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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

 

A. KEHAMILAN 

1. Definisi Kehamilan. 

Periode antepartum adalah priode kehamilan yang dihitung 

sejak Hari Pertama Haid Terakhir (HPHT) hingga dimulainya 

persalinan sejati, yang menandai awal priode antepartum (Varney, 

2007; h.492). 

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. Kehamilan dibagi dalam 

3 triwulan, yaitu triwulan pertama dimulai dari konsepsi sampai 3 

bulan, triwulan kedua dari bulan keempat sampai 6 bulan, triwulan 

ketiga dari bulan ke-7 sampai 9 bulan (Prawirohardjo, 2010; h.213). 

Proses kehamilan merupakan proses  yang normal dan 

alamiah. Tenaga kesehatan khususnya bidan dalam memberikan 

asuhan kepada pasien, cenderung dalam melakukan pendekatan 

harus menggunakan pelayanan dalam bentuk promontif. Realisasi 

yang mudah dalam melaksanakannya adalah pelaksanaan 

komunikasi informasi dan edukasi (KIE) kepada pasien dengan materi 

mengenai pemantauan kesehatan ibu hamil dan pelaksanaan 

ketidaknyamanan selama hamilan (Sulistyawati, 2009; h.4). 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kehamilan adalah 

penyatuan antara spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan 

nidasi atau implantasi sampai lahirnya janin yang lamanya 40 minggu. 

Dimana tugas bidan harus melakukan pendekatan pada pasien hamil 

dalam upaya untuk memberikan pelayanan yang promotif berupa 

pelaksanaan komunikasi informasi dan edukasi. 
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2. Perubahan fisiologi selama kehamilan. 

a. Uterus 

Selama kehamilan uterus akan beradaptasi untuk menerima dan 

melindungi hasil konsepsi (janin, plasenta dan amnion) sampai 

persalinan. Uterus bertambah besar sesuai dengan usia 

kehamilan dan kembali ke ukuran semula setelah beberapa 

minggu persalinan. Pada perempuan tidak hamil uterus 

mempunyai berat 70 g dan kapasitas 10 ml atau kurang. Selama 

kehamilan uterus berubah menjadi suatu organ yang dapat 

menampung janin, plasenta dan cairan aminion rata-rata pada 

akhir kehamilan volome totalnya mencapai 201 atau lebih dengan 

berat rata-rata 1100 g. Selain itu terjadi perlunakan pada ithmus 

uteri dan pembesaran plasenta pada satu sisi uterus 

(Prawirohardjo, 2010; h.175). 

b. Serviks 

Serviks mengandung sejumlah kecil otot polos tetapi komponen 

utamanya jaringan ikat. Jaringan ikat ini diperlukan wanita untuk 

mempertahanankan kehamilan hingga aterm, berdilatasi untuk 

mempermudah pelahiran dan membantu proses penyembuhan 

setelah persalinan. Perubahan-perubahan normal akibat 

kehamilan menyebabkan perluasan, eversi, kelenjar endoserviks 

kolumnar. Satu bulan setelah konsepsi serviks akan menjadi lebih 

lunak dan berwarna kebiruan. Pada trimester ke tiga aktifitas 

uterus selama kehamilan menyebabkan serviks mengalami 

pematangan secara bertahap dan mengalami dilatasi 

(Prawirohardjo, 2010; h.176) 

c. Ovarium 

Selama kehamilan ovulasi berhenti dan pematangan folikel-folikel 

baru ditunda, hanya satu korpus luteum yang ditemunkan pada 

wanita hamil. Struktur ini berfungsi maksimal selama 6 minggu 

sampai 7 minggu pertama kehamilan 4 sampai 5 minggu pasca 

ovulasi dan setelah itu tidak banyak berkontribusi dalam produksi 

progesteron. Biasanya pengankatan korpus luteum tidak 

menyebabkan abortus (Cuningham; 2012; h.114). 
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d. Payudara 

Pada awal kehamilan wanita akan merasakan payudaranya akan 

menjadi lunak. Setelah bulan kedua payudara akan bertambah 

ukuranya dan vena-vena dibawah kulit akan lebih terlihat. Puting 

payudara akan lebih besar, striae akan lebih menghitam dan 

melebar (Prawirohardjo, 2010; h.78). 

e. Fungsi saluran kemih dan ginjal 

Pada trimester tiga 97 % wanita terbukti mengalami statis dan 

hidronefrosis. Perubahan fisik ini yang disertai perubahan 

komposisi dalam urine menyebabkan wanita hamil berisiko 

mengalami infeksi saluran kemih. Dampak dari vasolidasi adalah 

peningkatan aliran darah sebesar 60-70 % keberbagai organ 

terutama uterus, payudara dan kulit. Kemudian filtrasi glomerulus 

menigkat 50 % menyebakan peninkatan bersihan sejumlah zat 

dari aliran darah sehingga konsentrasi urea dan kraetin dalam 

plasma menurun selama kehamilan normal (Holmes, 2011; h.39). 

3. Adaptasi psikologis dalam masa kehamilan. 

a) Adaptasi psikologi pada trimester I 

Trimester pertama sering disebut masa penentuan. Pada saat 

inilah tugas psikologis pertama sebagai calon ibu untuk dapat 

menerima kenyataan akan kehamilannya. Selain itu peningkatan 

hormon estrogen dan progesteron pada ibu hamil akan 

mempengaruhi perubahan pada fisik sehingga banyak ibu hamil 

yang merasakan kekecewaan, penolakan dan kecemasan 

(Kusmiyati, 2010; h.71). 

b) Adaptasi psikologi pada trimester II 

Trimester kedua biasanya ibu merasa sehat dan sudah terbiasa 

dengan kadar hormon yang tinggi, serta rasa tidak nyaman akibat 

kehamilan sudah mulai berkurang. Perut ibu pun belum terlalu 

besar sehingga belum dirasakan ibu sebagai beban. Ibu sudah 

menerima kehamilannya dan dapat mulai menggunakan energi 

dan pikirannya secara lebih konstruktif. Pada trimester ini pula ibu 

dapat merasakan gerakan janinnya dan ibu mulai merasakan 
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kehadiran bayinya sebagai seseorang di luar dirinya dan diri 

sendiri. Banyak ibu yang merasa terlepas dari rasa kecemasan 

dan rasa tidak nyaman seperti yang dirasakannya pada trimester 

pertama dan merasakan meningkatnya libido (Hani, 2011; h.68). 

c) Adaptasi psikologi pada trimeste III kehamilan 

Pada masa ini adalah penantian. Wanita menanti kehadiran 

bayinya sebagai bagian dari dirinya, dia menjadi tidak sabar untuk 

segera melihat bayinya. Ada persaan tidak senang ketika bayinya 

tidak lahir tepat waktu (Kusmiyati, 2010; h.74). 

4. Tanda-tanda kehamilan. 

a. Tanda tidak pasti 

1) Amenorea (tidak adanya mestruasi) 

Tidak adanya menstruasi biasanya menjadi acuan untuk 

mengitung HPHT dan HPL. 

2) Mual pada pagi hari. 

Pengaruh estrogen dan progesteron menyebabkan 

pengeluaran asam lambung yang berlebihan. Apabila mual 

muntah berlebihan maka bisa mengakibatkan gangguan 

kesehatan yang disebut hiperemesis gravidarum. 

3) Mengidam. 

Mengidam atau menginginkan makanan atau minuman 

tertentu pada bulan-bulan pertama namun akan menghilang 

pada usia kehamilan lanjut. 

4) Pingsan. 

Pingsan disebabkan adanya gangguan sirkulasi kedaerah 

kepala yang menyebabkan adanya iskemia susunan saraf 

pusat dan menimbulkan pingsan. Keadaan ini akan 

menghilang setelah usia kehamilan 16 minggu. 

5) Mammae menjadi tegang dan membesar. 

Pengaruh estrogen dan progesteron yang merasang duktuali 

dan alveoli pada mamma glandula montgomeri. Ujung sarf 

tertekan sehingga menyebabkan rasa sakit, terutama pada 

hamil pertama. 
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6) Konstipasi dan obstipasi. 

Pengaruh progesteron dapat menghambat perilistik usus dan 

menyebabkan kesulitan untuk buang air besar. 

7) Pigmentasi kulit terjadi pada kehamilan usia 12 minggu ke 

atas (Asrinah,dkk, 2010; h.78). 

b. Kemungkinan terjadi kehamilan. 

1) Pembesaran perut 

Terjadi akibat pembesaran uterus. Hal ini terjadi pada bulan 

keempat kehamilan. 

2) Tanda hegar 

Tanda hegar adalah pelunakan dan dapat ditekannya isthmus 

uteri 

3) Tanda Goodel 

Pelunakan serviks. Pada wanita yang tidak hamil serviks 

seperti ujung hidung, sedangkan pada wanita hamil melunak 

seperti bibir 

4) Tanda Chadwicks 

Perubahan warna menjadi keunguan pada vulva dan mukosa 

vagina termasuk juga porsio dan serviks 

5) Tanda piscaseck 

Pembesaran uterus yang tidak simetris. Terjadi karena ovum 

berimplantasi pada daerah dekat dengan kornu sehingga 

daerah tersebut berkembang lebih dulu. 

6) Kontraksi Braxton Hicks 

Peregangan sel-sel uterus, akibat meningkatnya actomysin di 

dalam otot uterus. Kontraksi ini tidak beritmik, sporadic, tidak 

nyeri, biasanya timbul pada kehamilan 8 minggu tetapi baru 

dapat diamati dari pemeriksaan abdominal pada trimester 

ketiga. 

7) Teraba ballottement 

Ketukan yang mendadak pada uterus menyebabkan janin 

bergerak dalam cairan ketuban yang dapat dirasakan oleh 

tangan pemeriksa. 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., SUCI SETIANINGSIH, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2015



 

 

14 

 

8) Pemeriksaan tes biologis kehamilan (planotest) positif 

Pemeriksaan ini adalah untuk mendeteksi adanya Human 

Chorionic Gonadotropin (hCG) yang diproduksi oleh 

sinsiotropoblastik sel selama kehamilan (Hani, 2011 h.74-75). 

c. Tanda pasti kehamilan. 

1) Gerakan janin yang dapat dilihat, dirasa atau diraba bagian-

bagian jani. Gerakan janin dapat dirasakan pada usia 

kehamilan sekitar 20 minggu. 

2) Terdengar denyut jantung janin (DJJ) 

Dapat didengar pada usia kehamilan 12 minggu dengan 

menggunakan alat fetal misalnya doppler. Dengan stetoskop 

leanec, DJJ baru terdengar pada usia kehamilan 18-20 

minggu. 

3) Bagian-bagian janin 

Bagian besar janin (kepala dan bokong) serta bagian kecil 

janin (lengan dan kaki) dapat diraba dengan jelas pada usia 

kehamilan lebih tua. Pada pemeriksaan USG terlihat adanya 

kantong kehamilan, ada gambaran embrio. 

4) Terlihat adanya rangka janin pada pemeriksaan rontgsent 

(Sulistyawati, 2010; h.78). 

5. Penyebab terjadinya kehamilan.  

a. Konsepsi 

Pertemuan antara ovum matang dan sperma sehat yang 

memungkinkan terjadinnya kehamilan, kensepsi dapat terjadi 

apabila; 

1) Melakukan senggama pada waktu wanita dalam keadaan 

subur dengan ditandainya keluarnya cairan dari vagina yang 

bebrbentuk bening, banyak dan licin. 

2) Ovarium wanita melepaskan ovum yang sehat pada saat 

ovulasi. 

