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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. TINJAUAN TEORI MEDIS 

1. KEHAMILAN 

a. Pengertian 

 Kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. 

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

hari ) dihitung dari hari pertama haid terakhir. Kehamilan dibagi 

dalam 3 triwulan kedua dari bulan keempat sampai 6 bulan, 

triwulan ketiga dari bulan ketujuh sampai 9 bulan  

(Sarwono.2010 hal: 89). 

b. Standar Minimal Kunjungan kehamilan  

(Marjati dan Rita.2010 hal:12). 

1) 1 kali pada trimester I 

2) 1kali pada trimester II 

3) 2 kali pada trimester III 

Pada setiap kali kunjungan antenatal tersebut, perlu didapatkan 

informasi yang sangat penting. 

c. Tabel 2.1 Informasi kunjungan kehamilan 

Trimester Minggu  Informasi 

Trimester 

Pertama 

Sebelum minggu ke-14 1. Membangun hubungan 

saling percaya antara 

petugas kesehatan 

dengan ibu hamil. 

2. Mendeteksi masalah dan 

menanganinya. 

3. Melakukan tindakan 

pencegahan seperti 

tetanus neonatorum, 
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anemia kekurangan zat 

besi, penggunaan praktik 

tradisional yang 

merugikan 

4. Memulai persiapan 

kelahiran bayi dan 

kesiapan untuk 

menghadapi komplikasi. 

5. Mendorong perilaku sehat 

(gizi, latihan dan 

kebersihan, istirahat dan 

sebagainya). 

Trimester kedua Sebelum minggu ke-28 Sama seperti diatas, ditambah 

kewaspadaan khusus mengenai 

preeklamsia (tanya ibu tentang 

gejala-gejala preeklamsia, pantau 

tekanan darah, evaluasi oedema, 

periksa untuk mengetahui 

proteinuria) 

Trimester ketiga Antara minggu 28-36 Sama seperti di atas, ditambah 

palpasi abdominal untuk 

mengetahui apakah ada kehamilan 

ganda. 

Trimester ketiga  Sama seperti di atas, ditambah 

deteksi letak bayi yang tidak 

normal, atau kondisi lain yang 

memerlukan kelahiran di rumah 

sakit. 

  (Marjati dan Rita.2010 hal:13) 

d. Perubahan Adaptasi Fisiologis (Ummi Jiarti dan Rita.2010 hal: 51) 

1) Sistem Reproduksi 

a) Uterus 

Uterus akan mengalami pembesaran akibat peningkatan 

hormon estrogen dan progesteron, uterus akan 

mengalami hipervaskularisasi akibat dari pertumbuhan 

dan perkembangan janin, pertambahan amnion dan 
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perkembangan plasenta dari yang berukuran 30 gr 

menjadi 1000 gr. Selain itu ada perlunakan pada isthmus 

uteri dan pembesaran plasenta pada satu sisi uterus. 

 Tabel 2.2 Perkiraan TFU Terhadap Umur Kehamilan 

Tinggi Fundus Uteri Umur Kehamilan 
1/3 diatas smfisis atau 3 jari diatas simfisis 12 minggu 
½ simfisis –pusat  16 minggu 
2/3 diatas simfisis atau 3 jari di bawah pusat 20 minggu 
Setinggi pusat 24 minggu 
1/3 di atas pusat atau 3 jari di atas pusat 28 minggu 
½ pusat – procesus xipoideus 32 minggu 
Setinggi procesus xipodeus 36 minggu 
Dua jari (4 cm) di bawah px 40 minggu 

   Menurut sulistyawati, 2009 hal: 81 

b) Servik  

Hipervaskularisasi dan perlunakan pada serviks 

peningkatan hormon estrogen dan progesteron. 

Peningkatan lendir serviks yang disebut dengan 

operkulum. Kerapuhan meningkat sehingga mudah 

berdarah saat melakukan senggama. 

c) Vagina 

Terjadi peningkatan produksi lendir oleh mukosa vagina, 

hipervaskularasi pada vagina 

d) Ovarium 

Tidak terjadi pembentukan folikel baru dan hanya terlihat 

perkembangan dari korpus luteum. 

e) Mammae 

Mammae akan membesar dan tegang akibat hormon 

somatomammotropin, estrogen dan progesteron akan 

tetapibelum mengeluarkan air susu. Pada kehamilan akan 

terbentuk lemak sehingga mammae menjadi lebih besar. 
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Apabila mammae akan membesar, lebih tegang dan 

tampak lebih hitam seperti seluruh areola mammae 

karena hiperpigmentasi. Pada kehamilan 12 minggu ke 

atas dari puting susu dapat keluar cairan yang berwarna 

putih agak jernih disebut kolostrum  

(Ai Yeyeh dkk.2009.hal:42). 

2) Sistem kardiovaskuler 

Selama kehamilan, jumlah darah yang dipompa oleh jantung 

setiap menitnya atau biasa disebut sebagai curah jantung 

(cardiac output) meningkat sampai 30-50 %. Peningkatan ini 

mulai terjadi pada usia kehamilan 6 minggu dan mencapai 

puncaknya pada usia kehamilan 16-28 minggu. Oleh karena 

curah jantung yang meningkat, maka denyut jantung pada 

saat istirahat juga meningkat (dalam keadaan normal 70 

kali/menit menjadi 80-90 kali/menit). Pada ibu hamil dengan 

penyakit jantung, ia dapat jatuh dalam keadaan 

decompensate cordis (Ari Sulistyawati.2009 hal:61). 

3) Sistem perkemihan 

Pada bulan-bulan pertama kehamilan kandung kencing 

tertekan sehingga sering timbul kencing. Keadaan ini hilang 

dengan tuanya kehamilan bila uterus gravidus keluar dari 

rongga panggul. Pada kehamilan normal, fungsi ginjal cukup 

banyak berubah. Laju filtrasiglomerulus (glomerular filtrsion 

rate) dan aliran plasma ginjal meningkat pada kehamilan. 

