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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

A. Tinjauan Medis 

1. Kehamilan 

a. Pengertian Kehamilan 

          Menurut Federasi Obstetri Ginekologi Internasional, kehamilan 

didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan 

ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Sedangkan 

menurut (Manuaba, 2010; h.75) kehamilan merupakan mata rantai yang 

berkesinambungan dan terdiri dari : ovulasi, migrasi, spermatozoa dan 

ovum. Konsepsi dan pertumbuhan zigot, nidasi (implantasi) pada uterus, 

pembentukan plasenta dan tumbuh kembang hasil konsepsi sampai 

aterm. Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin 

(Prawihardjo, 2009; h. 89). Lamanya hamil normal adalah 280 hari (40 

minggu atau 9 bulan 7 hari) dihitung dari hari pertama haid terakhir. 

Kehamilan adalah fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan 

ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Dihitung dari saat 

fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung 

dalam waktu 40 minggu (10 bulan atau 9 bulan) menurut kalender 

internasional. Kehamilan terbagi dalan 3 trimester, di mana trimester 

kesatu berlangsung dalam 12 minggu, terimester kedua 15 minggu 
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(minggu ke-13 hingga minggu ke-27), dan trimester ketiga 13 minggu 

(minggu ke-28 hingga minggu ke-40) (Prawirohardjo, 2014; h.213).   

b. Tanda-tanda Kehamilan 

1) Tanda dugaan kehamilan  

Tanda-tanda tidak psati atau diduga hamil adalah perubahan 

anatomik dan fisiologik selain  dari tanda-tanda presumtif yang dapat 

dideteksi atau dikenali oleh pemeriksa. (Prawirohardjo, 2014; h.214). 

Dugaan kehamilan menurut Manuaba diantaranya adalah : 

a) Amenorea  

Pada wanita hamil terjadi konsepsi dan nidasi yang 

menyebabkan tidak terjadi pembentukan Folikel de graff dan 

ovulasi. Hal ini menyebabkan terjadinya amenorea pada 

seorang wanita yang sedang hamil. Dengan mengetahui hari 

pertama haid terakhir (HPHT) dengan perhitungan Neagle 

dapat ditentukan hari perkiraan lahir (HPL)nya itu dengan 

menambah tujuh pada hari, mengurangi tiga pada bulan, dan 

menambah satu pada tahun (Manuaba, 2010; h.73) . 

b) Mual dan Muntah  

Pengaruh estrogen dan progesteron menyebabkan 

pengeluaran asam lambung yang berlebihan. Mual dan Muntah 

pada pagi hari disebut morning sickness. Dalam batas yang 
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fisiologis keadaan ini dapat diatasi. Akibat mual dan 

muntah  nafsu makan berkurang (Manuaba, 2010; h.73). 

c) Ngidam 

Wanita hamil sering menginginkan makanan tertentu, keinginan 

yang demikian disebut ngidam (Manuaba, 2010; h.73). 

d) Sinkope atau pingsan 

Terjadinya gangguan sirkulasi ke daerah kepala (sentral) 

menyebabkan iskema susunan saraf pusat dan menimbulkan 

sinkope atau pingsan. Keadaan ini menghilang setelah usia 

kehamilan 16 minggu (Manuaba, 2010; h.73). 

e) Payudara Tegang 

Pengaruh hormon estrogen, 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 

(Manuaba, 2010; h.73). 

f) Sering Miksi (Sering BAK) 

Desakan rahim kedepan menyebabkan kandung kemih cepat 

terasa penuh dan sering miksi. Pada triwulan kedua, gejala ini 

sudah menghilang (Manuaba, 2010; h.73). 
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g) Konstipasi atau Obstipasi 

Pengaruh hormon progesteron  dapat menghambat peristaltik 

usus, menyebabkan kesulitan untuk buang air besar(Manuaba, 

2010; h.73). 

h) Pigmentasi Kulit 

Terdapat pigmentasi kulit disekitar pipi (cloasma gravidarum). 

Pada dinding perut terdapat striae albican,  striae livide dan 

linea nigra semakin menghitam. Pada sekitar payudara terdapat 

hiperpigmintasi pada bagian areola mammae, puting susu 

makin menonjol (Manuaba, 2010; h.73). 

i) Epulis  

Hipertrofi gusi yang disebut epuils, dapat terjadi saat 

kehamilan(Manuaba, 2010; h.73). 

j) Varises  

Karena pengaruh dari hormon estrogen dan progesteron terjadi 

penampakan pembuluh darah vena, terutama bagi mereka 

yang mempunyai bakat. Penampakan pembuluh darah terjadi 

pada sekitar genetalia, kaki, betis, dan payudara. Penampakan 

pembuluh darah ini menghilang setelah persalinan (Manuaba, 

2010; h.73). 

 

 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Dwi Nesti Astuti, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2017



16 
 

2) Tanda tidak pasti hamil 

a) Perut Membesar 

1) Pada pemeriksaan dalam di temui : 

(a) Tanda Hegar yaitu perubahan pada rahim menjadi lebih 

panjang dan lunak sehingga seolah-olah kedua jari dapat 

saling bersentuhan. 

(b) Tanda Chadwicks yaitu vagina dan vulva mengalami 

peningkatan pembuluh darah sehingga makin tampak 

dan kebiru-biruan karena pengaruh estrogen. 

(c) Tanda Piscaceks yaitu adanya pelunakan dan 

pembesaran pada unilateral pada tempat implantasi 

(rahim). 

(d) Tanda Braxton Hicks yaitu adanya kontraksi pada rahim 

yang disebabkan karena adanya rangsangan pada 

uterus. 

(e) Pemeriksaan test kehamilan positif. 

b) Tanda pasti kehamilan 

Menurut (Manuaba, 2010; h.74) tanda pasti kehamilan 

diantaranya adalah: 

1) Adanya gerakan janin sejak usia kehamilan 16 minggu 
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2) Terdengar denyut janin pada kehamilan 12 minggu dengan 

fetal elektro cardiograph dan pada kehamilan 18-20 minggu 

dengan stethoscope leannec. 

3) Terabanya bagian-bagian janin 

4) Terlihat kerangka janin boila dilakukan pemeriksaan 

Rongent 

5) Terlihat kantong janin pada pemeriksaan USG. 

c. Perubahan Fisiologi Pada Kehamilan 

Dengan terjadinya kehamilan maka seluruh sistem genetalia 

wanita mengalami perubahan yang mendasar sehingga dapat 

menunjang perkembangan dan pertumbuhan janin dalam rahim 

(Manuaba, 2010; h.85). Plasenta dalam perkembangannya 

mengeluarkan hormon somatomamotropin, estrogen, danprogesteron 

yang menyebabkan perubahan pada bagian-bagian tubuh dibawah ini : 

1) Uterus 

Rahim atau uterus yang semula besarnya sejempol atau beratnya 

30 gram akan mengalami hipertrofi dan hiperplasia, sehingga 

menjadi seberat  1000 gram saat akhir kehamilan. Otot rahim 

mengalami hiperplasia dan hipertrofi menjadi lebih besar, lunak dan 

dapat mengikuti pembasaran rahim karena pertumbahan janin. 

Perabaan uterus pada perabaan tinggi fundus uteri ibu hamil : 

a) Tidak hamil/normal sebesar telur ayam (± 30 gram) 
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b) 8 minggu : telur bebek 

c) 12 minggu : telur angsa 

d) 16 minggu : pertengahan simfisis ke pusat 

e) 20 minggu : pinggir bawah  pusat 

f) 24 minggu : pinggir atas pusat 

g) 28 minggu : sepertiga pusat ke xyphoid 

h) 32 minggu : pertengahan pusat ke xyphoid 

i) 36-42 minggu : 3 jari dibawah xuphoid (Serri Hutahaean, 

2013: h.45) 

2) Vagina  

Vagina dan vulva mengalami peningkatan pembuluh darah karena 

pengaruh estrogen sehingga tmapak makin berwarna merah dan 

kebiru-biruan  yang disebut dengan tanda chandwicks(Manuaba, 

2010; h.92). 

3) Ovarium  

Dengan terjadinya kehamilan, indung telur yang mengandung 

korpus luteum gravidarum akan meneruskan fungsinya sampai 

terbentuknya plasenta yang sempuurna pada usia kehamilan 16 

minggu (Manuaba, 2010; h.92). 

4) Payudara 

Payudara mengalami pertumbuhan dan perkembangan sebagai 

persiapan memberikan ASI pada saat laktasi. Perkembangan 
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payudara tidak dapat dilepaskan dari pengaruh hormon saat 

kehamilan, yaitu estrogen, progesteron dan somatotropin. 

Kedua payudara akan bertambah ukurannya dan vena-vena 

dibawah kuliit akan lebih terlihat putting payudara membesar, 

kehitaman, dan tegak. Bulan pertama cairan berwarna kuning 

keluar disiebut kolostrum (Manuaba, 2010; h.92). 

5) Sirkulasi darah ibu  

Volume darah semakin meningkat dan jumlah serum darah lebih 

besar dari pertumbuhan sel darah sehingga terjadi pengenceran 

darah (hemodilius) dengan puncaknya pada usia kehamilan 32 

minggu (Manuaba, 2010; h.92). 

6) Sistem pernafasan 

Pada kehamilan terjadi juga perubahan sistem pernafasan untuk 

dapat memenuhi kebutuhan oksigen (O2), disamping itu desakan 

diafragma karena dorongan rahim yang membesar pada umur 32 

minggu. Sebagai kompensesi terjadinya desakan rahim dan 

kebutuihan oksigen yang meningkat, ibu hamil akan bernafas lebih 

dalam sekitar 20% sampai 25% dari pada biasanya (Prawirohardjo, 

2010; h.184 - 185). 
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7) Traktus urianrius 

Karena pengaruh desakan hamil muda dan turunnya kepala bayi 

pada hamil tua, terjadi gangguan dalam bentuk sering BAK 

(Prawirohardjo, 2010; h.185). 

8) Perubahan pada kulit 

Pada kulit terjadi perubahan deposit pigmen dan hiperpigmentasi 

karena pengaruh MSH lobus hipofisis anterior dan pengaruh 

kelenjar suprarenalis. Hiperpigmrntasi terjadi pada strie gravidarum 

livi atau alba, areola payudara, papila payudara, linea nigra, pipi 

(kloasma gravidarum). Setelah persalinan hiperpigmentasi akan 

hilang dengan sendirinya (Prawirohardjo, 2010; h.179). 