3) Pria mengeluarkan sperma yang cukup normal dan sehat saat 

ejakulasi. 
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4) Tidak adanya hambatan atau barrier yang mencegah sperma 

mencapai, melakukan penetrasi dan sampai akhirnya 

membuahi ovum. 

b. Fertilisasi 

Proses dari konsepsi sampai dengan fertilsai adalah sebagai 

berikut; 

1) Sperma masuk dalam vagina 

Sperma diejalukasikan difornicks vagina saat koitus, menuju 

ke ampula tuba sebagai tempat fertilisasi. 

2) Proses kapasitas 

Sperma mengalami perubahan biokimiawi agar lebih kuat 

untuk mencapai ampula tuba. 

3) Reaksi akromosom. 

4) Sperma mengeluarkan cairan hyaluronidase dan tripsin agar 

bisa menembus lapisan oosit/ovarium. 

5) Sperma memasuki zona pellusida dan corona radiata. 

Zat yang dikeluarkan melalui reaksi akromosom akan 

mengencerkan corona radiata dan zona pellusiada. 

6) Reaksi granula kortikal. 

Merupakan sel-sel granulose yang berada disekitar oosit yang 

akan menutup setelah satu buah sperma masuk kedalam 

oosit, sehingga mencegah sperma yang lain masuk 

(Sulistyawati, 2009; h.35-36). 

c. Implamantasi. 

implamantasi adalah masuknya atau tertanamnya hasil konsepsi 

kedalam endometrium. Sehingga pada saat mata rantai 

membentuk pada satu kesatuan maka pada saat itu pembentukan  

embrio dan plasenta terjadi (Manuaba, 2012; h.98).  

6. Tanda bahaya dalam kehamilan 

a. Perdarahan pada usia kehamilan muda 

Perdarahan pada kehamilan muda atau usia kehamilan di bawah 

20 minggu biasanya disebabkan keguguran. Dimana penyebab 

perdarahan bisa disebabkan karena; 
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1) Abortus yaitu perdarahan karena ancaman atau pengeluaran 

hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan 

(Prawirohardjo, 2010; h.460). 

2) Mola hidatidosa. 

Suatu kehamilan yang tidak dapat berkembang menjadi 

embrio setelah terjadinya pembuahan. Pada kehamilan ini 

uterus akan mengalami perdarahan pada usia kehamilan 

minggu ke 12. 

Penatalaksanaan dalam kehamilan mola hidatidosa yaitu jika 

serviks tetutup, pasang batang laminaria selama 24 jam untuk 

mendilatasi serviks, siapkan darah untuk transfusi, melakukan 

evakuasi dengan menggunakan aspirasi vakum manual 

(Kusmiyati, 2009; h.159-160). 

3) Kehamilan ektopik terganggu. 

Kehamilan di mana setelah terjadinya fertilisasi, implantasi 

terjadi diluar kandungan. Apabila masa kehamilan 

berkembang melebihi kapasitas ruang implantasi maka akan 

terjadi rupture uteri atau abortus yang menyebabkan 

perdarahan (Sulistyawati, 2009; h.151). 

b. Perdarahan pada usia kehamilan tua. 

Perdarahan pada usia kehamilan tua yaitu terjadi setelah 

kehamilan berusia 24 minggu. Dimana perdarahan pda kehamilan 

tua bisa disebabkan karena; 

1) Perdarahan pervaginam. 

a) Plasenta previa. 

 Plasenta yang berimplantasi pada segmen bawah rahim 

dan menutupi sebagian atau seluruh ostium uteri internum. 

b) Solutio plasenta. 

 Plasenta yang terlepas dari implantasi sebelum lahirnya 

janin. 

c) Pembekuan darah 

 Koagulopati atau pembekuan darah merupakan penyebab 

dan akibat perdarahan yang banyak. Penatalaksanaanya 
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bisa dengan memulihkan segera dengan memberika cairan 

infus RL atau NaCl. 

c. Sakit kepala yang hebat. 

Sakit kepala yang hebat dengan tidak bisa sembuh dengan 

istirahat adalah gejala dari pre eklamsia. 

d. Masalah penglihtan atau mata kabur. 

Masalah penglihatan selama kehamilan adalah karena pengaruh 

peningkatan hormon. 

e. Nyeri yang hebat didaerah abdomino pelvikum. 

f. Apabila terjadi pada trimester dua dan tiga disertai dengan 

berbagai riwayat atau tanda tertentu bisa didiagnosa adanya 

solutio plasenta. 

g. Bayi kurang bergerak seperti biasa. 

bayi harus bergerak minimal 3 kali dalam periode 3 jam. 

h. Oedema pada muka atau tangan. 

i. Bengkak yang tidak hilang setelah istrihat dan meninggikan kaki 

tidak hilang maka merupakan tanda anemia, gagal jantung, atau 

pre eklamsia (Mangkuji, 2013; h.29). 

7. Asuhan Pada Kehamilan. 

Kehamilan bukan suatu penyakit namun kehamilan sebuah proses 

fisiologis yang membutuhkan kenaikan proses metabolisme dan 

nutrisi untuk pertumbuhan janin (Kusmiyati, 2009; h.136). Dimana 

bidan harus melakukan asuhan kebidanan yang menitikberatkan 

beratkan pada pemantauan kesejahtraan ibu dan janin serta deteksi 

dini terhadap komplikasi yang mungkin terjadi pada kehamilan 

tersebut. 

Adapun asuhan yang harus dilakukan meliputi: 

a. Asuhan kebidanan Trimester I 

1) Penapisan dan pengobatan anemia 

2) Perencanaan dan pengobatan anemia 

3) Menjelaskan ketidaknyamanan pada trimester I 

4) Menjelaskan tanda bahaya trimester I 

5) Pengenalan komplikasi akibat kehamilan dan pengobatannya 

(Hani, 2011; h.85). 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., SUCI SETIANINGSIH, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2015



 

 

18 

b. Asuhan kebidanan pada trimester II 

1) Pemantauan penambahan berat badan berdasarkan IMT ibu 

2) Memberikan informasi yang berkaitan dengan kompliasi pada 

kehamilan seperti pre eklamsi ringan 

3) Deteksi dini komplikasi yang terjadi pada trimester II dan 

melakukan tindakan kolaborasi dan atau rujukan yang tepat 

4) Deteksi terhadap masalah psikologis dan berikan dukungan 

selama kehamilan 

5) Mengurangi keluhan akibat ketidaknyamanan yang terjadi 

pada trimester II 

6) Melibatkan keluarga dalam setiap tindakan (Sulistyawati, 

2009; h.5). 

c. Asuhan kebidanan trimester III 

1) Pemantauan penambahan berat badan berdasarkan IMT ibu 

2) Pemeriksaan tekanan darah 

3) Pemeriksaan tinggi fundus dan penentuan berat badan janin 

4) Penentuan letak janin dengan pemeriksaan abdominal 

5) Melakukan pemeriksaan denyut jantung janin 

6) Deteksi terhadap masalah psikologis dan berikan dukungan 

Kebutuhan exercise dengan senam hamil 

7) Deteksi pertumbuhan janin terhambat dengan pemeriksaan 

palpasi  

8) Mengurangi keluhan akibat ketidaknyamanan yang terjadi 

pada trimester III 

9) Deteksi dini komplikasi yang terjadi pada trimester III dan 

melakukan tindakan kolaborasi dan atau rujukan yang tepat 

10) Melibatkan keluarga dalam setiap tindakan 

11) Persiapan laktasi 

12) Persiapan persalinan 

13) Melakukan kolaborasi USG jika ditemukan kemungkinan 

kelainan letak janin, letak plasenta atau penurunan 

kesejahtraan janin 

14) Melakukan rujukan apabila menemukan tanda-tanda patologi 

pada trimester III (Irianti,dkk, 2014, h.273-276). 
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B. PERSALINAN 

1. Definisi Persalinan 

Persalinan adalah suatu proses fisiologis yang memungkinkan 

terjadinya pembukaan serviks yang progresift, dilatasi yang 

mengakibatkan berakhirnya kehamilan (Rohani,dkk, 2011; h.16). 

Persalinan adalah pengeluaran hasil konsepsi (janin dan 

plasenta) yang telah cukup bulan atau dapat hidup diluar kandungan 

melalui jalan lahir atau melalui jalan lain dengan bantauan atau tanpa 

bantuan (Sulistyawati, 2010; h.4). 

 Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan persalinan normal 

adalah suatu proses fisiologis yang dimulai dari pembukaan servik 

yang progresif, dilatasi yang mengakibatkan keluarnya hasil kosepsi 

yang telah cukup bulan melalui jalan lahir dengan bantuan atau tanpa 

bantuan. 

2. Jenis persalinan ada tiga, yaitu; 

a) Persalinan spontan. 

Apabila persalian berlangsung dengan kekuatan ibu sendiri dan 

melalui jalan lahir ibu sendiri. 

b) Persalinan buatan. 

Apabila persalinan dibantu dengan tenaga dari luar, misalnya 

ekstraksi forsep atau operasi sectio secasria. 

c) Persalinan anjuran 

Persalinan yang tidak dimulai dengan tidak sendirinya, tetapi baru 

berlangsung setelah pemecahan keuban , pemberian pitosin atau 

prostaglandin (Erawati, 2011; h.27). 

3. Penyebab terjadinya persalinan 

a) Teori kadar progesteron 

Progesteron yang mempunyai tugas mempertahankan kehamilan 

semakin menurun dengan makin tuanya usia kehamilan, sehingga 

otot rahim mudah dirangsang oleh oksitosin. 

b) Teori oksitosin 

Oksitosin dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis posterior. Menurunya 

konsentrasi progesterone karena matangnya usia kehamilan 
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menyebabkab oksitosin meningkatkan aktvitas dalam merangsang 

otot rahim otot rahim untuk berkontraksi. 

c) Teori regangan otot rahim. 

Dengan meregangnya otot rahim dalam batas tertentu 

menimbulkan kontraksi persalinan. 

d) Teori prostaglandin 

Prostaglandin yang dihasilkan oleh lapisan dalam rahim 

menimbulkan kontraksi (Sulistyawati, 2013; h.4). 

4. Faktor yang mempengaruhi persalinan 

a) Power 

Kekuatan terdiri dari kemampuan ibu melakukan kontraksi 

involunter dan volunteer secara bersamaan untuk mengeluarkan 

janin dan plasenta dari uterus. Kontraksi involunter disebut juga 

kekuatan primer, menandai dimulainya persalinan. Apabila serviks 

berdilatasi, usaha volunteer dimulai untuk mendorong, yang 

disebut kekuatan sekunder, dimana kekuatan ini memperbesar 

kekuatan kontraksi involunteer (Sumarah, 2008 ; h. 42). 

b) Passage (jalan lahir). 

Jalan lahir terdiri atas panggul ibu yaitu bagian tulang padat, dasar 

panggul, vagina dan introitus. Dalam kondisi ini janin harus bisa 

menyesuaiakan jalan lahir yang relatif kaku, oleh sebab itu ukuran 

dan bentuk panggul harus ditentukan sebelum persalinan dimulai 

yaitu bagian keras panggul dan bagian lunak. 

c) Passenger (janin dan plasenta) 

Faktor lain yang berpengaruh terhadap persalinan adalah faktor 

janin, yang meliputi sikap janin, letak, presentasi, bagian terbawah, 

dan posisi janin. Plasenta juga juga harus melalui jalan lahir 

(Rohani,dkk,  2011; h.40) 

Sikap janin menunjukan hubungan antara janin dan sumbu janin, 

yang biasanya terjadi pada tulang punggungnya. Dimana janin 

bersikap fleksi dimana kepala , tulang, punggung dan kaki dalam 

posisi fleksi, lengan bersilang didada. 

Letak janin berada dalam sumbu panjang janin terhadap sumbu 

panjang yaitu memanjang atau vertical, dimana sumbu panjang 
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janin paralel dengan sumbu panjang ibu dan melintang atau 

horizontal dimana sumbu panjang janin membentuk sudut 

terhadap sumbu panjang ibu.  