Ginjal wanita harus berakomodasi tuntutan metabolisme dan 
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sirkulasi tubuh ibu yang meningkat dan juga mengekskresi 

produk sampah janin. Fungsi ginjal berubah karena adanya 

hormon kehamilan, peningkatan volume darah, postur wanita, 

aktifitas fisik dan asupan makanan. Sejak minggu ke-

10gestasi, pelvik ginjal dan ureter berdilatasi (Yuni dkk.2008 

hal:57) 

4) Sistem Muskuloskeletal 

Perubahan tubuh secara bertahap dari peningkatan berat 

badan wanita hamil, menyebabkan postur dan cara berjalan 

wanita berubah secara mencolok. Peningkatan distensi 

abdomen yang membuat panggul miring kedepan, penurunan 

tonus otot perut, dan peningkatan berat badan pada akhir 

kehamilan membutuhkan penyesuaian-ulang (realgnment) 

kurvatura spinalis. Pusat gravitasi wanita bergeser ke depan 

(Ai Yeyeh dkk.2009hal:49). 

5) Sistem persyarafan  

Sedikit sekali yang diketahui tentang perubahan yang spesifik 

pada fungsi persyarafan selama kehamilan, disamping 

perubahan neurohormonal pituitari-hipotalamik. Perubahan 

fisiologis yang spesifik yang diakibatkan oleh kehamilan 

mungkin menyebabkan beberapa gejala neurologis dan 

neurovaskuler antara lain adanya kompresi persyarafan pelvis 

atau stasis vaskuler disebabkan oleh pembesaran uterus yang 

menyebabkan sensori pada kaki. Lordosis dorsolimbar 

mungkin menimbulkan nyeri yang disebabkan oleh penarikan 
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syaraf atau penarikann syaraf atau penekanan pada akar-akar 

persyarafan(Ai Yeyeh.2009.hal:61). 

6) Sistem Gastrointestinal 

Rahim yang semakin membesar akan menekan rektum dan 

usus bagian bawah, sehingga terjadi sembelit atau konstipasi. 

Sembelit semakin berat karena gerakan otot di dalam usus 

diperlambat oleh tingginya kadar progesteron. Wanita hamil 

sering mengalami rasa panas di dada (heartburn) dan 

sendawa, yang kemungkinan terjadi karena makanan lebih 

lama berada di dalam lambung dan karena relaksasi sfingter 

dikerongkongan bagian bawah yang memungkinkan isi 

lambung mengalir kembali ke kerongkongan. Ulkus gastrikum 

jarang ditemukan pada wanita hamil dan jika sebelumnya 

menderita ulkus gastrikum biasanya akan membaik karena 

asam lambung yang dihasilkan lebih sedikit 

(Ari Sulistyawati.2009 hal:2009). 

7) Sistem Endokrin 

Selama minggu-minggu pertama, korpus luteum dalam 

ovarium menghasilkan estrogen dan progesteron, fungsi 

utamanya pada stadium ini adalah  untuk mempertahankan 

pertumbuhan desidua dan mencegah pelepasan serta 

pembesaran desidua tersebut. Sel-sel trofoblast menghasilkan 

hormon korionik gonadotropin yang akan mempertahankan 

korpus luteum sampai plasenta berkembang penuh dan 

mengambil alih produksi estrogen dan progesteron dari 
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korpus luteum. Setelah plasenta mengambil alih, sekresi 

estrogen dan progesteron mengalami peningkatan yang 

nyata. Kadar kedua hormon ini tetap tinggi sampai sebelum 

aterm, ketika fungsi plasenta dan rentang usia yang terbatas 

mulai mengalami penurunan. Ketika hal ini terjadi, kadar 

hormon plasenta mulai menurun (Ai Yeyeh dkk.2009.hal:43). 

8) Sistem pernapasan 

Ruang abdomen yang membesar oleh karena meningkatnya 

ruang rahim dan pembentukan hormon progesteron 

menyebabkan paru-paru berfungsi sedikit berbeda dari 

biasanya. Wanita hamil bernapas lebih cepat dan lebih dalam 

karena memerlukan lebih banyak oksigen untuk janin dan 

dirinya. Lingkar dada wanita hamil agak membesar. Lapisan 

saluran pernapasan menerima labih banyak darah dan 

menjadi agak tersumbat oleh penumpukan darah (kongesti). 

Kadang hidung dan tenggorokan mengalami penyumbatan 

parsial akibat kongesti ini. Tekanan dan kualitas suara wanita 

hamil agak berubah  (Ari Sulistyawati.2009.hal:69). 

9) Sistem pencernaan 

Biasanya terjadi konstipasi karena pengaruh hormon 

progesteron yang meningkat. Selain itu perut kembung juga 

terjadi karena adanya tekanan uterus yang membesar dalam 

rongga perut yang mendesak organ-organ dalam perut 

khususnya saluran pencernaan, usus besar, kearah atas dan 

lateral. Wasir (hemoroid) cukup sering pada kehamilan 
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sebagian besar akibat konstipasi dan naiknya tekanan vena-

vena dibawah uterus termasuk vena hemoroid. Panas perut 

(heart burn) terjadi karena terjadinya aliran balik gastrik ke 

dalam esophagus bagian bawah (Yuni dkk.2008.hal:64). 