9) Metabolisme 

Dengan terjadinya kehamilan, metabolisme tubuh mengalami 

perubahan yang mendasar, dimana kebutuhan nutrisi makin tinggi 

untuk pertumbuhan janin dan persiapan memberikan ASI 

(Prawirohardjo, 2010; h.179 - 186). 
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d. Ketidak Nyamanan Pada Kehamilan 

Tabel 2.1 Ketidak Nyamanan Pada Kehamilan 

Ketidaknyamanan Trimester Cara mengatasinya 
   
Sering buang air kecil 1 dan 3 Menjelaskan 

mengenai sebab 
terjadinya hal tersebut, 
perbanyak minum 
pada siang hari, 
jangan mengurangi 
minum, batasi minum 
the, kopi, dan soda, 
jelaskan tentang 
bahaya infeksi saluran 
kemih dengan 
menjaga posisi tidur, 
yaitu dengan tidur 
miring kekiri dan kaki 
ditinggikan untuk 
mencegah diuresis 

Mualmuntah 1 Hindari bau atau factor 
penyebabnya, makan 
sedikit tapi sering, 
duduk tegak setiap kali 
selesai makan, 
bangun tidur secara 
perlahan, minum the 
herbal, istirahat sesuai 
kebutuhan 

Hemoroid 2 dan 3 Hindari konstipasi, 
makan makanan yang 
berserat dan banyak 
minum, gunakan 
kompres es atau air 
hangat 
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Kelelahan  
 
 
 
 
 
 
 
 
Keputihan 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1, 2, dan 3 

Yakinkan bahwa ini 
normal paada awal 
kehamilan, dorong ibu 
untuk sering 
beristirahat, hindari 
istirahat yang 
berlebihan 
 
 
Meningkatkan 
kebersihan dengan 
mandi tiap hari, 
memakai pakaian 
dalam dari bahan 
katun, tingkatkan daya 
tahan tubuh dengan 
makan buah dan sayur 
 

 

Sembelit 2 dan 3 Senam hamil, istrahat 
cukup, BAB segera 
setelah ada dorongan, 
istirahat cukup, 
tingkatkan diet asupan 
cairan 

Nafas sesak 2 dan 3 Merentangkan tangan 
diatas kepala serta 
merik nfas panjang  

 Sumber: Ina Kuswanti, 2014:h128 

e. Tanda Bahaya Kehamilan 

1) Perdarahan Pervaginam 

Perdarahan pada keehamilan setelah 22 minggu sampai sebelum 

nayi dilahirkan dinamakan perdarahan intrapartum sebelum 

kelahiran. Perdarahan pada akhir kehamilan, perdarahan yang tidak 

normal adalah merah, banyak dan kadang-kadang, tetapi tidak 

selalu disertai dengan rasa nyeri. Perdarahan seperti ini bisa berarti 

plasenta previa atau absurpsi plasenta (Hani, Ummi, dkk. 2011;h. 

116). 
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2) Sakit Kepala yang Hebat dan Menetap 

Sakit kepala selama kehamilan adalah umum, dan sering kali 

merupakan ketidaknyamanan yang normal dalam kehamilan. Sakit 

kepala yang menunjukan suatu masalah yang serius adalah sakit 

kepala hebat yang menentap dan tidak hilang dengan beristirahat. 

Kadang-kadang sakit kepala yang hebat tersebut, ibu mungkin 

mengalami pernglihatan yang kabur atau berbayang. Sakit kepala 

yang hebat dalam kehamilan adalah gejala dari pre-eklamsia (Hani, 

Ummi, dkk. 2011;h. 118) 

3) Nyeri Abdomen yang Hebat 

Nyeri abdomen tidak berhubungan dengan persalinan normal adalah 

tidak normal. Nyeri abdomen yang mungkin menunjukan masalah 

yang mengancam keselamatan jiwa adalah yang hebat, menetap, 

dan tidak hilang setelah beristirahat. Hal ini bisa berarti apendisitis, 

kehamilan ektopik, penyakit radang pelvis, persalinan preterm, 

gastritis, penyakit kantong empedu,iritasi uterus, abrupsi plasenta, 

ISK, dab lain-lain (Hani, Ummi, dkk.2011;h. 119). 

4) Bayi Kurang Bergerak Seperti Biasa 

Ibu mulai merasakan gerakan janin sejak bulan kelima atau bulan 

keenam, bahkan beberapa ibu dapat merasakan gerakan bayiya 

lebih awal. Jika bayi tidur, gerakannya akan melemah. Bayi harus 

bergerak paling sedikir tiga kali dakam periode jam. Gerakan bayi 
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akan lebih mudah terasa jika berbaring atau beristirahat dan jika ibu 

makan minum dengan baik (Hani, Ummi, dkk.2011; 121). 

f. Tujuan Asuhan Antenatal adalah sebagai berikut : 

1) Memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan ibi 

dan tumbuh kembang bayi 

2) Meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, dan 

sosial ibu dan bayi 

3) Mengenali secara dini adanya ketidak normalan atau komplikasi 

uang mungkin terjaadi selama hamil,  termasuk riwayat penyakit 

secara umum, kebidanan dan pembedahan 

4) Mempersiapkan persalinan cukup bulan, melahirkan dengan 

selamat, ibu maupun bayinya dengan trauma seminimal mungkin 

5) Mempersiapkan ibu agar masa nifas berjalan normal dan pemberian 

asi eksklusif 

6) Mempersiapkan peran ibu dan keluarga dalam menerima kelahiran 

bayi agar dapat tumbuh kembang secara normal (Prawirohardjo, 

2009; h.90). 

g. Antenatal Care (ANC) 

1) Pengertian Antenatal Care 

Antental Care (pelayanan antenatal) adalah pelayanan 

kesehatan oleh tenaga kesehatan untuk ibu selama masa 

kehamilannya. Tujuan utama asuhan antenatal adalah untuk 
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memfasilitasi hasil yang sehat dan positif bagi ibu maupun bayinya 

dengan cara membina hubungan saling percaya dengan ibu, 

mendeteksi komplikasi-komplikasi yang dapat mengancam jiwa, 

mempersiapkan kelahiran, dan memberikan pendidikan.  

Tujuan utama dari pelayanan Antenatal Care (ANC) yaitu 

memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu 

dan tumbuh kembang bayi, meningkatkan dan mempertahankan 

kesehatan fisik, mental ibu dan bayi, mengenali secara dini adanya 

ketidak normalan atau komplikasi yang mungkin terjadi selama 

hamil, termasuk riwayat penyakit secara umum, kebidanan dan 

perdarahan, mempersiapkan persalinan cukup bulan, melahirkan 

dengan selamat, ibu dan bayinya dengan trauma semaksimal 

mungkin, serta mempersiapkan ibu agar masa nifas berjalan normal 

dan pemberian ASI Eksklusif (Varney, 2007; h.533) 

2) Kunjungan ANC 

Setiap wanita hamil menghadapi resiko komplikasi yang biasa 

mengancam jiwanya. Pleh karena itu, setiap wanita hamil 

memerlukan sedikitnya empat kali kunjungan selama periode 

antenatal : 

a) Satu kali kunjungan selama trimester pertama (sebelum 14 

minggu) 
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b) Satu kali kunjungan selama trimester kedua (antara minggu 14-

28 minggu) 

c) Dua kali kunjugan selama trimester ketiga ( antara minggu 28-

36 dan sesudah minggu ke 36). (Prawirohardjo, 2009; h.90) 

3) Standar Pelayanan Antenatal 

a) Peningkatan berat badan dan pengukuran tinggi badan 

b) Pengukuran tekanan darah 

c) Pengukuran lingkar lengan atas (LILA) 

d) Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri) 

e) Penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi 

tetatus sesuai status imunisani  

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 labortorium sederhana, minimal tes hemoglobin 

darah (Hb), pemeriksaan protein urin dan pemeriksaan golongan 

darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya) 

j) Tatalaksana kasus (Profil Kesehatan Indonesia, 2014; h.87). 
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2. Persalinan 

a. Pengertian Persalinan 

Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks, dan 

janin turun ke dalam jalan lahir. Kelahiran adalah proses dimana janin 

dan ketuban didorong keluar melalui jaln lahir. Persalinan dan kelahiran 

normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan 

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

kepala yang berlangsung dalam 18 jam, tanpa komplikasi baik pada ibu 

maupun pada janin (Prawirohardjo, 2009; h.100).  

Menurut (JNPK-KR, 2008: h.37) Persalinan adalah proses 

dimana bayi, plasenta dan selput ketuban keluar dari uterus ibu. 

Persalinan menurut (Manuaba, 2010; h.164) adalah proses pengeluaran 

hasil konsepsi (janin dan placenta) yang telah cukup bulan atau dapat 

hidup diluar kandungan melalui jalan lahir atau melalui jalan lain, dengan 

bantuan atau tanpa bantuan (kekuatan sendiri).  

Persalinan (Menurut Hanretty, 2014; h.224) adalah bagian dari 

proses melahirkan. Sebagian respons terhadap kontraksi uterus, 

segmen bawah uterus teregang dan menipis, serviks berdilatasi, jalan 

lahir terbentuk dan bayi bergerak turun ke bawah melalui rongga 

panggul. 
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b. Tanda-tanda dalam persalinan 

1) Terjadinya his persalinan, mempunyai ciri khas pinggang terasa 

nyeri yang menjalar ke depan, sifatnya teratur, intervl makin pendek 

dan kekuatannya makin besar, mempunyai pengaruh terhadap 

perubahan serviks, semakin beraktivitas kekuatan makin 

bertambah. 

2) Pengeluran lendir dan darah (pembawa tanda). Dengan his 

persalinan terjadi perubahan pada serviks yang menimbulkan 

pendataran dan pembukaan. Pembukaan menyebabkan lendir yang 

terdapat pada kanalis lepas. Terjadi perdarahan karena kapiler 

pembuluh darah pecah. 

3) Pengeluaran cairan. Pada beberapa kasus terjadi ketuban pecah 

yang menimbulkan pengeluaran cairan. Sebagia besar ketuban 

baru pecah menjelang pembukaan lengkap. Dengan pecahnya 

ketuban diharapkan persalian berlangsung dalam waktu 24 jam 

(Manuaba, 2010;h. 173-175) 

c.  Mekanisme Kerja Uterus 

1) Penipisan Serviks 

Retraksi otot atau segmen atas uterus yang progresif menyebabkan 

peregangan dan penipisan segmen bawah uterus, serta penipisan 

dan dilatasi serviks. Batas antara segmen atas uterus dan segmen 
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bawah uterus dinamakan cincin retraksi fisiologis (physiological 

retraction ring). 

2) Dilatasi Serviks 

Penipisan yang paling mencolok terjadi pada primigravida. Pada 

perempuan yang sudah pernah melahirkan, dilatasi dan penipisan 

serviks biasanya terjadi bersamaan. 

3) Pembukaan dan Penonjolan Selaput Ketuban 

Penipisan dan dilatasi serviks menyebabkan selaput ketuban di 

ostium internum menjadi longgar disertai sedikit perdarahan dan 

terlepasnya sumbatan mukus atau operkulum. Proses persalinan 

dimulai dan selaput ketuban menonjol didepan bagian presentasi 

janin, yaitu kantong amnion yang terdorong ke arah serviks. 

d. Proses Persalinan 

Terjadinya persalinan belum diketahui dengan pasti, sehingga 

menimbulkan beberapa teori yang berkaitan dengan mulai terjadinya 

kekuatan his. Dengan penurunan hormon progesteron menjelang 

persalinan dapat terjadi kontraksi. Kontraksi otot rahim menyebabkan: 

1) Turunnya kepala, masuk pintu atas panggul, terutama primigravida 

minggu ke-36. 

2) Perut lebih melebar karena fundus uteri turun 
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3) Muncul saat nyeri di daerah pinggang karena kontraksi ringan otot 

rahim dan tertekannya pleksus Frankenhauser yang terletak sekitar 

serviks (tanda persalinan palsu) 

4) Terjadi pelunakan serviks karena terdapat kontraksi otot rahim 

5) Terjadi pengeluaran lendir, lendir penutup serviks dilepaskan.  

e. Tanda persalinan: 

1) Kekuatan his makin sering terjadi dan teratur dengan jarak kontraksi 

yang makin pendek. 

2) Dapat terjadi pengeluaran pembawa tanda (pengeluaran lendir, 

lendir campur darah). 

3) Dapat disertai ketuban pecah. 