Presentasi janin merupakan hubungan antara bagian presentasi 

terhadap empat kuadran panggul ibu dimana posisi iksiput anterior 

kanan, oksiput transversa kiri, oksipito transverna kiri, oksipito 

anterior kiri (Prawirohardjo, 2010; h.432). 

5. Tanda- tanda persalinan. 

a) Terjadinya his persalinan  

Karakter dari his persalinan : 

1) pinggang terasa sakit menjalar kedepan 

2) sifat his teratur, interval makin pendek, dan kekuatan makin 

besar 

3) terjadi perubahan pada serviks  

4) jika pasien menambah aktivitasnya, misalnya dengan 

berjalan, maka kekuatannya bertambah.  

b) Pengeluaran lendir dan darah (penanda persalinan) 

Dengan adanya his persalinan, terjadi perubahan pada serviks 

yang menimbulkan : 

1) pendataran dan pembukaan  

2) pembukaan  menyebabkan selaput lendir yang terdapat pada 

kanalis servikalis terlepas  

3) terjadi perdarahan karena kapiler pembuluh darah pecah  

c) Pengeluaran cairan 

Sebagian pasien mengeluarkan air ketuban akibat pecahnya 

selaput ketuban. Jika ketuban sudah pecah, maka ditargetkan 

persalinan berlangsung 24 jam. Namun jika ternyata tidak tercapai, 

maka persalinan akhirnya dengan tindakan tertentu, misalnya 

ekstraksi vakum, atau sectio caesaria (Sulistyawati, 2013; h.4-7). 

6. Tahapan Persalinan 

a. Kala I  (pembukaan) 

1) Pengertian kala I 

Pasien dalam tahap persalinan kala I , apabila sudah terjadi 

pembukaan serviks dan kontraksi terjadi teratur minimal 2 kali 
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dalam 10 menit selama 40 detik. Kala I adalah kala 

pembukaan yang berlangsung antara 0-10 (pembukaan 

lengkap). Proses ini dibagi menjadi dua fase, yaitu 

a) Fase laten dimana terjadinya serviks membuka sampai 3 cm 

dan berlangsung + 8 jam. 

b) Fase aktif  membutuhkan waktu 7 jam dimana serviks 

membuka dari 3-10 cm. pada fase ini kontraksi lebih kuat dan 

sering. Lamanya kala I untuk primigravida berlangsung 12 jam 

sedangkan pada multigravida sekitar 8 jam. bersadarkan kurve 

friedman, diperhitungkan pembukaan primigravida 1 cm 

perjam dan pembukaan multigravida 2 cm. Dimana dengan 

perhitungan tersebut maka waktu pembukaan lengkap dapat 

diperkirakan (Sulistyawati, 2013; h.7). 

2) Tanda bahaya pada kala I 

a) Tekanan darah > 160/110. Pasang infus RL atau NS , 

memberikan dosis awal 4 gr MgSO4 20 %  selama 20 menit 

secara IV, mendapaingi rujuk dan memberikan dukungan dan 

semangat pada klien. 

b) Suhu > 38 0C. Merujuk , pasang infus RL atau NS dengan 125 

cc/jam. 

c) DJJ < 100 atau 180 x/menit. Merujuk,  memasang infus RL 

atau NS deng tetesan 125 cc/jam, klien miring kiri dan 

memberikan dukungan dan semangat pada klien serta 

keluarga. 

d) Ketuban pecah dan air ketuban bercampur dengan sedikit 

mekonium diseratai tanda-tanda gawat janin. Merujuk dengan 

pasien miring kiri, pantau DJJ, dan membawa peralengkapan 

persalinan untuk mengantisipasi apabila ibu melahirkan dalam 

perjalanan (JPNK-KR, 2008; h.91-93). 

3) Asuhan ibu pada kala I 

a) Memanggil ibu sesuai dengan namanya, hargai dan 

perlakukan ibu sesuai dengan martabatnya 

b) Menjelaskan asuhan dan perawatan yang akan diberikan 

kepada ibu 
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c) Menjelaskan proses proses persalinan kepada ibu dan 

keluarga 

d) Menganjurkan kepada ibu untuk bertanya dan membicarakn 

rasa takut dan khawatir 

e) Mendengarkan dan menanggapi pertanyaan dan 

kekhawatiran ibu 

f) Memberikan dukungan, membesarkan hatinya dan 

menentramkan hati ibu serta anggota keluarga lainnya 

g) Menganjurkan ibu untuk ditemani suami atau anggota 

keluarganya (Prawirohardjo, 2010; h.336). 

b. Kala II 

1) Pengertian kala II 

Kala II adalah kala pengeluaran bayi, dimulai dari 

pembukaan lengkap sampai bayi lahir. proses kala II pada 

primigravida 2 jam jam dan multigravida 1 jam. Diagnosis 

persalinan kala II ditegakan dengan melakukan pemeriksaan 

dalam untuk memastikan pembukaan sudah lengkap dan 

kepala janin sudah tampak vulvu dengan diameter 5-6 cm 

(Sulistyawati, 2010; h.7-8). 

2) Tanda dan Gejala kala II adalah 

a) Adanya keinginan ibu ingin meneran atau mengejan. 

b) Ibu merasakan adanya tekanan pada anus. 

c) Perineum terlihat menonjol. 

d) Vulva-vagina dan spingter ani terlihat membuka. 

e) Peningkatan pengeluaran lendir darah (JPNK-KR, 2008; 

h.77). 

3) Tanda bahaya kala II 

a) Persalinan macet (distosia bahu) 

Distosia bahu merupakan suatu keadaan tidak 

berhasilnya melahirkan bahu setelah kepala bayi lahir.  

Penataksanaan distosia bahu yaitu dengan cara 

melakukan manuver Mc robert, apabila tidak berhasil maka 

dilakukan langkah manuver rubin dan yang terakhir apabila 
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langkah kedua tidak berhasil maka melakukan manuver 

wood (Prawirohardjo, 2010; h.159-602). 

b) Presentasi bokong. 

  Presentasi bokong merupkan suatu keadaan 

dimana janin dalam posisi membujur atau memanjang. 

Penatalaksaan pada persalinan presentasi bokong dapat 

dilakukan dengan cara; 

(1) Spontan yaitu persalinan yang terjadi sepenuhnya dari 

tenaga dan kontraksi uterus tanpa tarikan atau 

manipulasi (metode brach) 

(2) Ekstraksi parsial yaitu persalin yang terjadi spontan 

sampai umbilicus dengan selanjutnya dilakukan 

ekstraksi dimana disini menggunakan tenaga ibu, 

kontraksi dan tenaga penolong (klasik, muller, 

moeriseou). 

(3) Ekstraksi total 

Ekstraksi total merupakan persalinan yang sepenuhnya 

ditolong karena tenaga penolong (JPNK-KR, 2008; 

h.93). 

4) Asuhan pada kala II 

a) Pendampingan ibu selama proses persalinan sampai 

kelahiran bayinya oleh suami dan anggota keluarga yang 

lain. 

b) keterlibatan keluarga dalam memberikan asuhan antara 

lain; membantu ibu untuk berganti posisi; melakukan 

rangsangan taktil; memberikan makanan dan 

minuman;memberikan dukungan dan semangat selama 

persalinan sampai kelahiran bayinya. 

c) Keterlibatan penolong persalinan selama proses 

persalinan dan kelahiran dengan cara; memberikan 

dukungan dan semangat kepada ibu dan keluarga; 

menjelaskan tahapan dan kemajuan persalinan; 

melakukan pendampingan selama proses persalinan. 
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d) Membuat hati ibu merasa tentram selama kala II 

persalinan dengan memberikan bimbingan dan 

menawarkan bantuan kepada ibu. 

e) Memberikan rasa aman dan nyaman dengan cara; 

mengurangi rasa tegang; memberikan penjelasan 

mengenai cara dan tujuan setiap tindakan yang akan 

dilakukan dan memberitahu setiap melakukan tindakan. 

f) Membantu ibu mengosongkan kandung kemih secara 

spontan (Sondakh, 2013; h.133-134). 

c. Kala III. 

1) Pengertian kala III 

Kala III merupakan waktu untuk pelepasan dan pengeluaran 

plasenta. Setelah lahirnya bayi dan proses retraksi pada 

uterus makan plasenta lepas dari lapisan nitabusch. 

2) Tanda-tanda lepasnya plasenta, yaitu; 

a) Uterus berubah menjadi bundar 

b) Utrus terdorong keatas, karena plasenta dilepas ke 

segmen bawah rahim. 

c) Tali pusat bertambah panjang. 

d) Perdarahan menyembur secara tiba-tiba. 

3) Sebab terlepasnya plasenta 

Saat bayi dilahirkan, rahim berubah mengecil dan 

setelah bayi lahir uterus merupakan organ dengan dinding 

yang tebal dan rongganya hampir tidak ada. Posisi fundus 

uterus turun sedikit dibawah pusat, karena terjadi pengecilan 

uterus, maka tempat perlekatan plasenta juga sangat 

mengecil sehingga plasenta menjadi berlipat-lipat pada bagian 

yang terlepas dari dinding rahim karena tidak dapat mengikuti 

dari tempat implantasi plasenta. 

Ditempat pelepasan plasenta yaitu antara plasenta 

dan desidua basalis terjadi perdarahan, karena hematom 

membesar maka seolah-olah plasenta seolah-olah plasenta 

terangkat dari dasarnya oleh hematom tersebut sehingga 

daerah pelepasan plasenta meluas (Sulistyawati, 2010; h.8-9). 
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4) Komplikasi yang terjadi pada kala III 

a) Retensio plasenta. 

Plasenta tidak lahir selama 30 menit setelah bayi lahir. 

penatalsanaan dalam melakikan retensio plasenta; 

(1) Apabila perdarahan minimal dan tidak ada tanda-tanda 

pelepasan plasenta maka memberikan oksitosin 10 

unit secara IM, dan memasang infus dengan cairan RL 

atau NS dan merujuk kefasilitas kegawatdaruratan 

obstetri. 

(2) Apabila perdarahan melebihi batas, memasang infus 

RL atau NS dengan diberikan 20 unit oksitosin , 

mencoba melakukan penangan plasenta manual. 

Apabila tidak memenuhi syarat untuk melakukan 

plasenta manual ditempat atau tidak kompeten makan 

merujuk ibu ketempat fasilitas terddekat dengan 

kapasitas kegawatdaruratan obstetric (JPNK-KR, 2008; 

h. 102). 

b) Atonia uteri. 

Kegagalan miometrium untuk berkontraksi sehingga uterus 

dalam keadaan relaksasi penuh, melebar, lembek, tidak 

mampu menjalankan oklusi pembuluh darah sehingga 

terjadi perdarahan dari bekas tempat melekatnya plasenta 

tidak terkendali. penatalaksaan awal atonia uteri  bidan 

melakukan komprehensi bimanual internal dan apabila 

uterus tetap tidak berkontraksi setelah dilakukan KBI maka 

dilakukan KBE dengan bidan memberikan 0,2 mg 

ergometrin secara IM serta melakukan pemasangan infus 

RL yang diberikan 20 IU unit oksitosin dan rujuk ketempat 

yang lebih berfasilitas yang memadai (JPNK-KR, 2008; 

h.115-116). 

