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BAB II 

TINJAURAN TEORI 

 

I. TINJAUAN MEDIS 

1. KEHAMILAN 

A. Pengertian Kehamilan 

Menurut Federasi Obstetri Ginekologi Internasional, kehamilan di 

definisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan 

ovum dan di lanjutkan dengan nidasi atau implantasi (Sarwono 

Prawirohardjo, 2010). 

Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. 

Lamanya hamil normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) 

dihitung dari hari pertama haid terakhir (Prawirohardjo, 2009. 89). 

Menurut Rustam Mochtar, 2012 Kehamilan dibagi atas 3 triwulan 

(trimester),yaitu :  

1. Kehamilan triwulan 1 antara minggu 0-12 umur kehamilan  

2. Kehamilan triwulan II antara minggu 12-28 umur kehamilan 

3. Kehamilan triwulan III antara minggu 28-40 umur kehamilan. 

B. Tanda dan gejala kehamilan (Mochtar, 2012) 

1. Tanda-tanda presumptive: 

a) Amenorea (tidak mendapat haid) 

Wanita harus mengetahui tanggal hari pertama haid terakhir 

(HT) supaya dapat ditaksir umur kehamilan dan taksiran 

tanggal persalinan (TTP), yang di hitung dengan menggunakan 

rumus dari neagle : TTP = (hari HT+7) dan (bulan HT-3) dan 

(tahun HT+1). 
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b) Mual dan muntah (nausea and vomiting). 

Biasanya terjadi pada bulan-bulan pertama kehamilan hingga 

akhir triwulan pertama. Karena sering terjadi pada pagi hari, 

disebut morning sickness (sakit pagi). Apabila timbul mual dan 

muntah berlebihan karena kehamilan, disebut hyperemesis 

gravidarum. 

c) Mengidam (ingin makan khusus) 

Ibu hamil sering meminta makanan atau minuman tertentu 

terutama pada bulan-bulan triwulan pertama. Mereka juga tidak 

tahan suatu bau-bauan. 

d) Pingsan  

Jika berada tempat-tempat ramai yang sesak dan padat, 

seorang wanita yang sedang hamil dapat pingsan. 

e) Tidak ada selera makan (anoreksia) 

Hanya berlangsung pada triwulan pertama kehamilan, 

kemudian nafsu makan timbul kembali. 

f) Lelah (fatigue) 

g) Payudara membesar, tegang, dan sedikit nyeri, disebabkan 

pengaruh estrogen dan progesterone yang merangsang duktus 

dan alveoli payudara. Kelenjar Montgomery terlihat lebih 

membesar. 

h) Miksi sering, karena kandung kemih tertekan oleh Rahim yang 

membesar. Gejala itu akan hilang pada triwulan kedua 

kehamilan. Pada akhir kehamilan, gejala tersebut muncul 

kembali karena kandung kemih ditekan oleh kepala janin. 
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i) Konstipasi/obstipasi karena tonus otot-otot usus menurun oleh 

pengaruh hormone steroid. 

j) Pigmentasi kulit oleh pengaruh hormone kortikosteroid 

plasenta, dijumpai di muka (chloasma gravidarum), areola 

payudara, leher, dan dinding perut (linea nigra=grisea) 

k) Epulis : hipertrofi papilla gingivalis. 

l) Pemekaran vena-vena (varises) dapat terjadi pada kaki, betis, 

dan vulva, biasanya dijumpai pada triwulan akhir. 

2. Tanda-tanda kemungkinan hamil : 

a) Perut membesar. 

b) Uterus membesar: terjadi perubahan dalam bentuk, besar, dan 

konsistensi Rahim. 

c) Tanda hegar: ditemukannya serviks dan isthmus uteri yang lunak 

pada pemeriksaan bimanual saat usia kehamilan 4 sampai 6 

minggu. 

d) Tanda chadwick: perubahan warna menjadi kebiruan yang terlihat 

di porsio, vagina dan labio. Tanda tersebut akibat pelebaran vena 

karena peningkatan kadar estrogen. 

e) Tanda piskacek: pembesaran dan pelunakan Rahim ke salah 

satu sisi Rahim yang berdekatan dengan tuba uterine. Biasanya, 

tanda ini ditemukan di usia kehamilan 7-8 minggu. 

f) Kontraksi-kontraksi kecil uterus jika di rangsang Braxton hicks. 

g) Teraba ballottement. 

h) Reaksi kehamilan positif. 
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3. Tanda pasti (tanda positif) 

a) Gerakan janin yang dapat di lihat atau di rasa atau di raba, juga 

bagian-bagian janin. 

b) Denyut jantung janin 

(1) Didengar dengan stetoskop-monoaural leanec. 

(2) Di catat dan didengar dengan alat dopler 

(3) Dicatat dengan feto-elektrokardiogram 

(4) Dilihat pada ultra sonografi 

c) Terlihat tulang-tulang janin dalam foto rontgen. 

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan (Sulistyawati, 2011) 

a. Faktor fisik 

1) Status Kesehatan 

a) Kehamilan pada usia tua 

b) Kehamilan multiple 

c) Kehamilan dengan HIV 

2) Status Gizi 

3) Gaya Hidup 

4) Perokok/Alkoholik 

5) Hamil diluar nikah/kehamilan yang tidak diharapkan 

b. Faktor Psikologis 

1) Stresor internal 

2) Stresor Eksternal 

3) Dukungan keluarga 

4) Penyalahgunaan obat 

5) Kekesrasan yang dilakukan oleh pasangan 
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c. Faktor Lingkungan, Sosial, dan Budaya 

1) Kebiasaan, Adat istiadat 

2) Fasilitas kesehatan 

3) Ekonomi 

4) Kekerasan dalam kehamilan 

5) Tingkat pendidikan 

6) Pekerjaan 

D. Diagnosis banding kehamilan (Mochtar, 2012) 

Suatu kehamilan kadang kala harus dibedakan dengan keadaaan 

atau penyakit yang menimbulkan keraguan dalam pemeriksaan: 

1. Hamil palsu ( pseudocyesis=kehamilan spuria) 

Gejala dapat sama dengan kehamilan, seperti, amenorea, perut 

membesar, mual, muntah, air susu keluar, bahkan wanita tersebut 

merasakan gerakan janin. Namun, pada pemeriksaan uterus tidak 

membesar tanda tanda kehamilan lain dan reaksi kehamilan negatif.  

2. Mioma uteri 

Perut dan Rahim membesar tetapi pada perabaan Rahim terasa 

padat kadang kala berbenjol-benjol. Tanda kehamilan negative dan 

tidak dijumpai tanda-tanda kehamilan lainnya. 

3. Kista ovarium. 

Perut membesar bahkan makin bertambah besar tetapi pada 

pemeriksaan dalam Rahim teraba sebesar biasa. Reaksi kehamilan 

negative, tanda-tanda kehamilan lain negative. 

4. Kandung kemih penuh dan terjadi retensi urin. Pada pemasangan 

kateter keluar banyak urin. 

5. Hematometra. 

Uterus membesar karena terisi darah yang disebabkan hymen 

imperforate, stenosis vagina atau serviks. 
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E. Tujuan asuhan antenatal (Prawirohardjo, 2009. Hal 90) 

1. Memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu 

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 yang 

mungkin terjadi selama hamil, termasuk riwayatbpenyakit 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 ekslusif. 

6. Mempersiapkan peran ibu dan keluarga dalam menerima kelahiran 

bayi agar dapat tumbuh kembang secara normal. 

Kebijakan program menurut (Sarwono Prawirohardjo, 2009. Hal. 90) 

Kunjungan antenatal sebaiknya dilakukan paling sedikit 4 kali 

selama kehamilan. Satu kali pada triwulan pertama, satu kali pada 

triwulan kedua, dua kali pada triwulan ketiga. 

Pelayanan/asuhan standar minimal 10T (profil kesehatan 

Indonesia, 2015 hal. 105-106) 

1. Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan 

2. Pengukuran tekanan darah 

3. Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA) 

4. Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri) 

5. Penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi 

tetanus toksoid sesuai status imunisasi 
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6. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama 

kehamilan 

7. Penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ) 

8. Pelaksanaan temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal 

dan konseling, termasuk keluarga berencana) 

9. Pelayanan tes laboratorium sederhana, minimal tes hemoglobin 

darah (Hb), pemeriksaan protein urin dan pemeriksaan golongan 

darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya) 

10. Tatalaksana kasus. 

F. Tanda bahaya kehamilan (Prawirohardjo, 2010 hal 281-284) 

1) Perdarahan 

Perdarahan pada kehamilan muda atau usia kehamilan di bawah 

20 minggu, umumnya disebabkan oleh keguguran. Sekitar 10-12% 

kehamilan akan berakhir dengan keguguran yang pada umumnya 

(60-80%) disebabkan oleh kelainan kromosom yang di temui pada 

spermatozoa ataupun ovum.  

Perdarahan pada kehamilan lanjut atau di atas 20 minggu pada 

umumnya disebabkan oleh plasenta previa. Pada plasenta yang tipis 

dan menutupi sebagian jalan lahir, maka umumnya terjadi 

perdarahan bercak berulang dan apabila segmen bawah Rahim 

mulai terbentuk disertai dengan sedikit penurunan bagian terbawah 

janin 

2) Preeklampsia  

Pada umumnya ibu hamil dengan usia kehamilan di atas 20 minggu 

disertai dengan peningkatan tekanan darah di atas normal sering 

diasosiasikan dengan preeclampsia. 
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Gejala dan tanda dari preeclampsia adalah: 

a) Hiperrefleksia (iritabilitas saraf pusat) 

b) Sakit kepala atau sefalgia (frontal atau oksipital) yang tidak 

membaik dengan pengobatan umum. 

c) Gangguan penglihatan seperti pandangan kabur, skotomata, 

silau, atau berkunang-kunang. 

d) Nyeri epigastrik. 

e) Oliguria (luaran kurang dari 500 ml/24 jam) 

f) Tekanan darah sistolik 20-30 mmHg dan diastolic 10-20 mmHg di 

atas normal. 

g) Proteinuria (di atas positif 3) 

h) Edema menyeluruh. 

3) Nyeri hebat di daerah abnominopelvikum. 

Bila hal tersebut terjadi pada kehamilan trimester kedua atau ketiga 

dan disertai dengan riwayat dan tanda-tanda di bawah ini maka 

diagnosanya mengarah pada solusio plasenta, baik dari jenis yang 

disertai perdarahan maupun tersembunyi. 

4) Trauma abdomen. 

5) Tinggi fundus uterus lebih besar dari usia kehamilan. 

6) Bagian-bagian janin sulit di raba. 

7) Uterus tegang dan nyeri. 

8) Janin mati dalam Rahim. 

Gejala dan tanda lain yang harus diwaspadai adalah : 

9) Muntah berlebihan yang berlangsung selama kehamilan. 

10) Dysuria. 
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11) Menggigil atau demam. 

12) Ketuban pecah dini atau sebelum waktunya. 

(a) Pengertian 

Ketuban Pecah Dini (KPD) adalah pecahnya ketuban 

sebelum waktunya melahirkan/sebelum inpartu, pada 

ppembukaan kurang dari 4 cm (fase laten. Hal ini dapat terjadi 

pada akhir krhamilan maupun jauh sebelum waktunya 

melahirkan. (Nugroho; 2012, hal.113) 

KPD preterm merupakan KPD sebelum usia kehamilan 37 

minggu. KPD yang memanjang adalah KPD yang terjadi lebih 

dari 12 jam sebelum waktunya melahirkan. (Nugroho; 2012, 

hal.113). 

(b) Etiologi  

Menurut (Nugroho; 2012, hal.113) penyebab KPD masih belum di 

ketahui dan tidak dapat di tentukansecara pasti. Beberapa 

laporan menyebutkan factor- factor yang berhubungan erat 

dengan KPD, factor predsposisi yaitu : 

(i) Infeksi yang terjadi secara langsung pada selaput ketuban 

maupun asenderen dari vagina atau infeksi pada cairan 

ketuban bisa menyebabkan terjadinya KPD. 

(ii) Servik yang inkompetensia, kanalis servikalis yang selalu 

terbuka oleh karena kelainan pada servik uteri (akibat 

persalinan, curettage). 

(iii) Tekanan intra uteri yang meninggi atau meningkat secara 

berlebihan (overdistensi uterus) misalnya trauma, hidramnion, 

gemelli. 
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(iv) Trauma yang didapat misalnya hubungan seksual, 

pemeriksaan dalam, maupun amniosintesis menyebabkab 

terjadinya KPD karena biasanya disertai infeksi. 

(v) Kelainan letak, misalnya sungsang, sehingga tidak ada 

bagian terendah yang menutupi pintu atas panggul (PAP) 

yang dapat menghalangi tekanan terhadap membrane bagian 

bawah. 

(vi) Keadaan social ekonomi. 

Factor lainnya yaitu : 

(i) Factor golngan darah, akibat golongan darah ibu dan anak 

yang tidak sesuai dapat menimbulkan kelemahan bawaan 

termasuk kelemahan jaringan kulit ketuban. 

(ii) Factor disproporsi antar kepala janin dan panggul ibu. 

(iii) Factor multi graviditas, merokok dan perdarahan anterpartum. 

(iv) Defisensi gizi dari tembaga atau asam askorbat (vitamin C) 

(c) Factor resiko KPD menurut (Nugroho; 2012, hal.113) 

(i) Inkompetensi serviks (leher Rahim) 

(ii) Polihidramnion (cairan ketuban berlebihan). 

(iii) Riwayat KPD sebelumnya. 

(iv) Kelainan atau kerusakan selaput ketuban. 

(v) Kehamilan kembar. 

(vi) Trauma. 

(vii) Serviks ( leher Rahim ) yang pendek (kurang dari 25mm) 

pada usia kehamilan 23 minggu. 

(viii) Infeksi pada kehamilan seperti bakteri vaginosis. 
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(d) Tanda dan gejala KPD (Nugroho; 2012, hal.113) 

(i) Keluarnya cairan ketuban merembes melalui vagina. 

(ii) Aroma air etuban berbau amis dan tidak seperti bau amoniak, 

cairan ketuban tersebut masih merembes atau menetes, 

dengan ciri pucat dan bergaris warna darah. 

(iii) Cairan ini tidak akan behenti atau kering karea di produksi 

sampai kelahiran. Tetapi bila anda duduk atauberdiri, kepala 

janin yang sudah terletak dibawah biasanya “mengganjal” 

atau “menyumbat kebocoran untuk sementara. 

(iv) Demam, bercak vagina yang banyak, nyeri perut, denyut 

jantung janin bertambah cepat merupakan tanda-tanda infesi 

yang terjadi. 

(e) Diagnose KPD (Nugroho; 2012, hal.115) 

(i) Anamnesa 

Penderita merasa basah pada vagina, atau mengeluarkan 

cairan yang banyak secara tiba-tiba dari jalan lahir. Cairan 

yang berbau khas, dan perlu juga diperhatikan warna 

keluarnya cairan tersebut, his belum keluar atau belum ada, 

dann belum ada pengeluaran lendir darah. 

(ii) Inspeksi 

Pengamatan dengan mata biasa, akan tampak keluarnya 

cairan dari vagina, bila ketuban pecah dan jumlah air ketuban 

masih banyak, pemeriksaan ini akan lebih jelas. 

(iii) Pemeriksaan dengan speculum 

Pemeriksaan dengan speculum pada KPD akan tampak 

keluarnya ccairan dari ostim uteri eksterna (OUE), jika belum 

juga tampak keluar fundus uter ditekan, penderita diminta 
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batuk, mengejan atau dengan maneuver valsava, atau bagian 

terendah digoyangkan, akan tampak keluar cairan dari ostium 

uteri dan terkumpul pada fornik anterior. 

(iv) Pemeriksaan dalam 

Di dalam vagina didapati cairan dan selaput ketuban sudah 

tidak ada lagi. 

Mengenai pemeriksaan dalam vagina dengan toucher perlu 

dipertimbagkan, pada ehamilan yang kurang bulan yang 

belum dalam persalinan tidak perlu diadakan pemeriksaan 

dalam. Karena pada waktu pemeriksaan dalam, jari 

pemeriksa akan mengkumulasika segmen bawah Rahim 

dengan flora vagina yang normal. Mikroorganisme tersebut 

bisa dengan cepat menjadi pathogen. 

(f) Pemeriksaan penunjang. 

(i) Pemeriksaan laboratorium. 

(a) Cairan yang keluar dari vagina perlu diperiksa : warna, 

konsentrasi, baud an PH nya. 

(b) Cairan yang keluar dari vagina ini ada kemungkinan air 

ketuban, urine atau secret vagina. 

(c) Secret vagina ibu hamil PH nya : 4-5, dengan kertas 

nitrazen tidak berubah warna, tetap kuning. 

