) Reflek slowing untuk mengetahui apakah bayi bisa menelan 

ASI yang diberikan atau tidak. 

f) Glabella reflek merupakan kedipan mata dan pengerutan 

pada kening bayi pada saat bayi disentuh pada daerah os 

glabella dengan jari tangan pemeriksa. 

g) Gland reflek merupakan usaha mengankat kedua paha 

bayijika lipatan paha kanan dan kiri disentuh oleh pemeriksa. 

h) Tonick neck untuk mengetahui usaha bayi mengangkat 

kepalanya jika bayi digendong. 

6. Klasifikasi nilai APGAR Skor 

Menurut mochtar (2012; h.91) klasifikaasi klinik nilai APGAR: 

a) Nilai 7-10 bayi normal 

b) Nilai 4-6 bayi asfiksia ringan-sedang 

c) Nilai 0-3 bayi asfiksia berat 

Tabel 2.1 nilai APGAR Menurut Mochtar (2012; h. 91) 

Skor 1 2 3 

A: appearance 
color (warna 
kulit) 

Pucat Badan merah, 
ekstermitas biru 

Seluruh tubuh 
kemerah-
merhan 

P: pulse 
(frekuensi DJJ) 

Tidak 
ada 

Kurang dari 100 Diatas 100 

G:grimace 
(reaksi terhadap 
rangsangan) 

Tidak 
ada 

Sedikit gerakan 
mimic 

Menangis, 
batuk, bersin 

A: Activity 
(tonus otot) 

Lumpuh Ekstermitas 
sedikit fleksi 

Gerakan aktif 

R: Respiration 
(usahabernafas) 

Tidak 
ada 

Lemah, tidak 
teratur 

Menangis kuat 

Sumber: buku sinopsis obstetri eds 23 jilid 1 2012 
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7. Inisiasi menyusui dini 

Inisiasi menyusui dini atau permulaan menyusu dini adalah 

bayi mulai menyusu sendiri segera setelah lahir. Seperti halnya 

bayi mamalia lainnya, bayi manusiamempunyai kemampuan untuk 

menyusu sendiri. Kontak antara kulit bayi dengan kulit ibunya 

dibiarkan setidaknya selama satu jam segera setalah lahir, 

kemudian bayi akan mencari payudara ibu dengan sendirinya. 

Cara bayi melakukan inisiasi menyusui dini ini dinamakan the 

brest crawl atau merangkak mencari payudara (sondakh.2013; 

h.170). 

8. Asuhan Kebidanan Pada Bayi Baru Lahir 

Kunjungan neonatal tiga  kali  (dua kali pada minggu pertama 

dan satu kali pada 8–28 hari) yaitu pada  umur 6-48 jam, umur 3-7 

hari, dan umur 8-28 hari. (Profil Kesehatan Indonesia, 2014; 

h.110). 

Kunjungan neonatus (KN) Dilakukan sejak bayi usia satu hari 

sampai usia 28 hari. 

a) KN 1 Dilakukan pada umur 3-7 hari (Profil kesehatan 

indonesia 2014;h.110) 

b) KN 2 dilakukan pada umur 3-7 hari (Profil Kesehatan 

Indonesia 2014; h.110) 

c) KN 3 dilakukan  pada umur 8-28 hari (profil kesehatan 

Indonesia 2014;h.110) 
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D. MASA NIFAS 

1. Pengertian masa nifas 

Menurut mochtar.R (2012; h.87) masa nifas (puerperium) 

adalah masa pemulihan kembali, mulai dari persalinan selesai 

sampai alat-alat kandungan kembali seperti prahamil. Sedamgkan 

menurut manuaba (2013; h.368) masa nifas adalah masa 

pemulihan organ genetalia interna menjadi normal secara anatomi 

dan fungsional yang berlangsung sekitar 6 minggu.  

2. Perubahn anatomi, fisologis dan klinis 

a) Vaginadanostiumvagina 

Pada awal masa nifas vagina dan ostiumnya membentuk 

saluran yang berdinding halus dan lebar yang ukurannya 

berkurang secara perlahan namun jarang kembali keukuran 

saat nullipara. Rugae mulai muncul kembali pada minggu 

ketiga namun tidak semenonjol sebelumnya. Himen tinggal 

berupa potongan-potongan kecil sisa jaringan, yang 

membentuk jaringan parut. Epitelvagina mulai berproliferasi 

pada masa nifas bersamaan dengan kembalinya produksi 

estrogen ovarium. Terjadinya relaksasi ostium vagina 

disebabkan oleh peregangan perineum selama persalinan. 

(William. 2013; h.674) 

b) Uterus 

(1) Pembuluh darah 

Terdapatnya peningkatan aliran darah uterus masih 

yang penting untuk mempertahankan kehamilan, 
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dimungkinkan oleh adanya hipertofi dan remodeling 

signifikan yang terjadi pada semua pembuluh daah pelvis. 

Setelah pelahiran, diameternya berkurang kira-kira ke 

ukuran sebelum kehamilan. Pada uterus puerpural, 

pembuluh darah yang membesar menjadi tertutup oleh 

perubahan hialin, secara perlahan terabsorbsi kembali, 

kemudian digantikan oleh yang lebih kecil. Akan 

tetapisedikit sisa-sisa dari pembuluh darah yang lebih 

besar tersebut tetap bertahan selama beberapa tahun 

(william.2013; h. 674)) 

(2) Segmen serviks dan uterus bagian bawah 

Pada beberapa hari setelah persalinan pembukaan 

serviks masih sebesar dua jari sedangkan diakhir minggu 

pertama pembukaan ini menyempit, serviks menebal, dan 

kanalisendservikal kembali terbentuk. Segmen uterus 

bagian bawah yang semula menopang kepala bayi 

menjadi menipis secara nyata mengalami kontraksi dan 

retaksi (williams. 2013; h.674). 

(3) Involusi uterus 

Segera setelah persalinan, berat uterus menjadi kira-

kira 1000 gram, karena pembuluh darah ditekan oleh 

miometrium yang berkontraksi maka uterus pada bagian 

tersebut tampak iskemik dibandingkan dengan uterus 

hamil yang hipermesis berwarna ungu kemerahan. Dua 

hari setelah persalinan uterus mulai berinvolusi, pada 
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minggu pertama beratnya sekitar 500 gram, minggu 

kedua beratnya sekita 300 gram dan telah turun masuk 

ke pelvis dan pada minggu keempat uterus kembali 

keukuran sebelum hamil yaitu kurang lebih 100 gram. 

Penurunan berat uterus disebabkan oleh penurunan 

ukuran masing-masing sel (william. 2013; 675) 

(4) Nyeri setelah melahirkan 

Pada primipara uterus cenderung berkontraksi secara 

lambat sedangkan pada multipara uterus sering 

berkontraksi kuat pada interval tertentu menimbulkan 

nyeri setelah melahirkan dan terasa lebih nyeri jika bayi 

menyusu karena pelepasan oksitosin tetapi nyeri ini akan 

menjadi lebih ringan pada hari ketiga (williams. 2013; 

h.674) 

(5) Lokhea 

Pada awal masa nifas terjadi peluruhan jaringan 

desidua yang menyebabkan timbulnya lokhea vagina 

dalam jumlah yang bervariasi dan mempunyai bau khas. 

Lokhea ini terdiri dari eritrosit, potongan jaringan desidua, 

sel spitel, dan bakteri. Pada hari ke 1-3 dinamakan lokhea 

rubra berwarna merah karena mengandung darah dan 

jaringan desidua. Pada hari ke 4-8 lokhea serosa memiliki 

bau paling kuat dan berwarna merah muda karena 

mengandung cairan serosa, jaringan desidua, leukosit, 

eritrosit dan setelah hari ke 8 berwarna merah muda, 
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kuning ataupun putih hingga transisi menjadi lokhea alba 

dan lokhea alba berwarna putih, krem dan mengandung 

leukosit dan sel desidua. Lokhea alba hilang sekitar 2-4 

minggu setelah persalinan (varney. 2008; h. 960) 

c) Saluran Kemih 

Trauma kandung kemih sangat berhubungan erat 

dengan lamanya persalinan dan pada tahap tertentu 

merupakan akibat normal dari perlahiran pervagina (williams. 

2013; h. 677) 

d) Peritoneum dan dinding abdomen 

Ligmentum latum dan rotondum memerlukan waktu 

beberapa minggu serta diperlukan banyak latihan untuk pulih 

dari peregangan dan pelonggaran yang terjadi selama 

kehamilan tetapi dinding abdomen tetap lunak (wiliams. 

2013; h. 677) 

e) Berat badan 

Berat badan akan turun mendekati berat badan sebelum 

hamil dalam 6 bulan setelah persalinan karena telah 

mengeluarkan bayi dan kehilangan darah (wiliams. 2013; h. 

677) 

f) Payudara 

Secara anatomis, setiap kelenjar mammae yang matang 

terdiri dari 15-25 lobus yang tersusun secara radial yang 

satu sama lain dipisahkan oleh jaringan lemak yang 

jumlahnya bervariasi. Masing-masing lobus terdiri dari 
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beberapa lobules yang tersusun atas alveoli yang 

mempunyai duktus kecil yang saling bergabung membantu 

satu duktus yang lebih besar untuk tiap lobus. Duktus-duktus 

laktiferus tersebut membuka secara terpisah pada papilla 

mammae dengan orifisium yang kecil tetapi jelas. Epitel 

alveolus memproduksi berbagai konsistensi susu (williams. 

