
 
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Medis 
 

1. Kehamilan 
 

a. Pengertian 
 

Kehamilan adalah fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa 

dan ovum kemudian dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. 

Bila dihitung dari saat fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan 

normal akan berlangsung selama 40 minggu atau 10 bulan. 

Kehamilan terbagi menjadi 3 trimester, dimana trimester pertama 

berlangsung dalam 12 minggu, trimester kedua 15 minggu (dari 

minggu ke 13 hingga 27), dan trimester ketiga 13 minggu (dari 

minggu ke 28 hingga ke 40) ( (Prawirohardjo, 2010). 

b. Pembagian Kehamilan 
 

Periode antepartum dibagi menjadi tiga trimester, yang 

masing-masing terdiri dari 13 minggu atau tiga bulan menurut 

hitungan kalender. Pembagian waktu ini diambil dari ketentuan 

yang mempertimbangkan bahwa lama kehamilan diperkirakan 

kurang lebih 280 hari, 40 minggu, 10 bulan sejak hari pertama haid 

terakhir (HPHT). Pada kenyataannya, kehamilan tidak selama itu. 

Pembuahan terjadi ketika ovulasi, kurang lebih 14 hari setelah haid 

 
 
 

14 

Asuhan Kebidanan Berkelanjutan..., Khoti Puji Astuti, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2018



 
 
 

terakhir (dengan perkiraan siklus 28 hari). Hal ini membuat 

kehamilan berlangsung selama kurang lebih 266 hari atau 38 

minggu. Dengan penambahan 14 hari, maka lama kehamilan 

menjadi 280 hari, bila dihitung dari haid terakhir. Pada praktiknya, 

trimester pertama secara umum dipertimbangkan berlangsung pada 

minggu pertama hingga ke-12 (12 minggu), trimester kedua pada 

minggu ke-13 hingga ke-27 (15 minggu), dan trimester ketiga pada 

minggu ke-28 hingga ke-40 (13 minggu) (Varney , 2007). 

c. Inspeksi dan dan pemeriksaan fisik diagnostik 
 

Pemeriksaan seluruh tubuh secara baik dan large astist : 

tekanan darah, nadi, suhu, pernafasan, jantung, paru-paru, dan 

sebagainya 

Perkusi adalah tidak begitu banyak artinya, kecuali jika ada suatu 

indikasi 

Palpasi adalah ibu hamil diminta berbaring terlentang, kepala 

dan bahu sedikit ditinggikan dengan memakai bantal. 

Maneuver palpasi meurut leopold 
 

1) Leopold I : menentukan tinggi fundus uteri dan bagian janin 

yang terdapat dalam fundus. 
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2) Leopold II : menentukan batas samping rahim kanan-kiri, 

menentukan letak punggung janin, dan pada letak lintang 

tentukan letak kepala janin. 

3) Leopold III : menentukan bagian terbawah janin 
 

4) Leopold IV : menetukan apa bagian terbawah janin dan berapa 

jauh sudah masuk pintu atas panggul. (Mochtar, 2012) 

d. Usia kehamilan berdasarkan tinggi fundus uterus 

Tabel 2.1 TFU menurut Usia Kehamilan 
 

Tinggi fundus uterus Usia kehamilan 
1/3 diatas simfisis 12 minggu 
½ diatas simfisi pusat 16 minggu 
2/3 diatas simfisis 20 minggu 
Setinggi pusat 22 minggu 
1/3 diatas pusat 28 minggu 
½ pusat prosesus xifoideus 34 minggu 
Setinggi prosesus xifoideus 36 minggu 
Dua jari (4cm) dibawah prosesus xifoideus 40 minggu 

 

Sumber : (Manuaba, 2010) 
 

e. Diagnosis Kebidanan 
 

1) Tanda dugaan kehamilan 
 

a) Amenorea (terlambat datang bulan) 
 

b) Mual muntah (emesis) 
 

Pengaruh estrogen dan progesterone menyebabkan 

pengeluaran asam lambung yang berlebihan. 
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c) Ngidam 
 

Wanita hamil sering menginginkan makanan tertentu. 
 

d) Sinkope atau pingsan 
 

Terjadinya gangguan sirkulasi kedaerah kepala (sentral) 

menyebabkan iskemia susunan saraf pusat dan 

menimbulkan sinkop atau pingsan. 

e) Payudara tegang pengaruh estrogen – progesterone dan 

somatomamotrofin, menimbulkan deposit lemak, air, dan 

garam pada payudara. 

f) Sering miksi desakan Rahim ke dalam menyebabkan 

kandung kemih cepat penuh dan sering miksi. 

g) Konstipasi atau obstipasi, pengaruh progesterone dapat 

menghambat peristatik usus, menyebabkan kesulitan utntuk 

buang air besar. 

h) Pigmentasi kulit, terdapat pembesaran payudara, disertai 

dengan hiperpigmentasi putting susu dan areola. (Manuaba, 

2010). 

2) Tanda tidak pasti kehamilan 
 

a) Rahim membesar sesuai dengan umur kehamilannya. 
 

b) Pada pemeriksaan dalam dapat dijumpai : 
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(1) Tanda hegar. Pelunakan dan dapat ditekanya isthimus 

uteri. 

(2) Tanda goodel. Pelunakan serviks. 
 

(3) Tanda chandwick. Terjadi kira-kira minggu ke 6. 
 

(4) Tanda   piscaseck,.   Pembesaran  uterus  yang tidak 

simetris. 

(5) Kontraksi braxton hicks, merupakan peregangan sel-sel 

otot uterus. (Manuaba, 2010). 

3) Tanda pasti kehamilan 
 

a) Gerakan janin dalam Rahim. 
 

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

janin. 

c) Denyut jantung janin, didengar dengan stetoskop laenec, 

alat kardio tokografi, alat Doppler, dilihat dengan 

ultrasonografi. (Manuaba, 2010). 
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f. Ketidaknyamanan Pada Kehamilan 
 

Dijelaskan oleh (Kusmiyati, 2009) dalam buku perawatan ibu 

hamil : 

1) Trimester I 
 

a) Kelelahan 
 

Penyebab tidak diketahui, mungkin berhubungan 

dengan penurunan laju metabolism basal pada awal 

kehamilan. 

b) Keputihan 
 

Penyebabnya peningkatan produksi lendir dan kelenjar 

endocervikal sebagai akibat dari peningkatan kadar 

estrogen. 

c) Ngidam 
 

Mungkin berkaitan dengan persepsi individu wanita 

tersebut mengenai apa yang bisa mengurangi rasa mual 

dan muntah keracunan histamine. 

d) Sering buang air kecil 
 

Hal ini disebabkan karena tekanan uterus pada 

kandung kemih. 

e) Mual dan muntah-muntah. 
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2) Trimester II 
 

a) Keputihan 
 

b) Chloasma 
 

Penyebab peningkatan kadar estrogen dan mungkin 

progesterone. 

c) Hemoroid 
 

Disebabkan oleh konstipasi dan tekanan yang 

meningkat dari uterus gravid terhadap vena hemoroid. 

d) Konstipasi 
 

Peningkatan kadar progesterone yang menyebabkan 

peristik usus menjadi lambat. Penurunan motilitas sebagai 

akibat dari relaksasi otot-otot halus menjadi penyebab 

konstipasi. 

e) Sesak nafas 
 

Peningkatan kadar progesterone berpengaruh secara 

langsung pada pusat pernapasan untuk mrenurunkan CO2 

serta meningkatkan aktiftas metabolic meningkatkan kadar 

CO2, hiperventilasi yang lebih ringan ini adalah SOB. 

Pembesaran uterus juga myebabkan sesak nafas. 
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f) Nyeri ligamentum rotundum 
 

Hipertrofi dan peregangan ligamentum selama 

kehamilan dan tekanan dari uterus pada ligamentum 

menyebabkan nyeri. 

g) Pusing 
 

Hipertensi postunal yang berhubungan dengan 

perubahan-perubahan hemodinamis. 

3) Trimester III 
 

a) Keputihan 
 

b) Sering buang air kecil 
 

Hal ini disebabkan karena tekanan uterus pada kandung kemih. 
 

c) Hemorid 
 

d) Konstipasi 
 

e) Sesak nafas 
 

f) Nyeri ligamentum rotundum 
 

g) Pusing 
 

h) Varises 
 

g. Asuhan antenatal 
 

1) Definisi 
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Asuhan antenatal adalah upaya preventif program pelayanan 

kesehtan obstetric untuk optimalisasi luaran maternal dan neonatal 

melalui serangkaian kegiatan pemantauan rutin selama kehamilan. 

(Prawirohardjo, 2010) 

a) Satu kali kunjungan selama trimester pertama (sebelum 14 

minggu) 

b) Satu kali kunjungan trimester kedua (antara minggu 14-28) 
 

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

36 dan sesudah minggu ke 36) 

h. Tanda-Tanda Bahaya Kehamilan 

Menurut (Sulistyawati.A, 2011) 

1) Perdarahan pervaginam 
 

a) Plasenta previa 
 

(1) Plasenta previa totalis (sentralis) : seluruh ostium 

ditutupi plasenta 

(2) Plasenta previa parsialis (lateralis) : sebagian ostium 

ditutupi plasenta 

(3) Plasenta previa letak rendah (marginalis) : tepi plasenta 

berada 3-4 cm diatas pinggir pembukaan, pada 

pemeriksaan dalam tidak teraba 
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b) Solusio plasenta 
 

(1) Solusio plasenta lateralis/parsialis. Sebagian dari 

plasenta yang terlepas dari tempat perlekatannya 

(2) Solusio plasenta totalis. Seluruh bagian plasenta sudah 

terlepas dari peletakannya 

(3) Prolapses plasenta. Kadang-kadang plasenta ini turun 

kebawah dan dapat teraba pada pemeriksaan dalam. 

2) Sakit kepala yang hebat 
 

Sakit kepala yang hebat merupakan apabila tidak hilang 

setelah beristirahat dan disertai dengan penglihatan menjadi 

kabur. 

3) Penglihatan kabur 
 

Disebabkan karena pengaruh hormonal ketajaman 

penglihatan ibu dapat berubah selama proses kehamilan. 

4) Bengkak diwajah dan ekstremitas 
 

Hamper sepuluh ibu hamil akan mengalami bengkak yang 

normal pada kaki yang biasanya muncul pada sre hari dan 

biasanya hilang setelah beristirahat dengan meninggikan kaki, 

bengkak ini menunjukan adanya masalah serius jika muncul 

pada muka dan tangan, tidak hilang setelah beristirahat, dan 
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disertai dengan keluhan fisik yang lain. Hal ini dapat 

merupakan pertanda anemia, gagal jantung atau pre-eklampsi. 

5) Keluar cairan pervaginam 
 

Pecahnya ketuban atau keluarnya cairan yang tidak terasa 

oleh ibu, berbau amis, dan berwarna putih keruh, berarti yang 

keluar adlah air ketuban. Jika kehamilan belum cukup bulan, 

berhati-hati akan adanya persalian preterm dan komplikasi 

infeksi intrapartum. 

6) Gerakan janin berkurang/tidak terasa 
 

Adanya gangguan pad janin dalam Rahim, misalnya 

asfiksia janin sampai kematian janin. 

i. Diagnosis Banding Kehamilan 
 

1) Hamil palsu (pseudosiesis) atau kehamilan spuria. Dijumpai 

tanda dugaan hamil, tetapi dengan pemeriksaan alat canggh 

dan tes biologis tidak menunjukan kehamilan. 

2) Tumor kandungan atau mioma uteri. Terdapat pembesaran 

Rahim. Tetapi tidak disertai tanda hamil 

3) Kista ovarium, pembesaran perut, tetapi tidak disertai tanda 

hamil dan menstruasi terus berlangsung. 
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4) Hematometra terlambat datang bulan yang dapat melampaui 

usia kehamilan. Perut terasa nyeri setiap bulan, terjadi 

tumpukan darah dalam rahim. 

5) Kandung kemih yang penuh. Dengan melakukan kateterisasi 

maka pembesaran perut akan hilang. (Manuaba, 2010) 

j. Perubahan Fisiologis pada kehamilan 
 

1) Uterus 
 

Selama kehamilan uterus akan beradaptasi untuk 

menerima dan melindungi hasil konsepsi (janin, plasenta, 

amnion) sampai persalinan (Prawirohardjo, 2010). 

2) Vagina 
 

Vagina dan vulva mengalami peningkatan pembuluh darah 

karena pengaruhnya hormone estrogen sehingga vagina tampak 

makin berwarna merah kebiru-biruan (tanda chadwicks). 

(Manuaba, 2010). 

3) Kulit 
 

Kulit akan menjadi kemerahan, kusam, dan kadang-kadang 

juga mengenai daerah payudara dan paha dikenal dengan striae 

gravidarum.(Prawirohardjo, 2010). 
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4) Ovarium 
 

Proses berhentinya ovalasi pada kehamilan dan 

pematangan pada folkel baru juga ditunda. Hanya satu kospus 

luteum yang dapat ditemukan di ovarium. Folikel berfungsi 

maksimal selama 6-7 minggu pada awal kehamilan dan setelah 

itu akan berperan sebagai progesterone dalam jumlah yang 

relative minimal (Prawirohardjo, 2010). 

5) Payudara 
 

Payudara mengalami pertumbuhan dan perkembangan 

sebgai persiapan memberi ASI ada saat laktasi (Prawirohardjo, 

2010). 

6) Perubahan metabolic 
 

Penambahan berat badan selama kehamilan berasal dari 

uterus dan isinya. (Prawirohardjo, 2010). 