 

e. Perubahan Adaptasi Psikologi (Ari Sulistyawati.2009 hal:75) 

1) Perubahan Psikologis Trimester I (Periode Penyesuaian) 

a) Ibu merasa tidak sehat dan kadang merasa benci dengan 

kehamilannya, 

b) Kadang muncul penolakan, kekecewaan, kecemasan, dan 

kesedihan. Bahkan kadang ibu berharap agar dirinya tidak 

hamil saja 

c) Ibu akan selalu mencari tanda – tanda apakah ia benar –

benar hamil. Hal ini dilakukan sekedar untuk meyakinkan 

dirinya, 

d) Setiap perubahan yang terjadi dalam dirinya akan selalu 

mendapat perhatian dengan seksama 

e) Oleh karena perutnya masih kecil, kehamilan merupakan 

rahasia seorang ibu yang mungkin akan diberitahukannya 

kepada orang lain atau malah mungkin dirahasiakannya, 

f) Hasrat untuk melakukan hubungan seks berbeda – beda 

pada tiap wanita, tetapi kebanyakan akan mengalami 

penurunan 
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2) Perubahan Psikologis Trimester II (Periode Kesehatan yang 

Baik) 

a) Ibu merasa sehat, tubuh ibu sudah terbiasa dengan kadar 

hormon yang tinggi, 

b) Ibu sudah terbiasa menerima kehamilannya 

c) Merasakan gerakan anak 

d) Merasa terlepas dari ketidaknyamanan dan kekhawatiran 

e) Libido meningkat 

f) Menuntut perhatian dan cinta 

g) Merasa bahwa bayi sebagai individu yang merupakan 

bagian dari dirinya, 

h) Hubungan sosial meningkat dengan wanita hamil lainnya 

atau pada orang lain yang baru menjadi ibu, 

i) Ketertarikan dan aktivitasnya terfokus pada kehamilan, 

kelahiran, dan persiapan untuk peran baru 

 

3) Perubahan Psikologis Trimester III (Periode Penantian 

dengan Penuh Kewaspadaan) 

a) Rasa tidak nyaman timbul kembali, merasa dirinya jelek, 

aneh, dan tidak menarik 

b) Merasa tidak menyenangkan ketika bayi tidak lahir tepat 

waktu 

c) Takut akan rasa sakit dan bahaya fisik yang timbul pada 

saat melahirkan, khawatir akan keselamatannya 
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d) Khawatir bayi akan dilahirkan dalam keadaan tidak 

normal, bermimpi yang mencerminkan perhatian dan 

kekhawatirannya 

e) Merasa sedih karena akan terpisah dari bayinya. 

f) Merasa kehilangan perhatian. 

g) Perasaan mudah terluka (sensitif) 

h) Libido menurun 

 

f. Diagnostik kehamilan (Icesmi dan Margareth.2013 hal:71) 

 Berdasarkan perubahan – perubahan anatomidan 

fisiologik, dapat dikumpulkan hal – hal yang mungkin bermakna 

pada pemeriksaan fisis maupun penunjang, untuk menuju pada 

diagnosis kehamilan.Gejala dan tanda yang dapat mengarahkan 

diagnosis adanya suatu kehamilannya : 

1) Amenorea ( sebenarnya bermakna jika 3 bulan atau lebih 

2) Pembesaran uterus (tampak diserta pembesaran perut, atau 

pada kehamilan muda diperiksa dengan palpasi) 

3) Adanya kontraksi uterus pada palpasi (Braxton-Hicks) 

4) Teraba/terasa gerakan janin pada palpasi atau tampak tegang 

pada imaging Ballotement (+) 

5) Terdengar jantung janin (dengan alat laennec/ doppler) atau 

visual tampak jantung berdenyut pada imaging  

6) Teraba bagian tubuh janin pada palpasi (leopold)  

7) Perubahan serviks uterus (chadwick/ hegae sign) 

8) Kurva suhu badan meningkat 
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9) Tes urine B-hCG positif. 

10) Titer B-hCG meningkat pada kehamilan sekitar 90 hari, 

kemudian menurun seperti awal kehamilan, bahkandapat 

tidak terdeteksi 

11) Perasaan mual dan muntah berulang, morning sickness 

12) Perubahan payudara 

13) Poliuria 

 

g. Tanda tidak pasti kehamilan  

(Ummi Jiarti dan Rita.2010 hal: 72-73) 

1) Amenorhe (berhentinya menstruasi) 

2) Mual (nausea) dan muntah (emesis) 

3) Ngidam (mengingini makanan tertentu) 

4) Syncope (pingsan) 

5) Kelelahan 

6) Payudara tegang 

7) Sering miksi 

8) Konstipasi atau obstipasi 

9) Pigmentasi kulit 

10) Epulis 

11) Varises 

 

h. Tanda pasti Hamil (Sulistyawati.2009 hal: 83) 

1) Terdengar denyut jantung janin (DJJ) 

2) Terasa gerak janin 
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3) Pada pemeriksaan USG terlihat adanya kantong kehamilan, 

ada gambaran embrio 

4) Pada pemeriksaan rontgen terlihat adanya rangka janin (> 16 

minggu) 

 

i. Pemeriksaan Fisik 

1) Pemeriksaan Abdomen (Musrifatul dan Aziz.2008 hal:142) 

a) Inspeksi 

Pemerikasaan perut untuk menilai apakah perut 

membesar ke depan atau kesamping, keadaan pusat, 

pigmentasi linea alba, serta ada tidaknya striae 

gravidarum. 

b) Palpasi 

Dilakukan untuk menentukan besar rahim dengan 

menentukan usia kehamilan serta menentukan letak anak 

dalam rahim. Pemeriksaan secara palpasi dilakukan 

dengan menggunakan metode leopold, yakni : 

(1) Leopold I 

Leopold I digunakan untuk menentukan usia 

kehamilan dan bagian apa yang ada dalam fundus, 

dengan cara pemeriksa berdiri sebelah kanan dan 

menghadap ke muka ibu, kemudian kakiibu 

dibengkokkan pada lutut dan lipat paha, lengkungan 

jari-jari kedua tangan untuk mengelilingi bagian atas 

fundus, lalu tentukan apa yang ada di dalam fundus. 
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Bila kepala sifatnya keras, dan melenting. Sedangkan 

bokong akan lunak, kurng bundar, dan kurang bundar, 

dan kurang melenting. 

(2) Leopold II 

Leopold II digunakan untuk menentukan letak 

punggung anak dan letak bagian kecil pada anak. 

Caranya, letakan kedua tangan pada sisi uterus, dan 

tentukan dimanakah bagian terkecil bayi. 

(3) Leopold III 

Leopold III digunakan untuk menentukan bagian apa 

yang terdapat di bagian bawah dan apakah bagian 

bawah anak sudah atai belum terpegang oleh pintu 

atas panggul. Caranya, tekan dengan ibu jari dan jari 

tengah pada salah satu tangan secara lembut dan 

masuk kedalam abdomen pasien diatas simpisis pubis. 