2013; h. 677). 

g) Sistem pencernaan 

Pada saat persalinan alat pencernaan mengalami 

tekanan yang menyebabkan kolon menjadi kosong, 

penurunan dari sekresi kelenjar pencernaan, mempengaruhi 

penurunan kebutuhan kalori yang menyebabkan kurang 

nafsu makan serta pengeluaran cairan berlebihan pada 

waktu persalinan, serta kurangnya aktivitas tubuh yang 

menyebabkan terjadinya anoreksia dan konstipasi, sehingga 

dianjurkanuntuk diet tinggi serat dan peningkatan asupan 

cairan (sulistyawati. 2015; h. 78) 

3. Kunjungan masa nifas 

Pelayanan kesehatan ibu nifas adalah pelayanan kesehatan 

pada ibu nifas sesuai standar, yang dilakukan sekurang-kurangnya 

tiga kali sesuai jadwal yang dianjurkan, yaitu pada 6 jam-3 hari 

pascapersalinan, pada hari keempat sampai dengan hari ke-28 

pasca persalinan, dan pada hari ke-29 sampai dengan hari ke-42 

pasca persalinan. 

Jenis pelayanan kesehatan ibu nifas yang diberikan meliputi 
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(a) Pemeriksaan tanda vital (tekanan darah, nadi, nafas, dan 

suhu) 

(b) Pemeriksaan tinggi puncak rahim (fundus uteri) 

(c) Pemeriksaan lokhia dan cairan per vaginam lain 

(d) Pemeriksaan payudara dan pemberian anjuran ASI eksklusif 

(e) Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) 

kesehatan ibu nifas dan bayi baru lahir, termasuk keluarga 

berencana 

(f) Pelayanan keluarga berencana pasca persalinan.(Profil 

Kesehatan Indonesia, 2015; h.144). 

4. Macam-macam nifas 

Menurut Mochtar (2012; h.87) nifas dibagi dalam 3 periode : 

a) Puerperium dini yaitu kepulihan saat ibu telah diperbolehkan 

berdiri dan berjalan-jalan. Dalam agama islam, dianggap 

telah bersih dan boleh bekerja setelah 40 hari. 

b) Puerperium intermedial yaitu kepulihan menyeluruh ala-alat 

genitalia yang lamanya 6-8 minggu. 

c) Puerperium lanjut yaitu waktu yang diperlukan untuk pulih 

dan kembali sehat sempurna, terutama jika selama hamil 

atau sewaktu persalinan timbul komplikasi. Waktu untuk 

mencapau kondisi sehat sempurna dapat berminggu-

minggu, bulanan, atau tahunan. 

5. Tujuan asuhan kebidanan masa nifas 

Menurut Saleha (2009; h. 4-5) tujuan dari pemberian asuhan 

kebidanan pada masa nifas adalah sebagai berikut: 
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a) Menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik fisik maupun 

psikologis. 

b) Mendeteksi masalah, mengobati, dan merujuk bila terjadi 

komplikasi pada ibumaupun bayinya. 

c) Memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan 

kesehatan diri, nutrisi, KB,cara dan manfaat menyusui, 

imunisasi, serta perawatan bayi sehari-hari. 

d) Memberikan pelayanan KB. 

6. Peran dan tanggung jawab bidan pada asuhan masa nifas 

Menurut Saleha (2009; h. 5) peran bidan pada masa nifas 

adalah sebagai berikut: 

a) Memberikan dukungan yang terus-menerus selama masa 

nifas yang baik dansesuai dengan kebutuhan ibu agar 

mengurangi ketegangan fisik dan psikologisselama 

persalinan dan nifas. 

b) Sebagai promotor hubungan yang erat antara ibu dan bayi 

secara fisik danpsikologis. 

c) Mengondisikan ibu untuk menyusui bayinya dengan cara 

meningkatkan rasanyaman. 

7. Adaptasi psikologi masa nifas 

Dalam menjalani adaptasi setelah melahirkan, ibu nifas akan 

mengalami fase-fase sebagai berikut: 

a) Adaptasi psikologi ibu masa nifas 

(1) Fase taking in 
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Fase taking in yaitu periode ketergantungan yang 

berlangsung pada hari pertama sampai hari kedua 

setelah melahirkan.Pada saat fase ini perhatian ibu 

terutama pada dirinya sendiri. 

Gangguan psikologis yang mungkin dirasakan ibu 

pada fase ini adalah sebagai berikut: 

(a) Kekecewaan karena tidak mendapatkan apa yang 

diinginkan tentang bayinya misalkan: jenis kelamin 

tertentu, warna kulit, dsb. 

(b) Ketidaknyamanan sebagai akibat dari perubahan fisik 

yang dialami ibu misalnya rasa mules akibat dari 

kontraksi rahim, payudara bengkak, akibat luka jahitan, 

dsb. 

(c) Rasa bersalah karena belum bisa menyusui bayinya. 

(d) Suami atau keluarga yang mengkritik ibu tentang cara 

merawat bayinya dan cenderung melihat saja tanpa 

membantu. Ibu akan merasa tidak nyaman karena 

sebenarnya hal tersebut bukan hanya tanggung jawab 

ibu saja, tetapi tanggung jawab bersama. 

(Mritalia,2012;hal:30) 

(2) Fase taking hold 

Fase taking hold adalah fase yang berlangsung antara 

3-10 hari setelah melahirkan. Pada fase ini, ibu merasa 

khawatir akan ketidakmampuannya dan rasa tanggung 

jawabnya dalam merawat bayi. Ibu memiliki perasaan 
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yang sangat sensitif sehingga mudah tersinggung dan 

gampang marah. 

Pada fase ini ibu memerlukan dukungan karena saat 

ini merupakan kesempatan yang baik untuk menerima 

berbagai penyuluhan dalam merawat diri dan bayinya 

sehingga timbul percaya diri. Tugas sebagai tenaga 

kesehatanadalah misalnya dengan mengajarkan cara 

merawat bayi, cara menyusui yang benar, cara merawat 

luka jahitan, mengajarkan senam nifas, memberikan 

pendidikan kesehatan yang diperlukan ibu seperti gizi, 

istirahat, kebersihan diri, dll. (Maritalia.2012;hal:31-32) 

(3) Fase letting go 

Fase letting go merupakan fase menerima tanggung 

jawab akan peran barunya yang berlangsung sepuluh hari 

setelah melahirkan. Ibu sudah dapat menyesuaikan diri, 

merawat diri dan bayinya, serta kepercayaan dirinya 

sudah meningkat. 

Dukungan dari suami dan keluarga masih sangat 

diperlukan ibu.Suami dan keluarga dapat membantu 

merawat bayi, mengerejakan urusan rumah tangga 

sehingga ibu tidak terlalu terbebani.Ibu memerlukan 

istirahat yang cukup sehingga mendapatkan kondisi fisik 

yang bagus untuk dapat merawat bayinya. 

(Maritalia.2012;hal:32) 
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b) Postpartum blues 

Postpartum blues atau sering juga disebut maternity blues 

atau sindrom ibu baru yaitu sindrom gangguan efek ringan 

pada minggu pertama setelah persalinan dengan ditandai 

gejala-gejala berikut ini:(Maritalia.2012;hal:32) 

(1) Reaksi depresi/sedih/disforia 

(2) Sering menangis 

(3) Mudah tersinggung 

(4) Cemas 

(5) Labilitas perasaan 

(6) Cenderung menyalahkan diri sendiri 

(7) Gangguan tidur dan gangguan nafsu makan 

(8) Kelelahan 

(9) Mudah sedih 

(10) Cepat marah 

(11) Mood mudah berubah, cepat menjadi sedih, dan 

cepat pula menjadi gembira 

(12) Perasaan terjebak dan juga marah terhadap 

pasangannya, serta bayinya 

(13) Perasaan bersalah 

(14) Pelupa  

Puncak dari postpartum blues ini 3-5 hari setelah 

melahirkan dan berlangsung dari beberapa hari sampai 2 

minggu. Stres dan riwayat depresi dapat memengaruhi 

apakah postpartum blues terus menjadi depresi besar, oleh 
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karena itu postpartum harus segera ditindaklanjuti. 

(Mritalia.2012;hal:33) 

Faktor-faktor penyebab timbulnya postpartum blues 

adalah sebagai berikut: (Maritalia.2012;hal:34) 

(1) Faktor hormonal, berupa perubahan kadar estrogen, 

progesteron, prolaktin, serta estriol yang terlalu rendah. 

Kadar estrogen turun secara tajam setelah melahirkan 

dan ternyata estrogen memiliki efek supresi aktivitas 

enzim non-adrenalin maupun serotin yang berperan 

dalam suasana hati dan kejadian depresi. 

(2) Ketidaknyamanan fisik yang dialami sehingga 

menimbulkan perasaan emosi pada wanita 

pascamelahirkan, misalnya: rasa sakit akibat luka jahit 

atau bengkak pada payudara. 

(3) Ketidakmampuan beradaptasi terhadap perubahan-

perubahan yang terjadi. 

(4) Faktor umumdan jumlah anak. 

(5) Pengalaman dalam proses kehamilan dan persalinannya. 

(6) Latar belakang psikososial wanita tersebut misalnya: 

tingkat pendidikan, kehamilan yang tidak diinginkan, 

status perkawinan, atau riwayat gangguan jiwa pada 

wanita tersebut. 

(7) Dukungan yang diberikan dari lingkungan, misalnya dari 

suami, orang tua, dan keluarga. 
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(8) Stress yang dialami oleh wanita itu sendiri misalnya: 

karena belum bisa menyusui bayinya, rasa bosan 

terhadap rutinitas barunya. 

(9) Kelelahan pasca bersalin. 

(10) Ketidaksiapan terhadap perubahan peran yang 

terjadi pada wanita tersebut. 

(11) Rasa memiliki bayinya yang terlalu dalam sehingga 

takut yang berlelbihan akan kehilangan bayinya. 

(12) Masalah kecemburuan dari anak yang 

terdahulunya. 