5) Asuhan kala III 

a) Memberikan kesempatan pada ibu untuk memeluk 

anaknya. 

b) Memberitahu setiap tndakan yang akan dilakukan 
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c) Pencegahan infeksi pada kala III. 

d) Membantau keadaan ibu , meliputi; tanda vital, kontraksi 

uterus dan perdarahan. 

e) Melakukan kolaborasi/rujukan apabila terjadi 

kegawatdaruratan. 

f) Pemenuhan kebutuhan nutrusisi dan hidrasi. 

g) Memberikan motivasi pendampingan selama kala III 

(Sulistyawati,  2013; h.165). 

d. Kala IV 

1) Pengertian kala IV 

Kala IV merupakan kala yang di mulai dari lahirnya plasenta 

sampai 2 jam . Observasi kala IV yang dilakukan oleh bidan 

atau tenaga kesehatan lain,yaitu: 

a) Tingkat kesadaran pasien. 

b) Pemeriksaan tanda-tanda vital (tekanan darah, nadi dan 

pernafasan) 

c) Kontraksi uterus 

d) Pengeluaran pervaginam yaitu perdarahan (perdarahan masih 

dianggap masih normal apabila bila jumlahnya tidak melebihi 

400-500 cc (Sulistyawati,dkk, 2013; h.9). 

2) Komplikasi pada kala IV. 

a) Perdarahan pasca partum. 

Merupakan perdarahan yang melebihi 500 ml setelah bayi 

lahir. pada umumnya apabila terdapat perdarahan yang lebih 

normal, apalagi telah menyebabkan perubahan tanda vital 

(kesadaran menurun, pucat, berkeringat dingin, sesak nafas, 

serta tensi <90 mmHg dan nadi > 100x/menit). 

b) Robekan jalan lahir 

Robekan yang terjadi bisa ringan (lecet, laserasi), luka 

episiotomi, robekan perineum spontan derajat ringan sampai 

ruptur perineum totalis (spingter ani terputus), robekan pada 

dinding vagina, forniks uteri, serviks, daerah sekitar klitoris , 

uretra dan bahkan rupture darat. 
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c) Syok 

(1) Tanda dan gejala syok meliputi nadi cepat/lemah, 

tekanan darah rendah, berkeringat dingin atau kulit 

lembab, nafas cepat, kesadaran menurun dan atau 

produksi urin sedikit. 

(2) Penatalaksaan syok 

Membaringkan ibu miring kiri, apabila memungkinkan 

naikan kedua tungkai untuk meningkatkan curah darah ke 

jantung, memasang infus RL atau NS dalam 1 Liter dalam 

15 menit atau 20 menit , apabila memungkinkan maka 2 

liter dihabiskan 1 jam pertama dan selanjutnya 125 

cc/jam, merujuk ke fasilitas yang memiliki kemampuan 

kegawatdaruratan obstetri. 

d) Dehidrasi 

(1) Tanda dan gejala dehidrasi adalah meningkatnya nadi, 

temperatur tubuh > 38 0C, urin pekat dan produksi urin 

sedikit. 

(2) Penatalaksanaan dehidrasi. 

Menganjurkan ibu untuk minum; menilai ulang ibu setiap 

15 menit selama satu jam pertama dan setiap 30 menit 

pada dua jam pasca persalinan; apabila kondisisi ibu 

tidak ada membaik dalam waktu 1 jam maka memasang 

infus RL atau NS 125 cc/jam; apabila suhu tetap tinggi 

maka lakukan asuhan infeksi; merujuk kefasilitas ibu 

kefasilitas yang memiliki kemampuan asuhan 

kegawatdarurtan obstetric (JPNK-KR, 2008; h.117). 

3) Asuhan pada kala IV 

a) Memastikan tanda vital, kontraksi uterus, perdarahan 

dalam keadaan normal. 

b) Membantu ibu untuk berkemih. 

c) Mengajarkan ibu atau keluargannya mengenai tanda 

bahaya post partum yang meliputi; perdarahan, demam, 

pengeluaran vagina yang berbau busuk, pusing, lemas, 
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penyulit dalam menyusui banyinya dan terjadi kontraksi 

hebat. 

d) Pemenuhan kebutuhan nutrisi, hidrasi dan dukungan 

emosional. 

e) Pendampingan pada ibu selama kala IV (Sulistyawati, 

2013; h.192). 

 

C. BAYI BARU LAHIR. 

1. Pengertian bayi baru lahir 

Bayi baru lahir adalah bayi yang yang lahir pada usia 

kehamilan 37 sampai 42 minggu dengan berat lahir antara 2500 

sampai 4000 gram (Sondakh, 2013; h.150). 

Bayi baru lahir adalah bayi yang lahir dari kehamilan 37 

minggu sampai 42 minggu dan berat badan lahir 2500 gram sampai 

dengan 4000 gram (Arief,dkk, 2009; h.1). 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bayi baru lahir 

normal merupakan bayi  lahir dalam usia kehamilan aterm atau usia 

kehamilan antara 37 minggu sampai 42 minggu dengan berat badan 

2500 sampai 4000 gram. 

2. Adaptasi Bayi Baru Lahir. 

Adaptasi bayi baru lahir adalah proses penyesuaian fungsional 

neonatus dari kehidupan didalam uterus ke kehidupan diluar uterus. 

Kemampuan adaptasi fisiologis ini disebut juga homeostatis. 

Homeostatsis adalah kemampuan mempertahankan fungsi-fungsi 

vital, bersifat dinamis, dipengaruhi oleh tahap pertumbuhan dan 

perkembangan, termasuk masa pertumbuhan dan perkembangan 

intrauterin. Adaptasi segera setelah lahir meliputi adaptasi adaptasi 

fungsi-fungsi vital (sirkulasi, respirasi, susunan saraf pusat, 

pencernaan dan metabolisme). 

a. Sistem pernafasan. 

Bayi baru lahir tidak dapat mempertahankan pernafasan kecuali 

jika pusat pernafasan. Bayi baru lahir yang sehat dapat mengatur 

nafasnya sehingga mencapai keseimbangan yang tepat antara 

oksigen, karbondioksida dan kapasitas residu fungsional. Pola 
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pernafasan bayi baru lahir bervariasi terdapat respon normal dan 

abnormal. 

b. Termogulasi 

Bayi baru lahir memiliki kecenderungan menjadi cepat strees 

karena perubahan suhu lingkungan. Faktor yang berperan dalam 

kehilangan panas pada bayi baru lahir adalah permukaan bayi 

yang luas, tingkat insuli lemak subkutan dan derajat fleksi otot. 

Bayi mengalami kehilangan panas melalui 4 cara, yaitu; 

1) Konduksi 

Bayi kehilangan panas melalui benda-benda padat yang 

berkontak dengan kulit bayi 

2) Konveksi 

Bayi kehilangan panas melalui aliran udara yang berada 

disekitar bayi 

3) Evaporasi 

Bayi kehilangan panas melalui penguapan air ketuban 

4) Radiasi 

Bayi kehilangan panas melalui benda padat yang tidak terkena 

langsung pada kulit bayi. 

Tindakan yang harus dilakukan pada bayi baru lahir 

untuk mencegah terjadinya hipotermi segera mengeringkan 

bayi dan mengganti selimut yang basah dengan yang kering.  

Suhu normal bayi baru lahir antara 36,5 0C sampai 37,5  0C 

(Varney, 2007; h.881). 

3. Tanda-tanda bayi baru lahir normal 

a. Berat badan bayi 2500-4000 gram. 

b. Panjang badan lahir 48-52 cm. 

c. Lingkar dada 30-38. 

d. Lingkar kepala 33-35 cm. 

e. Denyut jantung pada menit pertama kelahiran 180x/menit, 

kemudian menurun 120-160 x/menit. 

f. Pernafasan pada menit-menit pertama kelahiran 80 x/menit, 

kemudian menurun 40 x/menit (Arief,dkk, 2009; h.9). 
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4. Reflek pada bayi normal 

a. Reflek morro 

Bayi akan merentangkan lengan serta lengan dan tungkainya, 

kemudian segera menariknya ke arah dada sementara tubuhnta 

melengkung. Reflek morro akan menghilang pada usia bayi 6 

bulan. 

b. Reflek rooting 

Kepala bayi menoleh ke arah sumber yang disentuh dan mencari 

puting dengan mulutnya. Reflek rooting terus berlanjut selama 

bayi masih menyusui. 

c. Reflek swallawing 

Trakea bayi esofagus menutup pada saat membuka. Reflek ini 

terjadi secara permanen 

d. Berkedip 

Bayi akan menutup dan membuka mata secara cepat. Reflek ini 

terjadi secara permanen. 

e. Menggenggam 

Bayi melengkungkan jari-jarinya seperti mengenggam benda 

setelah menyentuh atau menepuk dengan tangan. Reflek ini mulai 

akan berkurang setelah 10 hari dan akan menghilang setelah 4 

bulan. 

f. Melangkah 

Bayi akan mengangkat kaki secara bergantian atau jari-jari 

melengkung pada saat bayi diposisikan berdiri dengan kaki sedikit 

ditekankan dilantai. Reflek ini akan berkurang setelah 1 minggu 

dan akn menghilang setelah 2 bulan. 

g. Tonic neck 

Bayi menoleh kesamping pada saat berbaring terlentang , lengan 

yang sejajar arah kepala bayi menoleh akan direntangkan lurus, 

sementara lengan lainnya akan menekuk. Reflek ini terlihat jelas 

pada usia bayi 2 sampai 3 bulan dan akan menghilan pada usia 4 

bulan (Wahyuningsih, 2010; h.24-25). 
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5. Tanda-tanda bahaya pada bayi. 

a. Bayi terlihat lesu, tidak mahu makan, atau memperlihatka perilaku 

yang luar biasa. 

b. Bayi tidak berkemih dalam 24 jam pertama. 

c. Bayi tidak defekasi selam 48 jam. 

d. Tali pusat mengeluarkan bau tidak enak atau mengeluarkan pus. 

e. Suhu tubuh bayi dibawah 36 derajat atau diatas 37 derajat. 

f.   Bagian putih bayi berwarna kuning dan berwarna kulit kuning, 

cokelat (Varney, 2008; h.562).  

6. Kegawatdaruratan pada bayi baru lahir. 

a. Asfiksia neonatorum 

Pada bayi yang mengalami kekurangan oksigen akan terjadi 

pernafasan yang cepat dalam periode yang singkat. Apabila 

asfiksia berlanjut, gerakan pernafasan akan berhenti, denyut 

jantung juga mulai menurun, sedangkan tonus neuromuskular 

berkurang secara berangsur-angsur dan bayi memasuki periode 

apnu yang dikenal sebagai apnue primer (Prawirohardjo, 

2010;h.347). 

b. Perdarahan tali pusat. 

Perdarahan yang terjadi pada tali pusat bisa disebabkan oleh 

adanya trauma pada ikatan tali pusat yang kurang baik atau 

kegagalan proses pembentukan tombus normal. Selain itu 

perdarahan yang terjadi pada tali pusat juga bisa disebabkan 

karena adanya penyakit pada bayi. 

c. Kejang neonatus. 

Kejang pada neonatus bisa disebabkan karena adanya kelainan 

susunan saraf, kelainan bawaan pada otak, sedangkan sebab 

sekunder adalah gangguan metabolik atau terjadi infeksi 

(Muslikhatun, 2010; h.188). 
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7. Asuhan Pada Bayi 

Asuhan pada bayi bertujuan untuk memberikan asuhan komprehensif 

dari baru lahir sampai enam minggu. 

a.  Asuhan bayi pada bayi baru lahir 

1) Memotong tali pusat 

2) Mempertahankan suhu tubuh untuk mencegah terjadinya 

hipotermi. 

Untuk mempertahankan suhu tubuh bayi segera mungkin 

mengeringkan bayi dari air ketuban kemudian dibungkus 

dengan kain kering  dan diletakan di atas dada ibu untuk 

mendapatkan kehangatan, menunda memandikan bayi 

sampai  kurang lebih 24 jam dan atau menghindari kehilangan 

panas (JPNK-KR, 2008; h.119). 

b.     Asuhan pada bayi usia 2 sampai 6 hari 

1) Pastikan ibu mememunuhi kebutuhan nutrisi bayinya 

2) Pastiakn bayi buang air besar dan buang air kecil dengan baik. 