(d) Tes lakmus (tes nitrazen), jikakertas lakmus merah 

berubah menjadi biru menunjukan adanya air ketuban 

(alkalis). Ph air ketuban 7-7,5, darah dan infeksi vagina 

dapat menghasilkan tes yang positif palsu. 
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(e) Mkroskopik (tes pakis), dengan meneteskan air ketuban 

pada gelas objek dan dibiarkan kering. 

(ii) Pemeriksaan ultrasonografi. 

(a) Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk melihat jumlah cairan 

ketuban dalam kavum uteri. 

(b) Pada kasus KPD terlihat jumlah cairan ketuban yang 

sedikit. Namun sering teradi kesalaan pada penderita 

oligohidramnion. 

(g) Komplkasi yang tarjadi pada kasus KPD meurut (Nugroho; 2012, 

hal.117) 

(i) Komplikasi yng sring terjadi pada KPD sebelum usia 

kehamilan 37 minggu adalah sindrom distress pernapasan 

(RDS : Respiratory Distress Syndrom), yang terjadi pada 10-

40% bayi baru lahir. 

(ii) Resiko infeksi meningkat pada kejadian KPD. 

(iii) Semua ibu hamilpada KPD premature sebaiknyya dievaluasi 

untuk kemunginan terjadnya korioamnionitis (radang pada 

korion dan amnion). 

(iv) Selain itu kejadian prolapse atau keluarnya tali pusat dapat 

terjadi pada KPD. 

(v) Resiko kecacatan dan kematian janin meningkat pada KPD 

preterm. 

(vi) Hiplopasa merupakan komplikasi fatal yang terjadi pada KPD 

preterm. Kejadiannya mencapai 100% apabila terjadi pada 

usia kehamilan kurang dari 23minggu. 

12 
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(h) Penatalaksanaan. 

(i) Konservativ. 

(a) Rawat di rumah sakit. 

(b) Beri antiiotika : bila ketuban pecah lebih dari 6 jam beri 

ampisilin 4 x 500 mg tau gentamycin 1 x 8 mg. 

(c) Umur kehamilan krang dari 32-34 minggu dirawat selama 

air ketuban masih keluar atau sampai air ketuban tidak 

keluar lagi. 

(d) Bila usia kehamilan 32-34 minggu, masih keluarair 

ketuban, maka usia 35 minggu dipertimbangkan untuk 

terminasi kehamilan (hal ini sangat tergantung paa 

kemampuan perawatan bayi premature). 

(e) Niai tanda infeksi (suhu, lekosit, tanda tanda infeksi 

intrauterine). 

(f) Pada usia kehamilan 32-34 minggu, beri steroid selama 

untuk memacu keatanan paru janin. 

(ii) Aktif. 

(a) Kehamilan lebih dari 35 minggu : induksi oksitosin, bila 

gagal lakukan sectio caesaria. 

Cara induksi : 1 ampul syntocion dalam dektrose 5 %, 

dimulai 4 tetes/menit tiap ¼ jam dinaikkan 4 tetes sampai 

maksimum 40 tetes/menit. 

(b) Pada keadaan CPD, letak lintang dilakukan section 

caesaria. 

(c) Bila ada tanda tanda infeksi : beri antibiotika dosis tinggi 

dan persalinan di akhiri. 
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2. PERSALINAN 

A. Pengertian 

Persalinan adalah rangkaian proses yang berakhir dengan 

pengeluaran hasil konsepsi oleh ibu. Proses ini dimulai dengan kontraksi 

persalinan sejati, yang di tandai oleh perubahan progesif pada serviks, 

dan di akhiri dengan pelahiran placenta. (Varney, 2008) 

Persalinan (partus=labor) adalah proses pengeluaran produk 

konsepsi yang viable melalui jalan lahir. (Mochtar, 2012) 

Persalinan adalah proses dimana bayi, plasenta dan selaput 

ketuban keluar dari uterus ibu. Persalinan disebut normal apabila 

prosesnya terjadi pada usia cukup bulan (setelah 37 minggu) tanpa 

disertai adanya penyulit atau tanpa bantuan (kekuatan sendiri). 

(Johariyah, 2012. Hal 1) 

Menurut buku Johariyah, 2012 bentuk persalinan berdasarkan 

definisi adalah sebagai berikut: 

1) Persalinan spontan 

Bila persalinan seluruhnya berlangsung dengan kekuatan ibu 

sendiri. 

2) Persalinan buatan 

Bila proses persalinan dengan bantuan tenaga dari luar. 

3) Persalinan anjuran 

Bila kekuatan yang diperlukan untuk persalinan ditambahkan 

dari luar dengan jalan rangsangan. 

B. Tujuan asuhan persalinan 

Menjaga kelangsungan hidup dan memberikan derajat kesehatan 

yang tinggi bagi ibu dan bayinya, melalui berbagai upaya yang 

terintegrasi dan lengkap tetapi dengan intervensi yang semisal mugkin 
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agar prinsip keaamanan dan kualitas pelayanan dapat terjaga pada 

tingkat yang diinginkan (optimal) (APN, 2014). 

C. Kala persalinan menurut (Mochtar, 2012). 

Proses persalinan terdiri dari 4 kala yaitu Kala I Waktu untuk 

pembukaan serviks sampai menjadi pembukaan lengkap 10 cm, Kala II 

pengeluaran janin sewaktu uterus dengan kekuatan his ditambah kekuatan 

mengedan mendorong janin keluar hingga lahir, Kala III Waktu untuk 

pelepasan dan pengeluaran uri, Kala IV Mulai dari lahirnya uri, selama 1-2 

jam. 

1. Kala I (kala pembukaan) (Mochtar, 2012). 

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 servisis akibat pergeseran ketika serviks mendatar dan 

membuka. 

Kala pembukaan dibagi atas 2 fase yaitu: 

a) Fase laten : pembukaan serviks yang berlangsung lambat sampai 

pembukaan 3 cm, lamanya 7-8 jam 

b) Fase aktif : berlangsung selama 6 jam dan dibagi atas 3 subfase: 

(1) Periode akselerasi: berlangsung 2 jam, pembukaan menjadi 

4. 

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

pembukaan berlangsung cepat menjadi 9 cm. 

(3) Periode deselerasi: berlangsung lambat, dalam waktu 2 jam 

pembukaan menjadi 10 cm (lengkap) 
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Dalam buku-buku, proses membukanya serviks disebut dengan 

berbagai istilah, melembek (softening), menipis (thinned out), 

terobliterasi (obliterated), mendatar dan tertarik ke atas (effaced and 

taken up), dan membuka (dilatation) 

2. Kala II (kala pengeluaran janin) (Mochtar, 2012). 

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 melauli lengkung ferleks menimbulkan rasa 

mengedan. Karena tekanan pada rectum, ibu merasa seperti mau 

buang air besar, dengan tanda anus membuka. 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 

jam, pada multu ½-1 jam. 

3. Kala III ( kala pengeluaran uri) (Mochtar, 2012). 

Setelah bayi lahir, kontraksi Rahim bersifat sebentar. Uterus teraba 

keras dengan fundus uteri setinggi pusat, dan berisi plasenta yang 

menjadi 2 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 dari atas simfisis atau fundus 

uteri. Seluruh proses biasanya berlangsung 5-30 menit setelah bayi 

lahir. Pengeluaran plasenta disertai dengan pengeluaran darah kira-

kira 100-200 cc. 
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4. Kala IV (Mochtar, 2012). 

Kala IV adalah kala pengawasan selama 1 jam setelah bayi dan uri 

lahir untuk mengamati keadaan ibu, terutama terhadap bahaya 

perdarahan postpartum.  

Lamanya persalinan pada primi dan multi dapat dilihat pada table di 

bawah: 

                             Primi                                 multi 
Kala I                    13 jam                             7 jam 
Kala II                   1 jam                               ½ jam 
Kala III                  ½ jam                              ¼ jam 
Kala IV                 14 ½ jam                        7 ¾ jam 
Table 2.1 lama persalinan pada pada primi dan multi 

 

D. Proses adaptasi fisiologi dan psikologi persalinan (Johariyah, 2012. 

Hal 39) 

1. Proses adaptasi fisiologi 

a) Perubahan organ reproduksi 

(1) Otot uterus 

(a) Distribusi otot polos tidak merata di uterus 

(b) Paling banyak di segmen atas Rahim (SAR) perbandingan 

otot polos : jaringan ikat = 90:10. 

(c) Di segmen bawah Rahim (SBR) 20:80, sehingga kontraksi 

uterus paling kuat pada SAR. 

(d) Memiliki 3 lapisan anatomis: paling luar (longitudinal dan 

srikuler), lapisan tenga berbentuk spiral dan banyak 

terdapat vaskularisasi, lapisan dalam berbentuk 

longitudinal. 
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(2) Kontraksi uterus. 

(a) Pada akhir kehamilan kadar progesterone menurun 

sehingga timbul kontraksi 

(b) Kontraksi Braxton hicks mulai dirasakan pada akhir 

kehamilan. 

(c) Mulai usia kehamilan 7 minggu, ireguler, tidak tersinkronasi, 

fokal, frekueensi tinggi, intensitas jarang. 

(d) Pada pertengahan kehamilan sampai dengan minggu 

sebelum aterm, intensitas emakin meningkat. 

(3) Keadaan SAR dan SBR. 

(a) SAR dibentuk oleh corpus uteri. 

(b) SBR dibentuk dari isthmus uteri. 

(c) Dalam persalinan SAR dan SBR makin jelas. 

(d) SAR memegang peranan aktif. 

(e) SBR memegang peranan pasif. 

(4) Perubahan bentuk Rahim. 

Pada setiap kontraksi sumbu panjang Rahim bertambah 

panjang sedangkan ukuran melintang berkurang. Pertumbuhan 

uterus pada kehamilan dan persalinan. 

(a) Berat uterus. 

(i) Pada saat sebelum hamil berat uterus sekitar 50 gram 

pada nulipara, dan 60-70 gram pada multipara. 

(ii) Pada saat hamil berat uterus akan meningkat menjadi 

20 kali lipat menjadi sekitar 1000 gram. 

(iii) Pada kehamilan uterus mengalami hyperplasia yang 

dikarenakan adanya pengaruh estrogen, kemudian 

mengalami hipertrofi sehingga terjadi perubahan bentuk 

bundar menjadi silindris. 
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(iv) Otot uterus dipersyarafi oleh serat adrenergic, 

kolinergik, peptidergik. 

(v) Faal ligamentum rotundum dalam persalinan adalah 

pada tiap kontraksi, fundus yang tadinya bersandar 

pada tulang punggung pindah ke depan mendesak 

dinding perut depan ke depan. 

(b) Perubahan pada serviks. 

Terjadi pendataran dan pembukaan serviks 

(i) Pendataran adalah : pemendekan dari canalis servikalis, 

yang semula berupa saluran yang panjangnya beberapa 

mm sampa 3 cm, menjadi satu lubang saja dengan 

pinggir yang tipis. 

(ii) Pembukaan adalah : pembesaran dari ostium externum 

yang tadinya berupa suatu lubang dengan diameter 

beberapa mm menjadi lubang yang dapat dilalui janin. 

(iii) Serviks mengandung konsentasi kolagen yang sangat 

tinggi, dan kondisi serviks menutup rapat sampai 

sebelum pengeluaran janin. 

(iv) Setelah persalinan, serviks kembali kaku karena ikatan 

antara glikopretein dengan kolagen. 

(c) Perubahan vagina dan dasar panggul. 

Dalam kala I ketuban ikut merenggangkan bagian atas 

vagina yang sejak kehamilan mengalami perubahan 

sehingga dapat di lalui oleh anak. Setelah ketuban pecah, 

segala perubahan akan terjadi, terutama pada dasar 

panggul di timbulkan oleh bagian depan janin. Oleh bagian 

depan janin yang maju, dasar panggul diregang menjadi 

saluran dengan dinding-dinding yang tipis. 
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b) Perubahan system kardiovaskuler. 

(1) Tekanan darah. 

(a) Pada setiap kontraksi 400 ml darah di keluarkan dari uterus 

ke dalam system vaskuler maternal. Sehingga 

meningkatkan cardiac output / curah jantung (volume darah 

yang di pompa keluar oleh jantung) 10-15% pada kala I. 

(b) Kenaikan terjadi selama kontraksi (sistolik rata-rata naik 15, 

10-15 mmHg. Diastolic 5-10 mmHg antara kontraksi 

tekanan darah normal kembali. 

(c) Rasa sakit, takut dan cemas akan meningkatkan tekanan 

darah. 

(2) Detak jantung. 

(a) Berhubungan dengan peningkatan metabolism, detak 

jantung secara dramatis naik selama kontraksi. Antara 

kontraksi detak jantung sedikit meningkat daripada sebelum 

persalinan. 

(b) Denyut nadi pada kala I adalah <100x/menit. 

c) Perubahan metabolism. 

Metabolism aerobic dan anaerobic akan secara berangsur 

meningkat disebabkan kekhawatiran dan aktivitas otot skeletal. 

Peningkatan ini direfleksikan dengan peningkatan suhu tubuh, 

denyut nadi, output kardiak, pernafasan dan kehilangan cairan 

yang mempengaruhi fungsi renal. 

d) Perubahan suhu tubuh. 

(1) Berhubungan karena peningkatan metabolism, pengeluaran 

energy ekstra (berasal dari metabolism glikogen di dalam otot) 

terutama saat terjadi kontraksi. Suhu tubuh sedikit meningkat 

selama persalinan terutama selama dan setelah persalinan. 
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(2) Kenaikan suhu tidak boleh lebih dari 1-2 F (0,5-1 C). 

(3) Suhu tubuh kala I berkisar <38 C. 

e) Perubahan pernafasan. 

(1) Berhubungan dengan peningkatan metabolism, kenaikan kecil 

pada laju pernafasan dianggap normal. Hiperventilasi yang 

lama dianggap tidak normal. 

(2) Sulit untuk mendapatkan penemuan angka yang akurat 

mengenai pernafasan karena angka dan iramanya di pengaruhi 

oleh rasa tegang, rasa nyeri, kekhawatiran, serta penggunaan 

teknik-teknik bernafas. 

f) Perubahan system renal. 

(1) Poliuri sering terjadi selama persalinan, mungkin disebabkan 

output kardiak, peningkatan angka filtrasi glomerular dan 

peningkatan aliran plasma renal. Protein urin dianggap biasa 

dalam persalinan. 

(2) Kandung kemih harus sering di evaluasi setiap 2 jam untuk 

melihat apakah kandung kencing penuh dan harus dikosongkan 

karena akan memperlambat penurunan bagian terendah. Selain 

itu trauma terhadap kandung kemih dari tekanan yang terus 

berlangsung akan menyebabkan hipotoni kandung kemih serta 

retensi urin selama masa segera setelah pasca persalinan. 

g) Perubahan gastrointestinal. 

(1) Motilitas lambung dan absorpsi makanan padat secara 

substansial berkurang selama persalinan. 

(2) Pengeluaran getah perut kurang menyebabkan aktivitas 

pencernaan hamper berhenti dan pengosongan lambung 

menjadi sangat lamban. 
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(3) Rasa mual dan muntah-muntah biasa terjadi sampai 

berakhirnya kala I persalinan. 

h) Perubahan hematologi. 

Haemoglobin meningkat sampai 1,2 gr/100ml selama persalinan 

dan akan kembali pada tingkat seperti sebelum persalinan sehari 

setelah pascapersalinan kecuali ada perdarahan post partum. 

i) Perubahan endokrin. 

System endokrin akan di aktifkan selama persalinan dimana terjadi 

penurunan kadar progesterone dan peningkatan kadar estrogen, 

prostaglandin dan oksitosin. 

j) Perubahan system musculoskeletal. 

Akibat peningkatan aktivitas otot menyebabkan terjadinya nyeri 

pinggang dan sendi, yang merupakan akibat dari peningkatan 

kelemahan sendi saat kehamilan aterm. Pada saat persalinan ibu 

bersalin dapat merasakan kram kaki. 

2. Proses adaptasi psikologi. 

a) Banyak wanita normal bisa merasakan kegairahan dan 

kegembiraan disaat-saat merasakan kesakitan-kesakitan pertama 

menjelang kelahiran bayinya. Perasaan positif ini berupa kelegaan 

hati, seolah-olah pada saat itu lah benar-benar terjadi suatu 

“reakistas kewanitaan” sejati yaitu munculnya rasa bangga 

melahirkan anaknya. Khususnya rasa lega itu berlangsung ketika 

proses persalinan mulai, mereka seolah-olah mendapatkan 

kepastian bahwa kehamilan yang semula dianggap sebagai suatu 

“keadaan yang belum pasti” ibu kini benar-benar akan terjadi atau 

terealistir secara konkret. 
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b) Seorang wanita dalam proses kelahiran bayinya merasa tidak 

sabar mengikuti irama naluriah, dan mau mengatur sendiri, 

biasanya mereka menolak nasehat-nasehat dari luar. Sikap-sikap 

yang berlebihan ini pada hakekatnya merupakan ekspresi dari 

mekanisme melawan kekuatan. Jika rasa sakit yang di alami 

pertama-tama menjelang kelahiran ini disertai banyak ketegangan 

batin dan rasa cemas atau ketakutan yang berlebihan, atau disertai 

kecenderungan-kecenderungan yang sangat kuat untuk lebih aktif 

dan mau mengatur sendiri proses kelahiran bayinya. 

c) Wanita mungkin menjadi takut dan khawatir jika dia berada pada 

lingkungan yang baru / asing, diberi obat, lingkungan RS yang tidak 

menyenangkan, tidak mempunyai otonomi sendiri,kehilangan 

identitas dan kurang perhatian. Beberapa wanita menganggap 

persalinan lebih tidak realistis sehingga mereka merasa gagal dan 

kecewa. 

d) Pada multigravida sering kuatir/cemas terhadap anak-anaknya 

yang tinggal dirumah, dalam hal ini bidan bisa berbuat banyak 

untuk menghilangkan kecemasan ini. 