4) Pada pemeriksaan dalam, dijumpai perubahan serviks (pelunakan 

serviks, pendataran serviks, pembukaan serviks). (Manuaba, 2010; 

h.166-169). 

f. Tahapan Persalinan 

1)  Kala I 

Adalah kala pembukaan yang berlangsung antara pembukaan nol 

sampai lengkap. Lamanya kala I untuk primigravida berlangsung 

12 jam sedangkan multigravida sekitar 8 jam. Berdasarkan kurve 

Friedman, diperhitungkan pembukaaan primigravida 1 cm/jam 

dan pembukaan multigravida 2 cm/jam. 
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Fase-fase dalam Kala Satu Persalinan (Menurut JNPK-KR, 2008; 

h.38 ) : 

a) Fase laten pada kala satu persalinan : 

(1) Dimulai sejak awal berkontraksi yang menyebabkan 

penipisan dan pembukaan serviks secara bertahap 

(2) Berlangsung hingga serviks membuka kurang dari 4 cm 

(3) Fase laten berlangsung selama 8 jam 

b) Fase aktif pada kala satu persalinan : 

(1) Frekuensi dan lama kontraksi uterus akan meningkat 

secara bertahap (kontraksi dianggap adekuat jika terjadi 

3 kali atau lebih dalam waktu 10 menit, dan berlangsung 

selama 40 detik atau lebih)  

(2) Dimulai dari pembukaan 4 cm hingga pembukaan 20 cm, 

akan berlangsung cepat dengan kecepatan rata-rata 1 

cm per jam pada primigravida dan 1 atau 2 cm pada 

multipara 

(3) Terjadi penurunan bagian terbawah janin 

2) Kala II 

 Kala II atau kala pengusiran, gejala utama : 

a) His semakin kuat, dengan interval 2-3 menit, durasi 50-100 

detik. 
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b) Menjelang akhir kala I, ketuban pecah dan ditandai 

pengeluaran cairan secara mendadak. 

c) Ketuban pecah pada pembukaan memdakati lengkap diikuti 

keinginan mengejan. 

d) Kedua kekuatan, his dan mengajan lebih mendorong kepala 

bayi sehingga terjadi kepala membuka pintu, suboksiput 

bertindak sebagai hipomoglion berturut-turut lahir ubun-ubun 

besar, ahi, hidung dan muka, serta kepala.  

e) Kepala lahir seluruhnya dan diikuti oleh putaran paksi luar  

f) Setelah putaran paksi luar berlangsung, maka persalinan 

bayi ditolong. 

g) Lamanya kala II untuk primigrvida 50 menit dan multigravida 

30 menit.  

3) Kala III (pelepasan uri)  

Setelah kala II, kontraks uterus berhenti sekitar 5-10 menit. 

Dengan lahirnya bayi, mulai berlangsung pelepasan plasenta 

pada lapisan Nitabusch, karena sifat retraksi otot rahim. 

Lepasnya plasenta, tanda-tandanya: uterus menjadi bundar, 

uterus terdorong keatas karena plasenta dilepas kesegmen 

bawah rahim, tali pusat bertambah panjang, terjadi perdarahan. 

 

 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Dwi Nesti Astuti, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2017



33 
 

4) Kala IV (observasi) 

Dimaksudkan untuk melakukan observasi karena perdarahan 

postpartum sering terjadi 2 jam pertama. Observasi yang 

dilakukan: tingkat kesadaran penderita, pemeriksaan tandatanda 

vital (tekanan darah, nadi, suhu, pernafasan, kontraksi uterus, 

terjadinya perdarahan). Perdarahan normal jika jumlahnya tidak 

melabihi 400-500 cc (Manuaba, 2010; h.173-174). 

g. Faktor-faktor  Yang Berperan Dalam Persalinan 

Faktor-faktor yang berperandalam persalinan meliputi : Power 

(His/kontraksi otot rahim, kontraksi otot dinding perut, kontraksi 

diafragma pelvis atau kekuatan mengejan, keregangan dan kontraksi 

ligamentum rotundum), passenger (janin dan plasenta), passage (jalan 

lahir lunak dan jalan lahir tulang), psikis ibu bersalin, penolong 

(Manuaba, 2010: h.169) 

h. 58 Langlah Asuhan Persalinan Normal (APN) 

58 Langkah Asuhan Persalinan Normal 

 Menurut buku panduan praktikum asuhan kebidanan (2015, h; 56 – 

62) langkah asuhan persalinan normal adalah sebagai berikut : 

Melihat tanda dan gejela kala dua 

1) Mengamati tanda dan gelaja persalinan kala dua 

Menyiapkan pertolongan persalinan 
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2) Memastikan perlengkapan, bahan, dan obat-obatan esensial siap 

digunakan. Mematahkan ampul oksitosin 10 unit dan 

menempatkan tabung suntik steril sekali pakai di dalam partus set. 

3) Mengenakan baju penutup atau celemek plastik 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 ke dalam tabung suntik (pakai sarung 

tangan steril dan meletakkan kembali di partus set). 

Memastikan pembukaan lengkap dengan janin baik 

7) Membersihkan vulva dan perineum. 

8) Lakukan pemeriksaan.  

9) Mendekontaminasi sarung tangun dengan cara mencelupkan 

tangan yang masih memakai sarung tangan kotor ke dalam larutan 

klorin 0,5% . kemudian lepas sarung tangan dalam keadaan 

terbalik. Mencuci kedua tangan. 

10) Memeriksa DJJ setelah kontraksi berakhir untuk memastikan 

bahwa DJJ dalam batas normal. Ambil tindakan yang sesuai jika 

DJJ tidak normal. 
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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. 

12) Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk 

meneran. (Pada saat ada his, bantu ibu dalam posisi setengah 

duduk dan pastikan ia merasa nyaman). 

13) Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang 

kuat untuk meneran 

14) Anjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi 

yang nyaman, jika ibu belum merasa ada dorongan untuk 

meneran dalam 60 menit. 

Persiapan pertolongan kelahiran bayi 

15) Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, 

letakkan handuk bersih diatas perut ibu untuk mengeringkan bayi. 

16) Meletakkan kain bersih diliat 1/3 bagian, dibawah bokong ibu. 

17) Membuka partus set dan cek kembali kelengkapannya. 

18) Memakai sarung tangan DTT atau steril pada kedua tangan. 

Menolong kelahiran bayi 

Lahirnya kepala 

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

lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain tadi, 
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letakkan tangan yang lain di kepala bayi dan lakukan tekanan 

yang lembut dan tidak menghambat pada kepala bayi, 

membiarkan kepala keluar perlahan-lahan. 

20) Memeriksa lilitan tali pusat dan mengambil tindakan yang sesuai 

jika hail itu tejadi: 

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 hinga kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara 

spontan. 

Lahir bahu 

22) Setelah kepala melakukan puteran paksi luar, pegang secara 

bipariental. Anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi. 

Lahirkan badan dan tungkai 

23) Setelah kedua bahu dilahirkan, menelusurkan tangan mulai kepala 

bayi yang berada di bagian bawah ke arah perineum, membiarkan 

bahu dan lengan posterior lahir ke tangan tersebut. 

Mengendalikan kelahiran siku dan tangan bayi saat melewati 

perineun, gunakan lengan bagian bawah untuk menyanggah tubuh 

bayi saat dilahirkan. 
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24) Setelah tubuh dari lengan bayi , menelusurkan tangan atas 

berlanjut ke punggung, bokong, tungkai, dan kaki, pegang kedua 

mata kaki.  

Penanganan bayi baru lahir 

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

bayi diatas perut ibu dengan posisi kepala bayi sedikit lebih rendah 

dari tubuhnya (bila tal pusat terlalu pendek, meletakkan bayi di 

tempat yang memungkinkan). Bila bayi mengalami asfiksia, 

lakukan resusitasi. 

26) Segera membungkus kepala dan badan bayi dengan handuk 

kecuali bagian tali pusat. 

oksitosin 

27) Letakkan train bersih dan tiering pada perut ibu periksa kembali 

uterus untuk memastikan tidak tidak ada lagi bayi dalam uterus. 

28) Beritahu ibu bahwa ibu akan disuntik. 

29) Dalam waktu satu menit setelah bayi lahir, suntik oksitosin 10 iu IM 

di 1/3 paha atas bagian distal lateral. 

30) Jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. 

31) Dengan satu tangan, pegang tali pusat dan lakukan penjepitan. 

32) Memberikan bayi kepada ibunya dan menganjurkan ibu untuk 

IMD. 
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33) Selimuti bayi dan menutupi bagian kepalanya dengan handuk atau 

kain yang bersih dan kering. 

Penegangan tali pusat terkendali. 

34) Memindahkan klem pada tali pusat 5 – 10 cm di depan vulva. 

35) Letakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu, ditepi atas 

simpisis. 

36) Setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah 

sambil tangan yang lain mendorong uterus uterus ke arah 

belakang-atas (dorsokranial) secara hati-hati. 

37) Lakukan penegangan dan dorso kranial hingga plasenta terlepas, 

minta ibu meneran sambil penolong menarik tali pusat dengan 

arah sejajar lantai mengikuti poros jalan lahir. 

38) Jika plasenta terlihat di introitus vagina, melanjutkan kelahiran 

plasenta dengan menggunakan kedua tangan dan memuternya 

searah jarum jam hingga plasenta lahir. 

39) Segera setelah plasenta lahir lakukan masase uterus selama 15 

detik. 

Menilai perdarahan 

40) Memeriksa kedua sisi plasenta untuk memastikan kelengkapan 

plasenta dan utuh. Meletakan plasenta ke tempatnya. 

41) Mengevaluasi adanya laserasi pada vagina dan perineum dan 

segera menjahit laserasi yang mengalami perdarahan aktif. 
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Melakukan prosedur pascapersalinan 

42) Menilai ulang uterus dan memastikannya berkontraksi dengan 

baik. 

43) Biarkan bayi diatas perut ibu. 

44) Menimbang berat badan dan memberikan obat tetes mata pada 

bayi. 

45) Memberikan imunisasi hepatitis B. 

46) Lanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah perdarahan 

pervaginam. 

47) Mengajarkan pada ibu atau keluarga bagaimana melakukan 

masase uterus. 

48) Mengevaluasi kehilangan darah. 

49) Memeriksa nadi, dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit 

selama satu jam pertama pascapersalinan dan 30 menit selama 

jam kedua pascapersalinan. 

50) Memeriksa respirasi dan temperatur ibu. 

Kebersihan dan keamanan 

51) Menempatkan semua peralatan didalam larutan klorin 0,5% untuk 

dekontaminasi, mencuci dan membilas peralatan. 

52) Membuang bahan-bahan yang terkontaminasi ke dalam tempat 

sampah yang sesuai. 
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53) Membersihkan ibu dengan menggunakan air disinfeksi tingkat 

tinggi. Membersihkan cairan ketuban, lendir, dan darah. 

Membantu ibu memakai pakaian bersih dan kering. 

54) Memastikan bahwa ibu nyaman. Membantu ibu memberikan ASI. 

Menganjurkan keluarga untuk memberikan ibu minuman dan 

makanan yang diinginkan. 

55) Mendekontaminasi daerah yang digunakan untuk melahirkan 

dengan larutan klorin0,5% dan membilas dengan air bersih. 

56) Mencelupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5%, 

membalikan bagian dalam ke luar dan merendamnya dalam 

larutan klorin 0,5% selama 10 menit. 

57) Mencuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir. 

58) Mendokumentasi dan membuat patograf. 

 

3. Bayi Baru Lahir 

a. Pengertian Bayi Baru Lahir 

Bayi baru lahir (BBL) atau neonatus adalah janin yang lahir melalui 

proses persalinan dan telah mampu hidup diluar kandungan dengan 

berat badan lahir 2500 gram sampai 4000 gram (Sondakh, 2013; 

h.150). Bayi baru lahir normal adalah bayi yang cukup bulan, 38-42 

minggu dengan berat sekita 50-55 cm (Sondakh, 2013; h. 150) 
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b. Penanganan Bayi Baru Lahir 

Tujuan utama perawatan bayi segera sesudah lahir, adalah : 

1) Membersihkan jalan nafas 

2) Memotong dan merawata tali pusat 

3) Mempertahankan suhu bayi 

4) Pencegahan infeksi (Sarwono, 2009; h.133)  

c. Tanda-tanda Bayi Baru Lahir Normal 

1) Kriteria fisik BBL normal 

a) Cukup bulan  : Usia Kemahamilan 37-42 minggu 

b) Berat badan lahir :2500-4000 grm (sesuai masa 

kehamilan)  

c) Panjang badan : 44-53 cm 

d) Lingkar kepala : 31-36 cm 

2) Tanpa kelainan kongenital atau trauma persalinan (Sondakh, 

2013; h.150) 

d. Adaptasi Fisiologi Bayi Baru Lahir (BBL) 

Adaptasi bayi baru lahir adalah proses penyesuaian fungsionl BBL dari 

kehidupan di dalam uterus ke kehidupan di luar uterus. 