3) Pastikan bayi istirahat dengan cukup 

4) Pastikan kebersihan kulit terjaga. 

5) Memeriksa adanya tanda-tanda bahaya (Muslikhatun, 2010; 

h.39). 

c.    Asuhan bayi usia 6 minggu 

1) Tanyakan mengenai keseluruhan kesehatan bayi 

2) Tanyakan ibu masalah-masalah yang dialami terutama dalam 

proses menyusui 

3) Jika ibu sedang menyusui bayinya amati letak mulut  bayi 

pada puting, posisi menyusui, posisi menyusui, hisapan dan 

reflek menelan bayi. 

4) Apakah ada orang lain didalam rumahnya atau disekitarnya 

yang membantu ibu baru tersebut. 

5) Amati keadaan rumah dan sekitarnya. 

6) Amati persediaan makanan dan air 

7) Amati keadaan suasana hati ibu baru 

8) Amati cara ibu berinteraksi dengan bayinya 
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9) Kapan bayi tersebut lahir (jika anda tidak menolong persalinan 

tersebut) 

10) Apakah bayi mengalami pertumbuhan dan bertambah berat 

badanya. 

11) Apakah bayi menunjukan tanda-tanda bahay 

12) Apakah bayi menyusu dengan baik 

13) Apakah bayi menyusu sedikitnya 2 sampai 4 jam sekali 

14) Apakah bayi berkemih 6 sampai 8 kali sehari 

15) Apakah bayi menderita demam 

16) Apakah bayi tampak waspada saat bangu. 

17) Apakah matanya mengikuti gerakan ibunya (Vivian, 2010; 

h.39). 

 

D. NIFAS 

1. Pengertian Nifas 

Masa nifas disebut juga masa post partum dimana masa nifas 

dimulai sejak bayi dilahirkan dan plasenta terlepas dari rahim sampai 

6 minggu disertai dengan pulihnya kembali organ-organ yang 

berkaitan dengan kandungan yang mengalami perubahan seperti 

perlukaan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan melahirkan 

(Suherni, 2009; h.1) 

Masa nifas normal merupakan waktu yang diperlukan agar 

organ genetalia interna menjadi normal secara anatomis dan 

fungsional yang membutuhkan waktu 6 minggu atau 40 hari. 

(Manuaba, 2012; h.368) 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa masa nifas  

(puerperium) dimulai setelah lepasnya plasenta dan berakhir ketika 

alat-alat kandungan kembali seperti keadaan semula sebelum hamil 

yang membutuhkan waktu 6 minggu atau 40 hari. 

2. Tahapan masa nifas 

a. Puerperium dini 

Masa kepulihan dimana ibu sudah diperbolehkan berdiri dan 

berjalan-jalan. 
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b. Puerperium intermedial 

Masa pemulihan menyeluruh dari organ-organ genital, kira-kira 

antara 6-8 minggu. 

c. Remot puerporium. 

Masa pemulihan dan sehat sempurna terutama pada ibu yang 

pada waktu kehamilan mempunyai komplikasi (Dewi, dkk, 2011; 

h.4). 

3. Perubahan sistem reproduksi 

a. Perubahan uterus. 

Terjadi kontraksi uterus meningkat setelah bayi keluar sehingga 

menyebabkan jaringan pelekatan antara plasenta dan dinding 

uterus , mengalami nekrosis dan lepas. Ukuran uterus akan 

mengecil kembali setelah dua minggu persalinan. Uterus akan 

mengalami pengecilan (involusi) secara berangsur-angsur 

sehingga kembali seperti sebelum hamil (Suherni, 2009; h.78). 

Tabel 2.1 tinggi fundus uterus dan berat uterus sesuai dengan masa 
involusi. 

Involusi Tinggi fundus uteri Berat uterus 

Bayi lahir Setinggi pusat 1000 gram 

Uri lahir Dua jari dibawah pusat 750 gram 

Satu minggu Pertengahan pusat sympysis 5000 gram 

Dua minggu Tak teraba diatas sympysis 350 gram 

Enam minggu Bertambah kecil 50 gram 

Delapan minggu Sebesar normal 30 gram 

  Sumber Suherni.2009.perawatan masa nifas.yogyakarta:fitramaya 

Bekas implantasi plasenta meninggalkan bekas luka kasar 

dan menonjol ke cavum uteri. Dalam cavum uteri keluar cairan 

sekret yang disebut dngan lochea. Ada beberapa jenis lochea, 

yaitu: 

a) Lochea rubra. 

Darah segar dan sisa-sisa selaput ketuban, sel-sel desidua, 

lanugo serta mekonium terjadi sela 2 hari pasca persalinan. 
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b) Lochea sanguinolenta. 

Warnanya merah kuning berisi darah dan lendir. Terjadi pada 

hari ke 3- 7 pasca persalinan. 

c) Lochea serosa. 

Berwarna kuning dan cairan ini tidak berdrah. Terjadi pada 

hari ke 7-14 pasca persalinan. 

d) Lochea alba. 

Cairan putih yang terjadi setelah 2 minggu pasca persalinan 

(Sulistyawati, 2009;h.76). 

b. Perubahan saluran genital 

Setelah kelahiran plasenta dan ketuban segmen bawah uterus 

dan serviks tampak lunak dan dapat terjadi laserasi serviks. Pada 

beberapa hari pertama serviks masih terbuka sedikit namun pada 

akhir minggu kedua serviks kembali seperti semula dan os internal 

harus tertutup. Ruang vagina lebih besar merenganga dan 

menjadi lunak namun minggu ketiga mulai kembali seperti semula,  

dengan latihan pengencangan otot perineum akan 

mengembalikan tonusnya dan memungkinkan kembali vaginanya 

kencang (Holmes, 2011; h.281). 

c. Payudara. 

Perkembangan payudara dimulai pada masa pubertas dan dapat 

menghasilkan susu dalam 2 minggu setelah mendapat stimulasi 

hormonal. Kolustrum adalah cairan kekuningan yang telah diekresi 

oleh payudara dapat dikeluarkan pada usia kehamilan 16 minggu 

dan diganti setelah hari ke tiga pasca partum. 

d. Tanda-tanda vital  

1) Suhu 

Suhu tubu inpartu 37,2 0C. Setelah partus dapat naik 0,5 

celcius dari keadaan normal, namun tidak akan melebihi 8 

derajat celcius. Setelah dua jam postpartun suhu badan 

melebihi 38 0C dimungkinkan terjadi infeksi. 

2) Nadi dan pernafasan 

Nadi berkisar 60-80 kali/menit setelah persalinan, dan dapat 

terjadi takikardi. Pernafasan akan sedikit meningkat setelah 
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persalinan dan setelah itu akan kembali normal seperti 

keadaan semula. 

3) Tekanan darah 

Dari berbagai kasus keadaan hipertensi post partumbakan 

menghilang dengan sendirinya apabila tanpa penyakit 

penyerta. 

e. Sistem perkemihan. 

Kandung kemih pada puerpurineum mengalami kapasitas yamg 

relatif. Hal ini menyebabkan distansi yang berlebihann, urine 

resudual yang berlebihan dan pengosongan kandung kemih yang 

tidak sempurna perlu diwaspadai. Setelah dua sampai delapan 

minggu ureter dan pelvis renalis yang mengalami distensi akan 

kembali normal. 

f. Sistem muskuloskeletal. 

Setelah pasca persalinan ligamen-ligamen, fasia, dan diafragma 

pelvis yang meregamg pada waktu kehamilan dan persalinan 

berangsur-angsur kembali seperti semula. 

g. Sistem endokrin. 

Selama proses kehamilan dan persalianan terdapat perubahan 

pada sisitem endokrin, teruma pada hormon-hormon yang 

berperan dalam proses tersebut. 

h. Sistem hematologi dan kardiovaskular. 

Minggu pertama pasca persalinan leokosist mash dapat meningkat 

lebih tinggi hingga 25.000-30.000 tanpa adanya kondisi yang 

patologis (Suherni, 2009;h.77-82). 

4. Adaptasi psikologis pada ibu nifas 

a. Taking in. 

Ibu masih pasif dan masih sangat bergantung pada orang lain, 

masih fokus terhadap tdirnya sendiri. Fase ini terjadi pada hari 

pertama dan kedua pasca persalinan. 

Gangguan psikologis yang mungkin terjadi pada taking in Ibu 

merasakan kekecewaan karena tidak mendapat apa yang 

diinginkan;ketidaknyamanan sebagai akibat dari perubahan fisik 

yang dialami oleh ibu; adanya rasa bersalah karena belum bisa 
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menyusui; dan suami atau keluarga yang mengkritik ibu cara 

merawat bayi dengan hanya melihat saja tanpa membantu. 

b. Taking hold. 

Pada fase ini ibu menjadi lebih sensitivf sehingga membutuhkan 

dukungan dan dorongan dari orang terdekat maupun bidan. Fase 

ini berlangsung pada hari ketiga dan keempat postpartum. 

Pada fase ini ibu membutuhkan dukungan moril untuk 

menumbuhkan rasa percaya dirinya. Bidan sebagai tenaga 

kesehatan dalam memberikan dukungan dengan cara 

mengajarkan cara merawat bayi, cara menyusui yang benar, 

merawat luka jalan lahir, senam nifas, KIE gizi ibu nifas. 

c. Letting go. 

Ibu sudah mulai mandiri dan bertanggung jawab sebagai seorang 

ibu dan menyadari atau merasa kebutuhan bayi sangat 

bergantung pada dirinya. 

Pada fase ini juga membutuhkan dukungan suami dan keluarga 

dimana mereka dapat membantu merawat bayi, mengerjakan 

urusan rumah tangga sehingga ibu merasa ada yang 

memperhatikan dan tidak merasa terbebani (Suherni, 2009; h.87-

90). 

5. Tanda bahaya pada ibu nifas 

a. Perdarahan pervaginam yang melebihi 500 ml setelah persalinan 

atau yang tiba-tiba keluar banyak. 

b. Pengeluaran cairan dari pervaginam yang berbau busuk. 

c. Sakit kepala yangng hebat, pandangan kabur dan nyeri pada ulu 

hati. 

d. Pembengkakan yang tejadi pada wajah dan ekstremitas. 

e. Ibu mengalami demam, muntah , rasa sakit pada waktu buang air 

kecil ataupun merasa tidak enak badan (Bakhiyatun, 2009; h.115-

117). 

6. Peran bidan dan tanggung jawab bidan dalam masa nifas 

a. Memberikan dukungan secara berkesinambungan selama masa 

nifas sesuai dengan kebutuhan ibu untuk mengurangi ketegangan 

fisik dan psikologis selama masa nifas. 
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b. Sebagai promontor hubungan antara ibu dan bayi , keluarga. 

c. Mendorong ibu untuk menyusui bayinya dengan meningkatkan 

rasa nyaman. 

d. Membuat kebijakan, perencana program kesehatan yang 

berkaitan dengan ibu dan  anak serta mampu melakukan kegiatan 

administrasi. 

e. Mendeteksi kompikasi dan perlunya rujukan. 

Memberikan konseling untuk ibu dan keluarganya mengenai cara 

mencegah perdarahan, mengenali tanda tanda-tanda bahaya, 

menjaga gizi yang baik, serta mempraktikan kebersihan yang 

aman. 

f. Melakukan manajamen asuhan dengan cara mengumpulkan data, 

menetapkan diagnosa dan rencana tindakan juga 

melaksanakannya untuk mempercepat proses pemulihan, serta 

mencegah komplikasi dengan memenuhi kebutuhan ibu dan bayi 

selama periode nifas. 

g. Memberikan asuhan secara profesional. 