Kemudian peganglah bagian presentasi bayi. 

(4) Lepold IV 

Leopold IV digunakan untuk menentukan apa yang 

menjadi bagian bawah dan seberapa masuknya 

bagian bawah tersebut ke dalam rongga panggul. 

Caranya, letakan kedua tangan disisi bawah uterus, 

lalu tekan kedalam dan gerakan jari-jari kearah rongga 

panggul, dimanakah tonjolan sefalik dan apakah 

bagian presenta si masuk. Pemeriksaan ini tidak dapat 

dilakukan bila kepala janin masih tinggi, pemeriksaan 
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leopold lengkap dapat dilakukan bila janin cukup 

besar, kira – kira bulan VI ke atas. 

 

2) Pemeriksaan laborat 

a) Pemeriksaan Darah 

b) Golongan darah 

c) Pemeriksaan Urine 

 

j. Identifikasi tanda – tanda bahaya pada kehamilan 

1) Tanda – tanda bahaya kehamilan muda  

(Sulistyawati.2009 hal:149-153) 

a) Perdarahan pervaginam 

(1) Abortus imminens 

(2) Abortus insipiens (keguguran sedang berlangsung) 

(3) Abortus (keguguran berualang) 

(4) Abortus inkompletus (keguguran bersisa) 

(5) Abortus kompletus (keguguran lengkap) 

b) Kemamilan ektopik 

Dinamakan kehamilan ektopik jika kehamilan dengan 

hasil konsepsi tidak berada di dalam endometrium uterus 

c) Hiperemesis gravidarum 

Hiperemesis gravidaru adalah mual muntah berlebihan 

sehingga menimbulkan gangguan aktifitas sehari-hari dan 

bahkan dapat membahayakan kehidupan. 
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2) Tanda bahaya kehamilan lanjut  

(Ummi Jiarti dan Rita.2010 hal: 72-73) 

a) Perdarahann pervaginam 

b) Sakit kepal yang hebat dan menetap 

c) Pandangan kabur 

d) Nyeri abdomen yang Hebat 

e) Bengkak pada muka dan tangan 

f) Bayi kurang bergerak seperti biasa. 

 

2. PERSALINAN 

a. Pengertian 

 Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya 

serviks, dan janin turun kedalam jalan lahir. Kelahiran adalah 

proses di mana janin dan ketuban didorong keluar melalui jalan 

lahir. Persalinan dan kelahiran nornal adalah proses pengeluaran 

janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37 – 42 minggu), 

lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang 

berlangsung dalam 18 jam, tanpa komplikasi baik pada ibu 

maupun pada janin (Sarwono.2009 hal: 100). 

b. Faktor – faktor yang mempengaruhi persalinan 

1) Faktor power (Icesmi dan Margareth.2013 hal:186-187) 

Power adalah tenaga atau kekuatan yang mendorong janin 

keluar. Kekuatan tersebut meliputi his, kontraksi otot-otot 

perut, kontraksi diagfragma dan aksi dari ligamen, dengan 

kerjasama yang baik dan sempurna. 
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His (kontraksi uterus) adalah kekuatan kontraksi uterus karena 

otot-otot polos rahim bekerja dengan baik dan sempurna. Sifat 

his yang baik adalah kontraksi simetris, fundus dominan, 

terkoordinasi dan relaksasi. 

Tenaga mengejan  

a) Setelah pembukaan lengkap dan ketuban pecah, tenaga 

yang mendorong anak keluar selain his, terutama 

disebabkan oleh kontraksi otot-otot dinding perut, yang 

mengakibatkan peninggian tekanan intraabdominal. 

b) Tenaga ini serupa dengan tenaga mengejan sewaktu kita 

buang air besar, tapi jauh lebih kuat lagi. 

c) Saat kepala sampai ke dasar panggul, timbul refleks yang 

mengakibatkan ibu menutup glottisnya, mengontraksikan 

otot-otot perut dan dan menekan diagfragmanya ke bawah. 

d) Tenaga mengejan ini hanya dapat berhasil bila pembukaan 

sudah lengkap, dan paling efektif sewaktu ada his 

e) Tanpa tenaga mengejan, anak tidak akan lahir. Misalnya, 

pada penderita yang lumpuh otot-otot perutnya, persalinan 

harus dibantu dengan forceps. 

f) Tenaga mengejan ini juga melahirkan plasenta setelah 

terlepas dari dinding rahim. 

2) Faktor Passage (Asrianah dkk.2010 hal:15-18) 

Passage atau faktor jalan lahir dibagi menjadi: (a) bagian 

keras: Tulang-tulang panggul (rangka panggul), (b) Bagian 

lunak: otot-otot, jaringan-jaringan dan ligament ligamen. 
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a) Bagian keras panggul 

 Tulang panggul: 

(1) Os coxae: os ilium, os ischium, os pubis. 

(2) sacrum sampai promotorium 

(3) Os coccygis 

b) Artikulasi: 

(1) Simpisis pubis, di depan pertemuan os pubis 

(2) Artikulasio sakro-iliaka, yang menghubungkan os 

sacrum dan os ilium 

(3) Artikulasi sakro-koksigium yang menghubungkan os 

sacrum dan koksigius 

c) Ruang panggul 

(1) Pelvis mayor  

(2) Pelvis minor 

Pelvis mayor terletak diatas linea terminalis, yang 

dibawahnya disebut pelvis minor. 

d) Pintu atas panggul 

(1) Pintu Atas Panggul (PAP) 

Inlet, batas-batasnya adalah promontorium, linea 

terminalis, sayap sakrum, ramus superior ossis pubis 

dan pinggir atas siympisis. Ukuran yang bisa 

ditentukan dari pintu atas panggul adalah 

(2) Conjugata vera 

Jarak dari promontorium ke pinggir atas simpisis, 

ukuran normalnya 11 cm. Dari ukuran-ukuran PAP 
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conjugata vera adalah ukuran yang terpenting dan 

satu-satunya ukuran yang dapat diukur secara tidak 

langsung (indirect) adalh dengan mengurangi 

conjugata diagonalis sejumlah 1,5 sampai 2 cm. 