1) Adaptasi pernapasan 

a) Pernapasan awal dipicu oleh faktor fisik, sensorik dan 

kimia 
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b) Faktor-faktor fisik meliputi usaha yag di perlukan untuk 

mengembangkan paru-paru dan mengisi alveolus yang 

kolaps (misalnya, perubahan dalam gradien tekanan) 

c) Faktor-faktor sensorik meliputi suhu, bunyi, cahaya, suara 

dan penurunan suhu 

d) Faktor-faktor kimia meliputi perubahan dalam darah 

(misalnya, penurunan kadar oksigen, peningkatan kadar 

karbondioksida, dan penurunan Ph) sebagai akibat 

asfiksia sementara selama kehamilan 

(1) Frekunsi pernapasan bayi baru lahir sebesar 30-60 

kali/menit 

(2) Sekresi lendir mulut dapat menyebabkan bayi batuk 

dan muntah, terutama selam 12-18 jam pertama 

2) Bayi baru lahir lazimnya bernapas melalui hidung. 

Pernapasan pertama pada bayi normal terjadi dalam waktu 

30 detik. Tekanan rongga dada bayi pada saat melalui jalan 

lahir pervaginam mengakibatkan paru-paru kehilangan 1/3 

dari cairan yang terdapat di dalamnya, sehingga tersisa 80-

100 ml. Setelah bayi lahir, cairan yang hilang tersebut akan 

diganti dengan udara. 
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3) Adaptasi Kardiovaskuler 

a) Berbagai perubahan anatomi berlangsung setelah bayi 

lahir. Beberapa perubahan terjadi  dengan cepat, dan 

sebagian lagi terjadi seiring dengan waktu 

b) Sirkulasi psrifer lambat, yang menyebabkan akrosianosis 

c) Denyut nadi berkisar 120-160 kali/menit mmHg dan 

bervariasi sesuai dengan ukuran dan tingkat aktivits bayi 

4) Perubahan Termoregulasi dan Metabolik 

a) Suhu bayi baru lahir dapt turun beberapa derajat karena 

lingkungan eksternal lebih dingin daripada lingkungan 

pada uterus 

b) Suplai lemak subkutan yang terbatas dan area 

permukaan yang besar dibandingkan dengan berat badan 

menyebabkan bayi mudah menghantarkan panas pada 

lingkungan 

c) Kehilangan panas yang cepat dalam lingkungan yang 

dingin terjadi melalui konduksi, konveksi, radisai dan 

evaporsi 

d) Trauma dingin (hipotermi) pada bayi baru lahir dalam 

hubungannya dengan asidosis metabolik dapat bersifat 

mematikan, bahkan pada bayi cukup bulan yang sehat. 
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5) Adaptasi Neurologis 

a)  Sitem neurologis secara anatomik atau fisiologis belum 

berkembang sempurna 

b)  Bayi baru lahir menunjukkan gerakan-gerakan tidak 

terkoordinasi, pengaturan suhu yang labil, kontraksi otot 

yang buruk, mudah terkejut, dan tremor pada ekstremitas 

c)  Perkembangan neonatus terjadia cepat. Saat bayi 

tumbuh, perilaku yang lebih kompleks (misalnya kontrol 

kepala, meraih dengan tujuan) 

d)  Reflek bayi baru lahir merupakan mediator penting 

perkembangan normal 

6) Adaptasi gastrointointestinal 

a) Enzim-enzim digensif aktif saat dan dapat menolong 

kehiduapan ekstrauterin pada kehamila 36-38 minggu 

b) Perkembangan  otot dan refleks yang penting untuk 

menghantarkan makanan sudah terbentuk saat lahir 

c) Pencernaan protein dan karbohidat telah tercapai, 

pencernaan dan absorpsi lemak kurang baik karena tidak 

adekuatnya enzim-enzim pankreas dan lipase 

d) Kelenjar sliva imatur saat lahir, sedikit  saliva diolah 

sampai bayi berusia 3 bulan 
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e) Pengeluaran mekonium yaitu feses berwarna hitam 

kehijauan, lengket dan mengandung darah samar, 

diekskresikan dalam 24 jam 90% bayi baru lahir normal 

f) Variasi besar terjadi diantara bayi baru lahir tentang 

minat terhadap makanan, gejala-gejala lapar, dan jumlah 

yang ditelan pada setiap kali pemberian makanan 

g) Bayi baru lahir meyusui segera bila diletakkan pada 

payudara, sebagian lainya memerlukan 48 jam untuk 

menyusui secara efektif 

h) Gerakan acak tangan ke mulut dan mengisap jari telah 

diamati di dalam uterus, tindakan-tindakan ini 

berkembang baik pada saat lahir dan diperketat dengan 

rasa lapar 

7) Adaptasi Ginjal 

a) Laju filtrasi glomerulus relatif rendah pada saat lahir 

dissebabkan oleh tidak adekuatnya area permukaan 

kapier glomerulus 

b) Meskipun keterbatasan ini tidak mengancam bayi baru 

lahir yang normal, tetapi menghambat kapasitas bayi 

untuk berespons terhadap stresor 
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c) Penurunan kemampuan untuk mengekskresikan obat-

obat dan kehilangan cairan yang berlebihan 

mengakibatkan asidosis dan ketidak seimbangan cairan 

d) Sebagian besar bayi baru lahir berkemih dalam 24 jam 

pertama seteah lahir dan 2-6 kali sehari pada 1-2 hari 

pertama, setelah itu mereka berkemih 5-20 kali dalam 24 

jam 

e) Urine dapat keruh karena lendir dan asam garam urat, 

noda kemerahan dapat diamati pada popok karena kristal 

asam urat 

8) Adaptasi Hati 

a) Selama kehidupan janin dan sampai tingkat tertentu 

setelah lahir, hat terus membantu pembentukan darah 

b) Selama periode neonatus, hati memproduksi zat esensial 

untuk pembekuan darah 

c) Penyimpangan zat besi ibu cukup memadai bagi bayi 

smpai 5 bulan kehidupan ekstrauterin, pada saat ini bayi 

baru lahir menjadi rentan terhadap defisiensi zat besi 

d) Hati juga mengontrol jumlah biliirubin tak terkonjugasi 

yang bersirkulasi, pigmen bersal dari hemoglobin dan 

dilepaskan bersamaan dengan pemecahan sel-sel darah 

merah 
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e) Bilirubin tak terkonjugasi dapt meninggalkan sistem 

vasskular dan menembus jaringan ekstravaskuler lainnya 

(misalnya kulit, sklera, membran mukosa oral) 

mengakibatkan warna kuning yang disebut ikterus 

f) Pada stres dingin yang lama, glikolisis anaerobik terjadi, 

yang mengakibatkan peningkatan produksi asam. 

Peningkatan kadar bilirubin tidak berikatan yang 

bersirkulasi mengakibatkan peningkatan risiko ikterus 

bahkan pada kadar bilirubin serum 10 mg/dl atau kurang 

9) Adaptasi Imun 

a) Bayi baru lahir tidak dapat membatasi organisme 

penyerang di dalam pintu masuk 

b) Imaturitas jumlah sitem pelindung secara signifikan 

meningkatkan resiko infeksi pada periode bayi baru lahir 

c) Respons inflamasi berkurang baik secara kualitatif 

maupun kuantitatif 

d) Fagositosis lambat 

e) Keasaman lambung dan produksi pepsin dan tripsin 

belum berkembang sempurna sampai usia 3-4 minggu 

f) Imunoglobulin A hilang dari saluran pernafasan dan 

perkemihan, kecuali jika bayi tersebut menyusu ASI, IgA 

juga tidak terdapat dalam sluran GI 
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g) Infeksi merupakan penyebab utama morbidits dan 

mortalitas selama periode neonatus (Sondakh, 2013; 

h.151-157) 

e. Kunjungan Neonatal 

Kunjungan neonatal merupakan salah satu intervensi untuk 

menurunkan kematian bayi baru lahir. Jadawal kunjungan neonatal 

yang dilaksanakan saat ini yaitu : 

  Menurut Kemenkes RI 2014 kunjungan neonatus adalah 

sebagai berikut : 

1) Pada usia 6 – 48 jam (kunjungan neonatal 1). 

Tindakan yang dilakukan antara lain jaga kehangatan bayi, 

memberikn ASI eksklusif, penceghan infeksi, merawat tali pusat, 

berikan imunisasi Hb 0 

2) Pada usia 3 – 7 hari (kunjungan neonatal 2). 

Tindakan yang dilakukan antara lain menjaga tali pusat dalam 

keadaann kering dan bersih, memberikan ASI eksklusif, menjaga 

suhu tubuh bayi, pemeriksaan tanda bahaya, konseling ASI 

eksklusif dan pencegahan hipotermi 

3) Pada usia 8 – 28 hari (kunjungan neonatal 3). 

Tindakan yang dilakukan yaitu sama dngn kunjungan pada mur 3-7 

hari hanyaa ditambahkanpemberian iimuunisasi BCG 
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f. Asuhan Kebidanan Pada Bayi Baru Lahir 

1) Perlindungan termal (langsung) dengan memastikan bayi 

tersebut hangat dan terjadi kontak antara kulit bayi dengan kulit 

ibu, mengganti handuk/kain yang basah dan bungkus bayi 

dengan selimut, serta pastikan bahwa kepala tetap terlingdungi 

dengan baik untuk mencegah keluarnya panas tubuh. 

Mempertahankan lingkungan termal netral. 

2) Pemeliharaan pernafasan dengan memepertahankan terbukanya 

jalan napas. Sediakan balon penghisap dari karet di tempat tidur 

bayi untuk menghisap lendir atau ASI dari mulut dengan cepat 

dalam upaya mempertahankan jalan napas yang bersih. 

3) Pemotongan tli pusat dan pengikatan tali pusat merupakan 

pemisahan fisik terakhir antara ibu dan bayi. Pemotongan sampai 

denyut nadi tali pusat berhenti dapat dilakukan pada bayi normal, 

sedangkan pada bayi  gawat dapat delakukan resusitasi sebaik-

baiknya. Tali pusat dijepit dengan klem kira-kira 3 cm dan sekitar 

1,5 cm dari tali pusat. Pemotongan diantara klem tersebut 

kemudian bayi diletakkan di atas kain bersih yang hangat. 

Dilakukan pengikatan tali pusat dengan alat penjepit plastik atau 

pita nilon atau dapat juga benang katun steril. 

4) Penilaian APGAR secara umum dimulai satu menit pertama 

setelah lahir dengan menggunakan nilai APGAR, penilaian 
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berikutnya dilakukan pada menit ke lima dan ke sepuluh. 

Penilaian ini perlu untuk mengetahui apakah bayi menderita 

asfiksia atau tidak. 

5) Perawatan bayi baru lahir : perawatan mata dengan obt mata 

eritromosin 0,5% atau tetrasiklin 1% untuk pencegahan penyakit 

mata akibat klamida (PMS) di berikan pada jam pertama setelah 

persalinan. Perawatan tali pusat dengan pertahankn sisa tali 

pusat dalam keadaan terbbuka agar terkena udara dan ditutupi 

kain bersih secara longgar, jika terkena kotoran dicuci dengan 

sabun dan air bersih kemudian dikeringkan sampai benar-benar 

kering. Dalam waktu 24 jam dan sebelum ibu dan bayi 

dipulangkan diberikan imunisasi BCG, Polio dan Hepatitis B. 