7) Sistem kardiovaskuler 
 

Sejak pertengahan kehamilan pembesran uterus akan 

menekan vena inferior dan aorta bawah ketika berada dalam 

posisi terlentang. (Prawirohardjo, 2010). 
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k. Perubahan psikologi dalam masa kehamilan 
 

1) Pada kehamilan trimester 1 
 

Pada trimester 1, yakni ibu merasa tidak sehat dan kadang 

merasa benci dengan kehamilannya, kadang muncul 

penolakan, kekecewaan, kecemasan, dan kesedihan, bahkan 

kadang ibu berharap agar dirinya tidak hamil saja, ibu akan 

selalu mencari tanda-tanda apakah ia bener-bener hamil untuk 

sekedar menyakinkan dirinya (Sulistyawati.A, 2011). 

2) Pada kehamilan trimester 2 
 

Pada trimester kedua, yakni ketika ibu merasa sehat, tubuh 

ibu sudah terbiasa dengan kadar hormone yang tinggi, sudah 

bisa menerima kehamilannya, merasakan gerakan anak, merasa 

terlepas dari ketidaknyamanan dan kekhawatiran, libido 

meningkat, ketertarikan dan aktivitasnya terfokus pada 

kehamilan, kelahiran dan persipaan untuk peran baru 

(Sulistyawati.A, 2011). 

3) Pada kehamilan trimester 3 
 

Pada trimester 3 yakni rasa tidak nyaman timbul kembali, 

merasa dirinya jelek, aneh, dan tidak menarik, merasa 
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kehilangan perhatian, takut akan keselamatanya, libido 

menurun (Sulistyawati.A, 2011). 

l. Pelayanan Standar 10 T 
 

Pelayanan antenatal diupayakan agar memenuhi standar kualitas, 

yaitu: 

1) Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan 
 

2) Pengukuran tekanan darah 
 

3) Pengukuran lingkar lengan atas (LILA) 
 

4) Pengukuran tinggi fundus uteri 
 

5) Penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi 

tetanus toxoid sesuai status imunisasi. 

6) Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama hamil 
 

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

8) Penatalaksanaan temu wicara (pemberian komunikasi 

interpersonal dan konseling, termasuk keluarga berencara) 

9) Pelayanan tes laboratorium sederhanan, minimal tes 

hemoglobin darah (Hb), pemeriksaaan protein urin dan 

pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan 

sebelumnya). 

10) Tatalaksana kasus (Kemenkes RI, 2014). 
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2. Persalinan 
 

a. Definisi 
 

Persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi 

(janin dan plasneta ) yang dapat hidup di dunia luar, dari Rahim 

melalui jalan lahir atau dengan jalan lain (Mochtar, 2012). 

Proses persalianan dengan hasil kontasepsi (janin dan plasenta ) 

yang telah cukup bulan atau dapat hidup diluar kandungan melalui 

jalan lahir atau melalui jalan lain, dengan bantuan atau tanpa 

bantuan (kekuatan sendiri) (Manuaba, 2010). 

b. Teori terjadinya persalinan 
 

Teori terjadinya persalinan yaitu sebagai berikut : 
 

1) Penurunan kadar progesterone. Progesterone menimbulkan 

relaksasi otot uterus, sedangkan estrogen meningkatkan karena 

otot uterus. 

2) Teori oksitosin. Pada akhir kehamilan, kadar oksitosin 

meningkat. Oleh sebab itu, timbul kontraksi otot uterus. 

3) Keregangan otot. Dengan bertambahnya usia kehamilan, 

semakin teregang otot-otot uterus dan semakin rentan. 
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4) Pengaruh janin. Hipofisi dan kelenjar suprarenal janin 

tampaknya juga memegang peranan karena pada 

anenseksufalus, kehamilannya sering lebih lama dari biasanya. 

5) Teori prostaglandin. Hal ini dengan adanya kadar 

prostaglandin yang tinggi, baik dalam air ketuban maupun 

darah perifer pada ibu hamil sebelum melahirkan atau selama 

persalinan (Erawati, 2011). 

c. Tanda dan gejala menjelang persalinan 
 

1) Tanda dan gejala menjelang persalianan 
 

(a) Lightening 
 

Lightening yang di mulai kira-kira 2 minggu sebelum 

persalinan, adalah penurunan bagian kepala janin, sehingga 

mengakibatkan sesak nafas yang terjadi selama trimester 3 

berkurang, karena kondisi ini akan menciptakan ruang- 

ruang yang lebih besar didalam abdomen atas untuk 

ekspensi paru. 

(b) Perubahan serviks 
 

Perubahan serviks diduga terjadi akibat peningkatan 

intensitas kontraksi Braxton hiks. Saat mendekati 
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persalinan, serviks semakin matang yang mengindikasikan 

kesiapan untuk persalian (Varney, 2008). 

(c) Persalinan palsu 
 

Terdiri dari kontraksi uterus yang sangat nyeri, sehingga 

memberi pengaruh signifikan pada serviks (Varney, 2008). 

(d) Ketuban pecah 
 

Pada kondisi normal, ketuban pecah pada akhir kala I 

persalinan. Apabila terjadi sebelum waktu persalianan 

disebut ketuban pecah dini (Varney, 2008). 

(e) Bloody show 
 

Bloody show merupakan pengeluaran plak lendir 

disekresikan serviks sebagai profilerasi kelenjar lendir 

serviks pada awal kehamilan. Plak menjadi sawar 

pelindung dan menutup jalan lahir selama kehamilan. 

Bloody show biasanya terjadi dalam 24 sampai 48 jam 

sebelumnya terjadinya persalinan (Varney, 2008). 

(f) Lonjakan energy 
 

Banyak wanita mengalami lonjakan eneri kurang lebih 24 

jam sampai 48 jam sebelum waktu persalinan. 
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(g) Gangguan saluran cerna 
 

Ketika tidak ada penjelasan yang tepat untuk diare, 

kesuliatan mencerna, mual dan muntah, diduga hal-hal 

tersebut merupakan gejala menjelang persalinan (Varney, 

2008). 

d. Mekanisme persalinan 
 

Menurut (Sukarni dan Elizabeth, 2013) mekanisme persalinan 

adalah gerakan utama kepala janin pada proses persalinan 

diantaranya : 

1) Engangement 
 

Pada minggu akhir kehamilan atau pada saat persalinan 

dimulai kepala masuk lewat PAP, umumnya dengan presentasi 

biparietal (diameter lebar yang paling panjang berkisar 8,5 – 

9,5 cm) atau 70% pada panggul ginekoid. 

2) Fleksi 
 

Pada umumnya terjadi fleksi penuh / sempurna sehingga 

sumbu panjang kepala sejajar sumbu panggul. 

3) Descent 
 

Penurunan kepala janin sangat tergantung pada arsitektur 

pelvis dengan hubungan ukuran kepla dan ukuran pelvis 
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sehingga penurunan kepala berlangsung lambat. Kepala turun 

kedalam rongga panggul akibat tekanan langsung his dari 

daerah fundus kearah daerah bokong, tekanan dari cairan 

amnion, kontraksi otot dinding perut dan diafragma (mengejan) 

dan badan janin terjadi ekstensi dan menegang. 

4) Internal rotation (putaran paksi dalam) 
 

Rotasi internal selalu disertai turunnya kepala, putaran ubun- 

ubun kecil kearah depan (kebawah simpisis pubis), membawa 

kepala melewati distansia interspinarum dengan diameter 

biparietalis. 

5) Ekstensi 
 

Dengan kontraksi perut yang benar dan adekuat kepala makin 

menurun dan menyebabkan distensi. Pada saat ini puncak 

kepala berada disimpisis dan dalam keadaan begini kontraksi 

yang kuat akan mendorong kepala ekspulsi dan melewati 

introitus vagina. 

6) Eksternal rotation (putaran paksi luar) 
 

Setelah seluruh kepala sudah lahir terjadi putaran kepala ke 

posisi pada saat engangement. Dengan demikian bahu depan 
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dan belakang dilahirkan lebih dahulu dan diikuti dada, perut, 

bokong, dan seluruh tungkai. 

e. Tahapan persalinan 
 

1) Kala I 
 

Menurut (Manuaba, 2010) adalah kala pembukaan yang 

berlangsung antara pembukaan nol sampai lengkap. Lama kala 

I untuk primigravida 12 jam, sedangkan multigravida 8 jam. 

Kala satu persalian dimulai ketika telah tercapai kontraksi 

uterus dengan frekuensi, intensitas, dan durasi yang cukup 

untuk menghasilkan pendataran dan dilatasi serviks yang 

progesif. Kala I persalianan selesai ketika serviks sudah 

membuka lengkap 10 cm, oleh karena itu kala satu persalinan 

sering disebut stadium pendataran dan dilatasi serviks, kala 

satu persalinan dibagi menjadi dua yaitu : 

Fase laten adalah titik ketika ibu mengalami kontraksi regular. 

Fase laten untuk sebagian besar perempuan berakhir pada 

dilatasi antara 3 dan 5 cm. Ambang batas dapat dimanfaatkan 

secara klinis, karena dapat menentukan batas dilatasi serviks 

persalinan aktif (Cuningham, 2012). 
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Frekuensi dan lama ontraksi uterus umumnya meningkat 

(kontraksi dianggap adekuat atau memadai jika terjadi tiga  

kali atau lebih dalam waktu 10 menit dan berlangsung selama 

40 detik atau lebih). Serviks membuka dari 4 ke 19 cm, 

biasanya dengan kecepatan 1 cm atau lebih perjam hingga 

pembukaan lengkap 10 cm, terjadi penurunan bagian bawah 

janin. Fase aktif dibagi 3: 

a) Fase akselerasi. Fase akselerasi terjadi dalam waktu 2 

jam pembukaan 3 cm menjadi 4 cm. 

b) Fase dilatasi maksimal terjadi dalam waktu 2 jam 

pembukaan berlangsung sangat cepat dari 4 cm menjadi 

9 cm. 

c) Fase deselarasi adalah pembukaan jadi lambat sekali, 

dalam waktu 2 jam pembukaan dari 9 cm menjadi 

lengkap. (Sukarni dan Elizabeth, 2013). 

2) Kala II Persalinan 
 

Menurut (Varney, 2008) bahwa yang disebut dengan 

persalinan kala II adalah dimulai dengan dilatasi lengkap 

serviks dan diakhiri dengan kelahiran bayi. Tahap ini dikenl 

dengan kala ekspulsi. 
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Menurut (Erawati, 2011) bahwa kala dua ini merupakan 

waktu pengeluaran janin, pada waktu his kepala janin mulai 

kelihatan, vulva membuka, dan perineum meregang. Lama 

pada kala ini apabila primipara berlangsung 1,5 jam smpai 2 

jam, dan apabila multipara berlangsung 0,5 sampai 1 jam. 

3) Kala III Persalinan 
 

Menurut (Cuningham, 2012) kala III adalah sebagai berikut : 

Segera setelah pelahiran neonatus, ukuran dan konsistensi 

fundus uteri diperiksa. Jika uterus tetap keras dan tidak ada 

perdarahan yang abnormal, biasanya tunggu secara seksama 

hingga plasenta terpisah, pada kala III hal yang harus 

diperhatian adalah tanda-tanda kala III, diantaranya adalah: 

a) Uterus menjadi globuler dan lebih kaku 
 

b) Keluar darah yang banyak dan tiba-tiba 
 

c) Uterus naik didalam abdomen karena plasenta saat terlepas 

berjalan menuju kesegmen uterus bagian bawah dan 

vagina. Disini masa terbesar mendorong uterus kearah atas. 

d) Tali pusat memanjang lebih jauh ke luar vagina, 

menunjukan bahwa plasenta telah berjalan turun. 
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4) Kala IV Persalinan 
 

Menurut (Cuningham, 2012) bahwa kala IV ini adalah 

beberapa jam setelah pelahiran dan masa ini adalah masa kritis, 

meskipun oksitosin sudah diberikan, perdarahan pascapartum 

sebagai akibat atonia uteri lebih memungkinkan terjadi pada 

saat ini, akibatnya uterus dan perineum harus saling dievaluasi, 

dan pada kala ini dilakukan pemantauan seperti tekanan darah, 

nadi, suhu, TFU, kontraksi uterus, kandung kemih, dan jumlah 

perdarahan segera setelah pelahiran dan 15 menit pada jam 

pertama dan 30 menit pada jam ke dua. 

f. Asuhan persalinan normal 60 langkah 
 

60 angkah persalinan menurut (Prawirohardjo, 2010). 
 

Melihat tanda dan gejala kala dua yaitu : 
 

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 
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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. 

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 
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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 

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

berakhir untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal 

(100-180 kali/menit) 

Menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses 

pimpinan meneran 

11) Memberi tahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan 

janin baik. Membantu ibu berada dalam posisi yang 

nyaman sesuai dengan keinginannya. 

a) Menunggu hingga ibu mempunyai keinginan untuk 

meneran. Melanjutkan pemantauan kesehatan dan 

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 

12) Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu 

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

setengah duduk dan pastikan ia merasa nyaman) 

13) Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai 

dorongan yang kuat untuk meneran. 
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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 
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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 
 

14) Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 

cm, letakan handuk bersih di atas perut ibu untuk 

mengeringkan bayi. 

15) Meletakan kain yang bersih di lipat 1/3 bagian, di bawah 

bokong ibu. 

16) Membuka partus set. 
 

17) Memakai sarung tangan DTT atau steril pada kedua tangan 

Menolong kelahiran bayi 

Lahirnya kepala 
 

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

lindungi 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 
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bayi, membiarkan kepala keluar perlahan-lahan. 

Menganjurkan ibu untuk meneran perlahan-lahan atau 

bernafas cepat saat kepala lahir. 