Berbagai cara untuk mengatasi postpartum blues adalah 

sebagai berikut: (Maritalia.2011;hal:68) 

(1) Persiapan diri yang baik selama kehamilan untuk 

menghadapi masa nifas. 

(2) Komunikasikan segala permasalahan atau hal yang ingin 

disampaikan. 

(3) Selalu membicarakan rasa cemas yang dialami. 

(4) Bersikap tulus serta ikhlas terhadap apa yang telah 

dialami dan berusaha melakukan peran barunya sebagai 

seorang ibu dengan baik. 

(5) Cukup istirahat. 

(6) Menghindari perubahan hidup yang drastis. 

(7) Berolahraga ringan. 

(8) Berikan dukungan dari semua keluarga, suami, atau 

saudara. 
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(9) Konsultasikan pada tenaga kesehatan atau orang yang 

professional agar dapat memfasilitasi faktor risiko lainnya 

selama masa nifas dan membantu dalam melakukan 

upaya pengawasan. 

8. Kebutuhan dasar ibu pada masa nifas 

Menurut Sulistyawati (2015; h. 97-103) kebutuhan dasar ibu 

pada masa nifas antara lain: 

a) Pemenuhan gizi 

(1) Mengkonsumsi tambahan kalori tiap hari sebanyak 500 

kalori. 

(2) Makan dengan diet seimbang, cukup protein, mineral dan 

vitamin. 

(3) Minum sedikitnya 3 liter setiap hari, terutama setelah 

menyusui. 

(4) Mengkonsumsi tablet zat besi selama masa nifas. 

(5) Minum kapsul vitamin A (200.000 IU) agar dapat 

memberikan vitamin A kepada bayinya melalui ASI.  

b) Ambulasi  

Mobilisasi sebaiknya dilakukan secara bertahap.diawali 

dengan gerakan miring ke kanandan ke kiri diatas tempat 

tidur. Mobilisasi ini tidak mutlak, bervariasi tergantung pada 

ada tidaknya komplikasi persalinan, nifas dan status 

kesehatan ibu sendiri. Terkait dengan mobilisasi, ibu 

sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut: 
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(1) Mobilisasi jangan dilakukan terlalu cepat karena bisa 

menyebabkan ibu terjatuh. Apalagi bila kondisi ibu masih 

lemah atau memiliki penyakit jantung. Namun, obilisasi 

yang terlambat dilakukan juga tidak baik pengaruhnya 

bagi ibu karena bisa menyebabkan gangguan fungsi 

organ tubuh, tersumbatnya aliran darah,gangguan fungsi 

otot-rangka dan lain-lain. 

(2) Pastikan bahwa ibu bisa melakukan gerakan-gerakan di 

atas secara bertahap, jangan terburu-buru. 

(3) Pemulihan pasca bersalin akan berlangsung lebih cepat 

bila ibu melakukan mobilisasi dengan benar dan tepat, 

terutama untuk system peredaran darah, pernafasan dan 

otot-rangka. 

(4) Jangan melakukan mobilisasi secara berlebihan karena 

bisa menyebabkan meningkatnya beban kerja jantung. 

c) Eliminasi 

Memasuki masa nifas, ibu diharapkan untuk berkemih 

dalam 6-8 jam pertama. Pengeluran urin masih tetap 

dipantau dan diharapkan setiap kali berkemih urin yang 

keluar minimal sekitar 150 ml. Ibu nifas yang mengalami 

kesulitan dalam berkemiih kemungkinan disebabkan oleh 

menurunnya tonus otot kandung kemih,adanya edema 

akibat trauma persalinan dan rasa takut timbulnya rasa nyeri 

setiap kali berkemih. 
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d) Kebersihan diri 

Pada masa nifas yang berlangsung selama lebih kurang 

40 hari, kebersihan vagina perlu mendapat perhatian lebih. 

Vagina merupakan bagian dari jalan lahir yang dilewati janin 

pada saat proses persalinan. Kebersihan vagina yang tidak 

terjaga dengan baik pada masa nifas dapat menyebabkn 

timbulnya infeksi pada vagina itu sendiri yang dapat 

meluassampai ke rahim. 

e) Istirahat 

Masa nifas sangat erat kaitannya dengan gangguan pola 

tidur yang dialami ibu, terutama segera setelah melahirkan. 

Pada tiga hari pertama dapat merupakan hari yang sulit bagi 

ibu akibat menumpuknya kelelahan karena proses 

persalinan dan nyeri yang timbul pada luka perineum. 

Secara teoritis, pola tidur akan kembali mendekati normal 

dalam 2 sampai 3 minggu setelah persalinan. 

f) Seksual 

Dilakukan apabila ibu sudah tidak mengelluarkan darah 

lagi dan kemaluan dan jalan lahirnya sudah tidak merasakan 

nyeri. 

g) Latihan/senam nifas 

Senam ini dilakukan perlahan dan sedini mungkin setelah 

persalinan dimulai dari latihan senam kegel terlebih dahulu 

secara rutin. 
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9. Komplikasi masa nifas 

Menurut Mritalia (2012; h. 57-66) beberapa penyulit dan 

komplikasi yang sering dialami ibu selama masa nifas berikut: 

a) Infeksi nifas 

Peradangan yang terjadi pada organ reproduksi yang 

disebabkan oleh masuknya mikroorganisme atau virus ke 

dalam organ reproduksi tersebut selama proses persalinan 

dan masa nifas. Macam-macam infeksi nifas diantaranya: 

(1) Endomeritis : peradangan atau infeksi yang terjadi pada 

endometrium. 

(2) Peritonitis : peradangan atau infeksi yang terjadi pada 

peritonitisterjadi akibat menyebarnya atau meluasnya 

infeksi yang terjadi pada uterus melalui pembuluh limfe. 

(3) Mastitis : peradangan atau infeksi yang terjadi pada 

payudara atau mammae. 

(4) Thrombophlebitis : perjalaran infeksi melalui vena. 

b) Perdarahan post partum 

Perdarahan yang terjadi pada jalan lahir ang volumenya 

lebih dari 500 ml dan berlangsung selama 24 jam setelah 

bayi lahir. Menurut waktu terjadinya, perdarahan post partum 

dibagimenjadi 2 tahap yaitu: 

(1) Post partum dini atau post partum primer : perdarahan 

terjadi selama 24 jam pertama setelah bayi lahir. 

(2) Post partum lanjut atau post partum sekunder : 

perdarahan terjadi setelah 24 jam pertama sejak bayi 
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lahir.post partum dapat disebabkan oleh beberapa faktor, 

diantaranya: 

(a) Atonia uteri : suatu keadaan dimana uterus gagal 

berkontraksi dengan baik setelah persalinan. 

(b) Retensio plasenta : suatu keadaan dimana plasenta 

belum lahir dalam waktu lebih dari 30 menit setelah 

bayi lahir. 

(c) Inversio uteri : suatu keadaan dimana fundus uteri 

terbalik sebagian atau seluruhnya ke dalam kavum 

uteri. 

(d) Robekan jalan lahir : merupakan laserasi atau luka 

yang terjadi di sepanjang jalan lahir (perineum) akibat 

proses persalinan. 

 

E. KELUARGA BERENCANA 

1. Pengertian keluarga berencana 

Program keluarga berencana (KB) adalah upaya mengatur 

kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur 

kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai 

dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang 

berkualitas (profil Kesehatan Indonesia. 2015; h. 150).  

Keluarga berncana (KB) adalah suatu upaya yang dilakukan 

manusia untuk mengatur secara sengaja kehamilan dalam 

keluarga secara tidak melawan hukum dan moral pancasila untuk 

kesejahteraan keluarga. Tujuan KB adalah membentuk keluarga 
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bahagia dan sejahtera sesuai dengan keadaan sosial ekonomi 

suatu keluarga dengan cara pengturan kelahiran anak, 

pendewasaan usia perkawinan, peningktkan ketahanan dan 

kesejahteran keluarga agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya 

( Maritalia. 2012; h. 101). 

2. Penapisan Klien 

Penapisan klien merupakan upaya untuk melakukan tela’ah 

dan kajian tentang kondisi kesehatan klien dengan kesesuaian 

penggunaan metode kontrasepsi yang diinginkan.Tujuan utama 

penapisan klien untuk menentukan keadaan yang membutuhkan 

perhatian khusus dan masalah (misalnya diabetes atau tekanan 

darah tinggi) yang membutuhkan pengamatan dan pengelolaan 

lebih lanjut. 

Untuk sebagian besar klien bisa diselesaikan dengan cara 

anamnesis terarah, sehingga masalah utama dikenali atau 

memungkinkan hamil dapat dicegah. Sebagian besar cara 

kontrasepsi, kecuali AKDR dan kontrasepsi mantap tidak 

membutuhkan pemeriksaan fisik maupun panggul. Pemeriksaan 

laboratorium untuk klien Keluarga Berencana dan klien baru tidak 

diperlukan karena : 

a) Sebagian besar klien KB berusia muda (umur 16 – 35 tahun) 

dan umumnya sehat. 

b) Pada wanita, masalah kesehatan reproduksi (misalnya 

kanker genital dan kanker payudara, fibroma uterus) jarang 

di dapat pada umur sebelum 35 tahun atau 40 tahun. 
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c) Pil kombinasi yang sekarang tersedia berisi estrogen dan 

progestin lebih baik karena efek sampingnya jarang 

menimbulkan masalah medis. 

d) Pil progestin, suntikan, dan susuk bebas dari efek yang 

berhubungan dengan estrogen dan dosis progestin yang 

dikeluarkan perhari bahkan lebih rendah dari pil kombinasi. 

Tabel 2.3 : Daftar Tilik Penapisan Klien. Metode 
reversibel 

Metode hormonal (pil kombinasi; pil 
progestin, suntikan dan susuk) 

Ya Tidak 

Hari pertama haid terakhir 7 hari yang lalu 
atau lebih. 