e) Bidang luas panggul 

Bidang terluas panggul perempuan membentang antara 

pertengahan simpisis menuju pertemuan tulang belakang 

(os sacrum) kedua dan ketiga, ukuran muka belakangnya 

12,75 cm dan ukuran melinatang 12,5 cm. Karena tidak 

ada ukuran yang kecil, bidang ini tidak menimbulkan 

kesulitan dalam persalinan. 

f) Bidang sempit panggul 

Bidang sempit panggul mempunyai ukuran terkecil jalan 

lahir, membentang tinggi tepi bawah sympisis, spina 

isciadika, dan memotong tulang kelangkang (os sacrum) 

setinggi 1 sampai 2 cm di atas ujungnya 

g) Pintu bawah panggul (PBP) 

Pintu bawah panggul bukan berupa satu bidang, tetapi 

terdiri dari dua segitiga dengan dasar yang sama yaitu 

garis yang menghubungkan kedua tuber ischiadicum kiri 

dan kanan. Puncak dari segitiga bagian belakang adalah 

ujung os sacrum, sisinya adalah ligamentum sacro 

tuberosum kiri dan kanan. Segitiga depan dibatasi oleh 

arcus pubis.Sumbu panggul adalah garis yang 
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menghubungkan titik-titik tengah ruang panggul yang 

melengkung kedepan (sumbu carus) 

h) Bidang bidang 

(1) Bidang hodge I: jarak antara promontorium dan pinggir 

atas simfisis, sejajar dengan PAP. 

(2) Bidang hodge II: sejajar dengan PAP, melewati pinggir 

bawah simfisis 

(3) Bidang Hodge III: sejajar dengan PAP, melewati spina 

ischiadika 

(4) Bidang hodge IV: sejajar denagan PAP, melewati ujung 

coccygeus. 

i) Ukuran-ukuran Panggul 

(1) Distansia Spinarum 24 sampai 26 cm 

(2) Distansia Cristarum 28 samapi 30 cm 

(3) Conjugata Eksterna 18 sampai 20 cm 

(4) Lingkar panggul 80 sampai 90 cm 

(5) Distansia Tuberum 10,5 cm 

(6) Distansia intertrokanterika: jarak antara trokanter 

mayor 

 

3) Passager/ fetus (Icesmi dan Margareth.2013 hal:194-195) 

a) Akhir minggu ke 8 janin mulai nampak menyerupai 

manusia dewasa, menjadi jelas pada akhir minggu 12 

b) Usia 12 minggu jenis kelamin luarnya sudah dapt dikenali 
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c) Quekening (terasa gerakan janin pada ibu hamil) terjadi 

pada usia kehamilan 16-20 minggu. 

d) DJJ mulai terdengar minggu 18/10 

e) Panjang rata-rata janin cukup bulan 50 cm 

f) Berat janin laki laki 3400 gr perempuan 3150 gr 

g) Janin cukup bulan lingkar kepala dan bahu hampir sama 

c. Tahap – tahap persalinan (Sarwono.2009 hal: 100). 

1) Kala I 

Dimulai dari saat persalinan mulai sampai pembukaan lengkap 

(10cm). Proses ini terbagi dalam 2 fase, fase laten (8 jam) 

serviks membuka sampai 3 cm dan fase aktif (7jam) serviks 

membuka dari 3 sampai 10 cm. Kontraksi lebih kuat dan 

sering selama fase aktif. 

2) Kala II 

Dari pembukaan lengkap (10 cm) sampai bayi lahir. Proses ini 

biasanya berlangsung 2 jam pada primi dan 1 jam pada multi. 

3) Kala III 

Dimulai segera setelah bayi lahir sampai lahirnya plasenta, 

yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit. 

4) Kala IV 

Dimulai dari saat lahirnya plasenta sampai 2 jam pertama post 

partum. 

 

d. Mekanisme persalinan  

(Asrinah, Shinta, Dewie dkk.2010 hal:172-176) 
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1) Turunnya kepala 

Masuknya kepala ke dalam pintu atas panggul (PAP)  

Majunya kepala 

2) Fleksi 

Disebabkan karena anak didorong maju dan sebaliknya 

mendapat tahanan dari pintu atas panggul 

3) Putar paksi dalam 

Pemutaran dari bagian depan sedemikian rupa sehingga 

bagian terendah bagian depan memutar kedepan kebawah 

simfisis 

4) Ekstensi 

Sesudah kepala janin sampai didasar panggul dan ubun-ubun 

kecil dibawah simfisis, maka dengan suboksiput sebagai 

hipomoklion, kepala mengadakan gerakan defleksi untuk 

dapat dilahirkan atau terjadilah ekstensi 

5) Putar paksi Luar 

Setelah kepala lahir, kepala anak  memutar kembali kearah 

punggung untuk menyesuaikan kedudukan kepala dengan 

punggung anak atau menghilangkan torsi pada leher yang 

terjadi karena putaran paksi dalam. 

6) Expulsi 

Setelah putaran paksi luar, bahu depan sampai di bawah 

simfisis dan menjadi hypomoclion untuk kelahiran bahu 

belakang, kemudian bahu depan menyusul, dan selajutnya 

seluruh badan anak lahir searah dengan paksi jalan lahir. 
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e. Langkah-langkah pertolongan persalinan sesuai APN 

(AsuhanPersalinan Normal) sebanyak 58 langkah. 