E. Mekanisme persalinan (Mochtar, 2012) 

 Pada minggu-minggu terakhir kehamilan, segmen bawah Rahim 

meluas untuk menerima kepala janin, terutama pada primi, sedangkan 

pada multi, peluasan tersebut terjadi pada saat dimulainya partus. Hamper 

96% janin adalah letak kepala. 
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 Pada letak belakang kepala (LBK) dapat di jumpai 

1. Ubun-ubun kecil kiri depan = 58% 

2. Ubun-ubun kecil kanan depan = 23% 

3. Ubun-ubun kecil kanan belakang = 11% 

4. Ubun-ubun kecil kiri belakang = 8% 

Ditemukan 2 teori untuk menjelaskan mengapa lebih banyak letak kepala 

dibandingkan letak lainnya 

a) Teori akomodasi: bentuk Rahim memungkinkan bokong dan 

ekstremitas yang besar volumenya untuk berada diatas, sedangkan 

kepala berada dibawah menempati ruangan yang lebih sempit. 

b) Teori gravitasi: karena relative besar dan berat, kepala akan turun 

kebawah. Karena his yang kuat, teratur, dan sering, kepala janin turun 

memasuki pintu atas panggul (engagement). Karena menyesuaikan 

diri dengan jalan lahir, kepala bertambah menekuk (fleksi maksimal) 

sehingga lingkar kepala memasuki panggul dengan ukuran yang 

terkecil: 

(1) Diameter suboksipito-bregmatika = 9,5 cm 

(2) Sirkumferensia suboksipito-bregmatika = 32 cm 

F. Mekanisme persalinan (Williams, 2013 hal. 392) 

Pada awitan persalinan, posisi janin terhadap jalan lahir penting untuk 

mengetahui rute kelahiran. Sehingga, posisi janin di dalam rongga uterus 

harus ditentukan saat awitan persalinan. Orientasi janin sehubungan 

dengan pelvis maternal di bahas dalam kaitannya dengan letak, 

presentasi, sikap, dan posisi janin. 
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1. Letak janin 

Hubungan antara aksis panjang janin terhadap ibu disebut dengan 

istilah letak janin dan terbagi menjadi memanjang atau melintang. 

Kadang-kadang, aksis janin dan maternal dapat melewati sudut 45 

derajat, membentuk letak oblik, yang tidak stabil dan selalu menjadi 

letak memanjang atau melintang saat persalinan. Factor predisposisi 

letak melintang meliputi multiparitas, plasenta previa, hidramnions, dan 

anomaly uterus. 

2. Presentasi janin 

Bagian terpresentasi adalah bagian tubuh janin yang terendah di dalam 

maupun di bagian terdekat jalan lahir. Bagian tersebut dapat dirasakan 

melalui serviks pada pemeriksaan vagina. Maka, pada letak 

memanjang, bagian yang terpresentasi adalah kepala atau bokong, 

sehingga disebut (secara berurutan) presentasi kepala dan bokong. 

Ketika letak janin pada aksis panjangnya adalah transversal, bahu 

merupakan bagian yang terpresentasi dan di rasakan melalui serviks 

pada pemeriksaan vagina. 

3.  Postur atau sikap janin 

Pada beberapa bulan terakhir kehamilan, janin membentuk postur 

khusus yang disebut sebagai sikap atau habitus. Normalnya, janin 

membentuk massa ovoid yang secara kasar sesuai dengan bentuk 

rongga Rahim. Janin menjadi terlipat atau membungkuk kearah dirinya 

sendiri sedemikian rupa sehingga bagian punggung menjadi berbentuk 

cembung, kepala mengalami fleksi maksimal sehingga dagu hamper 

menyentuh dada, paha terfleksi di depan abdomen, dan tungkai 
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tertekuk pada lutut. Pada semua presentasi kepala, lengan biasanya 

menyilang di depan dada atau sejajar pada masing-masing sisi. 

Umbilicus terletak pada celah diantaranya dan ekstremitas bawah. 

Postur yang khas ini disebabkan oleh cara pertumbuhan janin dan 

penyesuaian dirinya terhadap rongga Rahim. 

Pengecualian yang abnormal terhadap sikapn ini terjadi ketika 

kepala janin meluas secara progresif dari presentasi verteks ke 

presentasi wajah. Akibatnya terjadi perubahan progresif sikap janin dari 

kontur kolumna vertebralis yang konveks (fleksi) menjadi konkaf 

(ekstensi) 

4. Posisi janin 

Posisi mengacu pada hubungan antara bagian yang di anggap sebagai 

bagian presentasi janin terhadap sisi kanan atau kiri jalan lahir. Dengan 

demikian, masing-masing presentasi dapat memiliki dua posisi kanan 

atu kiri. Oksiput, dagu (mentum), dan sacrum janin masing-masing 

adalah titik penentu pada presentasi verteks, wajah, atau bokong. 

Karena bagian presentasi janin dapat berada baik di posisi kanan 

ataupun kiri, terhadap presentasi oksipital kanan dan kiri, presentasi 

dagu kanan dan kiri, presentasi sacrum kanan dan kiri, yang masing-

masing disingkat menjadi LO dan RO (Left and Right Occiput), LM dan 

RM (Left and Right Mental) serta LS dan RS (Left and Right Sacral). 

G. Tanda gejala persalinan (Varney, 2008) 

1. Lightening 

Adalah penurunan bagian presentasi bayi ke dalam pelvis minor. Pada 

presentasi sefaalik, kepala bayi biasanya menancap (engaged) setelah 

lightening. Wanita sering menyebut lightening sebagai “kepala bayi 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Ela Yuliana, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2017



40 
 

sudah turun”. Lightening dapat menimbulkan rasa tidak nyaman akibat 

tekanan bagian presentasi pada struktur di area pelvis minor seperti: 

a. Ibu jadi sering berkemih karena kandung kemih di tekan sehingga 

ruang yang tersisa untuk ekspansi berkurang. 

b. Perasaan tidak nyaman akibat tekanan panggul yang menyeluruh, 

yang membuat ibu merasa tidak enak dan timbul sensasi terus-

menerus bahwa sesuatu perlu di keluarkan atau ia perlu defekasi. 

c. Kram pada tungkai, yang di sebabkan oleh tekanan bagian 

presentasi pada saraf yang menjalar melalui foramen iskiadikum 

mayor dan menuju ke tungkai. 

d. Peningkatan statis vena yang menghasilkan edema dependen 

akibat tekanan bagian presentasi pada pelvis minor menghambat 

aliran balik darah dari ekstremitas bawah. 

Lightening menyebabkan tinggi fundus menurun ke posisi yang 

sama dengan posisi fundus pada usia kehamilan 8 bulan. Pada kondisi 

ini, anda tidak lagi dapat melakukan pemeriksaan ballotte terhadap 

kepala janin yang sebelumnya dapat di gerakan di atas simfisis pubis 

pada palpasi abdomen. Pada langkah keempat pemeriksaan leopold 

ini, jari-jari anda yang sebelumnya merapat sekarang akan memisah 

lebar. 

Pada primigravida biasanya lightening terjadi sebelum persalinan. 

Hal ini kemungkinan di sebabkan peningkatan intensitas kontraksi 

Braxton hicks dan tonus otot abdomen yang baik, yang memang lebih 

sering di temukan pada primigravida. 

Dengan mengetahui lightening sudah terjadi, bidan mendapat 

kepastian bahwa perubahan tubuh yang di alami ibu normal sehingga 

bidan dapat menjelaskan mengapa hal itu terjadi` 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Ela Yuliana, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2017



41 
 

2. Perubahan serviks 

Mendekati persalinan, serviks semakin matang selama masa hamil 

serviks dalam keadaan menutup, panjang, dan lunak, sekarang serviks 

masih lunak, dengan konsistensi seperti pudding, dan mengalami 

sedikit penipisan (effacement) dan kemungkinan sedikit dilatasi. 

Evaluasi kematangan serviks akan tergantung pada individu wanita 

dan laritasnya, contoh : pada masa hamil, serviks ibu multipara secara 

normal mengalami pembukaan 2cm, sedangkan pada primigravida 

dalam kondisi normal serviks menutup. 

Perubahan serviks diduga terjadi akibat  peningkatan intensitas 

kontraksi Braxton hicks. Serviks menjadi matang selama periode yang 

berbeda-beda sebalum persalinan. Kematangan serviks 

mengindikasikan kesiapannya untuk persalinan. 

3. Persalinan palsu 

Persalinan palsu terdiri dari kontraksi uterus yang sangat nyeri, 

yang memberi pengaruh signifikan terhadap serviks. Kontraksi pada 

persalinan palsu sebenarnya timbul akibat kontraksi Braxton hicks 

yang tidak nyeri, yang telah terjadi sejak sekitar 6 minggu kehamilan. 

Persalinan palsu dapat terjadi selama berhari-hari atau secara 

intermiten bahkan tiga atau empat minggu sebelum awitan persalinan 

sejati. Persalinan palsu sangat nyeri dan wanita dapat mengalami 

kurang tidur dan kekurangan energy dalam menghadapinya.  

4. Ketuban pecah dini 

Pada kondisi normal, ketuban pecah pada akhir kala satu 

persalinan. Apabila terjadi sebelum awitan persalinan, kondisi tersebut 

disebut ketuban pecah dini (KPD). Hal ini dialami oleh sekitar 12% 
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wanita hamil. Kurang lebih 80% wanita yang mendekati usia kehamilan 

cukup bulan dan mengalami KPD mulai mengalami persalinan spontan 

mereka dalam waktu 24 jam. 

5. Bloody show 

Plak lendir deseklresi serviks sebagai hasil proliferasi kelenjar 

lendir serviks pada awal kehamilan. Plak ini menjadi sawar pelindung 

dan menutup jalan lahir selama kehamilan. Pengeluaran plak lendir 

inilah yang dimaksud sebagai bloody show. 

Bloody show paling sering terlihatsebagai rabas lendir bercampur 

darah yang lengket dan harus dibedakan dengan cermat dari 

perdarahan murni. Ketika melihat rabas tersebut, wanita seringkali 

berfikir bahwa ia melihat tanda persalinan. Kadang-kadang seluruh 

plak lendir dikeluarkan dalam bentuk masa. Plak yangberlangsung dan 

terlihat pada vagina sering kali disangka tali pusat yang lepas oleh 

tenaga obstetric yang belum berpengalaman. Padahal, umumnya tali 

pusat dikeluarkan dalamsatu sampai dua hari. 

Bloody show merupakan tanda persalinan yang akan terjadi 

biasanya dalam 24 hingga 48 jam. Akan tetapi, bloody show bukan 

merupakan tanda persalinan yang bermakna jika pemeriksaan vagina 

sudah dilakukan 48 jam sebelumnya karena rabas lendir yang 

bercampur darah selama waktu tersebut mungkin akibat trauma kecil 

terhadap, atau perusak plak lendir saat pemeriksaan tersebut 

dilakukan. 

6. Lonjakan energy 

Banyak wanita mengalami lonjakan energy kurang lebih 24 sampai 

48 jam sebelum awitan persalinan. Setelah beberapa hari dan minggu 

merasa letih secara fisik dan lelah karena hamil, mereka terjaga pada 
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suatu hari dan menemukan diri mereka bertenaga penuh. Umumnya, 

para wanita ini merasa enerjik selama beberapa jam sehingga mereka 

semangat melakukan berbagai aktifitas yang sebelumnya tidak mampu 

mereka lakukan, tetapi saat ini mereka merasa perlu melakukannya 

sebelum kedatangan bayi. Akibatnya, mereka memasuki masa 

persalinan dalam keadaan letih dan sering kali persalinan menjadi sulit 

dan lama. 

7. Gangguan saluran cerna 

Ketika tidak ada penjelasan yang tepat untuk diare, kesulitan 

mencerna, mual, dan muntah, diduga hal-hal tersebut merupakan 

gejala menjelang persalinan walaupun belum ada penjelasan untuk hal 

ini. 

H. 60 langkah persalinan menurut (Prawirohardjo, 2014 hal 341-347) 

Melihat tanda dan gejala kala dua 

1. Mengamati tanda dan gejala persalinan kala II 

a. Ibu mempunyai keinginan untuk meneran 

b. Ibu merasa tekanan yang semakin meningkat pada rectum 

dan/vaginanya. 

c. Perenium menonjol. 

d. Vulva vagina dan sfingter anal membuka 

Menyiapkan pertolongan persalinan 

2. Memastikan perlengkapan, bahan, dan obat-obatan esensial siap di 

gunakan. Mematahkan ampul oksitosin 10 unit dan menempatkan 

tabung suntik steril sekali pakai di dalam partus set. 

3. Mengenakan baju penutup atau clemek plastic yang bersih. 
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4. Melepaskan semua perhiasan yang di pakai 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 sarung tangan DTT atau steril untuk semua pemeriksaan 

dalam. 

6. Menghisap oksitosin 10 unit ke dalam tabung suntik (dengan memakai 

sarung tangan disinfeksi tingkat tinggi / steril) dan meletakkan kembali 

ke partus set / wadah disinfeksi tingkat tinggi atau steril tanpa 

mengontaminasi tabung suntik. 

Memastikan pembukaan lengkap dengan janin baik 

7. Membersihkan vulva dan perenium, menekannya dengan hati-hati dari 

depan ke belakang dengan menggunakan kapas atau kassa yang 

sudah di basahi air disinfeksi tingkat tinggi. Jika mulut vagina, 

perenium, atau anus terkontaminasi oleh kotoran ibu, 

membersihkannya dengan seksama dengan cara menyeka dari depan 

ke belakang. Membuang kapas atau kassa yang terkontaminasi dalam 

wadah yang benar. Mengganti sarung tangan jika terkontaminasi 

(meletakan kedua sarung tangan tersebut dengan benar di dalam 

larutan dekontaminasi) 

8. Dengan menggunakan teknik aseptic, melakukan pemeriksaan dalam 

untuk memastikan bahwa pembukaan serviks sudah lengkap. Bila 

selaput ketuban belum pecah, sedangkan pembukaan sudah lengkap, 

lakukan amniotomi 
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9. Mendekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan 

yang masih memakai sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5% 

dan kemudian melepaskannya dalam keadaan terbalik serta 

merendamnya di dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Mencuci 

kedua tangan. 

10. Memeriksa denyut jantung janin (DJJ) setelah kontraksi berakhir untuk 

memastikan bahwa DJJ dalam batas normal (100-180 kali/menit) 

11. Menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses pimpinan 

meneran 

12. 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 kenyamanan ibu serta 

janin sesuai dengan pedoman persalinan aktif dan 

mendokumentasikan temuan. 

b) Menjelaskan kepada anggota keluarga bagaimana mereka dapat 

mendukung dan memberi semangat kepada ibu saat ibu mulai 

meneran 

13. Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk 

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

dan pastikan ia merasa nyaman) 

14. Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang 

kuat untuk meneran: 
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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 peroral. 

g) Menilai DJJ setiap 5menit 

h) Jika bayi belum lahir atau kelahiran bayi belum akan terjadi segera 

waktu 120 menit (2 jam) meneran untuk ibu primipara atau 60 

menit (1 jam) untuk ibu multipara, merujuk segera. Jika ibu tidak 

mempunyai keinginan unutuk 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 

setelah 60 menit meneran, merujuk ibu dengan segera` 

Persiapan pertolongan kelahiran bayi 

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

letakan handuk bersih di atas perut ibu untuk mengeringkan bayi. 

16. Meletakan kain yang bersih di lipat 1/3 bagian, di bawah bokong ibu. 

17. Membuka partus set. 
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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 

perenium dengan sarung tangan yang di lapisi kain tadi, letakkan 

tangan yang lain di kepala bayi dan lakukan tekanan yang lembut dab 

tidak menghambat pada kepala bayi, membiarkan kepala keluar 

perlahan-lahan. Menganjurkan ibu untuk meneran perlahan-lahan atau 

bernafas cepat saat kepala lahir 

20. Dengan lembut menyeka muka, mulut, dan hidung bayi dengan kain 

atau kassa yang bersih. 