  

Menyusui dan kurang dari 6 minggu pasca 
persalinan 1,2. 

  

Perdarahan/ perdarahan bercak antara haid 
setelah senggama. 

  

Ikterus pada kulit atau mata.   

Nyeri kepala hebat atau gangguan visual.   

Nyeri hebat pada betis, paha atau dada, atau 
tungkai bengkak (oedema). 

  

Tekanan darah di atas 160/ 90 mmHg.   

Massa atau benjolan pada payudara.   

Sedang minum obat – obatan anti kejang .   

Hari pertama haid terakhir 7 hari yang lalu.   

AKDR (semua jenis pelepasan tembaga dan 
progestin) 

Ya Tidak 

Klien (pasangan) mempunyai pasangan seks 
lain. 

  

Infeksi menular seksual (IMS).   

Penyakit radang panggul atau kehamilan 
ektopik. 

  

Haid banyak (lebih 1 – 2 pembalut tiap 4 
jam). 
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Haid lama (lebih dari 8 hari).   

Dismenorea berat yang membutuhkan 
analgetika dan/atau istirahat baring. 

  

Perdarahan/ perdarahan bercak antara haid 
atau setelah senggama/gejala penyakit 
jantung valvular atau kongenital. 

  

Sumber: Sarwono (2010) 

(1) Apabila klien menyusui dan kurang dari 6 minggu 

postpartum maka pil kombinasi adalah metode panggilan 

terakhir. 

(2) Tidak cocok untuk pil progestin (minipil), suntikan (DMPA 

atau NET - EN), atau susuk 

(3) Tidak cocok untuk suntikan progestin (DMPA atau NET - 

EN) 

(4) Tidak cocok untuk AKDR pelepas – progestin 

Selain itu, dahulu tenaga kesehatan cenderung 

menggunakan syarat pemakaian metode kontrasepsi secara 

berlebihan sehingga mempengaruhi pemilihan metode dari 

klien. Akibatnya, banyak permintaan pemeriksaan lab yang 

sebenarnya tidak di perlukan (misalnya pemeriksaan 

kolesterol, fungsi hati, glukosa atau pap smear). Walaupun 

permintaan menjadi klien KB menjadi meningkat, 

kemampuan pelayanan terbatas karena tidak tersedianya 

laboratorium untuk pemeriksaan sehingga menghambat 

terhadap pemilihan kontrasepsi dan pelaksananan 

pelayanan. Karena itu klien dapat memperoleh cara 

konrasepsi yang terbaik sesuai pilihannya, penilaian cara 
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klien harus di batasi pada prosedur yang di perlukan untuk 

semua klien pada setiap tatanan. 

Jika semua keadaan di atas ”tidak” (negatif) dan tidak 

dicurigai adanya kehamilan, maka dapat di teruskan dengan 

konseling metode khusus. Bila respon banyak yang dalam 

“iya” (positif), berarti klien perlu di evaluasi sebelum 

keputusan akhir dibuat. 

Catatan : klien tidak selalu memberikan informasi yang 

benar tentang kondisi di atas. Namun, petugas kesehatan 

harus mengetahui bagaimana keadaan klien sebenarnya bila 

di perlukan petugas dapat mengulangi pertanyaan yang 

berbeda. Perlu juga di perhitungkan masalah sosial ,budaya 

atau agama yang mungkin berpengaruh terhadap respon 

klien tersebut (pasangannya). 

 

Tabel 2.4Daftar Tilik Penapisan Klien Metode Irreversibel 
(Tubektomi) 

Keadaan klien Dapt dilakukan pada 
fasilitas rawat jalan 

Dilakukan difasilitas 
rujukan 

Keadaan umum 
(anamnesis 
pemeriksaan 
fisik). 

Kedaan umum baik, 
tidak ada tanda-tanda 
apenyakit jantung, 
paru, atau ginjal. 

Diabetes tidak 
terkontrol, riwayat 
gangguan pembekuan 
darah, ada tanda - 
tanda penyakit 
jantung, paru atau 
ginjal. 

Keadaan 
emosional 

Tenang Cemas,takut 

Tekanan darah Kurang dari 
160/100mmHg 

≥ 160/100mmHg 

Berat badan 35-85 kg >85kg ; < 35kg 
Riwayat operasi 
abdomen/panggul
. 

Bekas secsio sesaria 
(tanpa perlekatan). 

Operasi abdomen 
lainya,perlekatan atau 
terdapat kelaianan 
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pada pemerikaan 
panggul. 

Riwayat radang 
panggul, hamil 
ektopik, 
apendisitis. 

Pemeriksaan dalam 
normal 

Pemeriksaan dalam 
ada kelainan. 

Anemia HB ≥ 8g% HB < 8g% 

 
Tabel 2.5 Daftar Tilik Penapisan Klien. 
Metode Irreversibel (vasektomi) 

Keadan klien Dapat dilakukan 
pada fasilitas 
berjalan 

Dilakukan pada fasilitas 
rujukan 

Keadaan umum 
(anamnesis, 
pemeiksaan fisik). 

Keadaan umum baik, 
tidak ada tanda 
penyakit jantung, 
paru atau ginjal. 

Diabetes tidak 
terkontrol, riwayat 
gangguan pembekuan 
darah, ada tanda 
penyakit jantung, paru 
atau ginjal. 

Keadaan 
emosional 

Tenang Cemas takut 

Tekanan darah < 160/100mmHg ≥160/100mmHg 

Infeksi atau 
kelainan 
skrotum/inguinal. 

Normal Tanda-tanda infeksi 
atau ada kelainan. 

Anemia HB ≥ 8g% HB < 8g% 

Sumber: Sarwono (2010) 

 

Meyakini bahwa klien tidak hamil Klien tidak hamil apabila : 

(1) Tidak senggama sejak haid terakhir 

(2) Sedang memaka metode efektif secara baik dan benar 

(3) Sekarang didalam 7 hari pertama haid terakhir 

(4) Didalam 4 minggu pasca persalinan 

(5) Dalam 7 hari pasca keguguran 

(6) Menyusui dan tidak haid 

Pemerksaan fisik jarang dibutuhkan kecuali untuk 

menyingkirkan kehamilan yang lebih dari 6-8 minggu. 
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Laboratorium 

Uji kehamilan yang biasa tidak selalu menolong, 

kecuali tersedia uji kehamilan yang lebih sensitif. Jika tidak 

tersedia kehamilan yang sensitif, klien di anjurkan memakai 

kontrasepsi barier sampai haid berikutnya.Amenorea laktasi 

sebagai andalan cara kontrasepsiMetode Amenorea Laktasi 

(MAL) sangat efektif dalam mencegah kehamilan 

(pencegahan 98% jika dilaksanakan secara benar pada 6 

bulan pertama pasca persalinan; pencegahan 93% jika 

dilaksanakan samapi 12 bulan pasca persalinan). 

Pada perpanjangan masa menyusui petugas 

kesehatan dapat meyakinkan bahwa wanita tersebut tidak 

akan hamil bila sampai 6 bulan pasca persalinan 

melaksanakan MAL dengan baik.Untuk klien yang akan 

memakai kotrasepsi alam jangka panjang (suntikan, norplant 

atau AKDR) yang sudah lebih 6 bulan pasca persalinan 

disarankan untuk dilakukan pemeriksaan dalam guna 

menyingkirkan kehamilan. 

Tabel 2.6 Prosedur Penapisan Klien 
Prosedur KBA 

atau 
MAL 

Metod
e 
barier 
(kondo
m) 

Meode 
hormonal 
(pil 
kombinasi,pil 
progestin/sunti
kan/implan) 

AKDR Kontap 
wanita/ 
pria 

Penapisan 
reproduksi 

Tidak Tidak Ya (liat daftar)1 Ya (liat 
daftar) 

Ya (liat 
daftar)
2 

SeleksiISR//I
MS resiko 
tinggi 

Tidak Tidak Tidak Ya Ya 

Pemeriksaan Tidak Tidak Tidak3 Ya - 
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Wanita 
umum 

- - Tidak - Ya 

Abdomen - - Tidak Ya Ya 

Pemeriksaan 
speculum 

- Tidak Tidak Ya Ya 

Pemerksan 
dalam 

- Ya Tidak Ya Ya 

Pria(lipatpah
a,penis,testis
,skrotum) 

- Tidak - - Ya 

Sumber : Sarwono (2010) 

3. Jenis-jenis Kontrasepsi  

a) Kontrasepsi Tanpa Menggunakan Alat/Obat 

(1) Senggama Terputus (Koitus Interruptus) 

(a) Definisi 

Senggama terputus ialah penarikan penis dari 

vagina sebelum terjadinya ejakulasi. Hal ini 

berdasarkan kenyataan, bahwa akan terjadinya 

ejakulasi didasari sebelumnya oleh sebagian besar 

laki-laki, dan sebelum itu masih ada waktu kira-kira 

“detik” sebelum ejakulasi terjadi. Waktu yang singkat 

ini dapat digunakan untuk menarik penis keluar dari 

vagina.(Prawirohardjo, 2011; h. ) 

(b) Keuntungan 

(i) Tidak membutuhkan biaya 

(ii) Tidak ada efek samping 

(iii) Dapat digunakan setiap waktu 

(iv) Efektif bila digunakan dengan benar 

(v) Tidak mengganggu produksi ASI. 

(Prawirohardjo, 2011; h. 438). 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Desy Dwi Rahmawati, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2017



82 
 

 

(c) Kekurangan 

(i) Untuk menyukseskan cara ini dibutuhkan 

pengendalian diri yang benar dari pihak laki-laki 

(ii) Dapat menimbulkan neurasteni 

(iii) Memutus kenikmatan dalam berhubungan 

seksual.(Prawirohardjo, 2011; h. 438). 