(Asrinah, Shinta, Dewie dkk.2010 hal:78-85)  

1) Mendengar dan melihat adanya tanda persalinan kala II 

a) Ibu mersa ada dorongan kuat dan meneran 

b) Ibu measakan regangan yang semakin meningkat pada 

rektum danvagina 

2) Memastikan kelengkapan perlengkpan, bahan dan obat-

obatan esensial untuk mendorong persalinan dan 

menatalaksanakan komplikasi ibu dan bayi baru lahir. Untuk 

asfiksia tempat datar dan keras, sediakan 2 kain dan 1 handuk 

bersih dan kering, lampu sorot 60 watt dengan jarak 60 cm 

dari tubuh bayi. 

a) Menggelar kain diatas perut ibu, tempat resusitasi dan 

ganjal bahu bayi. 

b) Menyiapkan oksitoksin 10 unit dan alat suntik steril sekali 

pakai didalam partus set 

3) Memakai celemek plastik 

4) Melepas dan menyimpan semua perhiasan yang dipakai, 

mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir kemudian 

keringkan tangan dengan tisu atau handuk pribadi yang bersih 

dan kering 

5) Memakai sarung tangan DTT untuk melakukan periksa dalam 
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6) Memasukkan oksitoksin ke dalam tabung suntik (gunakan 

tangan yang memakai sarung tangan DTT dan steril). Pastikan 

tidak terjadi kontaminasi pada alat suntik. 

7) Membersihkan vulva dan perineum, menyeka dengan hati-hati 

dari depan ke belakang mengguakan kapas atau kasa yang 

dibasahi air matang (DTT) 

Jika introitus vagina, perineum atau anus terkontaminasi tinja, 

bersihkan dengan seksama dari arah depan kebelakang. 

Buang kapas atau kasa pembersih (terkontaminasi) dalam 

wadah yang tersedia. 

Ganti sarung tangan jika terkontaminasi (dekontaminasi, 

lepaskan dan rendam dalam larutan klorin 0,5 %) 

8) Melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan 

sudah lengkap dan selaput ketuban sudah pecah. 

Bila selaput ketuban belum pecah dan pembukaan sudah 

lengkap maka lakukan amniotomi 

9) Mendekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan 

tangan yang masih memakai sarung kedalam larutan klorin 0,5 

%, kemudian membuka sarung tangan dalam keadaan terbalik 

dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5% 

10) Memeriksa denyut jantung janin (DJJ) setelah kontraksi/ saat 

relaksasi untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal 

(120-160×/menit) 

a) Mengambil tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Andrianis Wulandari, Kebidanan DIII UMP, 2014



34 
 

 
 

b) Mendokumentasikan hasi-hasil penilaian serta asuhan 

lamanya pada partograf 

c) Memberitahu ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan 

keadaan janin baik, bila bantu ibu untuk menentukan posisi 

yang nyaman dan sesuai dengan keinginannya. 

d) Tunggu hingga timbul rasa ingin meneran, 

lanjutkanpemantauan kondisi dan kenyamanan ibu serta 

janin (ikuti pedoman penatalaksanaan fase aktif), dan 

dokumentasikan semua temuan yang ada. 

e) Jelaskan pada anggota keluarga tentang bagaimana peran 

mereka untuk mendukung dan memberi semangat pada 

ibu untuk meneran secara benar 

11) Meminta bantuan keluarga dalam menyiapkan posisi ibu untuk 

meneran (bila ada rasa ingin meneran dan terjadi konstraksi 

yang kuat, bantu ibu ke posisi setengah duduk atau posisi lain 

yang diinginkan dan pastikan ibu merasa nyaman). 

12) Melakukan bimbingan meneran pada saat ibu merasa ada 

dorongan kuat untuk meneran: 

a) Membimbing ibu agar dapat meneran secara benar dan 

efektif 

b) Mendukung dan memberi semangat pada saat meneran, 

serta pebaiki cara meneran apabila tidak sesuai 

c) Membantu ibu mengambil posisi yang nyaman sesuai 

pilihannya (kecuali posisi berbaring terlentang dalam waktu 

yang lama). 
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d) Menganjurkan ibu untuk beristirahat di antra kontraksi 

e) Menganjurkan keluarga memberi dukungan dan semangat 

pada ibu. 

f) Memberikan cukup asupan cairan per-oral (minum) 

g) Menilai DJJ setiap kontraksi uterus selesai 

Segera rujuk jika bayi belum atau tidak akan segera lahir 

setelah 120 menit (2jam) meneran (primigravida) atau 60 

menit (1jam) meneran (multigravida). 

13) Menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil 

posisi nyaman, jika ibubelum merasa ada dorongan untuk 

meneran dalam 60 menit. 

14) Meletakkan handuk bersih (untuk mengeringkan bayi) diperut 

ibu, jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-

6 cm. 

15) Meletakan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian dibawah bokong 

ibu. 

16) Membuka tutup partus set dan perhatikan kembali 

kelengkapan alat dan bahan. 

17) Memakai sarung tangan DTT pada kedua tangan 

18) Saat kepala janin terlihat pada vulva dengan diameter 5-6 cm 

membuka vulva, lindungi perineum dengan salah satu tangan 

yang dilapisi kain bersih dan kering. Tangan lain menahan 

kepala bayi untuk untuk menahan posisi defleksi dan 

membantu lahirnya kepala. Anjurkan ibu untuk meneran 

perlahan sambil bernapas capat dan dangkal. 
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19) Memeriksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat dan ambil 

tidakan yang sesuai, jika hal itu terjadi, segerala lanjutkan 

proses kelahiran bayi. 

a) Jika tali pusat melilit leher secara longgar, lepaskan lewat 

bagian atas kepala bayi 

b) Jika tali pusat melilit leher secar kuat, klem tali pusat di dua 

tempat dan potong di antara dua klem tersebut. 

20) Menunggu hingga kepala janin selesai melakukan putaran 

paksi luar secara spontan.  

21) Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang secara 

biparietal. Anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi. Dengan 

lembut, gerakan kepala kearah bawah dan distal hingga bahu 

depan muncul di bawah arkus pubis, kemudian gerakkan ke 

arah atas distal untuk melahirkan bahu belakang. 