21. 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 

22. Menunggu hingga kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara 

spontan 

Lahir bahu 

23. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, tempatkan kedua tangan 

di masing-masing sisi muka bayi. Menganjurkan ibu untuk meneran 

saat berkontraksi berikutnya. Dengan lembut menariknya kearah 

bawah dan kea rah luar hingga bahu anterior muncul di bawah akus 

pubis dan kemudian dengan lembut menarik ke arah atas dan ke arah 

luar untuk melahirkan bahu posterior. 
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24. Setelah kedua bahu di lahirkan, menelusurkan tangan mulai kepala 

bayi yang berada di bagian bawah kea rah perenium, membiarkan 

bahu dan lengan posterior lahir ke tangan tersebut. Mengendalikan 

kelahiran siku dan tangan bayi saat melewati perineum, gunakan 

lengan bagian bawah untuk menyangga tubuh bayi saat di 

lahirkan.menggunakan tangan anterior (bagian atas) untuk 

mengendalikan siku dan tangan anterior bayi saat keduanya lahir. 

25. Setelah tubuh dari lengan lahir, menelusurkan  tangan yang ada di atas 

(anterior) dari punggung kea rah kaki bayi untuk menyangganya saat 

punggung kaki lahir. Memegang kedua mata kaki bayi dengan hati-hati 

membantu kalahiran kaki 

Penanganan bayi baru lahir 

26. Menilai bayi dengan cepat (dalam 30 detik), kemudian meletakan bayi 

di atas perut ibudengan posisi kepala bayi sedikit lebih rendah dari 

tubuhnya (bilatali pusat terlalu pendek, meletakan bayi di tempat yang 

memungkinkan). Bila bayi mengalami asfiksia, lakukan resusitasi. 

27. Segera membungkus kepala dan badan bayi dengan handuk dan 

biarkan kontak kulit ibu-bayi. Lakukan penyuntikan oksitosin/i.m. 

28. Menjepit tali pusat menggunakan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. 

Melakukan urutan pada tali pusat mulai dari klem kea rah ibu dan 

memasang klem kedua 2 cm dari klem pertama (kea rah ibu) 

29. Memegang tali pusat dengan sarung tangan, melindungi bayi dari 

gunting dan memotong tali pusat di antara dua klem tersebut. 

30. Mengeringkan bayi, mengganti handuk yang basah dan menyelimuti 

bayi dengan kain atau selimut yang bersih dan kering, menutupi bagian 
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kepala, membiarkan tali pusat terbuka. Jika bayi mengalami kesulitan 

bernapas, ambil tindakan yang sesuai. 

31. Memberikan bayi kepada ibunya dan menganjurkan ibu untuk memeluk 

bayinya dan memulai pemberian ASI jika ibu menghendakinya. 

Oksitosin 

32. Meletakan kain yang bersih dan kering. Melakukan palpasi abdomen 

untuk menghilangkan kemungkinan adanya bayi kedua. 

33. Membritahu kepada ibu bahwa ia akan di suntik 

34. Dalam waktu 2 menit setelah kelahiran bayi, berikan suntikan oksitosin 

10 unit I.M. di gluteus 1/3 atas paha kanan ibu bagian luar, setelah 

mengaspirasinya terlebih dahulu. 

Penegangan tali pusat terkendali. 

35. Memindahkan klem pada tali pusat. 

36. Meletakan satu tangan di atas kain yang ada di perut ibu, tepat di atas 

tulang pubis, dan menggunakan tangan ini untuk melakukan palpasi 

kontraksi dan menstabilkan uterus. Memegang tali pusat dan klem 

dengan tangan yang lain. 

37. Menunggu uterus berkontraksi dan kemudian melakukan penegangan 

kea rah bawah pada tali pusat dengan lembut. Lakukan tekanan yang 

berlawanan arah pada bagian bawah uterus dengan cara menekan 

uterus kea rah 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. 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Ela Yuliana, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2017



50 
 

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

keluarga untuk melakukan rangsangan putting susu. 

Mengeluarkan plasenta 

38. Setelah plasenta terlepas, meminta ibu untuk meneran sambil menarik 

tali pusat kea rah bawah dan kemudian kea rah atas, mengikuti kurva 

jalan lahir sambil meneruskan tekanan berlawan arah pada uterus. 

a) Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga berjarak 

sekitar 5-10 cm dari vulva. 

(1) Jika plasenta tidak lepas setelah melakukan penegangan tali 

pusat selama 15 menit: 

(a) Mengulangi pemberian oksitosin 10 unit I.M. 

(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 jika plasenta tidak lahir dalam waktu 30 menit 

sejak kelahiran bayi. 

39. Jika plasenta terlihat di introitus vagina, melanjutkan kelahiran plasenta 

dengan dua 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 
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dengan seksama. Menggunakan jari-jari tangan atau klem atau 

forceps disinfeksi tingkat tinggi atau steril untuk melepaskan bagian 

selaput yang tertinggal. 

Pemijatan uterus 

40. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan masase 

uterus, meletakan telapak tangan di fundus dan melakukan masase 

dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi 

(fundus menjadi keras) 

Menilai perdarahan 

41. Memeriksa kedua sisi plasenta baik yang menempel ke ibu maupun 

janin dan selaput ketuban untuk memastikan bahwa plasenta di dalam 

kantung plastic atau tempat khusus. 

42. Mengevaluasi adanya laserasi pada vagina dan perineum dan segera 

menjahit laserasi yang mengalami perdarahan aktif. 

Melakukan Prosedur Pasapersalinan 

43. Menilai ulang uterus dan memastikannya berkontraksi dengan baik. 

44. 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 bersih dan kering. 

45. Menempatkan klem tali pusat disinfeksi tingkat tinggi atau steril atau 

mengikatkan tali disinfeksi tingkat tinggi dengan simpul mati kelilin tali 

pusat sekitar 1 cm dari pusat. 

46. Mengikat satu lagi simpul mati di bagian pusat yang berseberangan 

dengan simpul mati yang pertama. 
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47. Melepaskan klem bedah dan meletakkannya ke dalam larutan klorin 

0,5 %. 

48. Menyelimuti kembali bayi dan menutupi bagian kepalanya. 

Mmemastikan handuk atau kainnya bersih atau kering. 

49. Menganjurkan ibu untuk memulai pemberian ASI. 

50. Melanjutkan pemantauan kontraksi uterus dan perdarahan pervaginam 

: 

a) 2-3 kali dalam 15 menit pertama pacapersalinan. 

b) Setiap 15 menit pada 1 jam pertama pascapersalinan. 

c) Setiap 20 – 30 menit pada jam kedua pascapersalinan. 

d) Jika uterus tidak kontraksi dengan baik laksanakan perawatan yang 

sesuai untuk menatalaksanaan tonia uteri. 

e) Jika ditemukan laserasi yang memerlukan penjahitan, lakukan 

penjahitan dengan anestesi local dan menggunakan teknik yang 

sesuai. 

51. Mengajarkan pada ibu/keluarga bahgaimana melakukan massase 

uterus dan memeriksa kontraksi uterus. 

52. Mengevaluasi kehilangan darah. 

53. Memeriksa tekanan darah, nadi dan kandung kemih setiap 15 menit 

selama satu jam perttama pascapersalinan dan setiap 30 menit jam 

kedua setelah pascapersalinan. 

a) Memeriksa temperatur tubuh ibu sekali setiap jam kedua jam 

pertama pascapersalinan 

b) Melakukan tindakan yang sesuai untuk temuan yang tidak normal. 

Kebersihan dan Keamanan 
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54. Menempatkan semua pralatan di dalam larutan klorin 0,5 % untuk 

dekontaminasi (10 menit ). Mencuci dan membilas peralatan setelah 

dekontaminasi. 

55. Mebuang bahan-bahan yang terkontaminasi ke dalam tempat sampah 

yang sesuai. 

56. Membersihkan ibu dengan menggunakan air disinfeksi tinggat tinggi. 

Membersihkan cairan ketuban, lender, dan darah. Membantu ibu 

memakaikan pakaian yang bersih dan kering. 

57. Memastikan bahwa ibu nyaman. Membantu ibu memberikan ASI. 

Menganjurkan keluarga untuk memberikan minuman dan makanan 

yang diinginkan. 

58. Mendekontaminasi daerah yang digunakan utuk melahirkan dengan 

larutan klorin 0,5 % dan membilas dengan air bersih. 

59. Mencelupkan sarung tangan kotor de dalam larutan klorin 0,5 %, 

membalikkan bagian dalam ke luar  dan  merendamnya daklam larutan 

klorin 0,5 % delama 10 menit. 

60. Mencuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir. 

Dokumentasi 

61. Melengkapi patograf 

3. BAYI BARU LAHIR 

A. Pengertian  

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

42 minggu dengan berat lahir antara 2500-4000 gram. (Sondakh, 2013 

hal 150). 
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B. Penanganan bayi baru lahir (Prawirohardjo, 2009. 133) 

Tujuan utama perawatan bayi segera setelah lahir, adalah: 

1. Membersihkan jalan nafas. 

Bayi normal akan menangis spontan segera setelah lahir. Apabila 

bayi tidak langsung menangis, penolong segera membersihkan 

jalan nafas dengan cara sebagai berikut: 

a) Letakan bayi pada posisi telentang di tempat yang keras dan 

hangat. 

b) Gulung sepotong kain dan letakan di bawah bahu sehingga 

leher bayi lebih lurus dan kepala tidak menekuk. Posisi kepala di 

atur lurus sedikit tengadah ke belakang. 

c) Bersihkan hidung, rongga mulut dan tenggorokan bayi dengan 

jari tangan yang di bungkus kasa steril. 

d) Tepuk kedua telapak kaki bayi sebanyak 2-3 kali atau gosok 

kulit bayi dengan kain kering dan kasar 

2. Memotong dan merawat tali pusat. 

Tali pusat di potong sebelum atau sesudah plasenta lahir tidak 

begitu menentukan dan tidak akan mempengaruhi bayi, kecuali 

pada bayi kurang bulan. Apabila bayi lahir tidak menangis, maka tali 

pusat segera di potonguntuk memudahkan melakukan tindakan 

resusitasi pada bayi. Tali pusat di potong 5 cm dari dinding perut 

bayi dengan gunting steril dan diikat dengan pengikat steril. Apabila 

masih terjadi perdarahan dapat di buat ikatan baru. Luka tali pusat 

di bersihkan dan di rawat dengan alcohol 70% atau povidon iodin 

10% serta di balut kasa steril. 
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3. Mempertahankan suhu tubuh bayi. 

Pada waktu bayi baru lahir, bayi belum mampu mengatur tetap 

suhu badannya, dan membutuhkan pengaturan dari luar untuk 

membuatnya tetap hangat. Bayi baru lahir harus dibungkus hangat. 

Suhu tubuh bayi merupakan tolak ukur kebutuhan akan tempat tidur 

yang hangat sampai suhu tubuhnya sudah stabil. 

4. Identifikasi. 

Apabila bayi di lahirkan di tempat bersalin yang persalinannya 

mungkin lebih dari satu persalinan, maka sebuah alat pengenal 

yang efektif harus diberikan kepada setiap bayi baru lahir dan harus 

tetap di tempatnya sampai waktu bayi di pulangkan. 

5. Pencegahan infeksi. 

a) Memberi vitamin K  

Kejadian perdarahan karena defisiensi vitamin K pada bayi baru 

lahir dilaporkan cukup tinggi, berkisar 0,25-0,5%. Untuk 

mencegah terjadinya perdarahan tersebut, semua bayi baru 

lahir normal dan cukup bulan perlu diberi vitamin K peroral 1 

mg/hari selama 3 hari, sedangkan resiko tinggi diberi vitamin K 

parenteral dengan dosis 0,5-1 mg I.M. 

b) Memberi obat tetes mata 

Di beberapa Negara perawatan mata bayi baru lahir secara 

hokum diharuskan untuk mencegah terjadinya oftalmia 

neonatrum. Di daerah dimana prevalensi gonorea tinggi, setiap 

bayi baru lahir perlu diberi salep mata sesudah 5 jam bayi lahir. 

Pemberian obat mata eritromisin 0,5% atau tetrasiklin 1% 

dianjurkan untuk mencegah penyakit mata karena klamidia 

(peyakit menular seksual). 
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C. Kunjungan neonatal menurut Dinas Kesehatan Indonesia 

(2014;h.110) 

1. KN 1 pada umur 6-48 jam 

Asuhan yang diberikan yaitu perawatan tali pusat, pemberiaan asi 

ekslusif, menjaga kehangatan bayi, konseling tanda-tanda 

bahaya BBL, imunisasi, perawatan bayi sehari-hari dan 

pencegahan infeksi. 

2. KN 2 pada umur 3-7 hari  

Memberitahu hasil pemeriksaan kepada ibu, menganjurkan ibu 

untuk menjaga kehangatan bayi, anjurkan ibu untuk memenuhu 

kebutuhan nutrisi bayi, beritahu ibu bahwa akan dilakukan 

kunjungan rumah. 

3. KN 3 pada umur 8-28 hari 

Memberitahu ibu hasil pemerikasaan, menganjurkan ibu untuk 

tetap menjaga kehangatan bayi, menganjurkan ibu agar tetap 

memberikan ASI ekslusif sampai umur 6 bulan, memberikan 

konseling imunisasi BCG dan polio 1 serta menganjurkan ibu 

untuk melakukan imunisasi BCG dan polio 

D. Tanda-tanda bahaya bayi baru lahir. 

Menurut Vivian (2011 hal. 29-30) tanda-tanda bahaya pada 

bayi baru lahir adalah: 

a) Pernapasan sulit atau lebih dari 60 kali per menit. 

b) Terlalu hangat (≥ 38 c) atau terlalu dingin (≤36 c). 

c) Kulit bayi kering (terutama 24 jam pertama), biru, pucat, atau 

memar. 
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d) Isapan saat menyusu lemah, rewel, sering muntah, dan 

mengantuk berlebihan. 

e) Tali pusat merah, bengkak, keluar cairan berbau busuk, dan 

berdarah. 

f) Kejang. 

E. Komplikasi bayi baru lahir dan neonates (Manuaba, 2013 hal.  

a) Asfiksia neonatrum 

Asfiksia adalah dimana bayi yang baru dilahirkan tidak segera 

bernapas secara spontan dan teratur setelah kelahiran. 

b) Kaput suksedaneum 

Muncul karena kepala janin terlalu lama tertekan dalam panggul, 

kaput melampaui batas tulang dan akan menghilang beberapa 

hari berkurang setelah hari pertama. 

c) Sefalhematoma 

Adalah perdarahan subperitonial dengan batas jelas pada satu 

tulang tengkorak, sepalhematoma dapat terjadi pada saat 

persalinan normal dan terutama pada persalinan cunam atau 

vorsep. 

d) Fraktur tulang klavikula 

Sering terjadi pada kesulitan persalinan bahu, gejala yang 

mungkin terjadi adalah hilangnya kekuatan pada sisi fraktur dan 

reflex moro hilang. Diagnose pasti adalah dengan melakukan 

palpasi untuk menemukan letak sacrum dan melakukan foto 

ronten. 
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e) Kelainan kongenital 

Merupakan kelainan pertumbuhan struktur organ janin sejak saat 

pembuahan. Kelainan konginetal yang sering di jumpai adalah 

anensefali (tidak terbentuk otak janin sehingga bentuk janin 

seperti kodok). Kelainan fungsi jaringan organ tubuh labikisis, 

palatokisis, labiopalatokisis, gangguan pembentukan alat tubuh 

(atresia ani atau tidak terbentuk anus) atresia vagina atau tidak 

terbentuk vagina 

4. Nifas  

A. Pengertian  

Masa nifas (puerperium) adalah masa pemulihan kembali, mulai 

dari persalinan selesai sampai alat-alat kandungan kembali seperti pra 

hamil. (Mochtar, 2012) 

Masa nifas atau puerperium dimulai sejak 1 jam setelah lahirnya 

bayi sampai dengan 6 minggu (42 hari) setelah itu. (Prawirohardjo, 

2010) 

Masa nifas (puerperium) di mulai setelah kelahiran plasenta dan 

berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum 

hamil. Masa nifas atau puerperium di mulai sejak 2 jam setelah lahirnya 

plasenta sampai 6 minggu (42 hari) setelah itu. (Vivian,2013) 

Puerperium adalah masa pulih kembali, mulai dari persalinan 

selesai sampai alat-alat kandungan kembali seperti pra hamil. (Vivian 

,2013) 
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Dalam bahasa latin, waktu mulai tertentu setelah melahirkan 

anak ini di sebut puerperium yaitu dari kata puer yang artinya bayi dan 

parous melahirkan. Jadi, puerperium berarti masa setelah melahirkan 

bayi. (Vivian ,2013) 

Masa nifas (puerperium) adalah masa yang di mulai setelah 

plasenta keluar dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti 

keadaan semula (sebelum hamil). Masa nifas berlangsung selama kira-

kira 6 minggu. (Sulistyawati, 2009) 

Selama masa emulihan tersebut berlangsung, ibu akan 

mengalami banyak perubahan, baik secara fisik maupun psikologis 

sebenarnya sebagian besar bersifat fisiologis, namun jika tidak 

dilakukan pendampinganm melalui asuhan kebidanan maka tidak 

menutup kemungkinan akan terjadi keadaan patologis. (Sulistyawati, 

2009) 

B. Perubahan fisiologis masa nifas (Prawirohardjo, 2009. 122) 

1. Perubahan fisik. 

2. Involusi dan pengeluaran lochia. 

3. Laktasi / pengeluaran air susu ibu. 

4. Perubahan system lainnya. 

5. Perubahan psikis. 

C. Fase psikologis ibu masa nifas (Vivian, 2013 hal 65-66 

1. Fase Taking In 

Yaitu fase ketergantungan ibu yang berlangsung 1-2 hari pasca 

melahirkan. Dalam fase taking in ibu berfokus kepada dirinya 

sendiri, sehingga cenderung pasif terhadap lingkungannya. 