7. Tujuan asuhan pada ibu masa nifas 

a. Menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik fisik maupun 

psikologisnya. 

b. Mendeteksi masalah, mengobati dan merujuk apabila ada 

komplikasi pada ibu maupun pada bayinya. 

c. Memberikan pendidikan kesehatan mengenai perawatan 

kesehatan diri, nutrisi, KB, cara dan waktu menyusui, imunisasi, 

serta perwatan bayi. 

d. Memberikan pelayanan KB (Suherni, 2009; h.2). 

8. Kunjungan pada masa nifas 

a. Kunjungan pertama setelah 6 jam pasca persalinan 

1) Mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri. 

2) Mendeteksi dan merawat penyebab perdarahan, merujuk 

apabila perdarahan berlanjut. 

3) Memberikan konseling pada ibu atau salah satu anggota 

keluarga bagaiman mencegah perdarahan masa nifas karena 

atonia uteri. 
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4) Pemberian ASI awal. 

5) Melakaukan hubungan antara ibu dan bayi baru lahir. 

6) Menjaga bayi tetap sehat dengan cara mencegah hipotermi. 

b. Kunjungan kedua setelah 6 hari pasca persalinan 

1) Memastikan involusi uterus berjalan normal, uterus 

berkontraksi, fundus berada diumbilicus tidak ada perdarahan 

dan tidak ada bau. 

2) Menilai adanya demam, infeksi dan perdrahan abnormal. 

3) Memastikan ibu mendapatkan cukup makanan, cairan dan 

istirahat. 

4) Memastikan ibu menyususi dengan baik dan tidak 

memperlihatkan tanda-tanda penyulit. 

5) Memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi 

baru lahir dan tali pusat, serta menjaga bayi tetap hangat dan 

merawat bayi sehari-hari. 

c. Kunjungan ketiga 2 minggu pasca persalinan 

1) Memastikan involusi uterus berjalan normal, uterus 

berkontraksi, fundus berada diumbilicus tidak ada perdarahan 

dan tidak ada bau. 

2) Menilai adanya demam, infeksi dan perdrahan abnormal. 

3) Memastikan ibu mendapatkan cukup makanan, cairan dan 

istirahat. 

4) Memastikan ibu menyususi dengan baik dan tidak 

memperlihatkan tanda-tanda penyulit. 

5) Memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi 

baru lahir dan tali pusat, serta menjaga bayi tetap hangat dan 

merawat bayi sehari-hari. 

6) Memastikan rahim sudah dalam posisi yang normal dengan 

mengukur an meraba bagian rahim. 

d. Kunjungan keempat 6 minggu pasca persalinan. 

1) Menanyakan pada ibu mengenai penyulit yang dihadapi ibu 

atau bayinya. 

2) Memberikan konseling untuk KB secara dini (Salekha, 2009; 

h.7). 
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E. KELUARGA BERENCANA 

1. Pengertian keluarga berencana. 

Keluarga berencana merupakan suatu usaha untuk mengatur 

banyaknya jumlah kelahiran sehingga bagi ibu maupun bayinya dan 

bagi ayah serta keluarganya atau masyarakat yang bersangkutan 

tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari 

kelahiran tersebut (Irianto, 2014; h.5). 

Kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah kehamilan, 

pemakaian alat kontrasepsi dapat bersifat sementara maupun 

permanen (Purwaningsih,dkk, 2010; h.75). 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa keluarga 

berencana merupakan suatu usaha untuk merencanakan jumlah 

anak, jarak kehamilan dan atau untuk mengakhiri terjadinya 

kehamilan. 

2. Tujuan keluarga berencana 

a. Untuk mensejahrakan ibu, anak dalam rangka norma keluarga 

kecil bahagia sejahtera (NKKBS) yang menjadi suatu dasar 

terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan megendalikan 

kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan 

penduduk. 

b. Untuk meningkatkan jumlah penduduk mengunakan alat 

kontasepsi, menurunkan jumlah kelahiran bayi dan meningkatkan 

kesehatan keluarga berencana untuk menjarangkan kelahiran 

(Irianto, 2014; h.7-8). 

3. Penapisan sebelum pemberian metode kontrasepsi. 

Penapisan sebelum pemberian memberikan metode kontrasepsi 

bertujuan  untuk menentukan apakah ada kehamilan, keadaan yang 

membutuhkan perhatian khusus (kanker payudara atau kanker 

genetalia) dan adanya masalah (Diabetes atau tekanan darah tinggi) 

yang membutuhkan pengelolaan dan pengamatan yang lebih lanjut. 

a. Penapisan sebelum pemberian kontrasepsi dan screning pada 

metode kontrasepsi pil kombinasi, pil progestin, suntikan dan 

susuk. 
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Tabel 2.2: Daftar Tilik Penapisan Klien Metode Hormonal 

Metode Hormonal (Pil Kombinasi, Pil Progestin, Suntikan 

Dan Susuk) 

Ya Tidak 

Apakah hari pertama haid terakhir 7 hari yang lalu atau lebih   

Apakah klien sedang menyusui dan kurang dari 6 minggu 

pascapersalinan 

  

Apakah mengalami perdarahan atau perdarahan bercak 

antara haid setelah senggama 

  

Apakah pernah ikterus pada kulit atau mata   

Apakah pernah nyeri kepala hebat atau gangguan visual   

Apakah pernah nyeri hebat pada betis, paha atau dada , 

tungkai bengkak 

  

Apakah pernah tekanan darah diatas 160 mmHg (sistolik) 

atau 90 mmHg (distolik) 

  

Apakah ada masa atau benjolan pada payudara    

Apakah anda sedang minum obat-obatan anti kejang   

 

Keterangan: 

1. Apabila jawaban klien semuanya TIDAK, klien yang bersangkutan 

bisa memakai alat kontrasepsi yang diinginkan 

2. Apabila klien sedang menyusui dan kurang dari 6 minggu pasca 

persalinan maka pil kombinasi adalah metode pilihan terakhir. 

1) Macam-macam metode alat kontrasepsi hormonal 

a) Pil. 

(1) Mini pil. 

(a) Pengertian mini pil 

Mini pil merupakan pil KB yang hanya mengandung 

hormone progesterone dengan dosis rendah. 

(b) Jenis-jenis mini pil terdiri dari mini pil dalam kemasan 

dengan isi 28 pil mengandung 75 mikro gram  

desogestrel, mini pil dalam kemasan dengan isi 35 pil 

mengandung 300 mikro gram levonogestrel. 

(c) Cara kerja mini pil yaitu menghambat ovulasi, mencegah 

terjadinya implamantasi, mengentalkan lendir serviks 

sehingga menghambat penetrasi sperma. 
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(d) Efektifitas mini pil yaitu minum pil setiap hari pada waktu 

yang sama, senggama dilakukan setelah minum pil 3-20 

jam. 

(e) Kerugian mini pil yaitu memerlukan biaya, apabila 

penggunaanya tidak benar dan konsisten meminumnya 

setiap hari dan berpola maka akan mengalami kegagalan. 

(f) Keuntungan mini pil yaitu dapat digunakan untuk 

perempuan yang sedang menyusui, dosis gestagen 

rendah, tidak mengganggu hubungan seksual, kesuburan 

cepat kembali. 

(2) Pil kombinasi. 

(a) Pengertian pil kombinasi 

Pil kombinasi merupakan pil yang mengandung estrogen 

dan progesteron. 

(b) Jenis-jenis pil kombinasi adalah monofasik, bifasik dan 

trifasik. 

(c) Kontraindikasi pil kombinasi adalah kecurigaan adanya 

kehamilan, riwayat penyakit atau sedang megalami 

tromboflebitis,perdarahan genitalia abnormal yang tidak 

dapat didiagnosa, diabetes millitus. 

(d) Cara kerja komponen progesteron menghambat ovulasi, 

mengubah endometrium , mengentalkan lendir serviks, 

menghambat peristaltic tuba dan menghindari implantasi. 

(e) Keuntungan pil kombinasi yaitu apabila sesuai dan teratur 

keberhsilan 100 %, dapat dipakai sebagai pengobatan 

dan dapat meningkatkan libido. 

(f) Kerugian pil kombinasi yaitu harus minum secara 

teratur,dalam waktu yang lama dapat menekan ovurium, 

berat badan bertambah, rambut rontok, mual muntah dan 

mempengaruhi fungsi hati dan ginjal. 

(g) Yang dapat menggunakan pil kombinasi yaitu usia 

reproduksi, telah memiliki anak atau pun belum memiliki 

anak, setelah melahirkan, anemia karena  haid 
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berlebihan, pasca keguguran, penyakit tiroid, radang 

panggul, endometriosis atau tumor ovarium jinak. 

(h) Yang tidak dapat menggunakan pil kombinasi yaitu hamil 

atau dicurigai hamil, ibu menyusui, perdarahan abnormal, 

penyakit hepatitis, kanker payudara, penyakit jantung. 

b) Kontrasepsi suntik. 

(1) Suntik kombinasi. 

(a) Pengertian suntik kombinasi 

Merupakan metode kontrasepsi yang diberikan setiap 

bulan dengan cara IM yang mengandung hormone 

estrogen. 

(b) Jenis suntikan 1 bulan yaitu Depo medroksiprogesterone 

asetat yang berisi 25 mg cairan. 

(c) Cara kerja KB suntik 1 bulan yaitu menembus ovulasi dan 

lendir servik menjadi kental sehingga menghambat 

spermatozoa memasuki ovum. 

(d) Keuntungan KB suntik 1 bulan yaitu mengurangi jumlah 

perdarahan, mengurangi nyeri pada saat haid dan 

mencegah anemia. 

(e) Kekurangan menggunakan alat kontrasepsi 1 bulan yaitu 

mual, perubahan pola haid, nyeri pada payudara, berat 

badan naik, sakit kepala. 

(2) Suntik progestin. 

(a) Pengertian suntik progestin 

Merupakan metode kontrasepsi yang diberikan secara IM 

yang diberikan setiap 3 bulan dan 2 bulan. 

(b) Jenis kontrasepsi yang mengandung progestin depo 

medroksiprogesteron asetat yang mengandung 150 mg 

DMPA dan depo noristerat yang mengandung 200 mg. 

(c) Cara kerja suntik progestin yaitu mencegah ovulasi, 

mengentalkan lendir serviks sehingga menurunkan 

kemampuan penetrasi sperma, menghambat transformasi 

gamet oleh tuba. 
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(d) Keuntungan kontrasepsi suntik progestin yaitu 

pencegahan kehamilan jangka panjang, tidak pengaruh 

terhadapa ASI, dapat digunakan pada perempuan usia > 

35 tahun dan membantu mencegah kanker endometrium 

dan kehamilan ektopik serta mencegah beberapa 

penyebab penyakit radang panggul. 

(e) Kerugian kontrasepsi suntik progestin yaitu siklus haid 

yang memendek atau memanjang, perdarahan yang 

banyak atau sedikit, perdarahan yang teratur atau 

spotting dan tidak haid sama sekali. 

(f) Yang dapat menggunakan alat kontrasepsi sunti 

progesrin yaitu usia reproduksi ,ibu menyusui, menjelang 

menoupose yang tidak mau atau tidak boleh 

menggunakan alat kontrasepsi yang kombinasi. 

(g) Yang tidak boleh menggunakan alat kontrasepsi progestin 

yaitu hamil atau dicurigai hamil, perdarahan abnormal, 

tidak dapat menerima terjadinya gangguan haid terutama 

amenorea, menderita kanker payudara dan diabetes 

millitus yang disertai komplikasi. 

c) Susuk/implant 

(1) Jenis kontrasepsi implant yaitu norplant yang terdiri dari 6 

batang silstik lembut berrongga dengan panjang 3,4 cm, 

dengan diameter 2,4 mm yang berisi levonorgestrel 36 

mg lama kerjanya 5 tahun dan implanon yang terdiri dari 

satu batang putih lentur dengan panjang kira-kira 40 mm 

dan diameter 2 mm, yang berisi 3-keto-desogestrel 68 mg 

lama 3 tahun. 