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

dengan kain atau kassa yang bersih. 

20) Memeriksa lilitan tali pusat dan mengambil tindakan yang 

sesuai jika hal itu terjadi, dan kemudian meneruskan segera 

proses kelahiran bayi: 

a) Jika tali pusat melilit leher janin dengan longgar, 

lepaskan lewat bagian atas kepala bayi. 

b) Jika tali pusat melilit leher bayi dengan erat, 

mengklemnya di dua tempat dan memotongnya 

21) Menunggu hingga kepala bayi melakukan putaran paksi 

luar secara spontan Lahir bahu. 

22) Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, tempatkan 

kedua tangan di masing-masing sisi muka bayi. 

Menganjurkan ibu untuk meneran saat berkontraksi 

berikutnya. Dengan lembut menariknya kearah bawah dan 

kea rah luar hingga bahu anterior muncul di bawah akus 
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pubis dan kemudian dengan lembut menarik ke arah atas 

dan ke arah luar untuk melahirkan bahu posterior. 

23) 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. 

24) 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 
 

25) 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. 
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26) Segera membungkus kepala dan badan bayi dengan handuk 

dan biarkan kontak kulit ibu-bayi. Lakukan penyuntikan 

oksitosin/i.m. 

27) 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) 

28) Memegang tali pusat dengan sarung tangan, melindungi 

bayi dari gunting dan memotong tali pusat di antara dua 

klem tersebut. 

29) Mengeringkan bayi, mengganti handuk yang basah dan 

menyelimuti bayi dengan kain atau selimut yang bersih dan 

kering, menutupi bagian kepala, membiarkan tali pusat 

terbuka. Jika bayi mengalami kesulitan bernapas, ambil 

tindakan yang sesuai. 

30) Memberikan bayi kepada ibunya dan menganjurkan ibu 

untuk memeluk bayinya dan memulai pemberian ASI jika 

ibu menghendakinya. 
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31) Meletakan kain yang bersih dan kering. Melakukan palpasi 

abdomen untuk menghilangkan kemungkinan adanya bayi 

kedua. 

32) Membritahu kepada ibu bahwa ia akan di suntik 
 

33) 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. 

34) Memindahkan klem pada tali pusat. 
 

35) 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. 

36) 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 
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lahir setelah 30-40 detik, hentikan penegangan tali pusat 

dan menunggu hingga kontraksi berikut mulai. 

a) Jika uterus tidak berkontraksi, meminta ibu atau 

seorang anggota keluarga untuk melakukan rangsangan 

putting susu. 

37) 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. 
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(e) Merujuk ibu jika plasenta tidak lahir dalam 

waktu 30 menit sejak kelahiran bayi. 

38) 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 dengan seksama. Menggunakan 

jari-jari tangan atau klem atau forceps disinfeksi tingkat 

tinggi atau steril untuk melepaskan bagian selaput yang 

tertinggal. 

39) 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) 

40) 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. 
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41) Mengevaluasi adanya laserasi pada vagina dan perineum 

dan segera menjahit laserasi yang mengalami perdarahan 

aktif. 

Melakukan Prosedur Pasapersalinan 
 

42) Menilai ulang uterus dan memastikannya berkontraksi 

dengan baik. 

43) Mencelupkan kedua tangan yang memakai sarung tangan 

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

yang masih bersarung tangan tersebut dengan air disinfeksi 

tingkat tinggi dan mengeringkannya dengan kain bersih 

dan kering. 

44) 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. 

45) Mengikat satu lagi simpul mati di bagian pusat yang 

berseberangan dengan simpul mati yang pertama. 

46) Melepaskan klem bedah dan meletakkannya ke dalam 

larutan klorin 0,5 %. 

47) Menyelimuti kembali bayi dan menutupi bagian kepalanya. 
 

Mmemastikan handuk atau kainnya bersih atau kering. 
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48) Menganjurkan ibu untuk memulai pemberian ASI. 
 

49) 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. 

50) Mengajarkan pada ibu/keluarga bahgaimana melakukan 

massase uterus dan memeriksa kontraksi uterus. 

51) Mengevaluasi kehilangan darah. 
 

52) 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 
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b) Melakukan tindakan yang sesuai untuk temuan yang 

tidak normal. 

53) Menempatkan semua pralatan di dalam larutan klorin 0,5 
 

% untuk dekontaminasi (10 menit ). Mencuci dan 

membilas peralatan setelah dekontaminasi. 

54) Mebuang bahan-bahan yang terkontaminasi ke dalam 

tempat sampah yang sesuai. 

55) Membersihkan ibu dengan menggunakan air disinfeksi 

tinggat tinggi. Membersihkan cairan ketuban, lender, dan 

darah. Membantu ibu memakaikan pakaian yang bersih dan 

kering. 

56) Memastikan bahwa ibu nyaman. Membantu ibu 

memberikan ASI. Menganjurkan keluarga untuk 

memberikan minuman dan makanan yang diinginkan. 

57) Mendekontaminasi daerah yang digunakan utuk  

melahirkan dengan larutan klorin 0,5 % dan membilas 

dengan air bersih. 

58) Mencelupkan sarung tangan kotor de dalam larutan klorin 

0,5 %, membalikkan bagian dalam ke luar dan 
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merendamnya daklam larutan klorin 0,5 % delama 10 

menit. 

59) Mencuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir. 
 

Dokumentasi 
 

60) Melengkapi patograf. 
 

g. Komplikasi persalinan 
 

1) Persalinan dengan distosia 
 

Adalah proses yang menyimpang dalam proses persalinan 

normal, yang disebabkan karena ketidakserasian antara tiga 

komponen penting yaitu : power, passanger, dan passage yang 

menimbulkan kesulitan dalam persalinan. 

2) Perdarahan postpartum 
 

Adalah perdarahan yang terjadi segera setelah persalinan da 

melebihi 500 cc yang dibagi dalam bentuk perdarahan primer 

dan skunder. 

3) Inversio uterus 
 

Adalah keadaan uterus yang benar-benar membalik dari bagian 

dalam keluar sehingga bagian dalam fundus menonjol keluar 

melalui orifisium serviks, turun untuk segera berada didalam 
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introitus vagina atau menonjol keluar melalui vagina. (Varney, 

2008). 

4) Presentasi muka 
 

Adalah bagian presentasi janin muka dan denominatornya 

adalah dagu dan pipi (Hanretty, 2014) 

5) Presentasi bokong 
 

Adalah bagian presentasinya adalah bokong (Hanretty, 2014) 
 

6) Evulsi tali pusat 
 

Jangan pernah memberi tarikan pada tali pusat kapan pun 

kecuali uterus berkontraksi. Jika uterus tidak berkontraksi dan 

plasenta atau membrane melekat ke dinding uterus, inversi 

uterus adalah bahaya potensial. Pada keadaan demikian, tarikan 

pada tali pusat tidak hanya menarik plasenta tapi juga dinding 

uterus yang menyatu. Inversi dicegah dengan mengecek untuk 

menyakinkan bahwa uterus berkontraksi sebelum benar-benar 

yakin bahwa pemisahan plasenta telah terjadi. 

Demikian juga mendorong tali pusat dapat menyebabkan tali 

pusat terpisah dari plasenta (evulsi), sehingga dibutuhkan 

pengeluaran plasenta secar manual sehingga memajan wanita 
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pada trauma yang tidak perlu dan meningkatkan resiko infeksi 

intrauterus (Varney, 2008). 

3. Bayi Baru Lahir 
 

Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir pada usia 

kehamilan 37-42 minggu dengan berat lahir berat badan lahir antara 

2500-4000 gram (Sondakh, 2013) 

Menurut (Vivian, 2013) mengatakan bahwa yang disebut dengan 

neonatus adalah individu yang baru tumbuh dan baru saja mengalami 

trauma serta dapat melakukan penyesuaian diri dari kehidupan 

intrauterine ke kehidupan ekstrauterin. 

a. Bayi baru lahir normal 
 

Dikatakan bayi baru lahir normal jika termasuk dalam kriteria 

sebagai berikut menurut (Sondakh, 2013). 

1) Berat badan lahir bayi antara 2500-4000 gram 
 

2) Panjang badan bayi antara 48-50 cm 
 

3) Lingkar dada bayi 32-34 cm cm 
 

4) Lingkar kepala bayi 33-35 cm 
 

5) Bunyi jantung dalam menit pertama 180 x/menit, kemudian 

turun sampai 140-120 kali/menit pada saat bunyi berumur 30 

menit. 
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6) Pernapasan cepat pada menit-menit pertama kita-kita 80 

kali/menit disertai pernapasan cuping hidung, retraksi 

suprastelnal dan intercostal, serta rintihan hanya berlangsung 

10-15 menit. 

7) Kulit kemerah-merahan dan licin karena jaringan subkutan 

cukup terbentuk dan dilapisi verniks caseosa. 

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

9) Kuku telah agak panjang dan lemas. 
 

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

telah ditutupi labia mayora (pada bayi perempuan). 

11) Refleks hisap, menelan dan moro telah terbentuk. 
 

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

pertama. Mekonium memiliki karakteristik hitam kehijauan 

dan lengket. 

b. Pemeriksaan Bayi Baru Lahir 
 

Menurut (Saiffudin, 2011) pemeriksaaan bayi baru lahir dilakukan 

pada : 

1) Keadaan umum 
 

Memeriksa pernafasan : apakah merintih, hitung pernafasan, 

apakah ada retraksi dinding dada. 
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Memeriksa gerakan : apakah tonus baik dan simetris 
 

Meraba kehangatan : bila terasa dingin atau terlalu panas, 

lakukan pengukuran suhu. 

Melihat adanya kelainan bawaan 

Melihat adanya hipersalivasi dan/muntah 

2) Melihat kepala : adakah bengkak atau memar 
 

3) Melihat abdomen : apakah pucat atau ada perdarahan tali pusat 

4) Memeriksa adanya pengeluaran mekonium dari air seni 
 

5) Menimbang bayi 
 

6) Menilai cara menyusu 
 

Asuhan segera pada bayi baru lahir adalah asuhan yang diberikan 

pada bayi selama jam pertama setelah kelahiran. Sebagian besar 

bayi yang baru lahir akan menunjukan usaha pernafasan spontan 

dengan sedikit bantuan atau gangguan (Saiffudin, 2011) 

a) Tujuan utama pada perawatan segera bayi baru lahir : 
 

(1) Membersihkan jalan nafas 
 

(a) Letakkan bayi pada posisi terlentang ditempat yang 

keras dan hangat. 
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(b) Gulung sepotong kain dan diletakkan dibawah bahu 

sehingga leher bayi lebih lurus dan kepala tidak 

menekuk. Posisi kepala diatur lurus sedikit menengah 

ke belakang. 

(c) Bersihkan hidung, rongga mulut dan tenggorokan bayi 

dengan jari tangan yang dibungkus kasa steril. 

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

gosok kulit bayi dengan kain kering dan kasar. Dengan 

rangsangan ini biasanya bayi segera menangis. 

(2) Memotong dan merawat tali pusat. 
 

Tali pusat dipotong 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 dipotong untuk 

memudahkan melakukan tindakan resusitasi pada bayi. 

Sebelum memotong tali pusat dipastikan bahwa tali pusat 

telah diklem dengan baik, untuk mencegah terjadinya 

perdarahan (Saifuddin,2011). 

Langkah-langkah merawat tali pusat adalah sebagai 

berikut: 
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(a) Cuci tangan dengan sabum dan air bersih sebelum 

merawat tali pusat. 

(b) Bersihkan dengan lembut kulit di sekitar tali pusat 

dengan kapas basah. 

(c) Bungkus longgar atau tidak terlalu rapat dengan kasa 

steril atau bersih. 

(d) Popok atau celana bayi diikat dibawah tali pusat. 
 

(e) Tidak menutupi tali pusat untuk menghindari kontak 

dengan feses dan urin. 

(f) Hindari penggunaan kancing, koin atau logam untuk 

membalut tali pusat (Prawirohardjo, 2010). 

(3) Mempertahankan suhu tubuh bayi 
 

Bayi baru lahir harus dibungkus. Suhu tubuh bayi 

merupakan tolak ukur kebutuhan akan tempat tidur yag 

hangat sampai suhu tubuhnya sudah stabil. 

(4) Identifikasi 
 

Untuk memudahkan identifikasi bayi alat pengenal bayi 

perlu dipasang segera pasca persalinan. Alat yang 

digunakan sebaiknya tahan air, dengan tepi halus yang , 

tidak melukai, tidak mudah sobek, dan tidak mudah lepas. 
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Pada alat atau gelang identifikasi, tercantum nama bayi dan 

ibu, tanggal lahir nomor bayi, jenis kelamin, dan unit. 

(5) Pencegahan infeksi 
 

Pencegahan infeksi pada bayi baru lahir adalah pemberian 

vitamin K dan pemberian obat tetes atau salep mata. 

Pemberian vitamin K pada bayi sebaiknya pada bayi yang 

cukup bulan dan lahir secara normal yaitu vitamin K 

peroral 1 mg per hari selama 3 hari, sedangkan pada bayi 

dengan risikotinggi diberi vitamin K parenteral dengan 

dosis 0,5-1 mg per IM. Pemberian obat mata eritromisin 

0,5% atau tetrasiklin 1% dianjurkan untuk pencegahan 

penyakit mata karena klamidia atau penyakit menular 

seksual, dan obat apa saja yang telah diberikan untuk bayi 

harus dicatat dalam status bayi (Saifuddin,2011). 

c. Tanda-tanda bahaya bayi baru lahir 
 

1) Pernafasan sulit atau lebih dari 60 kali permenit. 
 

2) Retraksi dada saat inspirasi. 
 