22) Setelah kedua bahu lahir, geser tangan bawah ke arah 

perineum ibu untuk menyangga kepala, lengan dan siku 

sebelah bawah. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan 

memegang tangan dan siku sebelah atas 

23) Setelah badan dan lengan lahir, penelususran tangan atas 

berlanjut ke punggung, bokong, tungkai dan kaki. Pegang 

kedua mata kaki (masukkan telunjuk diantara kaki dan pegang 

masing-masing mata kaki dengan ibu jari dan jari-jari lainnya) 

24) Melakukan penilaian selintas 

Apakah bayi menangis kuat dan/ atau bernapas tanpa 

kesulitan? 
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Apakah bayi bergerak aktif? 

25) Mengeringkan tubuh bayi, mulai dari muka, kepala dan bagian 

tubuh lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan 

verniks. Ganti handuk basah dengan handuk/kain yang kering. 

Letakan bayi diatas perut ibu. 

26) Memeriksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi 

bayi dalam uterus 

27) Memberitahu ibu bahwa ia akan disuntik oksitoksin agar uterus 

berkontr ksi dengan baik 

28) Dalam 1 menit setelah bayi lahir, suntikkan oksitoksin 10 unit 

IM (intra muskular) di 1/3 paha atas bagian distal lateral 

(lakukan aspirasi sebelum menyuntikan oksitoksin). 

29) Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem 

kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Dorong isi tali pusat kearah 

distal (ibu) dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari 

klem pertama. 

30) Memotongan dan mengikat tali pusat 

Dengan satu tangan, angkat tali pusat yang telah terjepit 

kemudian lakukan pengguntingan tali pusat (lindungi perut 

bayi) diantara 2 klem tersebut.  

Ikat tali pusat dengan benang DTT/steril pada satu sisi, 

kemudian lingkarkan kembali benang ke sisi yang berlawanan 

dan lakukan ikatan kedua memnggunakan simpul kunci 

Lepaskan  klem dan masukkan dalam wadah yang telah 

tersedia 
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31) Tempatkan bayi untuk melakukan kontak kulit bayi. Letakkan 

bayi dengan posisi tengkurp di dada ibu. Luruskan bahu bayi 

sehingga bayi menempel dengan baik di dinding dada-perut 

ibu. Usahakan kepala bayi berada diantara payudara ibu 

dengan posisi lebih rendah dari puting susu ibu 

32) Menyelimuti ibu dan bayi dan kain hangat dan memasang topi 

dik kepala bayi 

33) Memindahkan klem pada talipusat hingga berjarak 5-10 cm 

dari vulva 

34) Meletakan satu tangan diatas kain pada perut ibu, di tepi atas 

simfisis, untuk mendeteksi. Tangan lain meregangkan tali 

pusat. 

35) Setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat dengan 

tangan kanan, sementara tangan kiri menekan uterus dengan 

hati-hati ke arah dorsokranial. Jika plasenta tidak lahir setelah 

30-40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan tunggu 

hingga timbul kontraksi berikutnya. Lalu ulangi prosedur. 

36) Melakukan penegangan dan dorongan dorsokranial hingga 

plasenta terlepas, minta ibu meneran sambil penolong menaik 

tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian ke arah 

atas, mengikuti poros jalan lahir (tetap lakukan tekanan 

dorsokranial). 

37) Saat plasenta muncul di introitus vagina, lahirkan plasenta 

dengan kedua tangan. Pegang dan putar plasenta hinggas 
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elaput ketuban terpilin, kemudian lahirkan dan tempatkan 

plasenta pada wadah yang telah disediakan. 

Jika selaput ketuban robek, pakai sarung tangan DTT atau 

steril untuk melakukan eksplorasi sisa selapu, kemudian 

gunakanjari-jari tangan atau klem DTT atau steril untuk 

mengeluarkan bagian selaput yang tertinggal 

38) Segera setelah plasenta lahir, lakukan massase uterus, 

letakan telapak tangan di fundus dan lakukan massase 

dengan gerakan melinggkar secara lembut hingga uterus 

berkontraksi  (fundus teraba keras) 

Lakukan tindakan yang diperlukan jika uterus tidak 

berkontraksi setel;ah 15 detik melakukan rangsangan 

taktil/masase. 

39) Memeriksa kedua sisi plasenta baik badian ibu maupun bayi 

dan pastika selaput plasenta lengkap dan utuh. Masukkan 

plasenta ke dalam kantung plastik atau tempat khusus 

40) Mengevaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan 

perineum. Lakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan 

perdarahan. 

41) Memastikan kontraksi uterus berkontraksi dengan baik dan 

tidak terjadi perdarahan pervaginam 

42) Beri cukup waktu untuk melakukan kontak kulit bayi-ibu (di da 

ibu paling sedikit 1 jam) 

Sebagian besar bayi akan berhasil melakukan inisiasi 

menyusu dini dalam waktu 30-60 menit. Menyusu pertama 
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biasanya berlangsung sekitar 10-15 menit.bayi cukup 

menyusu dari satu payudara. 

Biarkan bayi berada di dada ibu selam 1 jam walaupun bayi 

sudah berhasil menyusu 

43) Melakukan penimbangan/pengukuran bayi, beri tetes mata 

antibiotik profilaksis, dan vitamin K1 mg intra muskuler di paha 

kiri anterolateral. 

44) Memberikan suntikkan imunisasi Hepatitis B (setelah 1 jam 

pemberian vitamin K1) paha kanan anterolateral. 

Meletakkan bayi di dalam jangkauan ibu agar sewaktu-waktu 

bisa disusui. 

Meletakkan kembali bayi di dada ibu bila ia belum berhasil 

menyusu didalam satu jam pertama dan biarkan bayi sampai 

berhasil menyusu 

45) Melanjutkanpemantauan kontaksi dan mencegah perdarahan 

pervaginam 

2-3 kali dalam 15 menit pertama pasca persalinan. 

Setiap 15 menit pada 1 jam pertama pasca persalinan 

Setiap 20-30 menit pada jam kedua pasca persalinan 

Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, lakukan asuhan 

yang sesuai untuk menatalaksana atonia uteri 

46) Mengajarkan ibu/ keluarga cara melakukkan massase uteri 

dan menilai kontraksi 

47) Mengevaluasi dan Mengestimasi jumlah kehilangan darah. 
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48) Memeriksa nadi ibu dan keadaan kandung kemih setiap 15 

menit selam 1 jam pertama pasca persalinan, dan setiap30 

menit selam jam kedua pasca persalinan. 