(2) Cara kerja setiap kapsul susuk KB 36 mg levonorgestrel 

yang akan dikeluarkan setiap harinya sebanyak 80 mgr. 

Konsep mekanisme kerja sebagai progesterone yang 

mengurangi pengeluaran LH sehingga tidak terjadi 

ovulasi, mengentalkan lendir serviks, menghalangi 

masuknya spermatozoa, dan perubahan yang terjadi 

diendometrium. 
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(3) Keuntungan alat kontarsepsi susuk adalah daya guna 

tinggi, perlindungan jangka panjang, kesuburan akan 

segera kembali setelah pencabutan, tidak mengandung 

estrogen, dapat dicabut setiap saat sesuai keinginan. 

(4) Keterbatasan kontrasepsi implant yaitu perubahan pola  

haid, nyeri kepala, berat badan naik ataupun turun, 

membutuhkan tindakan minor untuk inersi dan 

pencabutan. 

(5) Yang boleh menggunakan alat kontrasepsi susuk yaitu 

wanita reproduksi, menyusui dan membutuhkan 

kontrasepsi, pasca keguguran, riwayat kehamilan ektopik, 

tekanan darah <180/110 mmHg dengan masalah 

pembekuan darah, atau anemia. 

(6) Yang tidak boleh menggunakan alat kontrasepsi susuk 

yaitu wanita dengan perdarahan pervaginam yang belum 

jelas penyebabnya,mempunyai penyakit myoma uterus 

dan kanker payudara dan mengalami gangguan toleransi 

glukosa. 

b. Penapisan sebelum pemberian kontrasepsi dan screning pada 

metode kontrasepsi AKDR 
Tabel 2.3: Daftar Tilik Penapisan Klien Kb AKDR 

AKDR (semua jenis pelepas tembaga dan progestin) Ya Tidak 

Apakah hari pertama haid terakhir 7 hari yang lalu   
Apakah klien (atau pasangan) mempunyai pasangan seks 
lain 

  

Apakah pernah mengalami infeksi menular seksual   
Apakah pernah mengalami penyakit radang panggul atau 
kehamilan ektopik 

  

Apakah pernah mengalami haid banyak (lebih 1-2 pembalut 
tiap 4 jam) 

  

Apakah pernah mengalami haid lama (lebih dari 8 hari)   
Apakah pernah mengalami disminorhea berat yang 
membutuhkan analgetik dan/istirahat baring 

  

Apakah pernah mengalami perdarahan/bercak antara haid 
atau setelah senggama 

  

Apakah pernah mengalami gejala penyakit jantung valva 
atau congenital 

  

 

Keterangan: Apabila jawaban klien semuanya TIDAK, klien yang 

bersangkutan bisa memakai alat kontrasepsi yang diinginkan 

1) Alat kontrasepsi dalam rahim 
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a) AKDR merupakan alat kontrasepsi yang dipasang dalam 

rahim dengan menjepit kedua saluran yang menghasilkan 

indung telur sehingga tidak terjadi pembuahan, terdiri dari 

bahan plastik politelia, ada yang dililit oleh tembaga dan ada 

yang tidak. 

b) Cara kerja AKDR timbunan leokosit, makrofag dan limfosit 

yang terdapat di alat menimbulkan perubahan pengeluaran 

cairan, prostaglandin, yang menghlangi kapasitas 

spermatozoa. 

c) Keuntungan AKDR yaitu pemasangan tidak sulit, kontrol 

medis ringan, penyulit tidak terlalu berat dan pulihnya 

kesuburan setelah AKDR dicabut berlangsung baik. 

d) Kerugian AKDR yaitu masih terjadi kehamilan dengan AKDR 

insitu, terdapat perdarahan, terjadi infeksi, terjadi kemandulan 

primer, sekunder, KET, tali AKDR dapat menimbulkan 

perlukaan portio uteri, hubungan tergangganggu oleh benang 

AKDR. 

e) Waktu pemasangan AKDR yaitu bersamaan dengan 

menstruasi, segera setelah bersih menstruasi, tiga bulan 

pasca persalinan, bersamaan dengan SC, hari ke 2_3 pasca 

persalinan. 

f) Yang boleh menggunakan AKDR yaitu usia reproduksi, tidak 

ada efek samping hormonal, sedang menyusui, tidak boleh 

menggunakan kb hormonal. 

g) Kontra indikasi pemasangan AKDR yaitu terdapat infeksi 

genetalia, dengan keganasan serviks, perdarahan dengan 

sebab tidak jelas,pada kehamilan terjadi abortus, mudah 

perforasi. 
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c. Penapisan sebelum pemberian kontrasepsi dan screning pada 

metode kontrasepsi metode operasi 
Tabel 2.4 : Daftar Tilik Penapisan Klien Metode Operasi (vasektomi) 

Keadaan klien 
Dapat dilakukan pada 
fasilitas rawat jalan 

Dilakukan difasilitas 
rujukan 

Keadaan umum 
(anamnesis dan 
pemeriksaan fisik) 

Keadaan umum baik tidak 
ada tanda-tanda penyakit 
jantung, paru dan ginjal 

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

Keadaan emosional Tenang Cemas, takut 
Tekanan darah < 160/110 mmHg >160/110 mmHg 
Berat badan 35-85 kg >85 kg; <35kg 
Riwayat operasi 
abdomen atau panggul 

Bekas secsio sesarea (SC) Operasi abdomen lainnya 
atau twrdapat kelainan 
pada pemeriksaan 
panggul 

Riwayat radang panggul, 
hamil ektopik, apendiditis 

Pemeriksaan dalam normal Pemeriksaan dalam ada 
kelainan 

Anemia  Hb > 8 g% Hb < 8 g% 
 

1) Metode Operatif Pria (MOP) 

a) Pengertian MOP 

MOP merupakan suatu metode kontrasepsi operatif minor 

yang aman, sederhana, dan sangat efektif, memakan waktu 

operasi relatif singkat dantidak memerlukan anestesi umum. 

MOP dilakukan dengan cara memotong vas deferens sehingga 

sperma tidak dapat mencapai air mani dan air mani yang 

dikeluarkan tidak mengandung sperma. 

b) Indikasi vasektomi 

Yang diperbolehkan untuk melakukan vasektomi yaitu 

pasangan suami istri yang sudah tidak menghendaki kehamilan 

lagi dan pihak laki-laki bersedia untuk melakukan tindakan 

kontrasepsi vasektomi terhadap dirinya 

c) Kontraindikasi vasektomi 

Tidak ada kontraindikasi pada kontrasepsi vasektomi. Namun 

apabila klien mempunyai kelainan lokal yang dapat 

mengganggu kesembuhan luka operasinya maka harus 

disembuhkan terlebih dahulu. 
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d) Keuntungan vasektomi 

Keuntungan kontrasepsi vasektomi yaitu tidak menimbulkan 

kelainan baik fisik maupun mental dan tidak mengganggu 

libido. 
Tabel 2.5: daftar tilik penapisan klien. Metode operasi (tubektomi) 

Keadaan klien 
Dapat dilakukan oleh 
fasilitas kesehatan 

Dilakukan pada fasilitas 
rujukan 

Keadaan umum 
(anamnesis dan 
pemeriksaan fisik) 

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

Diabaetes tidak terkontrol, 
riwayat pembekuan darah, 
ada tanda-tanda penyakit 
jantung, paru dan ginjal 

Keadaan emosional Tenang Cemas, takut 
Tekanan darah < 160/100 mmHg >160/100 mmHg 
Infeksi atau kelainan 
scrotum/inguinal 

Normal Tanda-tanda infeksi atau 
ada kelainan 

Anemia  Hb > 8 g% Hb < 8 g% 
 

2) MOW 

a) MOW adalah tindakan operasi minor untuk mengikat atau 

memotong kedua tuba falopii sehingga ovum dari overium 

tidak akan mencapai uterus dan tidak akan bertemu dengan 

spermatozoa. 

b) Waktu dilakukan kontap yaitu setelah melahirkan, keguguran, 

bersamaan dengan tindak aborsi, bersamaan dengan operasi 

kandungan dan setiap saat dapat dikehandaki. 

c) Keuntungan MOW 

Keuntungan kontrasepsi MOW yaitu efektifitasnya hampir 100 

%, tidak mengganggu libido seksualitas dan tidak adanya 

kegagalan (Prawirohardjo:2011;456-462). 

 

F. TINJAUAN TEORI ASUHAN KEBIDANAN. 

Manajamen kebidanan adalah pendekatan yang digunakan oleh 

bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis, 

mulai dari pengkajian, analisa data, diagnosis kebidanan, perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi (Sofyan,dkk, 2008; h. 135). 

Manajamen kebidanan merupakan suatu proses penyelesaian 

masalah yang menuntut bidan untuk lebih kritis didalam mengantisipasi 

masalah. 
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1. Manajamen kebidanan menurut Varney ada 7 langkah, yaitu; 

a. Langkah I : pengumpulan data. 

Kegiatan yang dilakukan pada langkah ini yaitu melakukan 

pengkajian dengan cara mengumpulkan semua da yang 

diperlukan untuk dapat mengevaluasi klien secara lengkap. Data 

yang di kumpulkan antara lain: 

1) Identitas klien 

a) nama 

b) usia 

c) alamat 

d) pekerjaan ibu dan suami. 

e) lamanya menikah 

2) Keluhan klien 

Keluhan klien ditanyakan untuk mengetahui mengenai 

gangguan yang sedang dirasakan dan rentan waktu dalam 

berapa lama. 

3) Pemeriksan secara lengkap sesuai dengan kebutuhan 

Pemeriksaan fisik merupakan pemeriksaan tubuh secara 

keseluruhan atau hanya bagian tertentu yang dianggap perlu, 

untuk memperoleh data sistematis, memastikan atau 

membuktikan hasil anamnesa , menentukan masalah dan 

merencanakan tindakan yang tepat untuk pasien. 

4) Meninjau catatan terbaru atau catatan sebelumnya. 

Sebelum melakukan sebuah pemeriksaan bidan atau tenaga 

kesehatan harus meninjau kembali data pasien pada 

kunjungan sebelumnya untuk dapat mengetahui mengenai 

informasi pasien. 

5) Meninjau data laboratorium 

Meninjau data laboratorium untuk mengumpulkan informasi 

dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. 

Bidan mengumpulkan data dasar awal yang lengkap yang 

bertujuan untuk mendeteksi secara dini komplikasi. Dimana 

apabila pasien mengalami komplikasi dapat secara dini 
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dikonsultasikan atau ditindak lanjuti secara tepat (Manuaba, 

2012; h.161). 

b. Langkah II : intrepretasi data dasar. 

Kegiatan yang dilakukan pada langkah ini yaitu 

mengintrepretasikan semua data dasar yang telah dikumpulkan 

sehingga dapat disimpulkan pada sebuah diagnosa atau 

masalah. Diagnosa yang dikumpulkan adalah diagnosa dalam 

lingkup praktik kebidanan yang tergolong nomenklatur standar 

diagnosis, serta yang berkaitan dengan apa yang pernagh 

dialami klien dari hasil pengkajian. 

c. Langkah III : masalah potensial. 

Kegiatan yang dilakukan pada langkah ini yaitu dengan cara 

mengidentifikasi masalh potensial yang mungkin akan terjadi 

pada klien berdasarkan rangkaian diagnosis dan masalah yang 

sudah teridentifikasi. Berdasarkan masalahah yang dapat 

identifikasi bidan dapat mengantisipasi agra masalh tersebut 

dapat terantisipasi. Contoh masalah yang muncul pada diagnosa 

potensial: 

1) Perdarahan post-partum,apabila data yang diperoleh ibu 

hamil kembar, hamil besar yang diakibatkan oleh diaetes 

milletus. 