3) Suhu terlalu panas atau lebih dari 38 ◦c atau terlalu dingin atau 

kurang dar 36◦c. 
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4) Warna kulit kuning (terutama 24 jam pertama) biru atau pucat 

memar. 

5) Pemberian makan : hisapan lemah, mengantuk berlebihan, 

banyak muntah. 

6) Tali pusat merah, bengkak, keluar cairan (nanah), bau busuk, 

berdarah. 

7) Infeksi : suhu meningkat, merah, bengkak, keluar cairan 

(nanah) bauu busuk pernafasan sulit. 

8) Tinja/kemih : tidak berkemih 24 jam, tinja lembek, sering, 

hijau tua, ada lendir atau darah pada tinja. 

9) Aktivitas : menggigil, atau menangis yang tidak biasa, sangat 

mudah tersinggung, lemas, terlalu mengantuk, lunglai, kejang- 

kejang halus, tidak bisa tenang, menangis terus menerus. 

(Muslihatun,2010) 

d. Asuhan bayi baru lahir 
 

Asuhan yang diberikan pada bayi baru lahir menurut 

(Prawirohardjo, 2010) meliputi : 

1) Pemantauan 2 jam 
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Pemantauan 2 jam pertama bayi baru lahir bertujuan untuk 

melihat adanya kemampuan bayi menghisap dengan kuat, bayi 

tampak aktif atau lunglai, dan warna kulit kemerahan atau biru. 

2) Pemantauan 0-6 jam 
 

a) Asuhan bayi baru lahir normal, dilaksanakan segera setelah 

lahir, dan diletakkan didekat ibu serta dalam ruangan yang 

sama. 

b) Asuhan bayi baru lahir dengan komplikasi dilaksanakan 

dalam ruangan dengan ibunya atau diruangan khusus. 

3) Asuhan 2-6 hari 
 

Pemeriksaan pada bayi baru lahir meliputi : 
 

a) Menilai pertumbuhan bayi 
 

b) Pemberian minuman dan nutrisi 
 

c) Pemberian asi ekslusif 
 

4) Asuhan 6-28 hari 
 

a) Pemeriksaan neonatus pada periode ini dapat dilaksanakan 

dipelayanan kesehatan atau meliputi kunjungan rumah. 

b) Pemeriksaan neonatus dilakukan didekat ibu bayi 

didampingi ibu atau keluarga saat dilakukan pemeriksaan. 
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e. Penilaian Bayi Baru Lahir 
 

Tabel. 2.2 Nilai APGARSkor 
 

Tanda  0 poin  1 poin  2 poin 
Denyut jantung Tidak ada < 100 denyut per menit ≥ 100 denyut per menit 
Usaha pernafasan Tidak ada Lambat, tak teratur Baik menangis 
Tonus otot Lunak Beberapa ekstremitas fleksi Gerak aktif 
Reflex iritabilitas Tidakada 

respon 
Menyeringai Menangis aktif 

Warna Biru pucat Badan berwarna merah 
muda ekstremitas kebiruan 

Sumber : (Mochtar, 2012). 
 

f. Komplikasi Neonatus 
 

1) Asfiksia Neonatorum 

Merah muda seluruhnya 

 

Keadaan bayi yang tidak dapat bernafas spontan dan teratur, 

sehingga dapat menurunkan oksigen dan makin meningkatnya 

karbodioksida yang menimbulkan akibat buruk dalam 

kehidupan lebih lanjut. 

2) Kelainan Congenital 
 

Kelainan kongenital merupakan kelainan pertumbuhan struktur 

organ janin sejak saat pembuahan. Kelainan kongenital 

merupakan penyebab terjadinya kegguran, lahir mati atau 

kematian setelah persalinan pada minggu pertama. 

3) Infeksi Neonatorum 
 

Infeksi neonatorum (bayi baru lahir) sering dijumpai, apalagi 

didaerah pedesaan dengan persalinan dukun beranak. Penyakit 
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infeksi ini dapat terjadi melalui : infeksi antenatal (terjadi sejak 

masih dalam kandungan), infeksi intranatal (terjadi saat 

berlangsungnya persalinan), infeksi postnatal (terjadi setelah 

bayo berada diluar kandungan). 

4) Bayi dengan berat badan lahir rendah 
 

Prematuritas atau berat badan lahir rendah (BBLR) karena 

terdapat dua bentuk penyebab kelahiran bayi dengan berat 

badan kurang dari 2500 gram, yaitu karena usia kehamilan 

kurang dari 37 minggu, berat badan lahir dari semestinya, 

sekalipun cukup bulan, atau karena kombinasi keduanya 

(Manuaba, 2010). 

4. Nifas 
 

a. Definisi 
 

Periode pascapartum adalah masa dari kelahiran plasenta dan 

selaput janin (menandakan akhir periode intrapartum) hingga 

kembalinya traktus reproduksi wanita pada kondisi tidak hamil. 

Periode ini juga disebut peurperium, dan wanita yang mengalami 

peurperium disebut peurpera. Periode pemulihan pascapartum 

berkisar sekitar enam minggu (Varney, 2008) 
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Sedangkan menurut (Sukarni dan Elizabeth, 2013) yang 

dimaksud dengan nifas adalah setelah kelahiran bayi dan 

pengeluaran plasenta, dan pada masa ini ibu mengalami suatu 

periode pemulihan kembali kondisi fisik dan psikologinya. Yang 

diharapkan pada 6 minggu setelah melahirkan adalah semua sitem 

dalam tubuh ibu akan pulih dari berbagai pengaruh kehamilan dan 

kembali pada keadaan sebelum hamil. 

b. Tujuan Asuhan Masa Nifas 
 

1) Untuk memulihkan kesehatan umum penderita, dengan jalan : 
 

a) Penyediaan makanan yang memenuhi kebutuhan 
 

b) Menghilangkan terjadinya anemia. 
 

c) Pencegahan terhadap infeksi dengan memperhatikan 

keberhasilan sterilisasi. 

d) Selain hal-hal untuk mengembalikan kesehatan umum 

diperlukan pergerakan otot yang cukup, agar tonus otot 

menjadi lebih baik, peredaran darah lebih lancar dengan 

demikian otot akan mengadakan metabolism lebih cepat. 

2) Untuk mendapatkan kesehatan emosi. 
 

3) Untuk mencegah terjadinya infeksi dan komplikasi. 
 

4) Untuk memperlancar pembentukan ASI. 
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5) Mengajarkan ibu untuk malaksanakan perawatan mandiri 

sampai masa nifas selesai dan memelihara bayi dengan baik, 

sehingga bayi dapat mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan yang normal (Bahiyatun, 2009). 

6) Menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik fisik maupun 

fisiologis. 

7) Melaksanakan skrining secara komprehensif, deteksi dini, 

mengobati atau merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu 

maupun bayinya. 

8) Memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan 

kesehatan diri, nutrisi, keluarga berencana, menyusui, 

pemberian imunisasi kepada bayinya dan perawatan bayi sehat. 

9) Memberikan pelayanan keluarga berencana (Elizabeth, 2014). 
 

c. Tahapan masa nifas 
 

Tahapan yang terjadi pada masa nifas adalah sebagai berikut : 
 

1) Periode puerperieum dini 
 

Yaitu kepulihan ketida ibu telah diperbolehkan berdiri dan 

berjalan. 

2) Periode puerperium intermedial 
 

Yaitu kepulihan menyeluruh alat-alat genital 

Asuhan Kebidanan Berkelanjutan..., Khoti Puji Astuti, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2018



 
 
 

3) Periode remote puerperium 
 

Yaitu waktu yang diperlukan untuk pelih dan sehat sempurna, 

terutama bila selama hamil atau waktu persalinan 

mempunyaikomplikasi.(Elizabeth,2014). 

d. Perubahan fisiologis 
 

1) Perubahan sitem reproduksi 
 

2) Involusi 
 

Involusi uterus adalah kembalinya uterus dalam keadaan 

sebelum hamil baik dalam bentuk maupun posisi. 

3) Antolysis 
 

Merupakan proses pengahncuran diri sendiri yang terjadi 

didalam otot uterin. 

a) Atrofi jaringan 
 

Jaringan yang berpoliferasi dengan adanya estrogen dalam 

jumlah besar, kemudian mengalami atrofi sebagai reaksi 

terhadap penghentian produksi estrogen yang menyertai 

pelepasan plasenta. 

b) Efek oksitosin (kontraksi) 
 

Hormon oksitosin yang dilepas dari kelenjar hipofisis 

memperkuat dan mengatur kontraksi uterus, mengompresi 
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pembuluh darah dan membantu proses hemostatis. 

Kontraksi dan retraksi otot uterine akan mengurangi suplai 

darah ke uterus. Proses ini akan membantu mengurangi 

bekas luka implantasi plasenta serta mengurangi 

perdarahan. Luka bekas perlekatan plasenta memerlukan 

waktu 8 minggu untuk semnuh total. Selama 1-2 jam 

pertama postpartum intensitas kontraksi uterus bisa 

berkurang dan menjadi teratur. 

Involusi uteri dari luar dapat diamati yaitu dengan 

memeriksa fundus dengan cara : 

(1) Segera setelah persalinan, tinggi fundus uteri 2 cm 

dibawah pusat, 12 jam kemudian kembali 1 cm diatas 

pusat dan menurun kira-kira 1 cm setiap hari. 

(2) Pada hari kedua setelah persalinan tinggi fundus uteri 1 

cm dibawah pusat. Pada hari 5-7 TFU setengah pusat 

simfisis. Pada hari ke 10 TFU tidak teraba. 

Bila uterus tidak mengalami atau terjadi kegagalan 

dalam proses involusi disebut dengan subinvolusi. 

Subinvolusi dapat disebabkan oleh infeksi dan 
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tertinggalnya sisa plasenta atau perdarahan lanjut atau 

postpartum haemorrhage (Wulandari, 2011)). 

(a) Lochea 
 

Lochea terbagi menjadi 4 jenis, yaitu : 
 

i. Lochea rubra adalah lochea yang akan keluar 

selama 2 sampai 3 hari postpartum. 

ii. Lochea sanguilenta berwarna merah kuning 

berisi darah dan lendir yang keluar pada hari ke 3 

sampai ke 7 pascapersalinan. 

iii. Lochea serosa adalah lochea berikutnya. Dimulai 

dengan yang lebih pucat dari lochea rubra. 

Lochea ini berbentuk serum dan berwarna merah 

jambu kemudian menjadi kuning. Cairan tidak 

berdarah lagi pada hari ke 7 sampai ke 14 pasca 

persalinan. 

iv. Lochea alba adalah lochea yang terakhir. 
 

Dimulai dari gari ke 14 kemudian semakin lama 

semakin sedikit sehingga sama sekali berhenti 

sampai 1 atau minggu berikutnya. Berikutnya 
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seperti cairan putih terbentuk krim serta terdiri 

dari leukosit dan sel-sel desidua. 

(b) Endometrium 
 

Perubahan pada endometrium adalah timbulnya 

thrombosis, degenerasi, dan nekrosis ditempat 

implantasi plasenta. (Saleha, 2009). 

(c) Perubahan pada serviks 
 

serviks mengalami involusi bersama uterus. 

Perubahan yang terdapat pada serviks postpartum 

adalah bentuk serviks yang akan membuka seperti 

corong. Pada serviks memanjang seperti celah. 

Setelah involusi selesai, ostium eksterna tidak sama 

seperti keadaan sebelum hamil. Pada umumnya 

ostium eksterna lebih besar dan tetap retak-retak 

dan robekan pada pinggirannya, terutama pada 

pinggir sampingnya. Oleh karena itu robekan ke 

samping dan terbentuklah bibir depan dan bibir 

belakang pada serviks (Saleha, 2009). 
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(d) Ovarium dan Tuba Fallopi 
 

Setelah kelahiran plasenta, produksi estrogen dan 

progesterone menurun, sehingga menimbulkan 

mekanisme timbal balik dari siklus 

menstruasi.(Sahela, 2009). 

(e) Vulva dan Vagina 
 

Vulva dan vagina mengalamiserta peregangan yang 

sangat besar selama proses persalinan dan akan 

kembali secara bertahap dalam 6-8 minggu 

postpartum. (Wulandari, 2011). 

(f) Payudara atau mammae 
 

Pada semua wanita yang telah melahirkan proses 

laktasi terjadi secara alami. Proses menyusui 

mempunyai dua mekanisme fisiologis, yaitu sebagai 

berikut : 

i. Produksi susu 
 

ii. Sekresi susu atau let down. 
 

Selama 9 bulan kehamilan, jaringan payudara 

tumbuh dan menyiapkan fungsinya untuk 
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menyediakan makanan bagi bayi baru lahir 

(Saleha, 2009). 

(g) Perubahan Sistem Pencernaan 
 

Setelah kelahiran plasenta, maka terjadi penurunan 

produksi progesterone. Sehingga hal ini dapat 

menyebabkan heartburn dan konstipasi terutama 

dalam beberapa hari pertama. Kemungkinan terjadi 

hal demikian karena inaktifitas mibilitas usus 

karena kurangnya keseimbangan cairan selama 

persalinan dan adanya reflek hambatan defekasi 

dikarenakan adanya rasa nyeri pada perineum 

karena adanya luka episiotomy (jika dilakukan 

episiotomi), pengeluaran cairan yang berlebihan 

pada waktu persalinan atau dehidrasi, kurang 

makan, hemoroid.(Saleha, 2009). 

(h) Perubahan sistem perkemihan 
 

Diuresis dapat terjadi setelah 2-3 hari postpartum. 