(2) Pembilasan Pascasanggama ( Postcoital Doucbe) 

Pembilasan vagina dengan air biasa dengan atau 

tanpa tambahan larutan obat (cuka atau obat lain) segera 

setelah koitus merupakan suatu cara yang telah dilakukan 

lama sekali untuk tujuan kontrasepsi. Maksutnya ialah 

untuk mengeluarkan sperma secara mekanik dari 

vagina.Penambahan cuka ialah untuk memperoleh efek 

spermisida serta menjaga asiditas vagina. 

Efektifitas cara ini mengurangi kemungkinan 

terjadinya konsepsi hanya dalam batas-batas tertentu 

karena sebelum dilakukannya pembilasan spermatozoa 

dalam jumlah besar sudah memasuki serviks uteri. 

(Prawirohardjo, 2011; h. 439). 

(3) Perpanjangan Masa Menyusui Anak (Prolonged 

Lactation) 

Sepanjang sejarah perempuan mengetahui bahwa 

kemungkinan untuk menjadi hamil menjadi lebih kecil 

apabila mereka terus menyusui anaknya setelah 
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melahirkan.Maka, memperpanjang masa laktasi sering 

dilakukan untuk mencegah kehamilan. 

Efektifitas menyusui anak dapat mencegah ovulasi 

dan memperpanjang amenorea postpartum. Tetapi suatu 

saat ovulasi akan terjadi lagi dan akan mendahului haid 

pertama setelah partus. Bila hal ini terjadi, konsepsi dapat 

terjadi selagi perempuan tersebut masih dalam keadaan 

amenorea dan terjadilah kehamilan kembali setelah 

melahirkan sebelum mendapatkan haid. (Meberumbung) 

(4) Pantang Berkala (Rbytbm Metbod) 

Cara ini mula-mula diperkenalkan oleh Kyusaku 

Ogino dari jepang dan Herman Knaus dari jerman, kira-

kira pada waktu yang bersamaan, yaitu sekitar tahun 

1931.Mereka bertitik tolak dari hasil penyelidikan mereka 

bahwa seorang perempuan hanya dapat hamil selama 

beberapa hari saja dalam daur haidnya. Masa subur yang 

juga disebut “fase ovulasi” mulai 48 jam sebelum ovulasi 

dan berakhir 24 jam setelah ovulasi. 

Kesulitan cara ini ialah sulit menentukan waktu 

yang tepat dari ovulasi. Ovulasi umumnya terjadi 12 + 2 

hari sebelum hari pertama haid yang akan datang. 

Dengan demikian pada perempuan yang haid tidak 

teratur sangat sulit atau sama sekali tidak dapat 

diperhitungkan saat terjadinya ovulasi. Selain itu pada 

perempuan yang haid teratur pun ada kemungkinan 
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hamil, oleh salah satu sebab (misalnya sakit) ovulasi tidak 

datang pada waktunya atau sudah datang sebelum saat 

semestinya.(Prawirohardjo, 2011; h.439). 

Efektifitas cara ini akan lebih tepat jika dibarengi 

dengan cara pengukuran suhu basal badan (SBB); 

dengan pengukuran ini dapat ditentukan dengan tepat 

saat terjadinya ovulasi. Menjelang ovulasi suhu basal 

badan turun, kurang dari 24 jam sesudah ovulasi suhu 

basal badan naik lagi sampai tingkat lebih tinggi daripada 

tingkat suhu sebelum ovulasi, dan tetap tinggi sampai 

akan terjadinya haid. Dengan demikian betuk grafik suhu 

basal badan adalah bifasis, dengan dataran pertama lebih 

rendah daripada dataran kedua, dengan saat ovulasi 

diantaranya (Prawirohardjo, 2011; h. 440). 

Dengan menggunakan suhu basal badan, 

kontrasepsi dengan cara pantang berkala dapat 

ditingkatkan efektifitasnya. Akan tetapi, harus diingat 

bahwa bebrapa faktor dapat menyebabkan kenaikan suhu 

basal badan tanpa terjadinya ovulasi, misalnya karena 

infeksi, kurang tidur, atau minum alkohol (Prawirohardjo, 

2011; h. 440). 

b) Kontrasepsi Alamiah dengan Alat 

(1) Kondom  

Pemakaian kondom untuk tujuan kontrasepsi baru 

dimulai kira-kira pada abad ke-18 di Inggris.Pada 
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mulanya kondom terbuat dari usus biri-biri.Pada tahun 

1844 Goodyear telah berhasil membuat kondom dari 

karet.Kondom yang klasik terbuat dari karet (lateks) dan 

usus biri-biri. 

Prinsip kerja kondom ialah sebagai perisai dari 

penis sewaktu melakukan koitus, dan mencegah 

pengumpulan sperma dalam vagina.Bentuk kondom 

adalah silindris dengan pinggir yang tebal pada ujung 

yang terbuka, sedang ujung yang buntu berfungsi sebagai 

penampung sperma. Biasanya diameternya kira-kira 31-

36,5 mm dan panjangnya lebih kurang 19 cm. 

Keuntungan kondom, selain untuk memberi 

perlindungan terhadap penyakit kelamin, juga dapat 

digunakan untuk tujuan kontrasepsi.Kekurangannya ialah 

ada kalanya pasangan yang mempergunakan merasakan 

selaput karet tersebut sebagai penghalang kenikmatan 

sewaktu melakukan koitus.Ada pula pasangan yang tidak 

memakai kondom oleh karena adanya asosiasi dengan 

soal pelacuran. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika 

menggunakan kondom. 

(a) Jangan melakukan koitus saat kondom belum 

terpasang dengan baik 
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(b) Pasanglah kondom sepanjang penis yang sedang 

dalam ereksi. Pada laki-laki yang belum bersunat 

prepusium harus ditarik terlebih dahulu 

(c) Tinggalkan sebagian kecil dari ujung kondom untuk 

menampung sperma 

(d) Pergunakanlah bahan pelican secukupnya pada 

permukaan kondom untuk mencegah terjadinya 

robekan 

(e) Keluarkan penis dari vagina sewaktu masih dalam 

keadaan ereksi dan tahanlah kondom pada tempatnya 

ketika penis dikeluarkan dari vagina supaya sperma 

tidak tumpah (Prawirohardjo, 2011; h. 441). 

(2) Diafragma Vaginal 

Dalam bentuk aslinya diafragma vaginal ini terbuat 

dari cincin karet yang tebal, dan diatasnya diletakan 

selembar karet tipis.Kemudian dilakukan modifikasi 

dengan semacam per arloji; diatasnya diletakan karet tipis 

yang berbentuk kubah (dome). Ukuran diafragma vaginal 

yang beredar dipasaran mempunyai diameter antara 55 

sampai 100 mm. tiap-tiap ukuran mempunyai perbedaan 

diameter masing-masing 5 mm. besarnya ukuran 

diafragma yang akan dipakai oleh akseptor ditentukan 

secara individual. (Prawirohardjo, 2011; h. 442).  

Pada keadaan-keadaan tertentu pemakaian 

diafragma tidak dibenarkan, misalnya pada (1) sistokel 
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yang berat; (2) prolapses uteri; (3) fistula vagina; (4) 

hiperantefleksio atau hiperetrofleksio dan uterus. 

(Prawirohardjo, 2011;h.443) 

Keuntungan dari cara ini adalah (1) hampir tidak 

ada efek sampung; (2) dengan motivasi yang baik dan 

pemakaian yang betul, hasilnya cukup memuaskan; (3) 

dapat dipakai sebagai pengganti pil, IUD, atau pada 

perempuan yang tidak boleh mempergunakan pil atau 

IUD oleh karena sesuatu sebab (Prawirohardjo, 

2011;h.443). 

Kelemahan diafragma vaginal ini ialah (1) 

diperlukannya motivasi yang cukup kuat; (2) umumnya 

hanya cocok untuk perempuan yang terpelajar dan tidak 

untuk dipergunakan secara masal; (3) pemakaian yang 

tidak teratur dapat menimbulkan kegagalan; (4) tingkat 

kegagalan lebih tinggi dari pada pil atau IUD 

(Prawirohardjo, 2011; h. 433). 

c) Kontrasepsi Hormonal 

  Dibawah pengaruh hipotalamus, hipofisis 

mengeluarkan hormone gonadotro[in Follicle Stimulating 

Hormone (FSH), Luteinizing Hormone (LH). Hormone-

hormon ini dapat merangsang ovarium untuk membuat 

estrogen dan progesterone.Dua hormone yang terakhir ini 

menumbuhkan endometrium pada waktu daur haid, dalam 

keseimbangan tertentu menimbulkan ovulasi, dan 
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penurunan kadarnya mengakibatkan desintegrasi 

endometrium dan haid.Penyelidikan lebih lanjut menunjukan 

bahwa baik estrogen maupun progesterone dapat mencegah 

ovulasi (Prawirohardjo, 2011; h. 444).  

Kemudian sebagai hasil penyelidikan lebih lanjut, 

diadakan pil sekuensial, mini pill, morning after pill, dan 

Depo-Provera yang dapat diberikan sebagai suntikan. 

Dewasa ini masih terus dilakukan kegiatan untuk 

menemukan suatu cara kontrasepsi hormonal yang 

mempunyai daya guna tiggi dan dengan efek samping yang 

sekecil mungkin. (Prawirohardjo, 2011;h. 445) 

(1) Pil kontrasepsi kombinasi 

(a) Kontaindikasi 

Tidak semua perempuan dapat menggunakan 

pil kombinasi untuk kontrasepsi. Kontraindikasi 

terhadap pengunaannya dapat dibagi dalam 

kontraindikasi mutlak dan relatif. 