Orang tua diajarkan tanda-tanda bahaya bayi dan merujuk jika 

parah, cara merawat bayi. 

6) Pemeriksaan fisik bayi (head to toe) dan identifikasi bayi sebagai 

alat pengenal si bayi. (Sondak, 2013; h.157) 

g. Inisiasi Menyusui Dini (IMD) 

 Segera setelah di letakkan di dada atau perut atas ibu selama 

paling sedikit satu jam untuk memberi kesempatan pada bayi untuk 

mencari dan membantu stabilisasi pernafasan, mengendalikan suhu 

tubuh bayi lebih baik di bandingkan dengan inkubator, menjaga 

kolonisasi kuman yang aman untuk bayi dan mencegah infeksi 
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nosokomial kadar biliribin bayi juga lebih cepat normal karena 

pengeluaran mekonium lebih cepat sehingga menurunkan insiden 

ikterus bayi batu lahir, kontak kulit dengan kulit juga membuat bayi 

tenang sehingga didapat pola tidur yang lebih baik. Dengan 

demikian, berat badan dapat mengoptimalkan pengeluaran hormon 

oksitosin, prolaktin, dan secara psikologis dapat menguatkan ikatan 

batin antara ibu dan bayi (Prawirohardjo, 2010; h.369). 

h. Bayi Baru Lahir Rendah 

 Bayi  baru lahir rendah adalah BB bayi kurang dari 2500 gram 

saat lahir (Sukarni, 2014; h.111). 

Klasifikasi BBLR : 

Ada beberapa cara dalam mengelompokkan BBLR (Proverawati dan 

Ismawati, 2010; h.4) : 

1) Bayi berat lahir rendah (BBLR) dengan berat lahir 1500-2500 gram. 

2) Bayiberat lahir sangat rendah (BBLSR) dengan berat lahir 1000-

1500 gram. 

3) Bayi berat lahir ekstrim rendah (BBLER) dengan berat lahir kurang 

dari 1000 gram. 

 Menurut Mitayani, (2011; h.172) ada dua macam BBLR : 

1) Prematuritas murni 

Yaitu bayi yang lahir dengan masa kehamilan kurang dari 37 

minggu dan berat badan bayi sesuai dengan gestasi atau  yang 
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disebut neonatus kurang bulan sesuai untuk masa kehamilan 

(NKB-SMK). 

2) Bayi small for gestasional age (SGA) 

Yaitu berat bayi lahirtidak sesuai dengan masa kehamilan. SGA 

sendiri terdiri atas tiga jenis : 

a) Simetris (intrauterus for gestasional age) 

Yaitu terjadi gangguan nutrisi pada awal kehamilan dan dalam 

jangka waktu yang lama. 

b) Asimetris (intrauterus growth reterdation) 

Yaitu terjadi defisit nutrisi pada fase akhir kehamilan. 

c) Dismaturitus  

Yaitu bayi yang lahir kurang dari berat badan yang seharusnya 

untuk masa gestasi dan si bayi mengalami retardasi 

pertumbuhan intrauteri serta merupakan bayi kecil untuk masa 

kehamilan. 

Etiologi BBLR : 

Beberapa penyebab dari bayi dengan berat badan lahir rendah 

(Proverawatidan Ismawati, 2010; h.5). 

a) Faktor ibu 

1) Penyakit 
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Mengalami komplikasi kehamilan, seperti anemia, perdarahan 

antepartum, preekelamsi berat, eklamsia, infeksi kandung 

kemih.  

2) Menderita penyakit seperti malaria, infeksi menular seksual, 

hipertensi, HIV/AIDS, TORCH, penyakit jantung. 

3) Penyalahgunaan obat, merokok, konsumsi alkohol. 

b) Ibu  

1) Angka kejadian prematitas tertinggi adalah kehamilan pada 

usia < 20 tahun atau lebih dari 35 tahun. 

2) Jarak kelahiran yang terlalu dekat atau pendek (kurang dari 1 

tahun). 

3) Mempunyai riwayat BBLR sebelumnya.  

c) Keadaan sosial ekonomi  

1) Kejadian tertinggi pada golongan sosial ekonomi rendah. Hal ini 

dikarenakan keadaan gizi dan pengawasan antenatal yang 

kurang. 

2) Aktivitas fisik yang berlebihan 

3) Perkawinan yang tidak sah 

d) Faktor janin 

Faktor janin meliputi : kelainan kromosom, infeksi janin kronik 

(inklusi sitomegali, rubella bawaan), gawat janin, dan kehamilan 

kembar. 
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e) Faktor plasenta 

Faktor plasenta disebabkan oleh : hidramnion, plasenta previa, 

solutio plasenta, sindrom tranfusi bayi kembar (sindrom parabiotik), 

ketuban pecah dini. 

f) Faktor lingkungan 

Lingkungan yang berpengaruh antara lain : tempat tinggal di 

dataran tinggi, terkena radiasi, serta terpapar zat beracun. 

Diagnosa BBLR : 

 Dalam mendiagnosa bayi dengan BBLR maka hal-hal yang 

harus diperhatikan adalah : 

a) Penghitungan HPHT (Hait Pertama Haid Terakhir) 

b) Penilaian secara klinis : BB, PB, Lingkar dada, dan Lingkar Kepala 

(Proverawati dan Ismawati, 2010; h.4). 

Patofisiologi BBLR : 

Suhu temperatur dalam kandungan 37oC sehingga bayi setelah lahir 

dalam ruangan suhu temperatur ruangan 28-32oC. Perubahan 

temperatur ini perlu diperhitungkan pada BBLR karena belum bisa 

mempertahankan suhu normal yang disebabkan : 

a) Pusat pengaturan suhu badan masih dalam perkembangan. 

b) Intake cairan dan kalori kurang dibutuhkan. 

c) Cadangan energi sangat kurang. 
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d) Luas permukaan tubuh relatif luas sehingga kehilangan panas lebih 

besar. 

e) Jaringan lemak subkutan lebih tipis sehingga kehilangan panas 

lebih besar. 

f) BBLR sering terjadi penurunan berart badan yang disebabkan oleh 

malas minum, pencernaan masih lemah. 

g) BBLR rentan infeksi sehingga terjadi sindrom gawat nafas, 

hipotermi, tidak stabil sirkulasi (edema), hipoglikemi, hipokalsemia, 

hiperbilirubin. 

Tanda dan gejala BBLR  : 

a) BB kurang dari 2500 gram 

b) PB kurang dari 45 cm, LK kurang dari 33 cm, LD kurang dari 30 

cm. 

c) Kepala bayi lebih dari badan, rambut kepala tipis dan halus, 

elastisitas daun telinga. 

d) Dada : dinding thorax elastis, putting susu belum terbentuk. 

e) Abdomen : distensi abdomen, kulit perut tipis, pembuluh darah 

terlihat. 

f) Kulit : tipis, transparan, pembuluh darah terlihat. 

g) Jaringan lemak subkutan sedikit, lanugo banyak. 

h) Genetalia : Laki-laki skrotum kecil testis tidak teraba, Perempuan 

labia mayora hampir tidak ada, klitoris menonjol. 
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i) Ekstremitas : kadang oedema, garis telapak tampak kaki sedikit. 

j) Motorik : pergerakan masih lemah. (Mitayani, 2011; h.112) 

 

4. Nifas  

a. Pengertian Nifas 

Masa Nifas atau puerperium adalah masa yang dimulai setelah 

kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali 

seperti keadaan sebelum hamil yang berlangsung selama sekitar 6 

minggu setelah persalinan (Prawiroharadjo, 2010; h.356).   

Masa nifas adalah masa yang di mulai setelah plasenta keluar 

dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti semula 

(sebelum hamil) (Sulistyawati, 2009; h.1). 

b. Perubahan – perubahan Fisiologi pada masa nifas adalah sebagai 

berikut : 

1) Perubahan fisik 

2) Involusi uterus dan pengeluaran lokhea 

3) Laktasi/pengeluaran air susu ibu 

4) Perubahan sistem tubuh lainya 

5) Perubahan psikis (Prawirohardjo, 2009; h.121) 

6) Perubahan sitem reproduksi  
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a) Uterus  

Pengerutan Rahim (involusi) 

Involusi merupakan suatu proses kembalinya uterus pada 

kondisi sebelum hamil. Dengan involusi uterus ini, lapisan 

luar dari desidua yang mengelilingi situs plasenta akan 

menjadi neurotic (layu/mati). Perubahan ini dapat di ketahui 

dengan melakukan pemerikasaan palpasi untuk meraba di 

mana TFU-nya (tinggi fundus uteri) 

(1) Pada saat bayi lahir, fundus uteri setinggi pusat dengan 

berat 1000 gram 

(2) Pada akhir kala III, TFU teraba 2 jari di bawah pusat 

(3) Pada 1 minggu post partum, TFU teraba pertengahan 

pusat simpisis dengan berat 500 gram 

(4) Pada 2 minggu post partum, TFU teraba di atas simpisis 

dengan berat 350 gram 

(5) Pada 6 minggu post partum, fundus uteri mengecil (tak 

teraba) dengan berat 50 gram (Sulistyawati, 2009; h.73-

74). 

b) Lokhea 

Lokhea adalah ekskresi cairan rahim selama masa nifas. 

Lokhea menganadung darah dan sisa jaringan desidua yang 

nekkrotik dari dalam uterus. Lokhea mempunyai reaksi 
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basa/alkalis yang dapat membuat organisme berkembang 

lebih cepat dari pada kondisi asam yang ada pada vagina 

normal. Lokhea berbau amis  atau anyir dengan volume 

yang berbeda-beda pada setiap wanita. Lokhea yang berbau 

tidak sedap menandakan adanya infeksi. Lokhea 

mempunyai perubahan warna dan volume karena adanya 

proses involusi. 

Lokhea di bedakan menjadi 3 jenis berdasarkan warna dan 

waktu keluarnya antara lain: 

c) Lokhea rubra/mera 

Lokhea ini keluar pada hari pertama sampai hari ke-4 masa 

post partum. Cairan yang keluar berwarna merah karena 

terisi darah segar, jaringan sisa-sisa plasenta, dinding rahim, 

lemak bayi, lanugo (rambut bayi), dan mekonium 

d) Lokhea sanguinolenta 

Lokhea ini berwarna merah kecokelatan dan berlendir, serta 

berlangsung dari hari ke-4 sampai hari ke-7 post partum 

e) Lokhea serosa 

Lokhea ini berwarna kuning kecokelatan karena mengandung 

serum, leukosit, dan robekan atau laserasi plasenta. Keluar 

pada hari ke-7 sampai hari ke-14 
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f) Lokhea alba/putih 

Lokhea ini mengandung leukosit, sel desidua, sel epitel, 

selaput lendir seviks, dan serabut jaringan yang mati. Lokhea 

alba ini dapat berlangsung selama 2-6 minggu post partum. 

(Sulistyawati, 2009; h.76) 

g) Perubahan pada Servik 

Perubahan pada serviks adalah servik agk menganga 

seperti corong, segera setelah bayi lahir. Bentuk ini 

disebabkan oleh corpus uteri yang dapat mengadakan 

kontraksi, sedangkan seriviks tidak berkontraksi sehingga 

seolah-olah pada perbatasan antar korpus dan serviks 

berbentuk semacam cincin. 

Servik berwarna merah kehitam-hitaman karena penuh 

dengan pembuluh darah. Konsistensinya lunak, kadang-

kadang terdapat laserasi atau perlukaan kecil. Karena 

robekan kecil yang terjadi selama berdilatasi maka serviks 

tidak akan pernah kembali lagi ke keadaan seperti sebelum 

hamil. 