Hal ini merupakan salah satu pengaruh selama 

kehamilan dimana saluran urinaria mengalami 
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dilatasi. Kondisi ini akan kembali normal setelah 4 

minggu postpartum. (Wulandari, 2011). 

(i) Perubahan sistem endokrin 
 

i. Oksitosin 
 

Hormone oksitosin berperan dalam pelepasan 

plasenta dan mepertahankan kontraksi, sehingga 

mencegah perdarahan (Saleha, 2009). 

ii. Prolactin 
 

Menurunnya kadar estrogen menimbulkan 

terangsangnya kelenjar pituitary bagian 

belakang untuk mengeluarkan prolactin, 

hormone ini berperan dalam pembesaran 

payudara untuk merangsang produksi susu 

(Saleha, 2009). 

(j) Perubahan tanda-tanda vital 
 

Perubahan yang terjadi pada tanda-tanda vital yaitu: 
 

i. Suhu badan 
 

1 hari postpartum suhu badan akan naik sedikit 

sebagai akibat kerja keras saat melahirkan, 
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kehilangan cairan, dan kelelahan (Sunarsih, 

2013) 

ii. Nadi 
 

Denyut nadi normal pada orang dewasa adalah 

60-80 x permenit, setelah melahirkan biasanya 

denyut nadi akan lebih cepat (Sunarsih,2013) 

iii. Tekanan Darah 
 

Biasanya tidak berubah, kemungkinan tekanan 

darah akan rendah setelah melhirkan karena ada 

perdarahan. Tekanan darah tinggi pada 

postpartum dapat menandakan terjadinya 

preeclampsia postpartum(Sunarsih,2013) 

iv. Pernafasan atau respirasi 
 

Keadaan pernafasan selalu berhubungan dengan 

keadaan suhu dan denyut nadi, bila suhu nadi 

tidak normal pernafasan juga akan 

mengikutinya, kecuali ada gangguan khusus 

pada saluran nafas (Sunarsih, 2013). 
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e. Perubahan Psikologis 
 

1) Adaptasi Psikologis Ibu Masa Nifas 
 

Dalam menjalani adaptasi setelah melahirkan, ibu akan 

mengalami fase-fase sebagai berikut : 

a) Fase taking in 
 

Yaitu periode ketergantungan. Periode ini berlangsung dari 

hari pertama sampai hari kedua setelah melahirkan. Pada 

fase ini, ibu sedang berfokus terutama pada dirinya sendiri. 

Ibu akan berulang kali menceritakan proses  persalinan 

yang dialaminya dari awal hingga akhir (Suherni,2009). 

Gangguan psikologis yang mngkin dirasakan ibu pada fase 

ini adalah sebagai berikut : 

(1) Kekecewaan karena tidak mendapatkan apa yang 

diinginkan tentang bayinya, misalkan jenis kelamin 

tertentu, warna kulit. 

(2) Ketidaknyamanan sebagai akibat dari perubahan fisik 

yang dialami ibu misalnya rasa mulas akibat kontraksi 

Rahim, payudara bengkak, nyeri akibat luka jahitan. 

(3) Rasa bersalah karena belum bisa menyusui bayinya. 
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(4) Suami atau keluarga yang mengkritik ibu tentang cara 

merawat bayinya dan cenderung melihat saja tanpa 

membantu. (Suherni,2009). 

b) Fase Taking Hold 
 

Adalah fase atau periode yang berlangsung antara 3-10 

hari setelah persalinan. Pada fase ini ibu merasa khawatir 

akan ketidakmampuannya dan rasa tanggung jawabnya 

dalam merawat bayi. Ibu memiliki perasaan yang sangat 

sensitive sehingga mudah tersinggung dan gampang 

marah sehingga kita perlu berhati-hati dalam 

berkomunikasi dengan ibu. Pada fase ini ibu memerlukan 

dukungan karena saat ini merupakan kesempatan yang 

baik untuk menerima berbagai penyuluhan dalam merawat 

diri dan bayinya sehingga timbul rasa percaya diri. Peran 

tenaga kesehatan pada fase ini adalah misalnya 

mengajarkan cara merawat bayi, cara menyusui yang 

benar, cara merawat luka jahitan, mengajarkan senam 

nifas, memberikan pendidikan kesehatan yang diperlukan 

ibu seperti gizi, istirahat, kebersihan diri, dan lain-lain 

(Suherni,2009). 
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c) Fase Letting Go 
 

Merupakan fase menerima tanggung jawab akan peran 

barunya yang berlangsung 10 hari setelah melahirkan. Ibu 

sudah dapat menyesuaikan diri, merawat diri dan bayinya, 

serta kepercayaan dirinya sudah meningkat. Pendidikan 

kesehatan pada fase sebelumnya akan sangat berguna bagi 

ibu (Suherni, 2009). 

f. Kunjungan Nifas 
 

1) Kunjungan I (6 jam - 3 hari setelah persalinan) 

Tujuan kunjungan : 

a) Mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri. 
 

b) Mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan, rujuk 

bila perdarahan berlanjut. 

c) Memberikan konseling pada ibu atau salah satu anggota 

keluarga bagaimana mencegah perdarahan masa nifas 

karena atonia uteri. 

d) Pemberian ASI awal 
 

e) Menjaga bayi tetap sehat dengan cara mencegah 

hipotermia. 
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f) Petugas kesehatan yang menolong persalinan harus 

mendampingi ibu dan bayi baru lahir selama 2 jam pertama 

setelah kelahiran atau sampai ibu dan abyi dalam keadaan 

stabil. 

2) Kunjungan II (hari ke 4 sampai ke 28) 

Tujuan kunjungan : 

a) Memastikan involusi uteri berjalan normal seperti uterus 

berkontraksi, fundus dibawah umbilicus, tidak ada 

perdarahan abnormal, tidak ada bau. 

b) Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi atau 

perdarahan abnormal. 

c) Memastikan ibu mendapat 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, tali pusat, menjaga bayi tetap hangat dan merawat 

bayi sehari-hari. 
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3) Kunjungan III ( hari ke 29-40) 

Tujuan kunjungan : 

1) Menanyakan pada ibu tentang penyulit-penyulit yang ibu 

dan bayi alami. 

2) Memberikan konseling untuk KB secara dini ( profil 

kesehatan Indonesia 2015) 

5. Keluarga Berencana 
 

a. Definisi 
 

Dalam melakukan pemilihan metode kontrasepsi perlu 

memperhatikan ketetapan bahwa semakin rendah pendidikan 

semakin efektif metode kontrasepsi yang digunakan yaitu kontap, 

suntik KB, susuk KB atau AKBR dan AKDR (Manuaba, 2010). 

Keluarga berencana (KB) adalah upaya mengatur kelahiran 

anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, 

melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai hak reproduksi 

untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas (profil kesehatan, 

2015). 

b. Macam Kontrasepsi 
 

1) Metode Alamiah 
 

a) Metode Kalender 
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Metode kalender risiko bagi kesehatan : tidak ada 

Efek samping : tidak ada 

b) Senggama terputus 
 

(1) Mekanisme : metode keluarga berencana tradisional, 

diaman pria mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari 

vagina sebelum pria mencapai ejakulasi. 

(2) Efektivitas : bila dilakukan secara benar, risiko 

kehamilan adalah 4 diantara 100 ibu dalam 1 tahun 

(3) Keuntungan khusus bagi kesehatan : tidak ada 
 

(4) Risiko bagi kesehatan : tidak ada 
 

(5) Efek samping : tidak ada (buku saku pelayanan 

kesehatan, 2013). 

2) Kondom 
 

Senggama terputus, pantang berkala atau spermisida tidak 

digunakan setiap saat melakukan hubungan seksual tetapi 

hanya digunakan pada masa atau minggu subur. (Manuaba, 

2010) 

a) Cara kerja kondom 
 

Menampung spermatozoa sehingga tidak masuk ke dalam 

serviks. Konsep kerja kondom adalah menghalangi 
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tertumpahnya sperma ke dalam vagina sehingga 

spermatozoa tidak mungkin masuk ke dalam rahim dan 

seterusnya. Kegagalan kondom dapat terjadi bila karet 

kondom bocor atau robek, dan penarikan penis setelah 

lemah sehingga sebagian sperma dapat masuk ke vagina 

(Manuaba, 2010) 

b) Keuntungan kontrasepsi kondom : 
 

(1) Murah 
 

(2) Mudah didapat 
 

(3) Tidak perlu pengawasan medis 
 

c) Kerugian kontrasepsi kondom 
 

(1) Kenikmatan terganggu 
 

(2) Mungkin alergi terhadap karet atau jelinya yang 

mengandung spermisid (Manuaba, 2010) 

d) Cara pemakaian kondom menurut jenisnya 
 

(1) Kondom pria 
 

(a) Kondom dikeluarkan dari tempatnya 
 

(b) Kondom dipasang pada penis setelah tegang 
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(c) Kondom dipasang dan selanjutnya digulirkan 

sehingga seluruh penis dalam terlindungi oleh 

kondom 

(d) Setelah ejakulasi penis akan mengalami resolusi 
 

(e) Penis ditarik dari vagina dan kondom dilepas. 
 

(2) Kondom wanita 
 

(a) Spermisid dioleskan pada serviks cup 
 

(b) Servikal cup (diafragma) siap untuk dipasang. 
 

(c) Memasukan dengan cara paling menyenangkan 

(tanpa rasa sakit). 

(d) Posisi pemasangan yang benar (tepi anterior 

dibawah simfisis, bagian atas diafragma, tepi 

posteriornya berada di forniks posterior, tangan 

melakukan evaluasi apakah serviks telah menutup). 

(e) Setelah selesai diafragma dilepas dengan tangan. 

(Manuaba, 2010) 

3) Kontrasepsi Hormonal 
 

Menurut buku saku pelayanan kesehatan tahun 2013. 
 

a) Pil kombinasi 
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(1) Mekanisme : pil kombinasi menekan ovulasi,  

mencegah implantasi, mengentalkan lendir serviks 

sehingga sulit dilalui oleh sperma, dan mengganggu 

pergerakan tuba fallopi sehingga transportasi telur 

terganggu. Pil ini diminum setiap hari. 

(2) Efektivitas : bila digunakan secara benar, risiko 

kehamilan kurang dari 1 diantara 100 ibu dalam 1 

tahun. 

(3) Keuntungan khusus bagi kesehatan : mengurangi risiko 

kanker simptomatik. Dapat mengurangi risiko kista 

ovarium, dan anemia defisiensi besi. Mengurangi nyeri 

haid, masalah perdarahan haid, nyeri saat ovulasi, 

kelebihan rambut pada wajah dan tubuh, gejala 

sindromovarium polikistik, dan gejala endrometriosis. 

(4) Risiko bagi kesehatan : gumpalan darah vena dalam 

tungaki atau paru-paru (sangatjarang), stroke dan 

serangan jantung (amat sangat jarang) 

(5) Efek samping : perubahan pola haid (haid jadi sedikit 

atau semakin pendek, haid tidak teratur, haid jarang, 

atau tidak haid), sakit kepala, pusing, mual, nyeri 
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payudara, perubahan berat badan, perubahan suasana 

perasaan, jerawat (dapat membaik atau meburuk, tapi 

biasanya membaik), dan peningkatan tekanan darah 

(Buku saku pelayanan kesehatan, 2013). 

b) Suntikan kombinasi 
 

(1) Mekanisme : suntikan kombinasi menekan ovulasi, 

mengentalkan lendir serviks sehingga penetrasi sperma 

terganggu, atrofi pada endometrium sehingga 

implantasi terganggu, dan menghambat transportasi 

gamet oleh tuba. Suntikan ini diberikan sekali tiap 

bulan. 

(2) Efektivitas : bila digunakan secara benar, risiko 

kehamilan kurang dari 1 diantara 100 ibu dalam 1 

tahun. 

(3) Keuntungan khusus bagi kesehatan : penelitian 

mengenal hal ini masih terbatas, namun diduga mirip 

dengan pil kombinasi yaitu : mengurangi risiko kanker 

endometrium, kanker ovarium, penyakit radang 

panggul simptomatik. Dapat mengurangi risiko kista 

ovarium, dan anemia defisensi zat besi. Mengurangi 
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nyeri haid, masalah perdarahan haid, nyeri saat ovulasi, 

kelebihan rambut pada wajah dan tubuh, gejala 

sindromovarium polikistik, dan gejala endometriosis. 

Risiko bagi kesehatan : penelitian mengenai hal ini 

masih terbatas, namun diduga mirip dengan pil 

kombinasi yaitu : gumpalan darah di vena dalam 

tungkai atau paru-paru (sangat jarang), stoke dan 

serangan jantung (amat sangat jarang). 

(4) Efek samping : perubahan pola haid (haid jadi sedikit 

atau semakin pendek, haid tidak teratur, haid 

memanjang, haid jarang atau tidak haid), sakit kepala, 

pusing, nyeri payudara, kenaikan berat badan (Buku 

Saku Pelayanan Kesehatan, 2013). 

c) Suntikan Progestin 
 

(1) Mekanisme : suntikan progestin mencegah ovulasi, 

mengentalkan lendir serviks sehingga penetrasi sperma 

terganggu, menjadikan selaput rahim tipis dan atrofi, 

dan menghambat transportasi gamet oleh  tuba. 

Suntikan diberikan 3 bulan sekali (DPMA). 
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(2) Efektivitas : bila digunakan dengan benar, risiko 

kehamilan kurang dari 1 diantara 100 ibu dalam 1 

tahun. Kesuburan tidak langsung kembali setelah 

berhenti, biasanya dalam waktu beberapa bulan. 