Adaptasi terhadap ketidaknyamanan yang dialami antara lain rasa 
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mulas, nyeri pada luka jahitan, kurang tidur dan kelelahan. Hal yang 

perlu diperhatikan ialah istirahat yang cukup, komunikasi yang baik 

dan asupan nutrisi. 

Gangguan-gangguan psikologi yang dialami ibu nifas pada fase 

taking in adalah: 

a) kekecewaan pada bayinya  

b) ketidaknyamanan sebagai akibat perubahan fisik yang dialami 

c) rasa bersalah karena belum bisa menyusui bayinya 

d) kritikan suami atau keluarga tentang perawatan bayinya. 

2. Fase Taking Hold 

Fase ini berlangsung antara 3-10 hari setelah melahirkan. Ibu selalu 

merasa khawatir akan ketidakmpuannya dan tanggung jawab 

merawat anak. Perasaan ibu menjadi sensitif sehingga mudah 

tersinggung. Pada periode ini, ibu sangat membutuhkan dukungan 

dari orang lain, terutama keluarganya dan bidan (petugas 

kesehatan). Periode taking hold dianggap masa perpindahan dari 

keadaan ketrgantungan menjadi keadaan mandiri.  

3. Fase letting go 

Fase menerima tanggung jawab akan peran barunya yang 

berlangsung 10 hari setelah melahirkan. Ibu sudah percaya diri 

untuk merawat bayi dan dirinya, serta kepercayaan dirinya sudah 

meningkat. 

D. Masalah-masalah psikologi pada masa nifas 

a) Baby blues  

Diperkirakan hampir 50-70%seluruh wanita pasca melahirkan akan 

mengalami baby blues atau post natal syndrome yang terjadi pada 

hari ke 4-10 hari pasca persalinan.  
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Penyebab terjadinya baby blues ialah hormon progesteron yang 

telah meningkat sejak masa kehamilan, kemudian pasca persalinan 

hormon ini mengalami penurunan secara tiba-tiba sehingga 

mempengaruhi keadaan fisik dan emosi.  

b) Depresi post partum 

Post partum blues dialami 80% wanita setelah bersalin, yakni 

semacam perasaan sedih atau uring-uringan pada ibu dan timbul 

dalam jangka waktu 2-14 hari pasca persalinan. Depresi postpartum 

adalah perasaan sedih yang dibawa ibu sejak masa hamil yang 

berkaitan dengan sikap ibu yang sulit menerima kehadiran bayinya. 

c) Depresi masa nifas 

Depresi masa nifas ialah keadaan yang sangat serius, karena pada 

masa ini ibu harus memerlukan istirahat dan dukungan dari orang-

orang disekitarnya. Biasanya penyebab depresi masa nifas 

berkaitan dengan kesibukan ibu mengurus anak yang lain sebelum 

melahirkan anaknya. Gejala-gejala psikis dari ibu yang mengalami 

depresi masa nifas adalah tidak mau mengurus diri atau bayinya, 

gampang murung, mudah marah dan terkadang mengalami 

halusinasi pendengaran. 

E. Tujuan asuhan masa nifas (Prawirohardjo, 2009. 122) 

1. Menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik fisik maupun psikologis. 

2. Melaksanakan skrining yang komperhensif, mendeteksi masalah, 

mengobati atau merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu maupun 

bayinya. 

3. Memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan 

diri, nutrisi, keluarga berencana, menyusui, pemberian imunisasi 

kepada bayinya dan perawatan bayi sehat. 
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4. Memberikan pelayanan keluarga berencana. 

F. Menurut Mochtar, 2012 nifas dibagi dalam 3 periode: 

1. Puerperium dini: yaitu kepulihan saat ibu telah diperbolehkan 

berdiri dan berjalan-jalan. Dalam agama islam, dianggap telah 

bersih dan boleh bekerja setelah 40 hari 

2. Puerperium intermediate: yaitu kepulihan menyeluruh alat-alat 

genitalia yang lamanya 6-8 minggu. 

3. Puerperium lanjut: yaitu waktu yang diperlukan untuk pulih dan 

kembali sehat sempurna, terutama jika selama hamil atau 

sewaktu persalinan timbul komplikasi. Waktu untuk mencapai 

kondisi sehat sempurna dapat beminggu-minggu, bulanan, atau 

tahunan. 

G. Involusi alat-alat kandungan (Mochtar, 2012) 

1. Uterus secara bengasur-asur menjadi kecil (berinvolusi) hingga 

akhirnya kembali seperti sebelum hamil. 

2. Bekas implantasi uri: placental bed mengecil karena kontraksi 

dan menonjol ke kavum uteri dengan diameter 7,5 cm. sesudah 2 

minggu menjadi 3,5 cm, pada minggu keenam 2,4 cm dan 

akhirnya pulih. 

3. Luka-luka pada jalan lahir jika tidak disertai infeksi akan sembuh 

dalam 6-7 hari. 

4. Rasa nyeri, yang disebut after pains (merian atau mulas-mulas) 

disebabkan kontraksi Rahim, biasanya berlangsung 2-4 hari 

pasca persalinan. Perlu diberikan pengertian pada ibu mengenai 

hal tersebut dan jika terlalu mengganggu, dapat diberikan obat-

obat anti nyeri dan anti mulas. 

5. Lokia adalah cairan secret yang berasal dari kavum uteri dan 

vagina dalam masa nifas: 
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a) Lokia rubra (cruenta): berisi darah segar dan sisa-sisa 

selaput ketuban, sel-sel desidua, vernik kaseosa, lanugo, 

dan meconium, selama 2 hari pascapersalinan. 

b) Lokia sanguinolenta: berwarna merah kuning, berisi darah 

dan lendir, hari ke 3-7 pascapersalinan. 

c) Lokia serosa: berwarna kuning, cairan tidak berdarah lagi, 

pada hari ke 7-14 pascapersalinan. 

d) Lokia alba: cairan putih, setelah 2 minggu. 

e) Lokia purulenta: terjadi infeksi, keluar cairan seperti nanah 

berbau busuk. 

f) Lokiastasis: lokia tidak lancar keluarnya. 

6. Serviks setelah persalinan, bentuk serviks agak menganga 

seperti corong, berwarna merah kehitaman. Konsistensinya 

lunak, kadang-kadang terdapat perlukaan-perlukaan kecil. 

Setelah bayi lahir, tangan masih bisa dimasukan ke rongga 

Rahim, setelah 2 jam dapat dilalui oleh 2-3 jari, setelah 7 hari 

biasanya dapat dilalui 1 jari. 

7. Ligamen-ligamen: ligament fascia dan diafragma pelvis yang 

meregang pada waktu persalinan setelah bayi lahir secara 

berangsur-angsur menjadi ciut dan putih kembali. Akibatnya, 

tidak jarang uterus jatuh kebelakang dan menjadi retrofleksi 

karena ligamentum rotundum menjadi kendor. Setelah 

melahirkan, wanita Indonesia memiliki kebiasaan “berkusuk” atau 

“berurut”. Sewaktu dikusuk, tekanan intraabdomen bertambah 

tinggi. Karena ligamentum, fascia dan jaringan penunjang 

menjadi kendor setelah melahirkan, jika dilakukan kusuk/urut 

banyak wanita akan mengeluh kandungannya turun atau terbalik. 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Ela Yuliana, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2017



64 
 

Untuk memulihkan kembali, sebaiknya dengan latihan-latihan dan 

senam pascapersalinan. 

Table tinggi fundus uteri dan berat uterus menurut masa involusi 

menurut Mochtar, 2013 

Involusi Tinggi fundus uteri Berat uterus 

Bayi lahir Setinggi pusat 1000 gram 
Uri lahir 2 jari dibawah pusat 750 gram 
1 minggu Pertengahan pusat 

simfisis 
500 gram 

2 minggu Tidak teraba diatas 
simfisis 

350 gram 

6 minggu Bertambah kecil 50 gram 
8 minggu Sebesar normal 30 gram 
 Table 2.2 tinggi dan berat fundus uteri menurut masa involusi 

H. Kebijakan program nasional masa nifas (Vivian, 2013) 

Pada kebijakan program nasional masa nifas paling sedikit 

4kali kunjungan yang dilakukan. Hal ini untuk menilai status ibu dan 

bayi baru lahir serta untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani 

massalah-masalah yang terjadi antara lain sebagai berikut : 

1. 6-8 jam setelah persalinan 

b) Mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri 

c) Mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan, rujuk 

bila perdarahan berlanjut. 

d) Memberikan konseling pada ibu atau salah satu anggota 

keluarga bagaimana mencegah perdarahan masa nifas 

karena atonia uteri. 

e) Pemberian ASI awal. 

f) Melakukan hubungan antara ibu dan bayi baru lahir. 

g) Menjaga bayi tetap sehat dengan cara mencegah hipotermi 
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5. 6 hari setelah persalinan. 

a) Memastikan involusi uterus berjalan norma, uterus 

berkontraksi, fundus di bawah umbilicus, tidak ada 

perdarahan abnormal, tidak ada bau. 

b) Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi, dan 

perdarahan normal. 

c) Memastikan ibu mendapatkan cukup makanan, cairan, dan 

istirahat. 

d) Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak 

memperlihatkan tanda-tanda penyulit. 

e) Memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada 

bayi dan tali pusat, serta menjaga bayi tetap hangat dan 

merawat bayi sehari-hari. 

6. 2 minggu setelah persalinan. 

Memastikan Rahim sudah kembali normal dengan mengukur dan 

meraba bagian Rahim. 

7. 6 minggu setelah persalinan. 

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

bayi alami. 

b) Memberikan konseling untuk KB secara dini. 

I. Penyulit dalam Masa Nifas 

a) Perdarahan post partum  

Menurut  Muchtar (2012; h. 206), perdarahan postpartum adalah 

perdarahan lebih dari 500 ml. Perdarahan post partum dibagi 

menjadi 2 yaitu, : 
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(1) Perdarahan postpartum (early postpartum hemorhage) 

perdarahan yang terjadi dalam 24 jam pertama setelah bayi 

lahir. 

(2) Perdarahan postpartum sekunder (late postpartum 

hemorhage) perdarahan yang terjadi setelah 24 jam setelah 

persalinan. 

b) Kelainan Payudara 

(1) Bendungan Air Susu Ibu (ASI) 

Secara fisiologis sesudah bayi lahir dan plasenta 

keluar, kadar estrogen dan progesteron tururn dalam 2-3 hari. 

Bendungan ASI dapat terjadi pada hari ke 2-3ketika payudara 

telah memproduksi air susu. Bendungan air susu disebabkan 

oleh pengeluaran air susu yang tidak lancar, karena bayi tidak 

sering menyusu, produksi meningkat, terlambat menyusukan, 

hubungan dengan bayi (bonding) kurang baik, dan dapat pula 

karena adanya pembatasan waktu menyusui (Prawirohardjo, 

2010; h. 652). 

(2) Mastitis 

Mastitis adalah infeksi dan peradangan parenkim 

kelenjar payudara pada masa nifas. Gejala awal mastitis 

demam yang disertai menggil, mialgia, nyeri, dan takikardia. 

Pada pemeriksaan payudara membengkak ,menegras, lebih 

hangat, kemerahan dengan, batas tegas, dan disertai rasa 

sanbta nyeri (Prawirohardjo, 2010; h. 652). 

Prediposisi dan faktor risiko adalah primipara, stres, 

teknik meneteki yang tidak benar sehingga pengosongan 
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payudara tidak terjadi dengan baik, pemakaian bra yang 

terlalu ketat, dan pengisapan bayi yang kurang kuat juga 

dapat menyebakan stasis dan obstruksi kelenjar payudara. 

Adanya luka pada puting payudara juga dapat sebagai faktor 

risiko terjadinya mastitis (Prawirohardjo, 2010; h. 653). 

5.  KELUARGA BERENCANA (KB) 

Penapisan awal menurut buku (Bkkbn, 2011). 

Menurut buku panduan pelayanan kontrasepsi 2011, Tujuan utama 

penapisan klien sebelum pemberian suatu metode kontrasepsi (misalnya pil 

KB, suntikan atau AKDR) adalah untuk menentukan apakah ada : 

1. Kehamilan 

2. Keadaan yang membutuhkan perhatian khusus 

3. Masalah ( diabetes atau tekanan darah tinggi) yang membutuhkan 

pengamatan dan pengelolaan lebih lanjut. 

 
Metode hormonal (pil kombinasi, 

pil progestin, suntiksan dan susuk)               Ya                Tidak 

Apakah hari pertama haid terakhir 7 hari 
Yang lalu atau lebih. 
Apakah anda menyusui dan kurang dari 
6 minggu pascapersalinan. 
Apakah pernah icterus pada kulit atau mata 
Apakah pernah nyeri kepala hebat atau 
Gangguan visual. 
Apakah pernh nyeri hebat pada betis, paha  
Atau dada, atau tungkai bengkak. 
Apakah pernah tekanan darah di atas  
160 mmHg (sistolik) atau 90 mmHg (diastolic) 
Apakah ada massa atau benjolan pada payudara. 
Apakah anda sedang minum obat-obatan 
Anti kejang (epilepsy) 
AKDR (semua jenis pelepas tembaga dan progestin 

Apakah hari pertama haid terakhir 7 hari 
Yang lalu 
Apakah klien (atau pasangan) mempunyai  
Pasangan seks lain 
Apakah pernah mengalami IMS 
Apakah pernah mengalami penyakit radang 
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Panggul atau kehamilan ektopik. 
Apakah pernah mengalami haid banyak 
(lebih dari 8 hari) 
Apakah pernah mengalami disminorea berat 
Yang membutuhkan analgetik / istirahat 
Apakah pernah mengalami perdarahan / 
Perdarahan bercak antara haid atau setelah 
Senggama 
Apakah pernah mengalami gejala penyakit jantung  
Valvular atau konginetal` 
Table 2.3 daftar tilik penapisan klien. Metode nonoperatif. 

 

A. Pengertian  

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, 2014) 

B. Tujuan KB 

a) Tujuan Umum 

Meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan 

NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi 

dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan 

mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya 

pertambahan penduduk (Iranto, 2014; h.7). 

b) Tujuan Khusus 

(1) Meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat 

kontrasepsi. 

(2) Menurunnya jumlah angka kelahiran bayi. 

(3) Meningkatnya kesehatan keluarga berencana dengan cara 

penjarangan kelahiran (Iranto, 2014; h.8). 
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C. Macam-macam KB 

4. Metode Amenore Lakktasi (MAL) 

Metode amenore laktasi (MAL) adalah kontrasepsi yang 

mengandalkan meberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif, artinya 

hanya diberikan ASI tanpa tambahan makan atau minum apapun 

lainya.(kkb,2014) 

a) MAL dapat dipakai sebagai kontrasepsi bila : 

(1) Menyusui secara penuh (full breast feeding); lebih efektif bila 

pemberian > 8x sehari. 

(2) Efektif bayi kurang dari 6 bulan. 

(3) Harus dilakukan dengan pemakaian metode kontrasepsi 

lainya. 

b) Cara kerja MALL 

Penundaan/penekanan ovulasi 

c) Keuntungan Kontrasepsi MAL 

(1) Efektivitas tinggi (keberhasilan 98% pada enam bulan pasca 

persalinan). 

(2) Segera efektif. 

(3) Tidak mengganggu senggama. 

(4) Tidak ada efek samping secara sistematik. 

(5) Tidak perlu pengawasan medis. 

(6) Tidak perlu obat atau alat 

(7) Tanpa biaya 

(bkkbn,2014;MK-2) 
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d) Keuntungan non kontrasepsi 

(1) Untuk bayi 

(a) Mendapatkan kekebalan pasif (mendapatkan antibody 

perlindungan lewat ASI. 

(b) Sumber asupan gizi terbaik dan sempurna untuk tumbuh 

kembang bayi yang optimal. 

Terhindar dari keterpaparan terhadap konstaminasi dari luar, 

susu lain atau formula atau alat minm yang di pakai. 