Muara serviks yang berdilatasi sampai 10 cm sewaktu 

persalinan akan menutup secara perlahan dan bertahap. 

Setelah bayi lahir, tangan dapat masuk kedalam rongga 
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rahim. Setelah 2 jam, hanya dapat dimasuki 2-3 jari. Pada 

minggu ke-6 post partum, serviks sudah menutup kembali. 

h) Vulva dan Vagina 

Vulva dan vagina mengalami penekanan, serta peregangan 

yang sangat besar selama proses melahirkan bayi. Dalam 

beberapa hari pertama sesudah proses tersebut, kedua 

organ ini tetap dalam keadaan kendur. Setelah 3 minggu, 

vulva dan vagina kembali kepada keadaan tidak hamil dan 

rugae dalam vagina secara berangsur-angsur akan muncul 

kembali, sementara labia menjadi lebih menonjol. 

i) Perinium  

Perinium menjadi kendur karena sebelumnya teregang oleh 

bayi yang bergerak maju. Pada post natal hari ke-5, perinium 

sduah mendapatkan kembali sebagian tonus-nya, seklipun 

tetap lebih kendur dari pada keadaan sebelum hami. 

(sulistyawati, 2009; h.77-78). 
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c. Tahapan Masa Nifas 

Masa nifas dibagi menjadi 3 tahap, yaitu puerperium dini, puerperium 

intermedial, dan remote puerperium. 

1) Puerperium Dini 

Puerperium dini adalah masa kepulihan, yang dalam hal ini ibu 

telah diperbolehkan berdiri dan berjalan-jalan. Dalam agama 

islam, dianggap bersih dan boleh bekerja setelah 40 hari. 

2) Puerperium Intermedial 

Puerperium intermedial merupakan masa kepulihan menyeluruh 

alat-alat genitalia, yang lamanya sekitar 6-8 minggu. 

3) Remote Puerperium  

Remote Puerperium merupakan masa yang diperlukan untuk 

pulih dan sehat sempurna, terutama bila selama hamil atau waktu 

persalinan mempunyai komplikasi. Waktu untuk sehat sempurna 

dapat berlangsung selama bermingu-minggu, bulanan, bahkan 

tahunan. 

d. Kunjungan pada Masa Nifas 

Jadwal kunjungan rumah paling sedikit 4 kali kunjungan nifas 

dilakukan untuk menlai status ibu, bayi baru lahir dan untuk 

mencegah, mendeteksi dan menangani masalah-masalah yang 

terjadi : 
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Menurut Kemenkes (2015, h; 114) kunjungan masa nifas 

diantaranya: 

1) 6 jam – 3 hari post partum 

2) 4 hari – 28 hari post partum 

3) 29 hari – 42 hari post partum 

e. Deteksi Dini Komplikasi Masa Nifas 

1) Perdarahan pascpersalinan adalah komplikasi yang terjadi pada 

tenggang waktu di antara persalinan dan masa pascapersalinan. 

Faktor presdiposisi anemia, penyebab perdarahan paling sering 

adalah atonia uteri serta retensio plasenta, yang lain adalah 

laserasi serviks atau vagina, rupture uteri dan inversio uteri. 

2) Infeksi nifas seperti sepsis, dengan demam salah satu 

gejala/tanda yang paling mudah dikenali. Faktor presdiposisi yaitu 

persalinan macet, ketuban pecah dini, pemeriksaan dalam terlalu 

sering, pemantauan janin intravaginal, dan bedah sesar. 

Penyebab infeksi adalah kuman salah satunya streptococcus 

pyogenes. 

3) Eklamsia, ibu dengan persalinan yang diikuti oleh eklamsia atau 

preeklamsia berart, harus dirawat inap. Pengobatan terpilih 

menggunakan magnesium sulfat (MgsO4) 

4) Komplikasi pascapersalinan lain adalah : infeksi saliran kemih, 

retensio urin. 
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5) Masalah psikologis, dapat dihindari dengan adanya adukungan 

sosial serta dukungan pelaksana pelayanan kesehatan selama 

kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan. (Prawirohardjo, 2010; 

h.358-360). 

f. Tanda Bahaya Masa Nifas 

1) Infeksi Masa Nifas 

Infeksi masa nifas adalah keadaan yan mencakup semua 

peradangan alat-alat genetalia dalam masa nifas. (Mochtar, 2011; 

h.284). 

2) Subinvolusi Uteri 

 Segera setelah persalinan, berat Rahim sekitar 1000 gram dan 

selanjutnya mengalami masa proteoliotik, sehingga otot Rahim 

menjadi kecil ke bentuknya semula (Manuaba, 2012: h.418). pada 

palpasi uterus teraba masih besar, fundus masih tinggi, lokhea 

banyak, dapat berbau dan terjadi perdarahan (Mochtar, 2011; 

h.285). 

3) Mastitis 

Mastitis adalah suatu peradangan payudara di sebabkan oleh 

kuman, terutama staphylococcus aureus melalui luka pada puting 

susu, atau melalui peredaran darah. Keluhan yang muncul 

payudara membesar, keras, nyeri, kulit memerah, dan membisul 

(abses), dan akhirya pecah dengan borok serta keluarnya cairan 
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nanah bercampur air susu. Dapat disertai suhu badan naik dan 

memanggil (Mochtar, 2011; h.286). 

4) Galaktokel 

Galaktokel yaitu air susu membeku dan terkumpul pada suatu 

bagian payudara menyerupai tumor kistik. Terjadi karena 

sumbatan air susu (Mochtar, 2011; h.286). 

g. Asuhan Kebidanan Masa Nifas 

Pelayanan pasca persalinan harus terselenggara pada masa itu 

untuk memenuhi kebutuhan ibu dan bayi, yang meliputi upaya 

pencegahan, deteksi dini dn pengobatan komplikasi dan penyakit yang 

mungkin terjadi, serta penyediaan pelayanan pemberian ASI, cara 

menjarangkan kehamilan, imunisasi, dan nutrisi bagi ibu. Pada masa 

pascapersalinan, sedang ibu memerlukan : 

1) Informasi dan Konseling Tentang : 

a) Perawatan bayi ddan pemberian ASI (payudara) 

b) Apa yang terjadi termasuk gejala adanya masalah yang 

mungkin timbul 

c) Kesehatan pribadi, hygiene, dan masa penyembuhan 

d) Kehidupan seksual 

e) Kontrasepsi 

f) Nutrisi  
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2) Pelayanan kesehatan untuk kecurigaan dan munculnya tanda 

terjadi komplikasi (Sarwono, 2010; h.357) 

Penatalaksanaan perawatan selama puerperium secara spesifik 

bidan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut : 

a) Melakukan evaluasi kontinu dan penatalaksanaan perawatan 

kesejahteraan wanita 

b) Memeberi pemulihan dari ketidaknyamanan fisik 

c) Memberi bantuan dalam menyusui 

d) Memfasilitasi pelaksanaan peran sebagai orang tua 

e) Melakukan pengkajian bayi selama kunjungan rumah 

f) Memberikan pedoman antisipasi dan instruksi 

g) Melakukan penapisan kontinu untuk komplikasi puerperium 

(Varney, 2008; h.296). 

 

5. Keluarga Berencana (KB) 

a. Pengertian Keluarga Berencana 

Metode kontrasepsi modern pada dasarnya adalah metode 

kontrasepsi dengan alat bantu yang lebih modern. Metode ini 

diantaranya adalah dengan penggunaan AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam 

Rahim), kondom, spermisida, diafragma, susuk dan pil (Manuaba, 2010; 

h.68). 
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Keluarga berencana adalah usaha-usaha untuk mencegah 

terjadinya kehamilan. Usaha-usaha untuk mencegah terjadinya 

kehamilan. Usaha-usaha itu dapat bersifat sementara dapat juga 

bersifat permanen (Prawirohardjo, 2011; h.U-46) 

b. Pengertian  Kontrasepsi 

Metode untuk mengendalikan kehamilan secara permanen atau 

sementara dan keikut serta dalam keluarga berencana yang digunakan 

oleh pasangan suami istri (Varney, 2007; h.416), kontrasepsi 

merupakan bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi  untuk 

pengaturan kehamilan, dan merupakan hak setiap individu sebagai 

makhluk sosial (Prawirohardjo, 2011; h.U-47) 

c. Tujun KB 

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

87 Tahun 2014 Tentng Perkembangan Kependudukan dan 

Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi 

Keluarga, program Keluarga Berencana (KB) Merupakan salah satu 

strategi untuk mengurangi kematian ibu khususnya ibu dengan kondisi 

4T : Terelalu muda melahirkan (di bawah usia 20 tahun), terlalu sering 

melahirkan, terlalu dekat jarak melahirkan, dan terlalu tua melahirkan (di 

atas usia 35 tahun). Program KB juga bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harpan 

masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan 
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kebahagian batin. KB merupakan salah satu cara yang paling efektif 

untuk meningkatkan ketahanan keluarga, kesehatan, dan keselamatan 

ibu, anak, serta perempuan. Pelayanan KB menyediakan informasi, 

pendidikan, dan cara-cara bagi laki-laki dan perempuan untuk dapat 

merencanakan kapan akan mempunyai anak, berapa jumlah anak, 

berapa tahun jarak usia antara anak, serta kapan akan berhenti 

mempunyai anak. (Profil Kesehatan Indonesia, 2014; h.101) 

d. Jenis-jenis Kontrasepsi 

Kontrasepsi Alamiah 

1) Senggama terputus (koitus interuptus) 

Senggama terputus adalah penarikan penis dari vagina sebelum 

terjadi ejakulasi. Ejakulasi disadari sebelum oleh sebagian besar 

laki-laki, dan setelah itu masih ada waktu kira-kira “detik” sebelum 

ejakulasi terjadi. Waktu yang singkat ini dapat digunakan untuk 

menarik penis keluar dari vagina. 

Keuntungan dari kontrasepsi ini adalah cara ini tidak 

membutuhkan biaya, alat-alat maupun persiapan, tetapi kekurannya 

adalah untuk menyukseskan cara ini dibutuhkan pengendalian diri 

yang besar dari pihak laki-laki. Beberapa laki-laki karena faktor 

jasmani dan emosional tidak dapat menimbulkan neurasteni 

(Prawirohardjo, 2011; h.438) 
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Efektifitas cara ini dianggap kurang berhasil.  Kegagalan cara 

ini disebabkan oleh : 

a) Pengeluaran air mani sebelum ejakulasi yakni dapat 

mengandung sperma, apalagi pada koitus yang berulang 

b) Terlambatnya pengeluaran penis dari vagina 

c) Pengeluaran semen dekat dengan vulva (petting), oleh karena 

adanya hubungan antara vulva dan kanalis servikalis uteri 

melalui benang lendir serviks uteri yang pada masa ovulasi 

mempunyai spinnbarkeit yang tinggi (Prawirohardjo, 2011; h.438) 

d) Pembilasan Pascasenggama (Postcoital Douche), pembilasan 

vagina dengan air biasanya dengan atau tanpa tambahan larutan 

obat (cuka atau obat lain) segera setelah koitus merupakan salah 

satu cara yang telah lama sekali digunakan untuk tujuan 

kontrasepsi. Maksudnya adalah untuk mengeluarkan sperma 

secara mekanik dari vagina. Penambahan obat cuka adalah 

untuk memperoleh efek spermisida serta menjaga asiditas 

vagina. Efektifitas cara ini mengurangi kemungkinan terjadinya 

konsepsi hanya dalam bats-batas tertentu karena sebelum 

dilakukannya pembilasan spermatozoa dalam jumlah besar 

suddah memasuki servis uteri (Prawirohardjo, 2011; h.439) 
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2) Metode Amenore Laktasi (MAL) 

MAL adalah kontasepsi yang mengendalikan pemberian asi secara 

eksklusif, artinya hanya memberikan ASI tanpa tambahan makanan 

dan minuman. MAL ini dapat digunakan bila menyusui secara penuh 

>8x sehari, belum haid dan umur bayi kurang dari 6 bulan 

(Prawirohardjo, 2011; h. MK-1).  