(3) Keuntungan khusus bagi kesehatan : mengurangi risiko 

kanker endometrium dan fibroid uterus. Dapat 

mengurangi risiko penyakit radang panggul 

simptomatik dan anemia defisensi besi. Mengurangi 

gejala endometriosis dan krisis sel sabit pada ibu 

dengan anemia sel sabit. 

(4) Risiko bagi kesehatan : tidak ada 
 

(5) Efek samping : perubahan pola haid (haid tidak teratur 

atau memanjang dalam 3 bulan pertama, haid jarang, 

tidak teratur atau tidak dalam 1 tahun), sakit kepala, 

pusing, kenaikan berat badan, perut kembung atau tidak 

nyaman, perubahan suasana perasaan, dan penurunan 

hasrat seksual. 
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d) Implant 
 

(1) Definisi 
 

Kontrasepsi implant adalah metode kontrasepsi yang 

diinersikan pada bagian subdermal yang hanya 

mengandung progestin dengan masa kerja panjang, 

dosis rendah, dan reversible untuk wanita. 

(2) Jenis-jenis kontrasepsi impant 
 

(a) Norplant 
 

(b) Implanon 
 

(c) Jadena atau indoplant 
 

(d) Uniplant 
 

(e) Capnoror 
 

(3) Keuntungan 
 

(a) Daya guna tinggi 
 

(b) Perlindungan jangka panjang sampai 5 tahun 
 

(c) Pengembalian kesuburan yang cepat 
 

(d) Tidak memerlukan pemeriksaan dalam 
 

(e) Tidak menganggu kegiatan senggama 
 

(f) Tidak menganggu ASI 
 

(g) Pasien hanya kembali ke klinik bila ada keluhan 
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(h) Dapat dicabut setiap saat 
 

(i) Mengurangi jumlah darah menstruasi 
 

(4) Kerugian 
 

(a) Nyeri kepala 
 

(b) Peningkatan berat badan 
 

(c) Jerawat 
 

(d) Perubahan perasaan atau mood atau kegelisahan 
 

(e) Tidak memberikan efek protektif terhadap infeksi 

menular seksual termasuk AIDS 

(f) Pasien tidak dapat menghentikan sendiri 

kontrasepsi 

(g) Efektivitas menurun bila menggunakan obat-obatan 

tuberculosis atau obat epilepsy 

(h) Insiden kehamilan ektopik sedikit lebih tinggi 

(Hidayati,2011). 

(5) Mekanisme : kontrasepsi implant menekan ovulasi, 

mengentalkan lendir serviks, menjadikan selaput rahim 

tipis dan atrofi, dan mengurangi transportasi sperma. 

Implant dimasukan di bawah kulit dan dapat bertahan 

hingga 3-7 tahun, tergantung jenisnya. 
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(6) Efektivitas : pada umumnya, risiko kehamilan kurang 

dari 1 di antara 100 ibu dalam 1 tahun. 

(7) Keuntungan khusus bagi kesehatan : mengurangi risiko 

penyakit radang panggul simptomatik. Dapat 

mengurangi risiko anemia defisiensi besi. 

(8) Risiko bagi kesehatan : tidak ada 
 

(9) Efek samping : perubahan pola haid (pada beberapa 

bulan pertama : haid sedikit dan singkat, haid tidak 

teratur lebih dari 8 hari, haid jarang, atau tidak haid; 

setelah satu tahun: haid sedikit dan singkat, haid tidak 

teratur, dan haid jarang), sakit kepala, pusing, 

perubahan suasana perasaan, perubahan berat badan, 

jerawat (dapat membaik atau memburuk), nyeri 

payudara, nyeri perut, dan mual. 

e) Pil progesteon 
 

(1) Mekanisme : minipil menekan sekresi gonadotropin 

dan sintesis steroid seks di ovarium, endometrium 

mengalami transformasi lebih awal sehingga implantasi 

lebih sulit, mengentalkan lendir serviks sehingga 

menghambat penetrasi sperma, mengubah motilitas 
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tuba sehingga transportasi sperma terganggu. Pil 

diminum setiap hari. 

(2) Efektivitas : bila digunakan secara benar, risiko 

kehamilan kurang dari 1 di antara 100 ibu dalam 1 

tahun 

(3) Keuntungan khusus bagi kesehatan : tidak ada 
 

(4) Risiko bago kesehatan : (minipil) tidak ada 
 

(5) Efek samping : perubahan pola haid (menunda haid 

lebih lama pada ibu menyusui, haid tidak teratur, haid 

memanjang atau sering, haid jarang, atau tidak haid), 

sakit kepala, pusing, perubahan suasana perasaan, nyeri 

payudara, nyeri perut, dan mual. 

c. Alat Kontrasepsi Dalam Rahim 
 

Menurut buku saku pelayanan kesehatan tahun 2013 h.248-250 
 

1) Mekanisme : Dalam Rahim AKDR dimasukan ke dalam 

uterus. AKDR mengambat kemampuan sperma untuk 

masuk ke tuba fallopi, mempengaruhi fertilisasi sebelum 

ovum mencapai kavum uteri, mencegah sperma dan ovum 

bertemu, mencegah implantasi telur dalam uterus. 
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2) Efektivitas : pada umumnya, risiko kehamilan kurang dari 
 

1 diantara 100 ibu dalam 1 tahun. Efektivitas dapat 

bertahan lam hingga 12 tahun. 

3) Keuntungan khusus bagi kesehatan : mengurangi risiko 

kanker endometrium. 

4) Risiko bagi kesehatan : dapat menyebabkan anemia bila 

cadangan besi ibu rendah sebelum pemasangan dan AKDR 

menyebabkan haid yang lebih banyak. Dapat menyebabkan 

penyakit radang panggul bila ibu sudah terinfeksui 

clamidia atau gonorea sebelum pemasangan. 

5) Efek samping : perubahan pola haid terutama dalam 3-6 

bulan pertama (haid memanjang dan banyak, haid tidak 

teratur, dan nyeri haid). 

d. Kontrasepsi mantap 
 

Menurut saku pelayanan kesehatan tahun 2013 
 

1) Tubektomi 
 

a) Mekanisme : menutup tuba fallopi (mengikat dan 

memotong atau memasang cincin), sehingga sperma 

tidak dapat bertemu dengan ovum. 

Asuhan Kebidanan Berkelanjutan..., Khoti Puji Astuti, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2018



 
 
 

b) Efektivitas : pada umumnya, risiko kehamilan kurang 

dari 1 di antara 100 dalam 1 tahun. 

c) Keuntungan khusus bagi kesehatan : mengurangi risiko 

penyakit radang panggul. Dapat mengurangi risiko 

kanker endometrium. 

d) Risiko bagi kesehatan : nyeri testis atau skrotum 

(jarang), infeksi di lokasi operasi (sangat jarang), dan 

hematoma (jarang). Vasektomi tidak mempengaruhi 

hasrat seksual, fungsi seksual pria ataupun 

maskulinitasnya. 

e) Efek samping : tidak ada 
 

e. Penapisam Calon Akseptor KB 
 

Tujuan utama penapisan klien sebelum pemberian suatu 

metode kontrasepsi misalnya pil, suntik, atau AKDR adalah 

untuk menentukan apakah ada: 

1) Kehamilan 
 

2) Keadaan yang menbutuhkan perhatian khusus 
 

3) Masalah, misalnya diabetes atau tekanan darah tinggi yang 

membutuhkan pengamatan dan pengelolaan lebih lanjut 

(Prawiroharjdo, 2013). 
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Tabel 2.3 penapisan metode hormonal (pil, suntik, dan 

implant) 

No Pertanyaan Ya Tidak 
1 Apakah hari pertama haid terakhir 7 hari yang lalu atau   

 lebih   
2 Apakah anda menyusui dan kurang dari 6 minggu pasca   

 persalinan   
3 Apakah mengalami perdarahan / perdarahan bercak antara   

 haid setelah senggama   
4 Apakah pernah ikterus pada kulit atau mata   
5 Apakah pernah sakit kepala hebat atau gangguan visual   
6 Apakah pernah nyeri hebat pada betis, paha atau dada,   

 atau tungkai bengkak (oedema)   
7 Apakah pernah tekanan darah diatas 160 mmHg (sitolik)   

 atau 90 mmHg (diastolic)   
8 Apakah ada massa atau benjolan pada payudara   
9 Apakah anda sedang minum obat-obatan anti kejang   

  (epilepsi)  
 
 

Tabel 2.4 penapisan pada metode kontrasepsi AKDR 
 

No Pertanyaan Ya Tidak 
 

1 Apakah hari pertama haid terakhir 7 hari yang lalu 
2 Apakah klien (pasangan) mempunyai pasangan seks 

yang lain 
3 Apakah pernah mengalami penyakit radang panggul 

atau kehamilan ektopik 
4 Apakah pernah mengalami haid banyak (lebih 1-2 

pembalut tiap 4 jam) 
5 Apakah pernah mengalami haid lama (lebih dari 8 hari) 
6 Apakah pernah mengalami disminorhea berat yang 

membutuhkan analgetik dan/ istirahat baring 
7 Apakah pernah mengalami perdarahan atau perdarahan 

bercak antara haid atau istirahat baring 
8 Apakah pernah mengalami perdarahan atau perdarahan 

bercak antara haid atau setelah senggama 
9 Apakah pernah mengalami gejala jantung valvular atau 

  congenital  
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a) Penapisan calon akseptor keluarga berencana 
 

Penapisan yang dilakukan pada calon akseptor baru 

kontrasepsi hormonal yaitu dengan menanyakan kepada 

klien apakah hari pertama haid terakhir 7 hari atau lebih, 

menyusui dan kurang dari 6 minggu pasca salin, 

mengalami perdarahan/perdarahan bercak antara haid 

setelah senggama, icterus pada kulit atau sclera mata, 

nyeri kepala hebat atau gangguan visual, nyeri hebat pada 

betis, paha atau dada, tungkak bengkak, tekanan darah 

diatas 160 mmHg (sistolik) atau 90 mmHg (diastolic), 

terdapat massa atau benjolan pada payudara, sedang 

minum obat-obatan epilepsy. Jika didapati salah satu dari 

hal tersebut maka penggunaan kontrasepsi hormonal tidak 

dianjurkan / tidak diperbolehkan. 

b) Penapisan kontrasepsi AKDR 
 

Penapisan yang dilakukan pada calon akseptor kontrasepsi 

AKDR yaitu dengan menanyakan kepada klien apakah 

hari pertama haid terakhir 7 hari atau lebih, klien (atau 

pasangan) mempunyai pasangan seks lain, menderita 

Infeksi Menular Seks atau IMS, penyakit radang panggul 
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atau kehamilan ektopik, mengalami haid banyak (. 1-2 

pembalut tiap 4 jam), haid lama (>8 hari), dismenorhea 

berat yang membutuhkan analgetik dan atau istirahat 

baring, perdarahan/ perdarahan bercak antara haid atau 

setelah senggama, gejala penyakit jantung atau kongenital. 

Jika ditemukan salah satu dari hal tersebut maka pengguna 

kontrasepsi AKDR tidak dianjurkan/tidak diperbolehkan. 

c) Penapisan metode kontrasepsi mantap 
 

(1) Tubektomi 
 

Penapisan yang dilakukan yaitu apakah keadaan 

umum klien baik, tidak ada tanda-tanda penyakit 

jantung, paru, ginjal, keadaan emosi tenang, tekanan 

darah <160/100 mmHg, berat badan 35-85 kg, riwayat 

SC (tanpa perlekatan), riwayat radang panggul, 

kehamilan etopik, apendiksitis dalam batas normal, 

HB ≥8 gr%. Jika didapat tanda-tanda tersebut, 

tubektomi dapat dilakukan di fasilitas rawat jalan. Tapi 

jika keadaan emosional cemas/takut, DM tidak 

terkontrol, riwayat gangguan pembekuan darah, ada 

tanda penyakit jantung, paru atau ginjal, tekanan darah 
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≥ 160-100 mmHg, berat badan >85 atau < 35 kg, 

riawayat operasi abdomen dengan pelekatan atau 

terdapat kelainan pada px panggul, Hb < 8 gr% maka 

tubektomi dilakukan di fasilitas rujukan. 

(2) Vasektomi 
 

Penapisan yang dilakukan yaitu apakah keadaan  

umum klien baik, tidak ada penyakit jantung, peru, 

ginjal, keadaan emosi tenang, tekanan darah <160-100 

mmHg, tidak ada infeksi atau kelainan scrotum, Hb > 

8gr%. Jika didapati tanda-tanda tersebut maka 

vasektomi dapat dilakukan di fasilitas rawat jalan.  

Tapi jika keadaan emosi klien takut/cemas, DM tidak 

terkontrol, riwayat gangguan pembekuan darah, ada 

tanda penyakit jantung, paru atau ginjal, tekanan darah 

≥ 160-100 mmHg, ada tanda-tanda infeksi atau 

kelainan scrotum, Hb <8 gr% maka vasektomi 

dilakukan di fasilitas rujukan. 

f. Manfaat Kontrasepsi 
 

1) Efektif bila digunakan dengan benar 
 

2) Tidak menggangu produksi ASI 
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3) Tidak mengganggu kesehatan klien 
 

4) Tidak mempunyai pengaruh sistemik 
 

5) Murah dan dapat dibeli secara umum 
 

6) Tidak perlu resep dokter atau pemeriksaan kesehatan 

khusus 

7) Metode kontrasepsi sementara bila metode kontrasepsi 

lainnya harus ditunda. (Affandi,dkk,2011). 