(bkkbn,2014;MK-2) 

(2) Untuk ibu 

(a) Mengurangi perdarahan pasca persalinan. 

(b) Mengurangi resiko anemia. 

5. Metode keluarga berencana alamiah (KBA) 

a) Profil 

a. Ibu harus belajar mengetahui kapan masa subur 

berlangsung. 

b. Efektif bila dipakai dengan tertib 

c. Tidak ada efek samping 

d. Pasangan secara sekarela menghidari senggama pada 

masa subur ibu (ketida ibu tersebut dapat menjadi hamil), 

atau senggama pada masa subur untuk mencapai 

kehamilan. 

b) Teknik  pantangan berkala 

Untuk kontrasepsi 

Senggama dihindari pada masa subur yaitu dekat dengan 

pertengahan sikluas haid atau terdapat tanda-tanda adanya 
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kebuburan yaitu keluarnya lindir encer dari  liang. Untuk 

perhitungan masa subur di pakai rumus siklus terpanjang 

dikurangi 11, siklus terpendek dikurangi 18. Antara waktu 

senggama dihindari. 

c) Manfaat  

(1) Kontrasepsi 

(a) Dapat digunakan untuk menghindari atau mencapai 

kehamilan. 

(b) Tidak ada resiko kesehatan atau mencapai kehamilan. 

(c) Tidak ada efek samping sistematik. 

(d) Murah atau tanpa biaya. 

(2) Nonkontrasepsi 

(a) Meningkatkan keterbatasan suami dalam keluarga 

berancana 

(b) Menambah pengetahuan tentang sisitem reproduksi 

pada suami dan istri. 

(c) Memungkinkan mengeratkan relasi/ hubungan melalui 

peningkatan komunikasi anatar suami dan istri/pasangan 

d) Yang dapat menggunakan KBA 

(1) Semua perempuan sesame reproduksi, baik sikluas haid 

teratus maupun tidak teratur, tidak haid baik karena menyusui 

maupun premenopouse. 

(2) Semua perempuan dengan paritas berapapun termasuk 

multipara. 

(3) Perempuan kurus ataupun gemuk 

(4) Perempuan yang merokok. 
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(5) Perempuan dengan alasan kesehatan tertentu a.l hipertensi 

sedang, varieses, dismenorea, sakit kepada sendang atau 

hebat, mioma uteri, endometritis, kista avarii, anemia 

defisiensi besi, hepatitis virus, malaria, thrombosis vena 

dalam, tau emboli paru. 

(6) Pasangan dengan alasab agama atau fislosofi untuk tidak 

menggunakan metode kontrasepsi lain. 

(7) Perempuan yang tidak bisa menggunakan metode 

kontrasepsi lain. 

(8) Pasangan yang ingin pantang senggam albih dari seminggu 

pada setiap siklua haid. 

(9) Pasangan yang ingin dan trmotivasi untuk mengobservasi, 

mencatat, dan menilai tanda gejala kesuburan. 

e) Yang seharusnya tidak menggunakan KBA 

(1) Perempuan yang dari segi umur, paritas atau masalah 

kesehatan membuat hamil menjadi suatu kondisi resiko tinggi. 

(2) Perempuan sebelumnya mendapat haid (menyusui, segera 

setelah abortus), kecuali MOB 

(3) Perempuan dengan siklus haid yang tidak teratur, keluali 

MOB. 

(4) Perempuan yang pasanganya tidak mau bekerja sama 

(berpantang) selama waktu tertentu dalam sirkulasi siklua 

haid. 

(5) Perempuan yang tidak suka menyentuh daerah genetalia. 

 

 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Ela Yuliana, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2017



73 
 

6. Senggama Terputus 

Senggama terputus adalah metode keluarga berencana tradisional, 

di mana pria menggeluarkan alat kelaminya (penis) dari vagina 

sebelum pria mencapai ejakuasi. 

a) Cara kerja  

(1) kontrasepsi 

(a) Efektif jika digunakan secara benar. 

(b) Tidak  menggangu produksi ASI. 

(c) Dapat digunakan sebagai pendukung meode KB lainya. 

(d) Tidak ada efek samping. 

(e) Dapat digunakan setiap waktu. 

(f) Tidak membutuhkan biaya. 

(2) Nonkontrasepsi 

(a) Meningkatkan ketertiban suami dalam keluarga 

berencana. 

(b) Untuk pasnagn memungkinkan hubungan lebih dekat 

dengan pengertian yang sangat dalam. 

b) Keterbatasan 

(1) Efektivitas sangat tergantung pada kesediaan pasanganuntuk 

melakukan senggama terputus setiap melaksanaknnya 

(angka kegaglan 4-27 kelamilan per 100 perempuan 

pertahun). 

(2) Efktivitas akan jauh menurun apan=bila sperma dalam 24 jam 

sejak ejakuasi masih melekat pada penis. 

(3) Memutus kenikmatan dalam berhubungan seksual. 
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c) Tidak dapat di pakai untuk 

(1) `Suami dengan pengalamain ejakuasi dini. 

(2) Suami yang sulit bersenggama terputus. 

(3) Suami yang memiliki kelainan fisik atau psikologis. 

(4) Istri yang meiliki pasngan yang sulit berkerja sama. 

(5) Pasangan yang kurang dapat ssaling berkomunikasi. 

(6) Pasangan yang tidak bersedia melakukan senggama 

terputus. 

7. Metode barir (KONDOM) 

b. Profil  

1) Kondom tidak hanya mencegah kehamilan, tetapi juga 

mencegah IMS termasuk HIV/AIDS. 

2) Efektif bila di pakai dengan baik dan benar. 

3) Dapat dipakai bersamaan dengan kontrasepsi lain untuk 

mencegah IMS. 

b) Standar kondom dilihat dari ketebalanya, pada umumnya 

standar ketebalan adalah 0,02 mm. 

c) Tipe kondom terdiri dari  

(1) Kondom biasa. 

(2) Kondom berkontur (bergigi). 

(3) Kondom beraroma. 

(4) Kondom tidak beraroma. 

(5) Kondom pria dan wanita 

(6) Kondom untuk pria sudah cukup terkenal namun kondom 

untuk wanita walupun sudah ada, belum popular dengan 

alas an ketidaknyamannya (berisik) 
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d) Cara kerja 

(1) Kondom menghalangi terjadinya pertemuan sperma dan 

sel telur dengan cara mengemas sperma di ujung 

selubung karet yang di pasang pada penis sehingga 

sperma tersebut tidak tercurah kedalam saluran 

reproduksi perempuan. 

(2) Mencegah penularan mikroorganisme (IMS termsuk HBV 

dan HIV/AIDS) dari satu pasangan kepada pasangan 

yang lainya (khusus kondom yang terbuat dari lateks dan 

vinil). 

e) Efektivitas 

 Kondom sudah cukup efektifitasnya bila dipakai 

secara benar pada setiap kali berhubungan seksual. Pada 

beberapa pasangan, pemakaian kondom tidak efektif karena 

tidak di pakai secara konsisten. Secara ilmiah didapatkan 

hanya sedikit angka kegagalan kondom yaitu 2-12 kehamilan 

per 100 perempuan per tahun. 

f) Keterbatasan 

(a) Efektivitas tidak terlalu tinggi. 

(b) Cara penggunaan sangat mempengruhi keberhasilan 

kontrasepsi. 

(c) Agak mengganggu hubungan seksual (mengurangi 

sentuhan langsung). 

(d) Pada bebrapa klien biasanya menyebabkan kesulitan 

untuk mempertahankan eraksi.  
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(e) Harus selalu bersedia setiap kali berhubungan seksual. 

(f) Beberapa klien malu untuk membeli kondom di tempat 

umum. 

(g) Pembuangan kondom bekas mungkin menimbulkan 

masalah dalam hal limbah. 

Diafragma. 

Diafragma adalah kap berbentuk cembung, terbuat dari lateks 

(karet) yang di insersikan ke dalam vagina sebelum behubungan 

hubungan seksual dan menutup serviks. 

a) Jenis  

(1) Flat spring (flat metal band). 

(2) Coil spring (coiled wire). 

(3) Arching spring (kombinasi metal spring). 

b) Manfaat 

1)   Kontrasepsi 

(a) Efektif bila dugunakan sengan benar. 

(b) Tidak menggangu produksi ASI. 

(c) Tidak mengganggu hubungan seksual karena 

terpasnag sampai 6    jam sebelumnya. 

(d) Tidak mengganggu kesehatan klien. 

(e) Tidak mempunyai pengaruh sistematik. 

2) Nonkontrasepsi 

(a) Salah satu pelindungan terhadap IMS/HIV/AIDS, 

khususnya apabila digunakan dengan spesimida. 

(b) Bila digunakan pada saat haid, manampung darah 

mentrusai. 
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c) Keterbatasan 

(1) Efektivitas sedang (bila digunakan dengan spermisida 

anga kegagalan 6-16 kehamilan per 100 perempuan 

pertahun pertama). 

(2) Keberhasilan sebagai kontrasepsi bergantung pada 

kepatuhan mengikuti cara penggunaan. 

(3) Memotivasi diperlukan keberhasilan dengan 

menggunakan setiap berhubungan seksual. 

(4) Pemeriksaan pelviks oleh petugas kesehatan terlihat 

diperlukan untuk memastikan ketepatan pasanganya. 

(5) Pada beberapa penggunan menjadi penyebab infeksi 

saluran utera. 

(6) Pada 6 jam pascahubungan seksual, alat masih harus 

berbeda di posisinya. 

Spermisida 

Spermisida adalah bahan kimia (bisanya non oksinol-9) 

digunakan  untuk menonaktifkan atau membunuh sperma. Di 

kemas dalam bentuk : 

a) Aerosol (busa)  

b) Tablet vagina, suppositoria atau dissolvable film.  

c) Krim 

(1) Cara kerja 

 Menyebabkan sel membrane sperma terpecah, 

memperlambat pergerakan sperma, dan menurunkanm 

kemampuan pembuahan sel telut.  
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(2) Pilihan 

(a) Busa (aerosol) efektif segera setelah insersi. 

(b) Busa spermisida dianjurkan apabila digunakan 

hanya sebagi merode kontrasepsi. 

(c) Tablet vagina, suppositoria, dan film penggunaanya 

di darankan menunggu 10-15 menit sesudah 

dimasukkan sebelum hubungan seksual. 

(d) Jenia spermisida jelli biasanya hanya digunakan 

dengan diafragma. 

(3) Manfaat 

(a) Kontrasepsi  

(i)  Efektif seketika (busa dan krim). 

(ii) Tidak menggangu produksi ASI. 

(iii) Bisa digunakan sebagai pendukung metode lain. 

(iv) Tidak mengganggu kesehatan klien. 

(v) Tidak mempunyai pengaruh sisitemik. 

(vi) Mudah digunakan. 

(vii)  Meningkatkan lubrikasi selama hubungan seksual. 

(viii) Tidak perlu resep dokter atau pemeriksaan 

kesehatan khusus. 

(b) Nonkontrasepsi 

Merupakan salah satu perlindunngan terhadap IMS 

termasuk HBV dan HIV/AIDS. 

(4) Cara penggunaan/intruksi bagi klien 

(a) Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum 

mengisi aplikator (busa atau krim) dan insersi 

spermisida. 
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(b) Penting menggunakan spermisida setiap melakukan 

aktivitas hubungan seksual. 

(c) Jarak tunggu sesudah memasukkan tablet ke vagina 

atau suppositoria adalah 10-15 menit. 

(d) Tidak ada jarak tunggu setelah memasukkan busa. 

(e) Penting untuk mengikuti anjuran dari pabrik tentang 

cara penggunaan dan penyimpanan dari setiap 

produk (misalnya kosok aerosol sebelum di isi ke 

dalam aplikator). 

(f) Spermisida di tempatkan jauh di dalam vagina 

sehingga serviks terlindungi dengan baik. 

Aeroso (busa) 

a) Kocok tempat aerosol 20-30 menit sebelum 

digunakan. 

b) Tempatkan container dengan posisi ke atas, letakkan 

aplikator pada mulut container, dan teka aplikator 

untuk mengisi busa 

c) Sambil berbaring lakukan insersi aplikor ke dalam 

vagina mendekati serviks. Dorong sampai busa 

keluar. 

d) Aplikator segera dicuci pakai sabun dan air, tiriskan 

dan keringkan. Jangan berbagi aplikator dengan orang 

lain. 

Tablet vagina atau suppositoria atau film (tissue) 

a) Cuci tangan sebelum membuka paket. 

b) Melepaskan tablet atau sppositoria dari paket. 
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c) Sambil berbaring masukkan tablet vagina atau 

sppositoria jauh kedalam vagina. 

d) Tunggu 10 – 15 menit sebelum memulai hubungan 

seksual. 

e) Sediakan selalu ekstra pengadaan tablet vagina atau 

sppositoria ditempat. 

Krim 

a) Insersi kontrasepsi krim stelah dikemas kedalam 

aplikator sampai penuh, masukkan kedalam vagina 

sampai mendekati servik. 

b) Tekan alat pendorongsampai krim keluar. Tidak perlu 

menunggu kerja krim. 

c) Aplikator harus dicuci dengan sabun dan airsesuai 

dengan pencegahan infeksi untuk alat-alat, tiriskan 

dan keringkan. 

d) Untuk memudahkan pembersihan alat, pisahkan 

bagian-bagiannya. Berbagi aplikator dengan orang 

lain. 

Sediakan selalu ekstra pengadaan krim terutama 

apabila container kosong. 

4) Kontrasepsi kombinasi (hormona ekstrogen dan 

progesteron. 

c. Pil kombinasi 

(1) Profil 

(a) Efektif dan reversible. 

(b) Harus diminum setiap hari. 
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(c) Pada bulan-bulan pertama efek samping 

berupa mual dan perdarahan bercah yang 

tidak berbahaya dan segera akan hilang, 

(d) Efek samping serius sangat jarang terjadi. 

(2) Jenis 

(a) Monifasik : pil yang tersedia dalam kemasan 

21 tablet mengandung hormone aktiv 

ekstrogen/progestin (E/P) dalam dosis yang 

sama, tanpa 7 tablet tanpa hormone aktiv. 

(b) Bifasik ; pil yang tersedia dalam kemasan 21 

tablet mengandung hormone aktiv 

ekstrogen/progestin (E/P) dengan dua dosis 

yang berbeda denagn 7 tablet tanpa hormone 

aktv. 

Trifasik : Pil yang tersedia dalam kemasan 21 

tablet mengandung hormone aktic ekstrogen 

dan progestin (E/P) dengan 3 dosis yang 

berbeda denagn 7 tablet tanpa hormone aktiv. 

(3) Cara kerja  

(a) Menekan ovulasi. 

(b) Mencegah implentansi. 

(c) Lendir serviks mengental sehingga sulit dilalui 

oleh sperma. 

(d) Pergerakan tuba terganggu sehingga 

transportasi telur dengan sendirinya akan 

terganggu pula. 
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(4) Manfaat 

a) Memiliki efektivitas yang tinggi (hamper 

menyerupai efektivitas tubektomi), bila 

digunakan setiap hari (1 kehamilan per 1000 

perempuan dalam tahun pertama 

penggunaan). 

b) Ressiko terhadap kesehatan sangat kecil 

c) Tidak mengganggu hubungan seksual. 

d) Siklis haid menjadi teratur, banyaknya 

darah haid berkurang (mencegah anemia), 

tidak terjadi nyeri. 

e) Dapat digunakan jangka panjang selama 

perempuan masih ingin menggunakannya 

untuk mencegah kehamilan. 

f) Dapat digunakan sejak usia remaja hinnga 

menopause. 

g) Mudah dihentikan setiap saat. 

h) Kesuburan segera kembali setelah 

penggunaan pil dihentikan. 

i) Dapat digunakan sebagai kontrasepsi 

darurat. 

(5) Membantu mencegah: 

(a) Kehamilan etopik. 

(b) Kanker ovarium. 

(c) Kanker endomatrium. 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Ela Yuliana, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2017



83 
 

(d) Kista ovarium. 

(e) Penyakit radang panggul. 

(f) Kelainan jinak pada payudara. 

(g) Disminore atau 

(h) Akne. 

(6) Yang Dapat Menggunakan Pil Kombinasi 

Pada prinsipnya hamper semua ibu boleh 

menggunakan pil kombinasi, seperti: 

(a) Usia reproduksi. 

(b) Telah memiliki anak ataupun yang belum 

memiliki anak. 

(c) Gemuk atau kurus. 

(d) Menginginkan metode kontrasepsi dengan 

efektivitas tinggi. 

(e) Setelah melahirkan dan tidak menyusui. 

(f) Setelah melahirkan 6 bulan yang tidak 

memberikan ASI esklusif, sedangkan semua 

cara kontrasepsi yang dianjurkan tidak cocok 

bagi ibu tersebut. 

(g) Pasca keguguran. 

(7) Yang tidak boleh menggunakan pil kombinasi. 

(a) Hamil atau dicurugai hamil. 