(i) Kontra indikasi mutlak: termasuk adanya tumor-

tumor yang dipengaruhi estrogen, penyakit hati 

yang aktif, baik akut ataupun menahun; pernah 

mengalami trombo-flebitis, trombo-emboli, kelainan 

serebro-vaskuler; diabetes melitus; dan kehamilan. 

(ii) Kontraindikasi relatif: depresi; migrain; mioma uteri; 

hipertensi; oligomenorea dan amenorea 

(Prawirohardjo, 2011; h.447) 
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(b) Kekurangannya harus diminum setiap hari, sehingga 

kadang-kadang merepotkan, motivasi harus kuat, 

adanya efek samping walaupun sifatnya sementara 

seperti mual, sakit kepala, dan muntah nyeri buah 

dada. (Prawirohardjo, 2011;h.448) 

(c) Kelebihan dari kontrasepsi tersebut adalah resiki 

terhadap kesehatan kecil, tidak pengaruh terhadap 

hubungan suami istri, tidak dilakukan pemeriksaan 

dalam, jangka panjang, siklus haid jadi teratur, 

efektivitasanya dapat dipercaya (daya guna teoritis 

hampir 100%, daya guna pemakaian 95-98%), 

frekuensi koitus tidak perlu diatur. (Prawirohardjo, 

2011;h.447). 

(2) Pil sekensial 

Di Indonesia pil sekuensial tidak diedarkan.Pil 

sekuensial itu tidak seefektif pil kombinasi, dan 

pemakaiannya hanya dianjurkan pada hal-hal tetrentu 

saja.Pil diminum yang hanya mengandung estrogen saja 

untuk 14-16 hari, disusul dengan pil yang mengandung 

estrogen dan progesterone untuk 5-7 hari (Sarwono 

Prawirohardjo, 2011;h.448) 

(3) Mini-pill (Continous Low-dose Progesterone Pill, atau 

Prostagen Only Pill) 

Pada tahun 1965 rudell dan kawan-kawan 

menemukan bahwa pemberian progestagen (klormadinon 
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asetat) dalam dosis kecil (0,5 mg per hari) menyebabkan 

perempuan tersebut menjadi infertile. Mini-pill bukan 

merupakan penghambat ovulasi oleh karena selama 

memakan pil mini ini kadang-kadang ovulasi masih dapat 

terjadi.Efek utamanya ialah terhadap lender serviks, dan 

juga terhadap endometrium, sehingga nidasi blastokista 

tidak dapat terjadi (Prawirohardjo, 2011;h.449). 

(4) Postcoital Contraception ( Morning after pill) 

Pada tahun 1966 Morris dan Van Wagenen ( 

Amerika Serikat) menemukan bahwa estrogen dalam 

dosis tinggi dapat mencegah kehamilan  jika diberikan 

segera setelah kopitus yang tidak dilindungi. Penelitian 

dilakukan pada perempuan sukarelawan dan perempuan 

yang diperkosa. Kepada sebagian dari perempuan-

perempuan tersebut diberikan 50 mg diestilbestrol (DES) 

dan kepada sebagian lagi diberikan etinil-estradiol (EE) 

sebanyak 0,5 sampai 2 mg sehari selama 4-5 hari setelah 

terjadinya koitus. Kegagalan cara ini dilaporkan dalam 2,4 

dari jumlah kasus. Cara ini dapat menghalangi implantasi 

blastokista dalam endometrium (Prawirohardjo, 

2011;h.449). 

(5) Suntikan setiap 3 bulan (Depo Provera) 

(a) Mekanisme kerja 
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(i) Obat ini dapat menghalangi terjadinya ovulasi 

dengan jalan menekan pembentukan gonadotropin 

releasing hormone dari hipotalamus. 

(ii) Lender servik bertambah kental, sehingga 

menghambat penetrasi sperma melalui serviks uteri. 

(iii) Implantasi ovum dalam endometrium dihalangi. 

(iv) Mempengaruhi transpor ovum di 

tubuh.(Prawirohardjo, 2011;h.450). 

Keuntungan kontrasepsi suntikan berupa depo 

ialah: efektivitas tinggi; pemakaiannya sederhana; 

cukup menyenangkan bagi akseptor (injeksi hanya 4x 

setahun); reversible; dan cocok untuk ibu-ibu yang 

menyusui anak ( Prawirohardjo, 2011;h.450). 

Kekurangan metode depot ialah sering 

menimbulkan perdarahan yang tidak teratur (spotting, 

breakthrough bleeding), dan lain-lain; dapat 

menimbulkan amenorea (Prawirohardjo, 2011; h. 450). 

(6) Suntikan Setiap Bulan 

Suntikan bulanan mengandung dua macam 

hormon progestin dan estrogen seperti hormon alami 

pada tubuh perempuan. Juga disebut sebagai kontrasepsi 

suntikan kombinasi (Prawirohardjo, 2011; h. 450).  

Mekanisme kerjanya adalah mencegah keluarnya 

ovum dari ovarium (ovulasi). Efektifitasnya tergantung 

saat kembalinya untuk mendapatkan suntikan. Bila 
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perempuan mendapatkan suntikan tepat waktu, angka 

kehamilannya kurang dari 1 per 100 perempuan yang 

yang menggunakan kontrasepsi bulanan dalam satu 

tahun pertama (Prawirohardjo, 2011; h. 450). 

d) Alat kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) atau Intra Uterin 

Device (IUD) 

(1) Mekanisme Kerja IUD 

IUD pada kavum uteri menimbulkan reaksi 

peradangan endometrium yang disertai dengan sebutan 

leukosit yang dapat menghancurkan blastokista atau 

sperma. Pada pemeriksaan cairan uterus pada pemakai 

IUD sering terdapat sel-sel makrofag (fagosit) yang 

mengandung spermatozoa (Prawirohardjo, 2011; h. 452). 

Pada IUD bioaktif mekanisme kerjanya selain 

menimbulkan peradangan seperti pada IUD biasa, juga 

oleh karena ionisasi  ion logam atau bahan lain yang 

terdapat pada IUD yang mempunyai pengaruh terhadap 

sperma (Prawirohardjo, 2011; h. 452). 

(2) Jenis-jenis IUD 

lIUD dapat dibagi dalam bentuk yang terbuka 

linear dan bentuk tertutup sebagai cincin. Yang termasuk 

dalam golongan bentuk terbuka dan linear antara lain 

adalah Lippes loop, saf-coil, Dalkon Sbield, Cu-T, Sprig 

coil, dan Marguiles spiral; sedangkan yang termasuk 

dalam golongan bentuk tertutup dengan bentuk dasar 
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cincin adaah: Otaring, Antigon F, Ragap ring, Cincin 

Gravenberg, cincin Hall-Stone, Birnberg bow, dan lain-

lain. (Prawirohardjo, 2011;h.452) 

(3) Keuntungan-keuntungan IUD 

(a) Umumnya hanya memerlukan satu kali pemasangan 

dan dengan demikian satu kali motivasi 

(b) Tidak menimbulkan efek sistemik 

(c) Alat itu ekonomis dan cocok untuk penggunaan secara 

massal 

(d) Efektivitas cukup tinggi 

(e) Reversible.(Prawirohardjo, 2011;h.452). 

(4) Efek samping IUD 

(a) Perdarahan: umumnya setelah pemasangan IUD 

terjadi perdarahan sedikit-sedikit yang cepat berhenti. 

Kalau pemasangan dilakukan sewaktu haid, 

perdarahan yang sedikit-sedikit ini tidak akan diketahui 

oleh akseptor. 

(b) Rasa nyeri dan kejang di perut: rasa nyeri dan kejang 

diperut dapat terjadi segera setelah pemasangan 

IUD.Biasanya rasa nyeri ini berangsur-angsur hilang 

dengan sendirinya.Rasa nyeri dapat dikurangi atau 

dihilangkan dengan jalan memberi analgetika. 

(c) Gangguan pada suami: kadang-kadang suami dapat 

merasakan adanya benang IUD sewaktu 

bersanggama.Ini disebabkan oleh benang IUD yang 
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keluar dari porsio uteri terlalu pendek atau terlalu 

panjang. 

(d) Ekspulasi (pengeluaran sendiri): ekspulasi IUD dapat 

terjadi untuk sebagian atau seluruhnya.Ekspulasi 

biasanya terjadi pada waktu haid. (Prawirohardjo, 

2011;h.453). 

(5) Komplikasi IUD 

(a) Infeksi: IUD itu sendiri, atau benangnya yang berada 

dalam vagina, umumnya tidak menyebabkan terjadinya 

infeksi jika alat-alat yang digunakan disucihamakan, 

yakni tabung penyalur, pendorong, dan IUD.Jika terjadi 

infeksi, hal ini dapat mungkin disebabkan oleh adanya 

infeksi yang subakut atau menahun pada traktus 

genitalis sebelum pemasangan IUD. 

(b) Perforasi: Umumnya perforasi terjadi sewaktu 

pemasangan IUD walaupun bisa terjadi pula 

kemudian.Pada permulaan hanya ujung IUD saja yang 

menembus dinding uterus, tetapi lama kelamaan 

dengan adanya kontraksi uterus, IUD terdorong lebih 

jauh menembus dinding uterus, sehingga akhirnya 

keluar ke rongga perut. 

(c) Kehamilan: Jika timbul kehamilandengan IUD in situ, 

tidak akan timbul cacat pada bayi oleh karena IUD 

terletak antara selaput ketuban dan dinding Rahim. 

Jika ditemukan kehamilan dengan IUD in situ yang 
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benangnya masih kelihatan, sebaiknya IUD 

dikeluarkan sehingga kemungkinan terjadinya abortus 

setelah IUD tersebut dikeluarkan lebih kecil daripada 

IUD dibiarkan terus berada pada rongga uterus. 