B. Tinjauan Asuhan Kebidanan 
 

1. Manajemen 7 langkah Varney : 
 

a. Langkah I (pertama) : Pengumpulan Data Dasar 
 

Pada langkah pertama ini dilakukan pengkajian dengan 

mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi 

keadaan klien secara lengkap, yaitu: 

1) Riwayat kesehatan 
 

2) Pemeriksaan fisik pada kesehatan 
 

3) Meninjau catatan terbaru atau catatan sebelumnya 
 

4) Meninjau data laboratorium dan membandingkan dengan hasil 

studi 

Pada langkah pertama ini dikumpulkan semua informasi yang 

akurat dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. 
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Bidan mengumpulkan data dasar awal yang lengkap. Bila klien 

mengalami komplikasi yang perlu dikonsultasikan kepada 

dokter dalam manajemen kolaborasi bidan akan melakukan 

konsultasi. (Mangkuji, 2012) 

b. Langkah II (kedua) : Interpretasi Data Dasar 
 

Pada langkah ini dilakukan interpretasi data yang benar terhadap 

diagnose atau masalah dan kebutuhan klien berdasarkan intepretasi 

yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Data dasar 

yang sudah dikumpulkan diinterpretasikan sehingga ditemukan 

masalah atau diagnosa yang spesifik. Masalah sering berkaitan 

dengan pengalaman wanita yang di identifikasikan oleh bidan. 

Masalah ini sering menyertai diagnosa. Sebagai contoh yaitu 

wanita trimester ketiga merasa takut terhadap proses persalinan 

dan persalinan yang sudah tidak dapat ditunda lagi. Perasaan takut 

tidak termasuk dalam kategori “nomenklatur standar diagnose” 

tetapi tentu akan menciptakan suatu masalah yang membutuhkan 

pengkajian lebih lanjut dan memerlukan suatu perencanaan untuk 

mengurangi rasa sakit.(Mangkuji, 2012) 

c. Langkah III (ketiga) : Mengidentifikasikan diagnosa atau masalah 

potensial 
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Pada langkah ini kita mengidentifikasikan masalah atau diagnosa 

potensial lain berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosa yang 

sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila 

memungkinkan dilakukan pencegahan, sambil mengamati klien, 

bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila diagnose atau masalah 

potensial benar-benar terjadi (Mangkuji,2012) 

d. Langkah IV (keempat) : mengidentifikasi dan menetapkan 

kebutuhan yang memerlukan penanganan segera 

Mengantisipasi masalah atau diagnosa yang akan terjadi lainnya, 

dapat menjadi tujuan yang diharapkan, karena telah ada masalah 

atau diagnosis yang teridentifikasi (Varney,2007). 

e. Langkah V (kelima) : merencanakan asuhan yang menyeluruh 

Langkah ini merupakan pengembangan masalah data diagnosis 

yang diidentifikasi baik pada saat ini maupun yang dapat 

diantisipasi serta perawatan kesehatan yang dibutuhkan (Varney, 

2007). 

f. Langkah VI (keenam) : melaksanakan perencanaan 
 

Langkah ini adalah melaksanakan rencana perawatan secara 

menyeluruh, dapat dilaksanakan oleh bidan atau dilakukan 

sebagaian oleh ibu atau orang tua, bidan, atau tim kesehatan. 

Asuhan Kebidanan Berkelanjutan..., Khoti Puji Astuti, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2018



 
 
 

g. Langkah VII (terakhir) : Evaluasi 
 

Merupakan tindakan untuk memeriksa apakah rencana perawatan 

yang dilakukan benar-benar telah mencapai tujuan, yaitu 

memenuhi kebutuhan ibu (Varney,2007). 

2. Pendokumentasian Metode SOAP 
 

Dokumentasi SOAP (Subyektif, Obyektif, Assesment, Planning) 
 

a. Subyektif 
 

1) Pendokumentasian hasil pengumpulan data klien melalui 

anamnesa 

2) Berhubungan dengan masalah dari sudut pandang klien 

(eksresi mengenai keluhan dan kekhawatirannya) 

3) Pada orang yang bisu dibelakang diberi tanda o atau x 
 

b. Obyektif 
 

1) Pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik klien 
 

2) Hasil pemeriksaan laboratorium / pemeriksaan diagnostik lain 
 

3) Informasi dari keluarga atau orang lain 
 

c. Assasment 
 

1) Pendokumentasian hasil assessment dan interprestasi 

(kesimpulan) data subyektif dan obyektif 
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2) Diagnose / masalah 
 

3) Diagnose / masalah potensial 
 

4) Antisipasi diagnosa / masalah potensial / tindakan segera 
 

d. Planning 
 

Pendokumentasian tindakan dan evaluasi meliputi asuhan mandiri. 

Kolaborasi, tes diagnosa / laboratorium, konseling dan tindak 

lanjut (follow up) (Mangkuji,2012). 

C. Tinjauan Landasan Hukum 
 

Standard profesi bidan diatur dalam KepMenKes RI Nomor 

369/MENKES/III/2007 yang berisi tentang standar profesi ini terdiri dari 

standar kompetensi bidan di Indonesia, Standar Pendidikan, Standar 

pelayanan kebidanan dan kode etik profesi. Standar profesi ini wajib 

dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap bidan dalam mengamalkan amanat 

profesi kebidanan. 

1. Kewenangan Bidan 
 

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

tentang penyelenggaraan praktik bidan pada pasal 9 dijelaskan bahwa 

bidan dalam menjalankan praktinya, berwenang untuk memberikan 

pelayanan yang meliputi pelayanan kesehatan ibu, pelayanan 

kesehatan anak dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan 
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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 dan konseling tentang kesehatan 

reproduksi perempuan dan KB tercantum pada pasal 12. 

2. Wewenang bidan berdasarkan 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 (KepMenKes RI, 

2010) 

3. Standar Kompetensi Bidan 
 

Dalam tugasnya seorang bidan juga mempunyai kompetensi dalam 

pekerjaanya, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia No. 369/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi 

Bidan, Standar Kompetensi Bidan meliputi : 
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a. Kompetensi ke 1 : bidan mempunyai persyaratan pengetahuan dan 

keterampilan dari ilmu-ilmu social, kesehatan masyarakat dan etik 

yang membentuk dasar dari asuhan yang bermutu tinggi sesuai 

dengan budaya, untuk wanita, bayi baru lahir, dan keluarganya. 

b. Kompetensi ke 2 : bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, 

pendidikan kesehatan yang tanggap terhadap budaya dan 

pelayanan menyeluruh di masyarakat dalam rangka untuk 

meningkatkan kehidupan keluarga yang sehat, perencanaan 

kehamilan dan kesepian menjadi orang tua. 

c. Kompetensi ke 3 : bidan memberi asuhan antenatal bermutu tinggi 

untuk mengoptimalkan kesehatan selama kehamilan yang meliputi: 

deteksi dini, pengobatan atau rujukan dari komplikasi tertentu. 

d. 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 utnuk mengoptimalkan kesehatan 

wanita dan bayinya yang baru lahir. 

e. Kompetensi ke 5 : bidan memberikan asuhan pada ibu nifas dan 

menyusui yang bermutu tinggi dan tanggap terhadap budaya 

setempat. 
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f. Kompetensi ke 6 : bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, 

komprehensif pada bayi baru lahir sehat sampai dengan 1 bulan. 

g. Kompetensi ke 7 : bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, 

komprehensif pada bayi dan balita sehat (1 bulan – 5 tahun) 

h. Kompetensi ke 8 : bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi 

dan komprehensif pada keluarga, kelompok dan masyarakat sesuai 

dengan budaya setempat. 

i. Kompetensi ke 9 : melaksanakan asuhan kebidanan pada 

wanita/ibu dengan gangguan sitem reproduksi. 

D. Hipertensi 
 

1. Pengertian 
 

Hipertensi dalam kehamilan merupakan 5-15 % penyulit 

kehamilan dan merupakan salah satu dari tiga penyebab tertinggi 

mortalitas dan morbiditas ibu bersalin. Di Indonesia mortalitas dan 

morbiditas hipertensi dalam kehamilan juga masih cukup tinggi. Hal 

ini disebabkan selain oleh etiologi tidak jelas, juga oleh perawatan 

dalam persalinan masih ditangani oleh petugas non medic dan sistem 

rujukan yang belum sempurna. Hipertensi dalam kehamilan dapat 

dialami oleh semua lapisan ibu hamil sehingga pengetahuan tentang 

pengelolaan hipertensi dalam kehamilan harus benar-benar dipahami 
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oleh semua tenaga medic di pusat maupun di daerah. Hipertensi ialah 

tekanan darah sistolik dan diastolik ≥ 140/90 mmHg. (prawiroharjdo, 

2010) 

2. Klasifikasi 
 

Klasifikasi yang dipakai di Indonesia adalah berdasarkan 

Report of the National High Blood Preassure Education Program 

Working Group on High Blood Preassure in Pregnancytahun 2001, 

ialah : 

a. Hipertensi Kronik adalah hipertensi yang timbul sebelum umur 

kehamilan 20 minggu atau hipertensi yang pertama kali diagnosis 

setelah umur kehamilan 20 minggu dan hipertensi menetap sampai 

12 minggu pascapersalinan. 

b. Preeklampsia adalah hipertensi yang timbul setelah 20 minggu 

kehamilan disertai dengan proteinuria. 

c. Eklampsia adalah preeclampsia yang disertai dengan kejang- 

kejang dan/atau koma. 

d. Hipertensi kronik dengan superimposed preeklampsia adalah 

hipertensi kronik disertai tanda-tanda preeklamsia atau hipertensi 

kronik disertai dengan proteinuria. 
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e. Hipertensi gestasional (disebut juga transient hypertention) adalah 

hipertensi yang timbul pada kehamilan tanpa disertai proteinuria 

dan hipertensi menghilang setelah 3 bulan pascapersalinan atau 

kehamilan dengan tanda-tanda preeklampsia tetapi tanpa 

proteinuria. (prawirohardjo, 2010) 

3. Faktor Resiko 
 

Terdapat banyak factor resiko untuk terjadinya hipertensi dalam 

kehamilab yang dapat dikelompokan dalam factor risiko sebagai 

berikut : 

a. Primigravida, primipaternitas. 
 

b. Hiperplasentosis, misalnya mola hidatidosa, kehamilan multiple, 

diabetes mellitus, hidrops fetalis, dan bayi besar 

c. Umur yang ekstrim 
 

d. Riwayat keluarga pernah preeclampsia/eklampsia 
 

e. Penyakit-penyakit ginjal dan hipertensi yang sudah ada sebelum 

hamil. 

f. Obesitas 
 

4. Patofisiologi 
 

Penyebab hipertensi dalam kehamilan hingga kini belum diketahui 

dengan jelas. Banyak teori telah dikemukakan tentang terjadinya 
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tentang terjadinya hipertensi dalam kehamilan, tetapi tidak ada satu 

pun teori tersebut yang dianggap mutlak benar. Teori-teori yang 

sekarang banyak dianut adalah : 

a. Teori kelainan vaskularisasi plasenta 
 

b. Teori iskemia plasenta, radikal bebas dan disfungsi endotel 
 

c. Teori intoleransi imunologik antara ibu dan janin. 
 

d. Teori adaptasi kardiovaskuler genetic 
 

e. Teori defisiensi gizi 
 

f. Teori inflamasi 
 

5. Hipertensi kronik 
 

a. Definisi 
 

Hipertensi kronik dalam kehamilan adalah hipertensi yamg 

didapatkan sebelum timbulnya kehamilan. Apabila tidak diketahui 

adanya hipertensi sebelum kehamilan, maka hipertensi kronik 

didefinisikan bila didapatkan tekanan darah sistolik 140 mmHg 

atau tekanan darah diastolic ≥90 mmHg sebelum umur kehamilan 

20 minggu. 
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b. Etiologi 
 

Hipertensi kronik dapat disebabkan primer : idiopatik 90% dan 

sekunder 10 %, berhubungan dengan penyakit ginjal, vascular 

kolagen, endokrin, dan pembuluh darah. 

c. Diagnosis 
 

Diagnosis hipertensi kronik ialah bila didapatkan hipertensi yang 

telah timbul sebelum kehamilan, atau timbul hipertensi < 20 

minggu umur kehamilan. 

Ciri-ciri hipertensi kronik : 
 

1) Umur ibu relartif tua diatas 35 tahun 
 

2) Tekanan darah sangat tinggi 
 

3) Umumnya multipara 
 

4) Umumnya ditemukan kelainan jantung, ginjal dan diabetes 

mellitus 

5) Obesitas 
 

6) Penggunaan obat-obatan antihipertensi sebelum kehamilan 
 

7) Hipertensi yang menetap pascapersalinan 
 

d. Dampak hipertensi pada kehamilan 
 

1) Dampak pada ibu 
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Bila perempuan hamil mendapat monoterapi untuk 

hipertensinya, hipertensi dapat terkendali, maka hipertensi kronik 

tidak berpengaruh buruk pada kehamilan, meski tetap mempunyai 

risiko terjadinya solusio plasenta, ataupun superimposed 

preeclampsia. 

Hipertensi kronik yang diperberat oleh kehamilan akan 

memberi tanda (a) kenaikan mendadak tekanan darah, yang 

akhirnya disusul proteinuria dan (b) tekanan darah sistolik > 200 

mmHg diastolic > 130 mmHg, dengan akibat segera terjadi 

oliguria dan gangguan ginjal. 

Penyulit hipertensi kronik pada kehamilan ialah solusio 

plasenta : resiko terjadinya solusio plasenta 2-3 kali pada 

hipertensi kronik dan superimposed preeclampsia. 

2) Dampak janin 
 

Dampak hipertensi kronik pada janin ialah pertumbuhan janin 

terhambat atau fetal growth restriction, intra uterine growth 

restriction (IUGR. Insidens fetal growth restriction berbanding 

langsung dengan derajat hipertensi yang disebabkan menurunnya 

perfusi uteroplasenta, sehingga menimbulkan insufisiensi plasenta. 