(b) Menyusui eksklusif. 

(c) Perdarahan pervagina yang belum diketahui 

penyebabnya. 

(d) Penyakit hati akut (hepatitis). 

(e) Merokok dengan usia > dari 35 tahun. 
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d. Suntikan kombinasi 

Jenis suntikan kombinasi adalah 25 mg Depo 

Medroksiprogesteron Actat dan 5 mg Noretindron 

Enantat dan 5 Estrodiol Sipionad  yang diberikan 

injeksi IM sebulan sekali (Cyclofem), dan 50 mg  

Noretindron Enantap dan 5 mg Estradion Valerad 

yang diberikan injeksi IM sebilan sekali. 

1) Cara kerja 

(a) Menekan ovulasi. 

(b) Membuat lender serviks menjadi kental 

sehingga penetrasi sperma terganggu. 

(c) Perubahan pada endometrium (astrofi) 

sehingga inflentasi terganggu. 

(d) Menghambat transportasi ganet oleh tuba. 

2) Efektifitas 

Sangat efektif (0,1 – 0,4 kehamilan per 100 

perempuan) selama tahun pertama penggunaan. 

(a) Melindungi klien dari jenis-jenis tertentu 

penyakit radang panggul. 

(b) Pada keadaan tertentu dapat diberikan pada 

perempuan usian perimenopause. 

3) Kerugian 

(a) Terjadi perubahan pada pola haid, seperti tidak 

teratur, perdarahan, bercak/spootin, atau 

perdarahan sela sampai 10 hari. 

(b) Mual, sakit kepala, nyeri payudara ringan, 

keluhan seperi ini akan hilang pada sutikan 

kedua atau ketiga.  
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(c) Ketergantungan klien terhadap pelayanan 

kesehatan. Klien harus kembali selama 30 hari 

untuk mendapatkan suntukan. 

(d) Efektivitasnya berkurang bila di gunakan 

bersamaan dengan obat-obat epilepsy (fenitoin 

dan Bargiturat) atau obat tuberkulosisn 

(rifampisin) 

(e) Dapat terjadi efek samping yang serius, seperti 

serangan jantung, stroke, bekuan darah pada 

paru atau otak, dan kemungkinana timbulnya 

tumor hati. 

4) Yang boleh menggunakan suntikan kombinasi 

(a) Usia reproduksi. 

(b) Telah memiliki anak, ataupun yang belum 

pernah meiliki anak. 

(c) Ingin mendapatkan kontrasepsi dengan 

efektifitas yang tinggi. 

(d) Menyusui ASI pascapersalinan > 6 bulan. 

(e) Pasca persalinan dan tidak menyusui. 

(f) Anemia 

(g) Nyeri haid hebat. 

(h) Riwayat kehamilan etopik. 

(i) Sering lupa menggunakan pil kontrasepsi. 

5) Yang tidak boleh menggunakan suntik kombinasi  

(a) Hamil atau dugaan hami. 

(b) Menyusui di bawah 6 minggu pascapersalinna. 
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(c) Perdarahan pervaginam yang belum jelas 

penyebabnya. 

(d) Penyakit hati akut (virus hepatitis). 

(e) Usia > 35 tahun yang merokok. 

(f) Riwayat penyakit jantung, stroke, atau dengan 

tekanan darah tinggi ( >180/110 mmHg). 

(g) Riwayat kehamilan tromboemboli atau dengan 

kencing manis > 20 tahun. 

(h) Kelainan pembuluh darah yang menyenankan 

sakit kepala atau migrain. 

(i) Keganansan pada payudara 

e. Kontrasepsi suntikan progestin 

1) Jenis 

Tersedia 2 jenis kontrasepsi suntikan yang hanya 

mengandung progestin, yaitu : 

(a) Depo Medroksiprogesteron Asetat (Depo 

Povera), mengandung 150 mg DMPA, yang 

diberikan setiap 3 bulan dengan  cara disuntik 

intramaskular (di daerah bokong). 

(b) Depo Noretisteron Enantat (Depo Noristerat), 

yang mengandung 200 mg Noretindron 

Enantat, diberikan setiap 2 bulan dengan cara 

disuntik intramaskular. 

2) Cara kerja 

(a) Mencegah ovulasi. 

(b) Mengentalkan lender serviks sehingga 

menurunkan kemampuan penetrasi sperma. 
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(c) Menjadikan selaput lender rahim tipis dan 

atrofi. 

(d) Menghambat transportasi gamet oleh tuba. 

3) Efektivitas 

Kedua kontrasepsi suntik memiliki efektivitas yang 

tinggi, dengan 0,3 kehamilan per 100 

perempuan/tahun, asal penyuntikannya dilakukan 

secara teratur sesuai jadwal yang telah ditentukan. 

4) Keterbatasan 

a. Sering ditemukan haid, seperti : 

b. Siklus haid yang memendek atau memanjang. 

c. Perdarahan yang banyak atau sedikit. 

d. Perdarahan tidak teratur atau perdarahan 

bercah (spotting). 

e. Tidak haid sama sekali. 

f. Klien sangat bergantung pada tempat sarana 

pelayanan kesehatan (harus kembali untuk 

suntikan). 

5) Yang dapat menggunakan kontrasepsi suntikan 

progestin 

(a) Usia reproduksi 

(b) Nultipara dan yang telah memiliki anak. 

(c) Mengehendaki kontrasepsi jangka panjang dan 

yang memiliki efektivitas tinggi. 

(d) Meneyusui dan membutuhkan kontrasepsi 

yang sesuai. 

(e) Setelah melahirkan dan tidak menyusui. 
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6) Yang tidak boleh menggunakan Kb SUNTIK 

PROGESTIN 

a. Setelah abortus atau keguguran. 

b. Telah banyak anak, tetapi belum menghendaki 

tubektomi. 

c. Perokok. 

d. Tekanan darah <180/110 mmHg, dengan 

masalah gangguan pembekuan darah atau 

anemia bulan sabit. 

e. Menggunakan obat untuk epilepsy (fenitoin 

dan barbiturate) atau obat tuberkolosis 

(rifampisis. 

f. Tidak dapat memakai kontrasepsi yang 

mengandung estrogen. 

g. Sering lupa menggunakan pil kontrasepsi. 

h. Anemia definisi besi. 

i. Mendekati usia menaopause yang tidak mau 

atau tidak boleh menggunakan pil kontrasepsi 

kombinasi. 

7) Yang tidak boleh menggunakan kontrasepsi 

suntikan progestin 

(a) Hamil atau curiga hamil (resiko catat pada 

janin 7 per 100.000 kelahiran). 

(b) Perdarahan pervaginam yang belum jelas 

penyebabnya. 
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(c) Tidak dapat menerima terjadinya gangguan 

haid, terutama amenorea. 

(d) Menderita kanker payudara atau riwayat 

kenker payudara. 

(e) Diabetes militus disertai komplikasi 

f. Kontrasepsi pil progestin 

1) profil  

a. cocok untuk perempuan menyusi yang ingin 

memakai pil KB. 

b. Sangat efektif pada masa laktasi. 

c. Dosis rendah. 

d. Tidak menurunkan produksi ASI. 

e. Tidak memberikan efek samping estrogen. 

f. Efek samping utama adalah gangguan 

perdarahan; perdarahan bercak, ayau 

perdarahan tidak teratur. 

g. Dapat diakai sebagai kontasepsi darurat. 

2) Jenis mini pil 

a. Kamasan dengan isi 35 pil : 300 µg 

levonorgestrel atau 350 µg noretindon 

b. Kemasan dengan isi 28 pil : 75 µg desogestrel. 

3) Agar didapatkan kehandalan yang tinggi, maka : 

a. Jangan sampai ada tablet yang lupa. 

b. Tablet digunakan pada jam yang sama (malam 

hari)/ 

c. Senggama sebaiknya dilakukan 2-30 jam 

setelah penggunaan minipil. 
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4) Keuntungan  

Kontrasepsi  

a. Sangat efektif bils digunakan secara benar. 

b. Tidak mengganggu hubungan seksual. 

c. Tidak mempengaruhi ASI. 

d. Kesuburan cepat kembali. 

e. Nyaman dan mudah digunakan. 

f. Sedikit efek samping 

g. Dapat dihentikan setiap saat. 

h. Tidak mengandung estrogen. 

Nonkontrasepsi  

a. Mengurangi nyeri haid. 

b. Mengurangi jumlah darah haid. 

c. Menurunkan tingkat anemia. 

d. Mencegah kanker endometrium. 

e. Melindungi dari penyakit radang panggul. 

f. Tidak meningkatkan pembekuan darah. 

g. Dapat diberikan pada penderita endometriosis. 

h. Kurang menyebabkan peningkatan tekanan 

darah, nyeri kepala, depresi. 

i. Dapat mengurangi keluhan premenstrual 

sindrom (sakit kepala, perut kembung, nyeri 

payudara, nyeri pada betis) 

j. Sedikit sekali pengganggu metabolism 

karbohidrat sehingga relative aman diberikan 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Ela Yuliana, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2017



91 
 

pada perempuan pengidap kencing manis 

yang belum mengalami komplikasi 

(Kkbn, 2014 MK-51) 

5) Keterbatasan. 

a. Hamper 30-60 % mengalami gangguan hati 

(perdarahan sela, spotting, amenorea). 

b. Peningkatan / penurunan berat badan. 

c. Harus digunakan setiap hari dan waktu yang 

sama. 

d. Bila lupa satu pil saja, kegagalan lebih menjadi 

besar. 

e. Payudara menjadi tegang, mual, pusing, 

dermatitis atau jerawat. 

f. Resiko kehamilan ektopik cukup tinggi (4 dari 

400 kehamilan), tetapi resiko ini lebih rendah 

jika dibandingkan dengan perempuan yang 

tidak menggunakan minipil. 

g. Efektivitasnya menjadi rendah bila digunakan 

bersamaan dengan obat tuberkolosis atau obat 

epilepsy. 

h. Tidak melindungi diri dari infeksi menular 

seksual atau HIV/AIDS. 

i. Hirsutisme (tumbuh rambut/bulu berlebihan 

didaerah muka), tetapi sangat jarang terjadi. 

(bkkbn, 2014 MK-52) 
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6) Yang boleh menggunakan minipil. 

a. Usia reproduksi 

b. Tidak memiliki anak, atau belum memiliki anak. 

c. Menginginkan suatu metode kontrasepsi yang 

sangat efektif selama periode menyusui. 

d. Pascapersalinan dan tidak menyusui. 

e. Pasca keguguran. 

f. Perokok segala usia. 

g. Mempunyai tekanan darah tinggi (selama 

<180/110 mmHg) atau dengan masalah 

pembekuan darah. 

h. Tidak boleh menggunakan estrogen atau lebih 

sangat tidak menggunakan estrogen. 

g. Kontrasepsi implant. 

Implant menurut (bkkbn, 2014 MK-55) merupakan 

metode kontrasepsi hormonal yang efektif, tidak 

permanen dan dapat mencegah terjadinya kehamilan 

antara tiga hingga lima tahun. Metode ini di 

kembangkan oleh the population council, yaitu suatu 

organisasi internasional yang didirikan tahun 1952 

untuk mengembangkan teknologi kontrasepsi. 

(1) Berbagai jenis kontrasepsi hormonal implant menurut 

(bkkbn,2014;MK-55) 

a. Norplan 

Terdiri dari 6 kapsul yang secara total bermuatan 

216 mg levonorgestrel. Panjang kapsul adalah 34 

mm denagn diameter 2,4 mm. kapsul tersebut dari 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Ela Yuliana, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2017



93 
 

bahan silatik medic (polydimethysiloxane) yang 

fleksibel di mana kedua ujungnya ditutup dengan 

penyumbat sintetik yang tidak mengganggu 

kesehatan klien. Setelah penggunaan selama 5 

tahun, ternyata masih tersimpan sekitar 505 bahan 

aktiv levonorgestrel asal yang belum terdistribusi 

ke jaringan instertisial dan sirkulasi. Enam kapsul 

Nortplan di pasang menurut konfigurasi kipas di 

lapisan subdemal. 

b. Judlle (Nortplan II) 

c. Implanon  

Implanon (organon, Oss, Netherlands) adalah 

kontrasepsi subdermal kapsul tunggal yang 

mengandung entonogestel (3-ketodesogestrel), 

merupakan metabolit desogestrel yang efek 

androgeniknya lebih rendah dan aktivitas 

progestational yang lebih tinggi dari 

levonorgestrel. Kapsul polimer (ethylene vinyl 

acetate) mempunyai tingkat pelepasan hormone 

ysng lrbih stabil dari kapsul silastik Norplan 

sehingga variabilitas kadar hormone dalam serum 

menjadi kecil. 

(2) Mekanisme kerja 

Implant mencegah terjadinya kehamilan melalui 

berbagai cara. Seperti kontrasepsi progestin pada 

umumnya, mekanisme utamanya adalah menebalkan 

mucus serviks sehingga tidak dapat dilewati oleh 
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sperma. Walaupun pada kontrasepsi yang rendah, 

progestin akan menimbulkan pengentalan mucus 

serviks. Perubahan terjadi segera setelah 

pemasangan implant. Progestin juga menelan 

pengeluaran follicle stimulating hormone (FSH) dan 

luteinizing hormone (LH)  dari hipolatimus dan 

hipofise. (bkkbn,2014;MK-58) 

(3) Masa pakai 

Bila di pasang sebelum tanggal kadaluwarsa, implant-

2 bekerja efektif mencegah kehamilan hingga 3-4 

tahun. Kapsul yang di pasnag harus di cabut 

menjelang akhir masa 3-4 tahun (masa pakai). Kapsu 

yang baru dapat di pasang kembali setelah 

pencabutan apabila dikehendaki oleh klien. 

(bkkbn,2014;MK-59) 

(4) Pengaruh terhadap lender serviks 

Pengaruh kontrasepsi yang paling penting dari LNG 

adalah perubahan yang terjadi pada komposisi lender 

serviks walaupun sirkulasi haid perempuan tersebut 

teratur. Penelitian yang di lakukan menunjukkan 

bahwa dalam 24 jam sampai 48 jam setelah 

pemasangan, lender serviks menjadi kental, 

jumlahnya menjadi berkurang, sehingga mencegah 

penetrasi sperma. (bkkbn,2014;MK-59) 

(5) Waktu pemasangan 

Kapsul implant Nortplan dapat di pasnag setiap saat 

selama siklus haid, bila sudah dipastikan klien tidak 
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hamil. Waktu yang obtimal untuk pemasangan 

Nortplan adalah : 

1) Selama haid (dalam waktu 7 hari pertama siklus 

haid) 

2) Pascapersalinan (3-4 minggu), bila tidak 

menyusui bayinya. 

3) Pascakeguugran (segera atau dalam 7 hari 

pertama), atau 

4) Sedang menyusukan bayinya secara eksklusif 

(lebih dari 6 minggu pascapersalinan dan 6 

bulan pascapersalinan). . (bkkbn,2014;MK-67) 

h. AKDR dengan progestin . 

Jenis AKDR yang mengandung hormone steroid 

adalah Progestin yang mendukung Progesteron dari 

Mirena yang mengandung Levonorgestrel. . 

(bkkbn,2014) 

1) Cara kerja  

a. Endometrium mengalami transformasi yang 

ireguler, epitel astrofi sehingga mengalami 

gangguan implantasi. 

b. Mencegah terjadinya pembuahan dengan 

mengeblok bersatunya ovum dengan sperma. 

c. Mengurangi jumlah sperma yang mencapai 

tuba Fallopi. 

d. Menginaktifkan sperma. . (bkkbn,2014;MK-69) 
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2) Efektivitas  

Sangat efektiv, tyaitu 0,5-1 kehamilan per 100 

perempuan selama satu tahun pertama 

penggunaan. . (bkkbn,2014;MK-69) 

3) Keuntungan  

kontrasepsi 

a. Efektif dengan proteksi jangka panjang (satu 

tahun). 

b. Tidak mengganggu hubungan suami istri. 

c. Tidak berpengaruh terhadap ASI. 

d. Kesuburan segera kembali sesudah 

AKDRdiangkat. 

e. Efek samping sangat kecil. 

f. Memiliki efek sistematik yang sangat  kecil. 

Nonkontrasepsi 

(a) Mengurangi nyeri haid. 

(b) Dapat diberikan pada usia preimenopause 

bersamaan dengan pemberian estrogen, 

untuk pencegahan hiperlasia endometrium. 

(c) Mengurangi jumlah darah haid. 

(d) Sebagi pengobatan alternative pengganti 

operasi perdarahan uterus disfungsional dan 

adenimiisis. 

(e) Merupakan kontrasepsi pilihan utama pada 

perempuan preimenaopause. 