Keuntungan kontrasepsi MAL adalah :  

a) Tidak mengganggu senggama  

b) Tidak ada efek samping 

c) Tidak perlu pengawasan medis 

d) Tanpa biaya 

e) Mengurangi perdarahan untuk ibu 

f) Menurangi resiko anemia 

g) Meningkatkan hubungan psikologis ibu dan bayi (Prawirohardjo, 

2011; h.MK-2) 

Kekurangan sulit dilakukan karena kondisi social, 

efektifirasnya  tinggi hanya sampai kembalinya haid atau sampai 6 

buln (Prawirohardjo, 2011; h.MK-2) 

3) Pantangan Berkala 

Seorang perempuan bisa dapat hamil dalam beberapa hari saja 

dalam daur haidnya. Masa subur yang juga disebut “fase ovulasi” 

mulai 48 jam sebelum ovulasi dan berkhir 24 jam setelah ovulasi. 
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Sebelum dan sesudah masa itu, perempuan tersebut berada dalam 

keadaan tidak subur (Prawirohardjo, 2011; h.439) 

Kesulitan cara ini pada umumnya terjadi 14-2 hari sebelum hari 

pertama haid yang tidak teratur sangat sulit atau sama sekali tidak 

dapat diperhitungkan saat terjadinya ovulasi. Daur haid terpendek 

dikurangi dengan 18 hari dan daur haid terpanjang dikurangi 11 hari. 

Masa aman adalah sebelum daur bersangkutan mempunyai catatan 

tentang lama daur haidnya selama 6 bulan, atau mencatat tentang 

lama daur haidnya selama satu tahun penuh (Prawirohardjo, 2011; 

h.439) 

4) Kontrasepsi Sederhana Untuk Laki-laki 

a) Kondom  

Penggunaan kondom dengan kantong sutra yang diisi dengan 

minyak, dan yang dipasang menyelubungi penis sebelum 

koitus. Prinsip kerja kondom adalah sebagaimana perisai dari 

penis sewaktu melakukan koitus, dan mencegah pengumpulan 

sperma dalam vagina. Keuntungan kondom ialah untuk 

perlindungan terhadap penyakit kelamin, juga dapat digunakan 

untuk tujuan kontrasepsi. Kekurangannya ialah 

mempergunakannya merasakan selaput karet tersebut sebagai 

penghalang dalam kenikmatan dalam melakukan koitus. Efek 
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samping kondom tidak ada kecuali jika ada alergi terhadap 

bahan kondom itu sendiri (Prawirohardjo, 2011; h. 443-445) 

5) Kontasepsi Hormonal 

Jenis-jenis KB : 

a) Pil Kontrasepsi 

(1) Pil kontrasepsi kombinasi 

Kontaindikasi  

(a) Kehamilan (diketahui atau dicurigai) 

(b) Trombofebilitis (sedang atau terjadi riwayat kesehatan) 

(c) Gangguan trombormboli (sedang terajdi atau riwayat 

kesehatan) 

(d) Kerusakan hati, kerusakan fungsi hati, atau hepatitis 

akut 

(e) Perdarahan genetalia abnormal yang tidak terdiagnosa 

(f) Wanita perokok diatas usia 35 tahun 

(g) Diabetes melitus (Varney, 2007; h.466) 

(2) Kekurangan harus diminum setiap hari, sehingga kadang-

kadang merepotkan, motifasi harus kuat, adanya efek 

samping walaupun sifatnya sementara seperti mual, sakit 

kepala, dan muntah nyeri dada.  

(3) Kelebihan dari kontrasepsi tersebut adalah resiko terhadap 

kesehatan kecil, tidah pengaruh terhadp hubungan suami 
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istri, tidak dilakukan pemeriksaan dalam, jangka panjang 

(Prawirohardjo, 2011: h.448) 

b) Pil Kontrasepsi Progesteron-tunggal (Minipills) 

Cara kerja minipil mengentalkan lendir serviks sehingg 

menghambat penetrasi sperma, mengubah mortalitas tuba 

sehingga transpratasi sperma terganggu (Prawirohardjo, 2011; 

h.MK-51).  

Kontraindikasi : 

(1) Kehamilan (diketahui atau dicurigai) 

(2) Karsinoma payudara 

(3) Perdarahan genetalia abnormal 

(4) Tumor hati bening atau maligna 

(5) Penyakit hati akut (Prawirohardjo, 2011; h.477) 

Keuntungan Minipills : 

(1) Sangat efektif bila teratur 

(2) Tidak mengganggu hubungan seksual 

(3) Tidak mempengaruhi asi 

(4) Nyaman 

(5) Mudah digunaakan 

(6) Dapat dihentikan setiap saat 

(7) Tidak mengandung estrogen (Prawirohardjo, 2011; h.MK-51) 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Dwi Nesti Astuti, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2017



73 
 

Kerugiannya hampir 30-60% mengalami gangguan 

haid, peningkatan/penurunan berat badan, harus digunakan 

setiap hari dan diminum pada waktu yang sama, bila lupa 

satu pil saja kegagalan menjadi lebih besar, payudara 

menjadi tegang (Prawirohardjo, 2011; h.MK-52) 

c) Kontrasepsi Suntik 

1) Suntikan setiap 3 bulan (Depo Provera) 

Mekanisme kerja : 

(a) Obat ini menghalangi terjadinya ovulasi dengan jalan 

menekan pembentukan gonadotropin releasing hormone 

dari hipotalamus 

(b) Lendir serviks bertambah kental, sehingga menghambat 

penetrasi sperma melalui serviks uteri 

(c) Implantasi ovum dalam enddometrium dihalangi 

(Prawirohardjo, 2011; h.450) 

Keuntungngan : 

(a) Pencegahan kehamilan jangka panjang 

(b) Tidak pberpengaruh pada hubungan suami istri 

(c) Tidak berpengaruh pada ASI 

(d) Dapat digunkan pada usia >35 tahun (Prawirohardjo, 

2011; h.MK-44) 
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d) Implant  

Kontrasepsi implant menekan ovulasi, mengentalkan lendir 

serviks, implant dimasukan dibawah kulit dan dapat bertahan 

hingga- 3-7 tahun, tergantung jenisnya. 

Keuntungan KB Implant : 

1) Mengurngi resiko penyakit radang panggul simptomik 

2) Mengurangi resiko anemia defisiesi besi 

Efek samping : 

1) Terjadi pola haid 

2) Sakit kepala 

3) Pusing 

4) Perubahan suasana perasaan 

5) Perubahan berat badan 

6) Jerawat (dapat membaik atau memburuk) 

7) Nyeri payudara 

8) Nyeri perut dan mual 

e) Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) atau Intra Uterine Device 

(IUD) 

Keuntungan IUD umumnya hanya memerlukan satu kali 

pemasangan dan dengan demikian satu kali motifasi, tidak 

menimbulkan efek sistemik, alat ini ekonomis dan cocok untuk 
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penggunaan secara misal, efektifitas cukup tinggi, reversible 

(Prawirohardjo, 2011; h.454).  

Kerugian AKDR : 

1) Perubahan siklus haid (lebih banyak dan lama) 

2) Saat haid lebih sakit 

3) Sedikit nyeri dan perdarahan (spotting) terjadi setelah 

pemasangan 

4) Menghilang dalam 1-2 hari 

5) Klien tidak dapat melepas AKDR sendiri 

6) AKDR keluar dari uterus tanpa diketahui (Prawirohardjo, 

2011; h.MK-82) 

Efek samping : 

1) Perdarahan  

Umumnya setelah pemasangan IUD terjadi perdarahan 

sedikit-sedikit yang cepat berhenti 

2) Rasa nyeri dan kejang di perut terjadi segera setelah 

pemasangan IUD. Biasanya rasa nyeri ini berangsur-angsur 

hilang dengan sendirinya 

3) Gangguan pada suami istri 

Kadang-kadang suami merasakan adanya benang IUD 

sewaktu bersenggama Ekspulsi (pengeuaran sendiri: terjadi 
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untuk sebagian atau seluruhnya), biasanya waktu haid 

(Prawirohardjo, 2011; h.454) 

Pemeriksaan lanjutan sesudah IUD dipasang : 

1) 1 minggu sesudah pemasangan 

2) 3 bulan sesudah pemasangan 

3) Setiap 6 bulan sekali 

4) Untuk IUD Copper 7 atau Copper T sebaiknya diganti 

setiap 2-3 tahun (Prawirohardjo, 2011; h.454) 

f) Kontrasepsi Mantap pada Perempuan (Sterilisasi) 

1) Definisi 

Tindakan yang dilakukan pada kedua tuba falopi perempuan, 

yang mengakibatkan yang berkesangkutan tidak dapat hamil 

atau tidak menyebabkan hamil lagi (Prawirohardjo, 2011; 

h.461) 

2) Keuntungan Sterilisasi 

(a) Motivasi hanya dilakukan satu kali saja, sehingga tidak 

diperlukan motivasi yang berulang-ulang 

(b) Efektivitas hampir 100% 

(c) Tidak mempengaruhi libido seksualits 

(d) Tidak hanya kegagalan dari pihak pasien (Prawirohardjo, 

2011; h.461) 
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g) Sterilisasi pada Laki-laki 

1) Indikasi vasektomi 

Bahwa pasangan suami istri tidak menghendaki kehamilan 

lagi pada pihak suami bersedia bahwa tindakan kontrasepsi 

dilakukan pada dirinya. 

2) Kontrasepsi vasektomi 

Apabila ada kelainan local atau umum yng dapat 

mengganggu sembuhnya luka operasi, kelainan itu harus 

disembuhkan dahulu 

3) Keuntungan vasektomi 

(a) Tidak menimbulkan kelainan baik fisik maupun mental 

(b) Tidak mengganggu libido seksual 

(c) Dapat dikerjakan secara poliklinis 

4) Komplikasi vasektomi 

(a) Infeksi pasa sayatan 

(b) Rasa nyeri/sakit 

(c) Terjadinya hematoma oleh karena perdarahan kapiler 

(d) Epiddymitis 

(e) Terbentuknya granuloma (Prawirohardjo, 2011; h.461) 
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B. Tinjauan Asuhan Kebidanan 

1. Pengertian Manajemen Kebidanan 

  Manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang 

digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan 

berdsarkan teori ilmiah, penemuan-penemuan, keterampilan dalam 

rangkaian/tahapan yang logis untuk pengambilan suatu keputusan yang 

berfokus pada klien (Varney, 2007; h.) 