2) Kemungkinan distosia bahu, apabila data yang ditemukan 

adalah kehamilan besar. 

d. Langkah IV : identifikasi kebutuhan yang memerlukan penangan 

segera. 

Kegiatan pada langkah ini yaitu mengidentifikasi perlunya 

tindakan segera oleh bidan atau dokter konsultan atau tenaga 

kesehatan lain. Contohnya pada kasus kegawatdaruratan 

kebidanan, seperti perdarahan yang memerlukan tindakan KBI 

dan KBE. Hal ini harus segera ditangai segera oleh bidan , 

sementara kondisi yang lain masih bisa menunggu beberapa 

waktu lagi. 
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e. Langkah V : perencanaan asuhan yang menyeluruh 

Kegiatan yang dilakukan pada langkah ini yaitu merencanakan 

asuhan secara menyeluruh yang ditentukan berdasarkan 

langkah-langkah yang sebelumnya. Asuhan yang menyeluruh 

tidak hanya dari kondisi klien atau darai setiap masalah yang 

berkaitan, tetapi dilihat juga dari pa yang diperkirakan terjadi 

selanjutnya., apkah dibutuhkan konseling dan apkah butuh 

merujuk klien. Setiap asuhna yang direncanakan harus 

mendapat persetujuan oleh kedua belah pihak, yaitu bidan dan 

pasien. 

f. Langkah VI:  pelaksanaan. 

Kegiatan yang dilakukan pada langlkah ini yaitu melksanakan 

asuhan kebidan yang sudah sudah direncanakan pada langkah 

sebelumya secara aman dan efisien. Kegiatan ini dapat 

dilakukan oleh bidan maupun tenaga kesehatan yang lain. 

Namun apabila tidak dilakukan oleh bidan, bidan tetap harus 

bertanggung jawab untuk mengarahkan pelksanaanya. Dalam 

hal ini bidan harus melakukan kolaborasi dengan tim kesehatan 

lain dan atau dengan dokter. Dengan demikian, bidan 

bertanggung jawab atas terlaksananya rencana asuhan yang 

menyeluruh yang telah dibuat bersama tersebut. 

g. Langkah VII : evaluasi 

Kegiatan yang dilakukan pada langkah akhir, yaitu: 

1) Melakukan evaluasi keefektifan asuhan yang sudah berikan, 

yang mencakup kebutuhan, untuk menilai apakah sudah 

benar-benar terlaksan sesuai dengan kebutuhan yang telah 

teridentifikasi dalam masalah atau diagnosa. 

2) Mengulang kembali dari awal setiap asuhan yang tidak 

efektif untuk mengetahui mengapa proses manajemen yang 

diberikan tidak efektif. 
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2. Pendokumentasian asuhan kebidanan dengan cara SOAP 

(Mankuji.dkk; 2013; h.4-8). 

a. Subyektif. 

Pendokomentasian kebidanan yang dipoeroleh dari hasil 

pengumpulan data klien melalui anamnesa. Data subyektif ini 

berhubungan dengan masalah yang didapat dari klien (ekspresi 

mengenai kekhawatiran dan dari keluhanya). 

b. Obyektif. 

Pendokumentasian kebidanan ini dihasilkan dari pemeriksaan fisik 

klien, pemeriksaan laboratorium/pemeriksaan diagnostik lain dan 

informasi dari keluarga maupun orang lain. 

c. Assesment. 

Pendokumentasian kebidanan hasil analisa dan interpretasi 

(kesimpulan) data subyektif dan obyektif, diagnosa/masalah, 

masalah potensial dan antisipasi diagnosa. 

d. Planning. 

Pendokumentasian tindakan (I) dan evaluasi (E),meliputi asuhan 

mandiri, kolaborasi, tes diagnosa/laboratorium, konseling dan 

tindak lanjut. 

 

G. LANDASAN HUKUM KEWENANGAN BIDAN DAN KOMPETENSI 

BIDAN 

1. Landasan Hukum Kewenangan Bidan 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya didalam 

masyarakat, bidan mempunyai kewenangan yang diatur oleh 

peraturan dan perundang-undangan kesehatan. Hal ini bertujuan 

untuk melindungi bidan  maupun masyarakat secara hukum 

terhadap malpraktik yang mungkin dilakukan oleh bidan maupun 

tenaga kesehatan lain. 

Dari peraturan menteri kesehatan republik indonesia 

nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 bidan dalam melakukan 

pelayanan mempunyai kewenangan yang meliputi; 

a. Pelayanan kesehatan ibu 

b. Pelayanan kesehatan anak 
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c. Pelayanan kesehatan reproduksi prempuan dan keluarga 

berencana (pasal 9). 

Pelayanan kesehatan ibu diberikan pada masa pra hamil, 

masa persalinan, masa nifas, masa menyusui dan masa antara 

dua kehamilan. Dimana dalam memberikan pelayanan pada 

kesehatan ibu bidan memberikan pelayanan konseling pada 

masa pra hamil, pelayanan antenatal pada kehamilan normal, 

pelayanan persalinan normal, pelayanan ibu nifas normal, 

pelayanan ibu menyusui, dan pelayanan konseling pada masa 

antara dua kehamilan. Bidan dalam pelayanan kesehatan ibu 

juga mempunyai wewenang untuk  episiotomi , penjahitan luka 

jalan lahir tingkat, pemberian tablet Fe pada ibu hamil, 

pemberian vitain A pada dosis tinggi pada ibu nifas, fasilitas / 

bimbingan inisiasi menyusui dini dan promosi air susu ibu 

ekslusif, pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala tiga 

dan postpartum, penyuluhan dan konseling, bimbingan pada 

kelompok ibu hamil, pemberian surat keterangan kematian, 

pemberian surat keterangan cuti bersalin (pasal 10). 

Pelayanan kesehatan anak diberikan seorang bidan sejak 

pada bayi baru lahir, bayi, anak, balita, dan anak pra sekolah. 

Bidan mempunyai wewenang untuk melakukan asuhan bayi baru 

lahir normal termasuk resusitasi, pencegahan hipotermi, inisiasi 

menyusui dini, injeksi Vitamin K 1, perawatan bayi baru lahir 

pada masa neonatal (0-28 hari), dan perawatan tali pusat; 

penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera merujuk; 

penanganan kegawat-daruratan, dilanjutkan dengan perujukan; 

pemberian imunisasi rutin sesuai program pemerintah; 

pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita dan anak pra 

sekolah; pemberian konseling dan penyuluhan; pemberian surat 

keterangan kelahiran, dan Pemberian surat keterangan kematian 

(pasal 11). 

Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan 

reproduksi perempuan dan keluarga berencana berwenang 

untuk memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan 
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reproduksi perempuan dan keluarga berencana dan Memberikan 

alat kontrasepsi dan kondom (pasal 12). Selain kewenangan 

yang dimaksud dalam pasal 10 dan 11 pemerintah  juga 

memberikan wewenang pada bidan untuk melakukan pelayanan 

pemberian alat kontrasepsi suntikan, alat kontrasepsi dalam 

rahim, dan memberikan pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit; 

pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit; melakukan pembinaan 

peran serta masyarakat di bidang kesehatan ibu dan anak, anak 

usia sekolah dan remaja, dan penyehatan lingkungan; asuhan 

antenatal terintegrasi, penanganan bayi dan anak balita sakit, 

dan pelaksanaan deteksi dini, merujuk, dan memberikan 

penyuluhan terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS) serta 

pencegahan penyalahgunaan Narrkotika, Psikotropika dan Zat 

Adiktif lainya (NAPZA) hanya dapat dilakukan bidan yang dilatih 

untuk itu  (pasal 13). 

Bidan juga dalam melakukan tugasnya wajib melakukan 

pencatatan dan pelaporan sesuai dengan pelayanan yang 

diberikan, melaporkan hasil pelayanan ditunjukan kepuskesmas 

wilayah tempat praktik, dikecualikan untuk bidan yang bekerja 

difasilitas pelayan kesehatan (pasal 20). 

Selain landasan hukum bidan juga mempunyai 24 

standar dimana disitu salah satunya yaitu yang terdapat 

distandar 4 dimana dilakukan pemeriksaan dan pemantauan 

antenatal. Pemeriksaan dan pemantauan antenatal bertujuan 

untuk menilai apakah perkembangan janin dan kejahtraan ibu 

berlangsung normal. Bidan juga harus mengenali apakah ada 

tanda terjadinya kehamilan resti atau kelainan, khususnya yaitu 

anemia, kurang gizi, hipertensi, PMS / infeksi HIV, memeberikan 

imunisasi, nasihat dan penyuluhan kesehatan. Bidan juga harus 

mencatat data secara tepat dalam setiap kunjungan. Apabila 

ditemukan kelainan, bidan harus mampu mengambil tindakan 

dan merujuknya untuk tindakan seanjutnya. 
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2. Standar Kompetensi Bidan 

Area kompetensi bidan di indonesia meliputi 7 komponen, yaitu; 

a. Area kompetensi 1: Etik legal dan keselamatan pasien 

Bidan harus berprilaku profesional, memiliki etika dan 

bermoral terhadap issue etik maupun aspek legal dalam 

praktek kebidanan yang berorientasi pada keselamatan ibu, 

bayi dan balita termasuk perempuan dalam konteks keluarga 

dan masyarakat (IBI, 2013; h.15). 

b. Area kompetensi 2: Komunikasi efektif 

Bidan harus mampu berkomunikasi secara efektif secara 

verbal dan non-verbal dengan pasien atau perempuan, 

keluarga, masyarakat, sesama profesi kesehatan dan 

stakeholder (IBI, 2013; h.17). 

c. Area kompetensi 3: pengembangan diri dan profesionalisme 

Bidan mampu mengembangkan diri dengan mengikuti 

perkembangan ilmu dan tekhnologi terkini, menyadari 

keterbatasan diri berkaitan dengan praktek kebidanan serta 

menjunjung tinggi komitmen terhadap profesi bidan (IBI, 2013; 

h.19). 

d. Area kompetensi 4: landasan ilmiah praktek kebidanan 

Bidan harus memiliki pengetahuan tentang ilmu pengetahuan, 

neonatologi, ilmu-ilmu sosial, ilmu kesehatan masyarakat, 

etika budaya dan asuhan yang tepat pada ibu, bayi dan balita 

termasuk perempuan dalam konteks keluarga dan masyarakat 

(IBI, 2013; h.21) 

e. Area kompetensi 5:Keterampilan klinis dalam praktik 

kebidanan 

Bidan harus memiliki keterampilan dalam aplikasi ilmu 

kebidanan dan ilmu yang lain yang menunjang dalam 

memberikan asuhan kebidanan yang tepat kepada 

perempuan sepanjang siklus reproduksinya, bayi, balita, anak 

usia prasekolah dengan melibatkan keluarga dan masyarakat 

(IBI, 2013; h.30). 
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f. Area kompetensi 6: promosi kesehatan dan konseling 

Bidan mampu melakukan promosi kesehatan dan konseling 

mengenai kesehatan masyarakat pada umumnya dan 

kesehatan perempuan sesuai dengan tahap perkembangan 

siklus reproduksinya (IBI, 2013; h. 41). 

g. Area kompetensi 7: manajamen, kepemimpinan dan 

kewirausahaan 

Bidan mampu merencanakan dan mengelola sumber daya 

bawah tanggung jawabnya dan mengevaluasi secara 

komprehensif sumber daya di wilayah kerja dengan 

memanfaatkan IPTEK untuk menghasilkan langkah strategis 

perkembangan profesi dan organisasi. (IBI, 2013; h.43). 
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