(f) Tidak mengurangi kerja otot tuberkolosis 

ataupun obat epilepsy, karena AKDR tidak 
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mengandung progestin kerjangya terutama 

local pada endometrium. . (bkkbn,2014;MK-

69) 

4) Keterbatasan 

a. Diperlukan pemeriksaan dalam dan 

penyaringan infeksi genetalia sbelum 

pemasangan AKDR. 

b. Diperlukan tenaga terlatih untuk pemasangan 

dan pencabutan AKDR. 

c. Klien tidak dapat di hentikan sendiri setiap 

saat, sehingga sangat tergantung pada 

tenaga kesehatan. 

d. Pada penggunaan jangka panjang dapet 

terjadi emenorea. 

e. Dapat terjadi pervorasi uterus pada saat 

insirsi (<1/1000 kasus). 

f. Kejadian kehamilan etopik relative sangat 

tinggi. 

g. Bertambahnya resiko mendapat penyakit 

radang panggul sehingga dapat 

menyebabkan interfertilitas. 

h. Mahal. 

i. Progestin sedikit meningkat resiko tromnosis 

sehingga perlu hati-hati pada perempuan 

perimenopause. Resiko ini lebih rendah bila 

di bandingkan dengan pil kombinasi. 
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j. Progestin dapat menurunkan kadar HDL-

kolesterol pada pemberian jangka panjang 

sehingga perlu hati-hati pada perempuan 

dengan penyakit kardiovaskuler. 

k. Memperburuk perjalanan penyakit kanker 

payudara. 

l. Progestin dapat mempengaruhi jenis0jenis 

tertentu hiperlipidemis. 

m. Progestin dapat memicu peryumbuhan miom 

uterus. . (bkkbn,2014;MK-69) 

5) Yang boleh menggunakan AKDR dengan 

progestin. 

a. Usia reproduksi. 

b. Telah memiliki anak maupun belum. 

c. Menginginkan kontrasepsi yang efektif 

jangka panjang untuk mencegah 

kehamilan. 

d. Sedang menyusui dan ingin memakai 

kontrasepsi. 

e. Pascakeguguran dan tidak di temukan 

tanda-tanda radang panggul. 

f. Tidak boleh menggunakan kontrasepsi 

hormonal kombinasi. 

g. Sering lupa menggunakan pil. 
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h. Usia perimenopause dan dapat digunakan 

bersamaan dengan pemberian estrogen. 

i. Mempunyai resiko rendah mendapat 

penyakit menular seksual. . 

(bkkbn,2014;MK-70) 

6. Alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR). 

a. Profil 

1) Sangat eefktif, reversible dan berjangka 

panjang (dapat samapi 10 taun) 

2) Haid menjadi lama dan lebih banyak. 

3) Pemasangan dan pencabutan memerlukan 

pelatian. 

4) Dapat dipakai oleh semua perempuan usia 

reproduksi. 

5) Tidak boleh di pakai oleh perempuan yang 

terpapar pada Infeksi Menulat Seksual 

(IMS). . (Kkbn,2014) 

b. Jenis 

1 AKDR CuT-380A 

Kecil, kerangka dari plastic yang felksible, 

berbentuk huruf T diselubungi oleh kawat 

halus yang terbuat dari tembaga (Cu). 

7. AKDR lain yang beredar di indonesia ialah NOVA 

T (schering). 
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a. Cara kerja 

1) Menghambat kamampuan sperma u tuk 

masuk ke tuba fallopi. 

2) Mempengaruhi fertilisasi ovum mencapai 

kavum uteri. 

3) AKDR bekrtja terutama mencegah sperma 

dan ovum bertemu, walaupun AKDR 

membuat sperma sulit masuk ke dalam alat 

reproduksi perempuan dan mengurangi 

kemampuan sperma untuk fertilisasi. 

4) Memungkinkan utuk mencegah implantasi 

telur dalam uterus. 

b. Keuntungan  

1) Sebagi kontrasepsi efektif tinggi. 

2) AKDR dapat efektif segera setelah 

pemasnagn. 

3) Metode jangka panang (10 tahun proteksi 

dari CuT-380A dan tidak peril dig anti). 

4) Tidak mempengaruhi hubungan seksual. 

5) Meningkatkan kenyamanan seksual karena 

tidak perlu khawatir terjadi kehamilan. 

6) Membantu mencegah kehamilan etopik. . 

(bkkbn,2014;MK-81) 

c. Yang dapat menggunakan AKDR 

1) Usia peroduktif. 

2) Keadaan multipara. 
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3) Menginginkan menggunakan kontrasepsi 

jangka panjang. 

4) Menyusui yang menginginkan 

menggunakan kontrasepsi. 

5) Setelah melahirkan dan tidak menyusui. 

6) Setelah mengalami abortus dan tidak 

terlihat adanya infeksi. 

7) Resiko rendah IMS. 

8) Tidak menghendaki metode hormonal. 

9) Tidak menyukai untuk mengingat-ngingat 

minum pil setiap hari. 

10) Tidak menghendaki hamil setelah 1-5 hari 

senggama (lihat kontrasepsi darurat). 

(bkkbn,2014;MK-82) 

8. Tubektomi 

Tubektomi menurut (Kkbn,2014) adalah metode 

kontasepsi untuk perempuan yang tidak ingin anak 

lagi. Perlu prosedur bedah untuk melakukan 

tubektomi sehingga diperlukan pemeriksaan fisik 

dan pemeriksaan tambahan lainnya untuk 

memastikan apakalh seorang klien sesuai untuk 

menggunakan metode ini. 

a. Keuntungan 

Mempunyai efek terhadap kehamilan dan 

penyakit radang panggul (PID). Bebrapa studi 
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menunjukan efek protektif terhadap  kanker 

ovarium. 

b. Resiko 

Walaupun jarang, tetapi dapatterjadi 

komplikasi tindakan bedah dan nastesi. 

Penggunaan anastesi local sangat mengurangi 

resiko terkait dengan tindakan anastesi umum. 

(bkkbn,2014;MK-90) 

c. Tubektomi sesuai untuk 

1) Pasangan yang tidak ingin menambah 

anak lagi. 

2) Ibu pasca perssalinan. 

3) Ibu menyusui. 

4) Tidak ingin menggunakan kontrasepsi yang 

harus di pakai atau disiapkan setiap waktu. 

5) Perempuan dengan gangguan kesehatan 

yang bertambahnya berat jika terjadi 

kehamilan. 

6) Penggunaan kontrasepsi yang menimbulkan 

gangguan pola haid. (bkkbn,2014;MK-90) 

d. Penapisan konseling tubektomi 

1) Masih ada berbagai jenis kontrasepsi jika 

klien belum mantap tubektomi. 

2) Tubektomi adalah prosedur bedah inor. 

3) Selain menguntungkan, tubektomi juga 

memiliki resiko. 
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4) Setelah tubektomi, klien tidak dapat hamil 

lagi. 

5) Tubektomi bersifat permanan. 

6) Klien dapat (setiap saat) membataskan 

pilihan untuk menggunakan tubektomi 

selama prosedur tubektomi belum di 

lakukan. (bkkbn,2014;MK-90) 

e. Manfaat 

Kontrasepsi  

1) Sangat efektif (0,5 kehamilan per 100 

perempuan selama satu tahun pertama 

penggunaan). 

2) Tidak mengurangi proses menyusui. 

3) Tidak tergantung pada factor senggama. 

4) Baik bagi pasien apabila kematian akan 

beresiko kesehatan serius. 

5) Pembedahan sederhana, tidak dilakukan 

anastesi local. 

6) Tidak ada efek samping dalam jangka 

panjang. 

7) Tidak ada perubahan dalam fungsi seksual. 

Nonkontrasepsi 

Berkurangnya resiko kanker ovarium. 

(bkkbn,2014;MK-91) 

f. Yang dapat menjalankan tubektomi menurut 

(bkkbn,2014;MK-92) 
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1) Usia >26 tahun. 

2) Paritas > 2. 

3) Yakin telah mempunyai keluarga yang 

sesuai dengan kehendaknya. 

4) Pada kehmilannya akan menimbulkan 

resiko kesehatan yang serius. 

5) Pascapersalinan. 

6) Pascakeguuran. 

7) Pagam dan secara sukarela setuju dengan 

prosedut tubektomi. 

9. Vasektomi 

Vasektomi menurut (bkkbn,2014;MK-95) adalah 

metode kontrasepsi untuk laki-laki yang tidak ingin 

anak lagi. Perlu prosedur bedah untuk melakukan 

vasektomi sehingga diperlukan pemeriksaan fisik 

dan pemeriksaan tambahan lainya untuk 

memastikan apakah seseorang klien susuai untukk 

menggunakan kontrasepsi vasektomi. 

a. Efektifitas 

1) Setelah masa pengosongan sperma dari 

vasikula seminalis (20 kali ejakuasi 

menggunakan kondom) maka kehamilan 

hanya terjadi pada 1 per 100 perempuan 

per tahun pertama penggunaan. 
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2) Pada mereka yan tidak dapat memastikan 

(analisis sperma) masih adanya sperma 

pada ejakuasi atau tidak patuh 

menggunakan kondom hingga 20 kali 

ejakuasi maka kehamilan terjadi pada 2-3 

per 100 perempuan pada tahun pertama 

penggunaan. 

3) Selama 3 tahun penggunaan, terjadi sekitar 

4 kehamilan per 100 perempuan. 

(bkkbn,2014;MK-96) 

b. Yang dapat menggunakan kontrasepsi 

vasektomi menurut (bkkbn,2014;MK-97) 

1) Dari semua usia produktif (biasanya <50). 

2) Tidak ingin anak lagi, menghentikan 

fertilisasi, ingin metode kontrasepsi yang 

sangat efektif dan permanen. 

3) Yang istrinya memiliki masalah usia, 

paritas untuk kesehatan di mana kehamilan 

yang dapat menimbulkan resiko kesehatan 

atau ancaman keselamatan jiwa. 
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II. TINJAUAN ASUHAN KEBIDANAN 

1. Manajemen kebidanan menurut Helen Varney 2007 hal 26 

Langkah 1 : pengumpulan data dasar 

Pada langkah ini dilakukan pengkajian dengan mengumpulkan semua data 

yang diperlukan untuk mengevaluasi keadaan klien secara lengkap, data 

yang di kumpulkan antara lain : 

a. Keluhan utama 

b. Riwayat kesehatan klien 

c. Pemeriksaan fisik secara lengkap sesuai dengan kebutuhan 

d. Meninjau catatan terbaru dan catatan sebelumnya 

e. Meninjau data laboratorium 

Pada langkah ini dikumpulkan semua informasi yang akurat dari semua 

sumber yang berkaitan dengan kondisi klien, pada langkah ini bidan 

mengumpulkan data dasar secara lengkap 

Langkah 2 : Interpretasi data 

Pada langkah ini, kegiatan yang dilakukan adalah menginterpretasikan 

semua data dasar yang telah di kumpulkan sehingga ditemukan diagnosis 

atau masalah, dan kebutuhan klien berdasarkan interpretasi yang benar 

atas data-data yang telah diinterpretasikan sehingga ditemukan masalah 

atau diagnose yang spesifik 

Langkah 3 : identifikasi / masalah potensial 

Pada langkah ini, mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain 

berdasarkan rangkaian dan masalah yang sudah teridentifikasi. 

Langkah 4 : identifikasi kebutuhan yang memerlukan penanganan segera 
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Langkah ini, bertujuan untuk mengidentifikasi atas perlunya tindakan yang 

dilakukan oleh bidan atau dokter untuk dikonsultasikan atau ditangani 

bersama anggota tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien. 

Langkah 5 : perencanaan asuhan yang menyeluruh 

Pada langkah ini, direncanakan asuhan yang dilakukan secara menyeluruh 

yang ditentukan berdasarkan langkah-langkah sebelumnya, tidak hanya 

meliputi hal-hal yang sudah teridentifikasi dari kondisi klien atau dari setiap 

masalah yang berkaitan, tetapi dilihat juga dari apa yang akan diperkirakan 

terjadi selanjutnya. 

Langkah 6 : pelaksanaan 

Pada langkah ini kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan rencana 

asuhan yang dibuat pada langkah 5 secara aman dan efisien. Dalam 

situasi ini, bidan harus berkolaborasi dengan tim kesehatan lain atau 

dokter, dengan demikian bidan hanya bertanggung jawab atas 

terlaksananya rencana asuhan yang menyeluruh yang telah dibuat 

bersama tersebut. 

Langkah 7 : evaluasi 

Pada langkah ini di lakukan evaluasi efektifitas dari asuhan yang sudah 

diberikan, meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan, apakah benar-

benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah 

diidentifikasikan dalam masalah diagnose. 

c. Dokumentasi SOAP 

1) Dokumentasi SOAP (subjektif, objektif, assessment, planning) 

a. Pembuatan grafik metode SOAP merupakan pengelolaan informasi 

yang sistemis yang mengatur penemuan dan konklusi kita menjadi 

suatu rencana asuhan. 
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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 piker kita dan memberikan asuhan yang menyeluruh. 

2) SOAP 

a. Subjektif 

Klien (ekspresi mengenai kekhawatiran dan keluhannya) pada 

orang bisu, di belakang data di beri tanda “o” atau “x” 

b. Objektif 

1. Pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik klien 

2. Hasil pemeriksaan laboratorium/pemeriksaan diagnostic lain 

3. Informasi dari keluarga atau orang lain  

 

c. Assessment  

Pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi (kesimpulan) data 

subjektif dan objektif 

1) Diagnosis atau masalah diagnosis atau masalah potensial 

2) Antisipasi diagnosis/masalah potensial/tindakan segera 

d. Planning 

Pendokumentasian tindakan dan evaluasi, meliputi asuhan mandiri, 

kolaborasi, tes diagnostic/laboratorium, konseling, dan tindak lanjut. 

 

III. Aspek Hukum 

A. Landasan hukum kewenangan bidan 

Berdasarkan PEMENKES RI nomor 1464/MENKES/PER/XI/2010 

tentang penyelenggaraan praktik bidan pada:  
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pasal 9 dijelaskan bahwa bidan dalam menjalankan praktiknya, 

berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi pelayanan 

kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak dan pelayanan kesehatan 

reproduksi perempuan dan keluarga berencana.  

Pasal 10 menjelaskan bahwa dalam memberikan pelayanan 

kesehatan ibu meliputi konseling pada masa pra kehamilan, kehamilan 

normal, persalinan normal , ibu nifas normal, ibu menyusui dan konseling 

pada masa antara dua kehamilan.  

Dalam pasal 11 dijelaskan bahwa dalam memberikan pelayanan 

kesehatan anak, bidan berwenang untuk memberikan asuhan bayi baru 

lahir normal, dan dalam memberikan penyuluhan. 

Pasal 12 koseling tentang kesehatan reproduksi perempuan dan KB 

tercantum. 

B. Wewenang bidan Berdasarkan PEMENKES RI nomor 

1464/MENKES/PER/XI/2010 tentang penyelenggaraan praktik bidan 

menyebutkan bahwa dalam pasal 14 bidan yang menjalankan praktik di 

daerah yang tidak memiliki dokter, dapat melakukan pelayanan 

kesehatan di luar kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9. 

C. Standar Kompetensi Bidan 

Diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor:369/MENKES/SK/III/2007 

Kompetensi ke 1 Bidan mempunyai persyaratan pengetahuan dan 
keterampilan dan ilmu-ilmu sosial, kesehatan 
masyarakat dan etik yang membentuk dasar dari 
asuhan yang bermutu tinggi sesuai dengan budaya, 
untuk wanita, bayi baru lahir dan keluarganya. 

Kompetensi ke 2 Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, 
pendidikan kesehatan yang tanggap terhadap budaya 
dan pelayanan menyeluruh dimasyarakat dalam 
rangka untuk meningkatkan kehidupan keluarga yang 
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sehat, perencanaan kehamilan dan kesiapan menjadi 
orang tua. 

Kompetensi ke 3 Bidan memberi asuhan antenatal bermutu tinggi untuk 
mengoptimalkan kesehatan selama kehamilan yang 
meliputi: deteksi dini, pengobatan atau rujukan dari 
komplikasi tertentu. 

Kompetensi ke 4 Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, 
tanggap terhadap kebudayaan setempat selama 
persalinan, memimpin selama persalinan yang bersih 
dan aman, menangani situasi kegawatdaruratan 
tertentu untuk mengoptimalkan kesehatan wanita dan 
bayinya yang baru lahir. 

Kompetensi ke 5 Bidan memberikan asuhan pada ibu nifas dan 
menyusui yang bermutu tinggi dan tanggap terhadap 
budaya setempat. 

Kompetensi ke 6 Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, 
komprehensif pada bayi baru lahir sehat sampai 
dengan 1 bulan. 

Kompetensi ke 7 Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, 
komprehensif pada bayi dan balita sehat (1 bulan–5 
bulan). 

Kompetensi ke 8 Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi dan 
komprehensif pada keluarga, kelompok dan 
masyarakat sesuai dengan budaya setempat. 

Kompetensi ke 9 Melaksanakan  asuhan kebidanan pada wanita atau 
ibu dengan gangguan sistem reproduksi. 

        (KEPMENKES RI,2010;h.5). 
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