(Prawirohardjo, 2011;h.454) 

(6) Pemeriksaan lanjutan (follow-up) 

Pemeriksaan sesudah IUD dipasang dilakukan 1 

minggu sesudahnya; pemeriksaan kedua 3 bulan 

kemudian, dan selanjutnya tiap 6 bulan. Tidak ada 

consensus berapa lama IUD jenis Lippes loop boleh 

terpsang dalam uterus, akantetapi demi efektivitasannya, 

IUD copper 7 atau Copper T sebaiknya diganti tiap 2-3 

tahun.(Prawirohardjo, 2011;h.455) 

(7) Cara mengeluarkan IUD 

Mengeluarkan IUD biasanya dilakukan dengan 

jalan menarik benang IUD yang keluar dari ostium uteri 

eksternum (OUE) dengan dua cara yaitu: dengan pinset, 

atau dengan cunam jika benang IUD tampak di luar OUE. 

Bila benang tidak tampak di luar OUE, keberadaan IUD 

dapat diperiksa melalui ultrasonografi atau foto 

rongten.Bila IUD masih in situ dalam kavum uteri, IUD 

dapat dikeluarkan dengan pengait IUD.Kalau ternyata 

IUD sudah mengalami translokasi masuk kedalam rongga 

perut (cavum peritonii) pengangkatan IUD dapat 
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dilakukan dengan laparaskopi atau minilaparotomi 

(Prawirohardjo, 2011;h.455) 

e) Implant 

(1) Definisis 

Susuk disebut juga sebagai alat kontrasepsi 

bawah kulit, karena dipasang kulit pada lengan atas, alat 

kontrasepsi ini disusupkan dibawah kulit lengan atas 

debelah dalam (Irianto, 2014; h. 189). 

(2) Jenis Implant 

(a) Terdiri dari 6 kapsul silastik, dimana setiap kapsulnya 

berisi levonorgestrel sebanyak 36 mg (norplant). 

(b) Terdiri dari satu kapsul silastik berisi 68 mg 3-

ketodesogestrel dan 66 mg kopelimer EVA (implanon). 

(c) Terdiri dari 2 kapsul silastik berisi levonorgestrel 75 mg 

(jadena) (Irianto, 2014; h. 191). 

(3) Cara Kerja Implant 

(a) Menekan  

f) Kontrasepsi Mantap pada Perempuan (Sterilisasi) 

(1) Definisi 

Sterilisasi ialah tindakan yang dilakukan pada tuba 

Fallopi perempuan atau kedua vas deferens laki-laki, 

yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat 

hamil atau tidak menyebabkan kehamilan lagi 

(Prawirohardjo, 2011;h.456) 
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(2) Keuntungan sterilisasi  

Motivasi hanya dilakukan satu kali saja, sehingga 

tidak diperlukan motivasi yang berulang-ulang 

(a) Efektivitas hampir 100% 

(b) Tidak mempengaruhi libido seksualitas 

(c) Tidak adanya kegagalan dari pihak pasien (patient’s 

failure) (Prawirohardjo, 2011;h. 457). 

(3) Cara-cara yang dapat dilakukan : 

(a) Cara Pomeroy: Cara pomeroy banyak dilakukan. Cara 

ini dilakukan dengan mengangkat bagian tengah tuba 

sehingga membentuk suatu lipatan terbuka,kemudian 

dasarnya diangkat dengan benang yang diserap, tuba 

diatas dasar itu dipotong. Setelah benang pengikat 

diserap, maka ujung-ujung tuba akhirnya terpisah satu 

sama lain. Angka kegagalan berkisar antara 0-0,4 % 

(Prawirohardjo, 2011;h.457). 

(b) Cara Irving: Pada cara ini tuba dipotong antara dua 

ikatan benang yang dapat diserap; ujung proksimal 

tuba ditanamkan kedalam myometrium, sedangkan 

ujung distal ditanamkan ke dalam ligamentum latum 

(Prawirohardjo, 2011;h.458). 

(c) Cara Aldridge: Peritoneum dari ligamentum latum 

dibuka dan kemudian tuba bagian distal bersama-

sama dengan fimbria ditanam kedalam ligamentum 

latum(Prawirohardjo, 2011;h.459). 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Desy Dwi Rahmawati, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2017



98 
 

 

(d) Cara uchida: Pada cara ini tuba ditarik ke luar 

abdomen melalui suatu insisi kecil (minilaparotomi) 

diatas simfisis pubis. Kemudian dilakukan suntikan di 

daerah ampulla tuba dengan larutan adrenalin dalam 

air garam dibawah serosa tuba.Akibat suntikan ini, 

mesosalping didaerah tersebut mengembung.Lalu, 

dibuat sayatan kecil di daerah yang kembung 

tersebut.Serosa dibebaskan dari tuba sepanjang kira-

kira 4-5 cm; tuba dicari dan setelah ditemukan dijepit, 

diikat, lalu digunting. Ujung tuba yang proksimal akan 

tertanam (Prawirohardjo, 2011;h.459.) 

(e) Cara kroener: Bagian fimbriamdari tuba dikeluarkan 

dari lubang operasi.Suatu ikatan dengan benang 

sutera dibuat melalui bagian dari mesosalping dibawah 

fimbria. Jahitan ini diikat dua kali, satu mengelilingi 

tuba dan yang lain mengelilingi tuba sebelah proksimal 

dari jahitan sebelumnya. Seluruh fimria 

dipotong.Setelah pasti tidak ada perdarahan, maka 

tuba dikembalikan ke dalam rongga perut 

(Prawirohardjo, 2011;h.460). 

g) Sterilisasi pada laki-laki (Vasektomi) 

(1) Indikasi Vasektomi 

Indikasi untuk melakukan vasektomei ialah bahwa 

pasangan suami isteri tidak menghendaki kehamilan lagi 
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dan pihak suami bersedia bahwa tindakan kontrasepsi 

dilakukan pada dirinya (Prawirohardjo, 2011;h. 461). 

(2) Kontraindikasi Vasektomi 

Apabila ada kelainan lokal atau umum yang dapat 

mengganggu sembuhnya luka operasi, kelainan itu harus 

disembuhkan dahulu (Prawirohardjo, 2011;h. 461). 

(3) Keuntungan Vasektomi 

(a) Tidak menimbulkan kelainan baik fisik maupun mental 

(b) Tidak mengganggu libido seksualis 

(c) Dapat dikerjakan secara poliklinis (Prawirohardjo, 

2011;h. 461). 

(4) Komplikasi Vasektomi 

Infeksi pada sayatan, rasa nuyeri atau sakit, 

terjadinya hematoma pleh karena perdarahn kapiler, 

epididimitis, terbentuknya granuloma (Prawirohardjo, 

2011; h. 462). 

(5) Kegagalan Vasektomi 

Terjadi rekanalisasi spontan, gagal mengenai dan 

memotong vas deferens, tidak diketahui adanya anomali 

dari vas deferens misalnya ada dua vas disebelah kanan 

atau kiri, koitus dilakukan sebelum vesikula seminalisnya 

betul-betul kosong (Prawirohardjo, 2011; h. 462) 
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II. TINJAUAN ASUHAN KEBIDANAN 

A. Pendokumentasian asuhan kebidanan dengan cara 7 langkah Varney 

 Manajemen kebidanan adalah pendekatan yang digunakan oleh 

bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara 

sistematis, mulai dari pengkajian, analisis data , diagnosa kebidanan , 

perencanaan , pelaksanaan dan evaluasi (ambarwati. 2010;h. 130) 

 Proses manajemen merupakan proses pemecahan masalah yang 

memperkenalkansebuah metode atau pemikiran dan tindakan-tindakan 

dengan urutan yang logis sehinggapelayanan komprehensif dan aman 

dapat tercapai. Selain itu metode ini memberikan pengertian untuk 

menyatukan pengetahuan danpenilaian yang terpisah-pisah menjadi 

satu kesatuan yang berarti (ambarwati. 2010; h.130) 

1. Pengkajian 

  Pengkajian ataupengumpulan data dasardalah 

mengumpulkan semua data yang dibtutuhkan untuk mengevluasi 

keadaan pasien. Merupakan langkah pertama untuk 

mengkumpulkan semua informasi yang akurat dari semua sumber 

yang berkaitan dengan kondisi pasien. Pngkajian terdiri dari data 

subjektif dan data objektif 

2. Inerprestasi Data 

  Megidentifikasi diagnosa kebidanan dan masalah 

berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah 

dikumpulkan. Langkah ini data yang yang telah dikumpulkan 

diinterprestasikan menjadi diagnosa kebidanan dan masalah . 

keduanya digunakan karena beberapa masalah tidak dapat 
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diselesaikan seperti diagnosa tetapi membutuhkan penanganan 

yang di luangkan dalam rencana asuhan terhadap pasien, 

masalah sering berkaitan dengan pengalaman wanita yang 

diidentifikasikan bidan 

3. Diagnosa Potensial 

  Mengidentifikasi diagnosa ataumasalah potensial yang 

mungkin akan terjadi. Langkah ini diidentifikasikan masalah atau 

diagnosa potensial berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosa, 

hal ini membutuhkan antisipasi, pencegahan, bila memungkinkan 

menunggu mengambil dan bersiap apabila hal tersebut benar-

benar terjadi . melakukan asuhan yang aman penting sekali dalam 

hal ini 

4. Identifikasi Masalah 

  Pada langkah ini memerlukan kesinambungan dari 

manajemen kebidanan. Identifikasi dan menetapkan perlunya 

tindakan segera oleh bidan atau dokter dan atau untuk 

dikonsultasikan atau ditanganibersama dengan anggota tim 

kesehatan lain sesuai dengan kondisi pasien. 