Dampak lain pada janin ialah peningkatan persalinan preterm. 
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e. Penatalaksanaan pada hipertensi kronik 
 

1) Pengelolaan pada kehamilan 
 

Tujuan pengelolaan hipertensi kronik dalam kehamilan adalah 

meminimalkan atau mencegah dampak buruk pada ibu ataupun 

janin akibat hipertensinya sendiri ataupun akibat obat-obatan 

antihipertensi. 

Secara umum berarti mencegah terjadinya hipertensi ringan 

menjadi lebih berat (pregnancy aggravated hypertension), yang 

dapat dicapai dengan cara farmakologi atau perubahan pola hidup 

seperti, diet, merokok, alcohol, dan substance abuse. 

Terapi hipertensi kronik berat hanya mempertimbangkan 

keselamatan ibu, tanpa memandang status kehamilan. Hal ini 

menghindadri CVA, infark miokard, serta disfungsi jantung dan 

ginjal. 

Antihipertensi diberikan : 
 

a) Sedini mungkin pada batas tekanan darah dianggap hipertensi, 

yaitu pada stage I hipertensi tekanan darah sistolik ≥140 

mmHg, tekanan darah diastolic ≥ 90 mmHg, 

b) Bila terjadi disfungsi end organ. 
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c) Jenis antihipertensi yang digunakan pada hipertensi kronik, 

ialah 

(1) Metilpoda : dosis awal 500 mg 3 x perhari, maksimal 3 

gram per hari 

(2) Calcium-channel-blockers : Nefidipine dosis bervariasi 30- 

90 mg per hari. 

(3) Diuretic thiazide : tidak diberikan karena akan 

mengganggu volume plasma sehingga mengganggu aliran 

darah utero-plasenta. 

2) Persalinan pada kehamilan hipertensi kronik 
 

Sikap terhadap persalinan ditentuakan oleh derajat tekanan 

darah dan perjalanan klinik. Bila didapatkan tekanan darah yang 

terkendali, perjalanan kehamilan normal, pertumbuhan janin 

normal, dan volume amnion normal, maka dapat diteruskan sampai 

aterm. 

Bila terjadi komplikasi dan kesehatan janin bertambah buruk, 

maka segera terminasi dengan induksi persalinan maupun sc, tanpa 

memandang umur kehamilan. Secara umum persalinan diarahkan 

pervaginam, termasuk hipertensi dengan superimposed 

preeclampsia, dan hipertensi kronik yang tambah berat. 
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3) Perawatan pascapersalinan 
 

Perawatan pascapersalinan sama seperti preeclampsia. Edema 

serebri, edema paru, gangguan ginjal, dapat terjadi 24-36 jam 

pascapersalinan. Setelah persalinan 6 jam pertama resistensi 

(tahanan) perifer meningkat. Akibatnya, terjadi peningkatan kerja 

ventrikel ke dalam intravaskuler. Perlu terapi lebih cepat dengan 

atau tanpa diuretik. Banyak perempuan dengan hipertensi krnik 

dan superimposed preeclampsia, mengalami pengurangan volume 

darah (hipovolemia). Terapi terbaik bila terjadi perdarahan ialah 

pemberian tranfusi darah. 

6. Preeklampsia 
 

a. Preeclampsia ringan 
 

1) Definisi 
 

Preeclampsia ringan adalah suatu sindroma spesifik kehamilan 

dengan menurunnya perfusi organ yang berakibat terjadinya 

vasospasme pembuluh darah dan aktivitas endotel. 

2) Diagnosis 
 

Diagnosis preeclampsia ringan ditegakkan berdasar atas 

timbulnya hipertensi disertai proteinuria dan/atau dema setelah 

kehamilan 20 minggu. 
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a) Hipertensi : sistolik/diastolik 140/90 mmHg. Kenaikan 

sistolik 30 mmHg dan kenaikan diastolik ≥ 15 mmHg tidak 

dipakai lagi sebagai kriteria preeclampsia 

b) Proteinuria : ≥300 mg/24 jam atau + 1 dipstick 
 

c) Edema : edema local tidak dimasukkan dalam kriteria 

preeclampsia, kecuali edema pada lengan, muka dan perut, 

edema generalisata. 

3) Penatalaksanaan 
 

a) Rawat jalan (ambulatoir) 
 

(1) Ibu hamil dengan preeclampsia ringan dapat dirawat 

secara rawat jalan. Dianjurkan ibu hamil banyak 

istirahat (berbaring/tidur miring), tetapi tidak harus 

mutlak selalu tirah baring. 

(2) Diet yang mengandung 2 g natrium atau 4-6  gram 

NaCl (garam dapur). 

(3) Diet diberikan cukup protein, rendah karbohidrat, 

lemak, dan garam, secukupnya 

(4) Tidak diberikan obat-obatan diuretic, antihipertensi, 

dan sedative. Dilakukan pemeriksaan laboratorium, Hb, 

hematocrit, fungsi hati, fungsi ginjal, dan urin lengkap. 
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b) Rawat Inap 
 

Kriteria preeclampsia ringan yang dirawat di rumah sakit 

ialah : 

(1) Bila tidak ada perbaikan tekanana darah, kadar 

proteinuria selama 2 minggu 

(2) Adanya satu atau lebih gejala dan tanda-tanda 

preeclampsia berat. 

Selama di rumah sakit, dilakukan anamnesis, 

pemeriksaan fisik, dan loratorium. Pemeriksaan 

kesejahteraan janin, berupa pemeriksaan USG dan 

Doppler khususnya untuk evaluasi pertumbuhan janin, 

berupa jumlah cairan amnion. Pemeriksaan nonstress 

test dilakukan 2 kali seminggu dan konsultasi dengan 

bagian mata, jantung, dan lain-lain. 

c) Perawatan obstetric yaitu sikap terhadap kehamilannya 

Pada kehamilan < 37 minggu, bila tekanan darah 

mencapai normotensive, selama perawatan, 

persalinannya ditunggu sampai aterm. 

Sementara itu, pada kehamilan aterm > 37 minggu, 

persalinan ditunggu sampai terjadi onset persalinan atau 
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dipertimbangkan untuk melakukan induksi persalinan 

pada taksiran tanggal persalinan. Persalinan dapat 

dilakukan secara spontan, bila perlu memperpendek 

kala II. 

b. Preeklampsi Berat 
 

1) Definisi 
 

Preeclampsia berat adalah preeclampsia dengan tekanan darah 

sistolik ≥ 160 mmHg dan tekanan darah diastolic ≥ 110 mmHg 

disertai proteinuria lebih 5/24 jam. 

2) Diagnosis 
 

Diagnosis ditegakkan berdasarkan kriteria preeclampsia berat 

sebagaimana tercantum di bawah ini 

a) Tekanan darah sitolik ≥ 160 mmHg dan tekanan darah 

diastolic ≥ 110 mmHg. Tekanan darah ini tidak menurun 

meskipun ibu hamil sudah dirawat dirumah sakit dan sudah 

menjalani tirah baring. 

b) Proteinuria lebih 5g/24 jam atau 4 + dalam pemeriksaan 

kualitatif 

c) Oliguria, yaitu produksi urin kurang dari 500 cc/24 jam. 
 

d) Kenaikan kadar keratin plasma 
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e) Gangguan visus dan serebral seperti penurunan kesadaran, 

nyeri kepala, skotoma dan pandangan kabur. 

f) Nyeri epigastrium atau nyeri pada kuadaran kanan atas 

abdomen (akibat teregangnya kapsula Glisson 

g) Edema paru-paru dan sianosis 
 

h) Hemolysis mikroangiopatik 
 

i) Trombositopenia berat < 100.000 sel/mm3 atau penurunan 

trombosit dengan cepat. 

j) Gangguan fungsi hepar ( kelusakan hepatoseluler) 

peningkatan kadar alanine dan aspartate aminotransferase 

k) Pertumbuhan janin intrauterine yang terhambat 
 

l) Sindroma HELLP 
 

3) Penatalaksanaan 
 

a) Penderita preeclampsia berat harus segera masuk ke rumah 

sakit umtul rawat inap dan dianjurkan tirah baring miring 

kiri 

b) Monitoring input cairan ( melalui oral ataupun infus) dan 

output cairan (melalui urin) menjadi sangat penting. 

Artinya harus dilakukan pengukuran secara tepat berapa 

jumlah cairan yang dimasukkan dan dikeluarkan melalui 
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urin. Jika terjadi tanda-tanda edema paru, segera dilakukan 

tindakan koreksi. Cairan yang diberikan dapat berupa (a) 

5% ringer-dekstrose atau cairan garam faali jumlah tetesan 

< 125 cc/ jam atau (b) infus dekstrose 5 % yang tiap 1 

liternya diselingi infus ringer laaktat ( 60-125 cc/jam) 500 

cc. 

Dipasang foley kateter untuk mengukur pengeluaran urin. 

Oliguria terjadi bila produksi urin < 30 cc/ jam dalam 2-3 

jam atau < 500 cc/24 jam. Diberikan antasida untuk 

menetralisirkan asam lambung sehingga bila mendadak 

kejang, dapat menghindari resiko aspirasi asam lambung 

yang sangat aman. Diet yang cukup protein, rendah 

karbohidrat, lemak dan garam. 

c) Pemberian obat antikejang 
 

Obat antikejang yang dberikan adalah : 
 

(1) MgSO4 
 

(2) Contoh obat yang lain yang dipakai untuk antikejang : 
 

(a) Diazepam 
 

(b) Fenotoin 
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Difenihidantoin obat antikejang untuk epilepsy 

telah banyak dicoba pada penderita eclampsia. 

Beberapa peneliti telah memakai bermacam-macam 

regimen. Fenotoin sedium mempunyai khasiat 

stabilisasi membrane neuron, cepat masuk jaringan 

otak dan efek antikejang terjadi 3 menit setelah 

injeksi intravena. Fenotoin sodium diberikan dalam 

dosis 15 mg/kg berat badan dengan pemberian 

intravena 50mg/menit. Hasilnya tidak lebih baik 

dari magnesium sulfate. Pengalaman pemakaian 

fenotoin di beberapa senter di dunia masih sedikit. 

Cara pemberian MgSO4 : 
 

(1) Loading dose : 4 gram MgSO4 intravena ( 40 % dalam 10 cc) 

selama 15 menit. 

(2) Maintenance dose 
 

Diberikan infus 6 gram dalam larutan Ringer/6jaam atau 

diberikan 4 atau 5 gram i.m. selanjutnya maintenance dose 

diberikan 4 gram i.m tiap 4-6 jam 
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(3) Syarat-syarat pemberian MgSO4 
 

(a) Harus tersedia antidotum MgSO4 bila terjadi intoksisasi 

yaitu kalsium glukonas 10 %/ 1 gr (10% dalam 10cc) 

diberikan i.v 3 menit. 

(b) Reflek patella (+) kuat. 
 

(c) Frekuensi pernafasan > 16 kali/menit, tidak ada tanda-tanda 

distress nafas. 

(4) Magnesium sulfate dihentikan bila : 
 

(a) Ada tanda-tanda intoksikasi 
 

(b) Setelah 24 jam pascapersalinan atau 24 jam setelah kejang 

terakhir. 

Pemberian magnesium sulfat dapat menurunkan risiko 

kematian ibu dan didapatkan 50 % dari pemberiannya 

menimbulkan efek flushes (rasa panas). 

d) Diuretikum tidak diberikan secara rutin, kecuali bila ada 

edema paru-paru, payah jantung kongestif atau anasarka. 

Diuretikum yang dipaki ialah Ferosemide 
 

e) Pemberian antihipertensi 
 

Jenis antihipertensi yang diberikan di Indonesia adalah : 

Nifedipin 
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Dosis awal : 10-20 mg, diulangi 30 menit bila perlu. Dosis 

maksimum 120 mg per 24 jam. 

Nifedipine tidak boleh diberikan sublingual karena efek 

vasodilitasi sangat cepat, sehingga hanya boleh diberikan 

per oral. 

f) Glukokortikoid 
 

Pemberian glukokortikoid untuk pematangan paru janin 

tidak merugikan ibu. Diberikan pada kehamilan 32-34 

minggu, 2x24jam. Obat ini juga diberikan pada sindrom 

HELLP. 

c. Eklampsia 
 

1) Gambaran klinik 
 

Eklampsia merupakan kasus akut pad penderita preeclampsia, 

yang disertai dengan kejang yang menyeluruh dan koma. 

2) Diagnosis banding 
 

Perdarahan otak, hipertensi, lesi otak, kelainan metabolic, 

meningitis, epilepsy introgenik. 

3) Perawatan eklampsia 
 

Perawatan dasar eklampsia yang utama ialah terapi suportif 

untuk stabilisasi fungsi vital, yang harus selalu diingat Airway, 
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Breathing, Circulation (ABC), mengatasi dan mencegah 

kejang, mengatasi hipoksemia dan asidemia mencegah trauma 

pada pasien pada waktu kejang, mengendalikan tekanan darah, 

khususnya pada waktu krisis hipertensi, melahirkan janin pada 

waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat. 

Perawatan medikametosa dan perawatan suportif eklampsia, 

merupakan perawatan yang sangat penting. Tujuan utama 

medikametosa eklampsia ialah mencegah dan menghentikan 

kejang, mencegah dan mengatasi penyulit, khususnya 

hipertensi krisis, mencapai stabilisasi ibu seoptimal mungkin 

sehingga dapat melahirkan janin pada saat dan dengan cara 

yang tepat. 
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