Tujuh Langkah dalam Manajemen Kebidanan Menurut Varney 

a) Langkah I :  Pengumpulan Data Dasar 

Kegiatan yang dilakukan adalah pengkajian dengan 

mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk 

mengevaluasi klien secara lengkap. Data yang 

dikumpulkan antara lain : 

(a) Keluhan Klien 

(b) Riwayat kesehatan klien 

(c) Pemeriksaan fisik secara lengkap sesuai dengan 

kebutuhan 

(d) Meninjau catatan terbaru atau catatan sebelumnya 

(e) Meninjau data laboratorium. Pada langkah ini, 

dikumpulkan semua informasi yang akurat dari semua 

sumber yang akurat dari semua sumber yang berkaitan 

dengan kondisi klien (Mangkuji, 2013; h.5) 
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b) Langkah II : Interpretasi data dasar 

Kegiatan yang dilakukan adalah menginterpretasikan 

semua data dasar yang telah dikumpulkan sshingga 

ditemukan diagnosis atau masalah. Diagnosis yang 

dirumuskan adalah diagnosis dalam ruang lingkup praktik 

kebidanan yang tergolong pada nomenklatur standar 

diagnosis, sedangkan perihal yang berkaitan dengan 

pengalaman klien ditemukan dari hasil pengkajian 

(Mengkuji, 2013; h.5) 

c) Langkah III : Identitas diagnosis/masalah potensial 

Mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain 

berdasarkan rangkaian diagnosis dan masalah yang sudah 

teridentifikasi. Berdasarkan temuan tersebut, bidan dapat 

melakukan antisipasi agar diagnosis/masalah tersebut tidak 

terjadi. Selain itu, bidan harus bersiap-siap apabila 

diagnosis/masalah tersebut benar-benar terjadi. Contoh 

diagnosis/masalah potensial : 

1) Potensial perdarahan post-partum, apabila diperoleh data 

ibu hamil kembar, polihidramnion, hamil besar akibat 

menderita diabtetes 

2) Kemungkinan Distosia Bahu, apabila data yang ditemukn 

adalah kehamilan besar (Mengkuji, 2013; h.5) 
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d) Langkah IV : Identitas kebutuhan yang memerlukan penanganan segera 

Bidan melakukan identifikasi perlunya tindakan segera oelh 

bidan atau dokter untuk dikonsultasikan atau ditangani 

bersama dengan anggota tim kesehatan lain sesuai dengan 

kondisi klien. Ada kemungkinan, data yang kita peroleh 

memerlukan tindakan yang harus segera dilakukan oleh 

bidan, sementara kondisi yang lain masih bisa menunggu 

beberapa waktu lagi. Contohnya pada kasus-kasus 

kegawatdaruratan kebidanan, seperti perdarahan yang 

memerlukan tindakan KBI dan KBI (Mengkuji, 2013; h.6) 

e) Langkah V : Perencanaan asuhan yang menyeluruh 

Merencanakan asuhan yang menyeluruh  yang ditentukan 

berdasarkan langkah-langkah sebelumnya. Rencana asuhan 

yang menyeluruh tidak hanya meliputi hal yang sudah 

teridentifikasi dari kondisi klien atau setiap masalah yang 

berkaitan, tetapi dilihat juga dari apa yang akan diperkirakan 

terjadi selanjutnya apakah dibutuhkan konseling dan apakah 

perlu merujuk klien. Setiap asuhan yang direncanakan harus 

disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu bidan dan pasien 

(Mangkuji, 2013; h.6) 
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f) Langkah VI : Pelaksanaan 

Kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan rencana 

asuhan yang sudah dibuat pada langkah ke-5 secara aman 

dan efisien. Kegiatan ini bisa dilakukan oleh bidan atau 

anggota tim kesehatan yang lain. Jika bidan tidak melakukan 

sendiri, bidan bidan tetap memikul tanggung jawab untuk 

mengarahkan pelaksanaannya. Dalam situasi ini,  bidan 

harus berkolaborasi dengan tim kesehatan lain atau dokter. 

Dengan demikian, bidan harus bertanggung jawab atas 

terlaksananya rencarna asuhan yang menyeluruh yang telah 

dibuat bersama tersebut (Mangkuji, 2013; h.6) 

g) Langkah VII : Evaluasi 

1) Bidan melakukan evaluasi keefektifan asuhan yang sudah 

diberikan, yang mengcakup pemenuhan kebutuhan untuk 

menilai apakah sudah benar-benar terlaksanana/terpenuhi 

sesuai dengan kebutuhan yang telah teridentifikasi dalam 

maslah dan diagnosis 

2) Mengulang kembali dari awal setiap asuhan yang tidak 

efektif untuk mengetahui mengapa proses manajemen ini 

tidak efektif (Mangkuji, 2013; h.6) 
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1. Pendokumentasian 

Asuhan kebidanan dengan cara SOAPIE (Subyektif, Objektif, Assesamant, 

Planning, Implementasi dan Evaluasi ) 

a) Pembuatan grafik metode SOAP merupakan pengelolahan informasi yang 

sistematis yang mengatur penemuan dan konklusi kita menjadi suatu 

rencana asuhan.  

b) Metode ini merupakan inti sari dari proses penatalaksanaan kebidanan 

guna menyusun dokumentasi asuhan  

c) SOAP merupakan urutan langkah yang dapat membantu kita mengatur 

pola pikir kita dan memberikan asuhan yang menyeluruh.  

 

SOAP  

Subjektif  

(1) Pendokumentasian hasil pengumpulan data klien malalui anamnesis   

(2) Berhubungan dengan masalah dari sudut pandang klien (ekspresi 

mengenai kekhawatiran dan keluhannya)  

(3) Pada orang yang bisu, dibelakang data diberi tanda “O” atau “X”  

Objektif  

(1)  Pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik klien 

(2) Hasil pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan diagnostic lain 

(3) Informasi dari keluarga atau oaring  
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Assessment  

(1) Pendokumentasian hasil analisis dan intreprestasi (kesimpulan data)  

data subjektif dan objektif  

(2) Diagnosis atau masalah  

(3) Diagnosis atau masalah potensial  

(4) Antisipasi diagnosis atau masalah potensial atau tindakan segera  

Planning  

(1) Pendokumentasian tindakan dan evaluasi meliputi : 

(a) Asuhan mandiri  

(b) Kolaborasi  

(c) Tes diagnostic  

(d) Tes laboratorium  

(e) Konseling 

(f) Dan tindak lanjut (fellow up) (Mangkuji, Betty. 2012; h. 8)  

 

3. Landasan Hukum Kewenangan Bidan dan Kompetensi Bidan 

a) Landasan hukum kewenangan Bidan  

          Dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam masyarakat 

mempunyai kewenangan yang diatur oleh perundangan-undangan 

kesehata. Hal ini bertujuan untuk melindungi bidan maupun masyarakat 

secara hukum terhadap malpraktek, yang mungkin dilakukan oleh bidan 

maupun tenaga kesehatan lainnya. Dari peraturan mentri kesehatan 
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republic indonesia nomer HK.02.02/MENKES/149/2010 TENTANG IZIN 

DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN mempunyai kewenangan 

yang meliputi: (Tresnawati, 2013; h.48-52)  

1) Pasal 9  

(a) Pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 

huruf a ditunjukan kepada ibu dan bayi  

(b) Pelayanan kebidanan kepada ibu sebagaimana dimaksud pada 

ayat 1 diberikan pada masa kehamilan, masa persalinan, masa 

nifas, dan masa menyusui.  

(c) Pelayanan kebidanan pada bayi sebagaimana dimaksud pada 

ayat 1 diberikan pada baru lahir normal sampai usia 28 hari  

2) Pasal 10  

(a) Pelayanan kebidanana kepada ibu sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 2 meliputi:  

(1) Penyuluhan dan konseling 

(2) Pemeriksaan fisik  

(3) Pelayanan antenatal pada kehamilan normal  

(4) Pertolongan persalianan normal  

(5) Pelayanan ibu nifas normal  

(b) Pelayanan kebidanan kepada bayi sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 9 ayat 3 meliputi:  

(1) Pemeriksaan bayi baru lahir 
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(2) Perawatan tali pusat  

(3) Perawatan bayi  

(4) Resusitasi pada bayi baru lahir  

(5) Pemberian imunisasi bayi dalam rangka menjalankan tugas 

pemerintah 

(6) Pemberian penyuluhan  

3)  Pasal 11 

Bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 8 huruf a berwenang untuk :  

(a) Memberikan imunisasi dalam rangka menjalankan tugas 

pemerintah  

(b) Bimbingan senam hamil 

(c) Episiotomy 

(d) Penjahitan luka episiotomi 

(e) Kompresi bimanual dalam rangka kegawatdaruratan, ditunjuka 

dalam perujukan.  

(f) Pencegahan anemia  

(g) Inisiasi menyusui dini dan promasi air susu ibu ekslusif  

(h) Resusitasi pada bayi baru lahir dengan asfiksia  

(i) Penanganan hipotermi pada bayi bar lahir dan segera merujuk  

(j) Pemeberian minuman dengan sonde/pipet  
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(k) Pemberian obat bebas, uterotonika untuk post partem dan 

manajemen aktif kala III  

(l) Pemeberin surat keterangan kelahiran  

(m) Pemeberian surat keterangan hamil untuk keperluan cuti 

melahirkan  

4) Pasal 12  

Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi 

perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b, 

berwenang untuk : 

(a) Memberikan alat kontrasepsi oral, suntik dan alat kontrasepsi 

dalam Rahim dalam rangka menjalankan tugas pemerintah, dan 

memberikan kondom.  

(b) Memasang alat kontrasepsi dalam Rahim sifasilitasi pelayanan 

kesehatan pemerintah dengan supervise dokter 

(c)  Memberikan penyuluhan konseling pemilihan kontrasepsi 

Melakukan pencabutan alat kontrasepsi dalam Rahim difasilitasi 

pelayanan keehatan pemerintah 

(d) Memberikan konseling dan tindakan pencegahan kepada 

perempuan pada masa pranikah. 

(e) Memberikan konseling dan tindakan pencegahan kepada 
perempuan pada masa prahamil . 
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5) Pasal 13  

Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 c, berwenang untuk: 

(a) Melakukan pembinaan peran serta masyarakat dibidang 

kesehatan ibu dan bayi  

(b) Melaksanakan pelayanan kebidanan  

(c) Melaksanakan deteksi dini, merujuk dan memberikan 

penyuluhan infeksi menular seksual (ims) penyalahgunaan 

narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya.  

6) Pasal 14  

(a) Pemerintah pusatdan pemeritah daerah melakukan pembinaan 

dan pengawasan dan mengikut sertakan organisasi profesi 

(b) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 

1 diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan keselamatan 

pasien dan melindungi masyarakat terhadap segala 

kemungkinan yang didapat menimbulkan bahaya bagi 

kesehatan.  

ii. Standar Kompetensi Bidan 

Standar kompetensi bidan diatur dalam Keputusan Kentri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomer:369/MENKES/SK/III/2007 

Kompetensi 1: Bidan mempunyai persyaratan pengetahuan dan 

keterampilan dan ilmu-ilmu social, kesehatan 
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masyarakat dan etika yang membentuk dasar dari 

asuhan yang bermutu tinggi sesuai dengan budaya, 

untuk wanita, bayi baru lahir dan keluarganya.  

Kompetensi 2: Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, 

pendidikan kesehatan yang tanggap terhadap budaya 

dan pelayabab menyeluruh dmasyarakat dalam rangka 

untuk meningkatan kehidupan keluarga yang sehat, 

perencanaan kehamilan dan keispan menjadi orang 

tua  

Kompetensi 3 :   Bidan memberikan asuhan antenatal yang bermutu tinggi 

untuk mengoptimalkan kesehatan selama kehamilan 

yang meliputi: deteksi dini, pengobatan atau rujukan 

dari komplikasi tertentu  

Kompetensi 4 : Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, tanggap 

terhadap kebudayaan setempat selama persalinan, 

memimpin selama persalianan yang bersih dan aman 

menangani situasi kegawatdaruratan tertentu untuk 

mengoptimalkan kesehatan wanita dan bayinya yang 

baru lahir  

Kompetensi 5 : Bidan memberikan asuhan kepada ibu nifas dan 

menyusui yang bermutu tinggi dan tanggapan 

terhadap budaya setempat  
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Kompetensi 6 : Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi 

komprehensif pada bayi baru lahir sehat sampai 

dengan 1 bulan  

Kompetensi 7 : Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi 

komprehensif pada bayi dan balita (1 bulan sampai 5 

bulan)  

Kompetensi 8 : Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi da 

komprehensif kepada keluarga, kelompok dan 

masyarakat sesuai dengan budaya setempat  

Kompetensi 9  : Melaksanakan asuhan kebidanan kepada wanita atau ibu 

dengan gangguan sistem reproduksi. 
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