5. Perencanaan 

  Langkah ini ditentukan olehlangka-langkah sebelumna 

yang merupakan lanjutan ari masalah atau diagnosa yang telah 

diidentifikasikan atau antisipasi. Rencana asuhan yang 

menyeluruh tidak hanya meliputi apayang sudah dilihat dari 

kondisi pasien atau dari kondisi pasien atau dari setiap masalah 

yang berkaitan,tetapi juga berkaitan dengan kerangka pedoman 
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antisipasi bagi wanita tersebut yaitu apa yang akan terjadi 

berikutnya. 

6. Pelaksanaan 

  Langkah ini merupakan pelaksanaan rencana asuhan 

penyuluhan pada klien dan keluarga. Mengarahkan atau 

melaksanakan rencana asuhan secara efisien dan aman. 

7. Evaluasi 

  Pada langkah ini merupaka langkah terakhir guna 

mengetahui apa yang lebih dilakukan bidan. Mengevaluasi 

keefektifan dari asuhan yang diberikan , ulangi kembali proses 

manajemen dengan benar terhadap setiap aspek asuhan yang 

sudah dilaksanakan tapi belum efektif tau merencanakan kembali 

yang belum terlaksana. 

B. Standar Asuhan Kebidanan menurut PERMENKES nomor 

938/Menkes/SK/VIII/2007 

Standar asuhan kebidanan adalah acuan dalamproses pengambilan 

keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan 

wewenang dan ruang lingkup praktiknya berdasarkn ilmu dan kiat 

kebidanan. Mulai dari pengkajian , perumusan diagnosa dan atau 

masalah kebidanan, perencanaan, implementasi, evaluasi dan 

pencatatan asuhan kebidanan. 

STANDAR I : Pengkajian 

1. Pernyataan standar 

Bidan mengumpulkan semua informasi yang akurat, relevan dan 

lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. 
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2. Kriteria pengkajian: 

a) Data tepat, akurat dan lengkap. 

b) Terdiri dari Data Subjektif ( hasil anamnesa, biodata,keluhan 

umum, riwayat obstetri, riwayat kesehatan dan latar 

belakang sosial budaya) 

c) Data Objektif (hasil pemeriksaan fisik, psikologis dan 

pemeriksaan penunjang) 

STANDAR II : Perumusan Diagnosa atau Masalah Kebidanan 

1. Pernyataan standar 

Bidan menganalisa data yang diperoleh pada pengkajian, 

menginterpretasikannya secara akurat dan logis untuk menegakan 

diagnosa dan masalah kebidanan yang tepat. 

2. Kriteria perumusan diagnosa dan atau Masalah 

a) Diagnosa sesuai dengan nomenklatur kebidanan 

b) Masalah dirumuskan sesuai dengan kondisi klien 

c) Dapat diselesaikan dengan asuhan kebidanan secara 

mandiri, kolaborasi, dan rujukan. 

STANDAR III : Perencanaan 

1. Pernyataan standar 

Bidan merencanakan asuhan kebidanan berdasarkan diagnosa 

dan masalah yang ditegakkan. 

2. Kriteria Perencanaan 
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a) Rencana tindakan disusun berdasarkan prioritas masalah 

dan kondisi klien; tindakan segera, tindakan antisipasi, dan 

asuhan secara komprehensif 

b) Melibatkan klien/pasien dan atau keluarga 

c) Mempertimbangkan kondisi psikologi, sosial budaya 

klien/keluarga 

d) Memilih tindakan yang aman sesuai kondisi dan kebutuhan 

klien berdasarkan evidence based dan memastikan bahwa 

asuhan yang diberikan bermanfaat untuk klien. 

e) Mempertimbangkan kebijakan dan peraturan yang 

berlaku,sumber daya serta fasilitas yang ada. 

STANDAR IV : Implementasi 

1. Pernyataan standar 

Bidan melaksankan rencana asuhan kebidanan secara 

komprehensif, efektif, efisien dan aman berdasarkan evidence 

based kepada klien/pasien,dalambentuk upaya promotif, 

preventif, kuratif dan rehabilitatif. Dilaksanakan secara mandiri, 

kolaborasi dan rujukan. 

2. Kriteria: 

a) Memperhatikan keunikan klien sebagai makhluk bio-psiko-

sosial-kultural. 

b) Setiap tindakan asuhan harus mendapatkan persetujuan 

dariklien dan ataukeluarganya (inform consent) 

c) Melaksanakan tindakan asuhan berdasarkan evidence 

based 
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d) Melibatkan klien/pasien dalam setiaptindakan 

e) Menjaga privacy klien/pasien 

f) Melaksanakanprinsip pencegahan infeksi 

g) Mengikuti perkembangankondisi klien secara 

berkesinambungan 

h) Menggunakan sumber daya,sasara dn fasilitas yang ada dan 

sesuai 

i) Melakukan tindakan sesuai standar 

j) Mencatat semua tindakan yang telah dilakukan 

STANDAR V : Evaluasi 

1. Pernyataan standar 

Bidan melakukan evalusi secara sistematis dan 

berkesinambungan untuk melihat keefektifandariasuhanyang 

sudah diberikan,sesuai dengan perubahan perkembangn kondisi 

klien 

2. Kriteria Evaluasi 

a) Penilia dilakukan segera setelah selesai melaksanakan 

asuhan sesuai kondisi klien 

b) Hasil evaluasi segara dicatat dan dikomunikasikan padaklien 

dan keluarga 

c) Evaluasi dilakukan sesuai dengan standar 

d) Hasil evaluasi ditindak lanjuti sesuai dengan kondisi 

klien/pasien 
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STANDAR VI : PencatatanAsuhan Kebidanan 

1. Pernyataan standar 

Bidan melakukan pencatatan secara lengkap,akurat,singkat dan 

jelas mengenai keadaan/kejadian yang ditemukan dan dilakukan 

daam memberikan asuhan kebidanan. 

2. Kriteria pencatatan asuhan kebidanan 

a) Pencatatan dilakukan segara setelah melakukan asuhan 

pada formulir yang tersedia (rekam medis / KMS / status 

pasien / buku KIA) 

b) Ditulis dalam bentuk catatan perkembangan SOAP 

c) S adalah data subjektif, mencatat hasil anamnesa 

d) O adalah data objektif,mencatat hasil pemeriksaan 

e) A adalah hasil analisa, mencatat diagnosa dan masalah 

kebidanan 

f) P adalah penatalaksanaan, mencatat seluruh perencnaan 

dan penatalaksanaan yang sudah dilakukan seperti tindakan 

antisipatif, tindakan segera, tindakan secara komprehensif; 

penyuluhan, dukungan,kolaborasi, evaluasi follow up dan 

rujukan. 

III. Aspek Hukum 

A. Landasan Hukum Kewenangan Bidan 

Peraturan menteri kesehatan republik Indonesia nomor 

1464/MENKES/PER/XI/2010 tentang penyelenggaraan praktit bidan. 

Pada pasal 9 disebutkan bahwa bidan dalam menjalankan praktiknya, 

berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi: pelayanan 
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kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak dan pelayanan kesehatan 

reproduksi perempuan dan keluarga berencana. 

Pada pasal 10 disebutkan bahwa bidan memberikan pelayanan 

kesehatan ibu yang meliputi: konselin pada masa pra hamil, kehamilan 

normal, persalinan normal, ibu nifas normal, ibu menyususi, dan pada 

masa antara dua kehamilan. 

Bidan dalam melakukan tugasnya wajib melakukan pencatatan dan 

pelaporan sesuai dengan pelayanan yang diberikan kemudian ditujukan 

kpada puskesmas wilayah tempat praktek, kecuali untuk bidan yang 

bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan. 

B. Kompetensi Bidan 

Menurut Keputusan Mneteri Kesehatan Indonesia Nomor 

369/MENKES/SK/III/2007 

1. Kompetensi 1 : Bidan memiliki persyaratan,  keterampilan, dan 

ilmu-ilmu sosial, kesehatan masyarakat serta etik yang 

membentuk dasar dari asuhan yang bermutu tinggi sesuai dengan 

budaya, untuk wanita, bayi baru lahir dan keluarganya. 

2. Kompetensi  2 : Bidan memberikan asuhan yang bermutu 

tinggi, pendidikan kesehatan yang tanggap terhadap budaya dan 

pelayanan menyeluruh di masyarakat dalam rangka untuk 

meningkatkan kehidupan keluarga yang sehat, perencanaan 

kehamilan dan kesiapan menjadi orang tua. 

3. Kompetensi 3 : bidan memberikan asuhan antenatal 

bermutu tinggi untuk mengoptimalkan kesehatan selama 
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kehamilan yang meliputi: deteksi dini, pengobatan atau rujukan 

dari komplikasi tertentu. 

4. Kompetensi 4 : Bidan memberikan asuhan yang bermutu 

tinggi, serta tanggap terhadap kebudayaan setempat selama 

persalinan, memimpin selama persalinan yang bersih dan aman, 

menangani situasi kegawatdaruratan tertentu untuk 

mengoptimalkan kesehatan wanita dan bayi baru lahir. 

5. Kompetensi 5 : Bidan memberikan asuhan ibu nifas dan 

menyusui yang bermutu tinggi dan tanggap terhadap budaya 

setempat. 

6. Kompetensi 6 : Bidan memberikan asuhan yang 

komperhensif pada bayi baru lahir sehat sampai dengan 1 bulan. 

7. Kompetensi 7 : bidan memberikan asuhan yang 

komperhensif pada bayi dan balita sehat (1-5 bulan). 

8. Kompetensi 8 : Bidan memberikan asuhan komprehensif 

pada keluarga, kelompok dan masyarakat sesuai dengan budaya 

setempat. 

9. Kompetensi 9 : Bidan melaksanakan asuhan kebidanan 

pada wanita atau ibu dengan gangguan sistem reproduksi. 
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