49) Memriksa temperatur tubuh ibu sekali setiap jam selama 2 jam 

pasca persalinan 

Melakukan tindakan yang sesuai untuk temuan yang tidak 

normal. 

50) Memeriksa kembali bayi untuk mamastikan bahwa ia bernapa 

dengan baik (40-60 kali/menit) serta suhu tubuh normal (36,5-

37,50C). 

51) Memastikan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 

0,5 % untuk dekontaminansi (10 menit). Cuci dan bilas 

peralatan setelah didekontaminasikan  

52) Membuang bahan-bahan yang terkontaminasi ketempat 

sampah yang sesuai 

53) Membersihkan badan ibu dengan menggunakan air DTT. 

Bersihkan pula sisa cairan ketuban, lendir, dan darah. Bantu 

ibu memakai pakaian yang bersih dan kering 

54) Memastikan ibu merasa nyaman dan beritahu keluarga untuk 

membantu apabila ibu ingin minum 

55) Dekontaminasi tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5 % 

56) Mencelupkan sarung tangan kotor kedalam larutan klorin 

0,5%, balikkan bagian dalam keluar dan rendam dalam larutan 

klorin 0,5% selam 10 menit 
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57) Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian 

keringkan dengan tisu atau handuk pribadi yang kering dan 

bersih. 

58) Melengkapi partograf (halaman depan dan belakang), periksa 

tanda vital dan asuhan kala IV. 

 

f. IMD (Inisiasi menysusi dini) meurut Jenny dan Clin.2013 hal:170 

Inisiasin menyusui dini ataupermulaan menyusu dini adalah bayi 

mulai menyusu segera setelah lahir. Sepertihalnya bayi mamalia 

lainnya, bayi manusia mempunyai kemampuan untuk menyusu 

sendiri. Kontakantara kulit bayi dengan kulit ibunya dibiarkan 

setidaknya selam satu jam segera setelah lahir, kedian bayi akan 

mencari payudara ibu dengan sendirinya. Cara bayi melakukan 

inisiasi menyusui dini dinamakan the brest carwl atau merangkak 

mencari payudara. 

 

g. Partograf (APN.2008 hal:55) 

Partograf adalah alat bantu untuk memantau kemajuan kala satu 

persalinan dan informasi untuk keputusan klinik. Tujuan utama 

penggunaan partograf adalah untuk: 

1) Mencatat hasil observasi dan kemajuan persalinan dengan 

menilai pembukaan serviks melalui periksa dalam 

2) Mendeteksi apakah proses persalinan normal. Dengan 

demikian juga dapat mendeteksi secara dini kemungkinan 

terjadinya partus lama. 
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3) Data lengkap yang terkaitdengan pemantauan kondisi ibu, 

kondisi bayi, grafik kemajuan proses persalinan, bahan dan 

medikamentosa yang diberikan, pemeriksaan laboratorium, 

membuat keputusan klinik dan asuhan dan tindakan yang 

diberikan dimana semua itu dicatatkan secara rinci pada 

status atau rekam medik ibu bersalin dan bayi baru lahir. 

h. Dukungan BidanPada Proses Adaptasi Psikologi Kala I 

KALA I LATEN 

Pada fase ini yang harus dilakukan oleh bidan adalah 

menentramkan hati pasien. Bangun rasa kepercayaan dari pasien 

dengan menunjukkan sikap bersahabat dan dapat diandalkan. 

Sangat baik pula jika bidan mengajak pasien untuk berdiskusi 

mengenai posisi apa yang akan dipilih nanti saat melahirkan. 

Mulailah dengan mengulang kembali pengetahuan pasien 

mengenai proses persalinan dan kelahiran. Melibatkan orang 

terdekat atau pendamping persalinan dari pihak keluarga dalam 

kegiatan ini akan sangat membantu efektifitas asuhan. Pada saat 

awal persalinan, pasien masih beradaptasi dengan rasa sakit 

akibat kontraksi yang intensitasnya semakin lama semakin 

meningkat. Biarkan ia memilih untuk melakukan gerakan atau 

aktifitas serta posisi yang ia rasa paling bisa mengurangi rasa 

sakitnya atau tawarkan beberapa alternatif; misalnya mandi 

dengan air hangat, jongkok, duduk diatas balon besar sambil 

membaca novel kesukaannya, dan lain-lain (Sulistyawati dan 

Esti.2010 hal:70) 
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KALA I FASE AKTIF 

Pada fase ini bidan sangat dibutuhkan oleh pasien. Rasa sakit 

yang sangat kadang membuat pasien putus asa, bidan dituntut 

untuk bisa mengurangi rasa sakit dan memberi semangat sambil 

mengarahkan pasien untuk menatap bidan akan banyak 

membantu, terutama untuk mambantu teknik bernafas lewat 

hidung dan mengeluarkan udara lewat mulut agar tetap stabil dan 

terkontrol.Yakinkan pasien bahwa dengan berdiri atau sambil 

berjalan-jalan justru akan mempercepat proses pembukaan jalan 

lahir (Sulistyawati dan Esti.2010 hal:71) 

 

i. Kebutuhan dasar ibu bersalin kala I  

(Icesmi dan Margareth.2013 hal:217) 

1) Kebutuhan akan rasa aman dan nyaman 

2) Nutrisi 

3) Kebutuhan privasi 

4) Kebutuhan dukungan emosional, sosial dan spritual. 

 

j. Kebutuhan dasar ibu bersalin kala II  

(Icesmi dan Margareth.2013 hal:220) 

1) Memberikan dukungan terus menerus kepada ibu dengan : 

2) Mendampingi ibu agar merasa nyaman 

3) Menawarkan minum, mengipasi dan memijat ibu 

4) Menjaga kebersihan diri 

5) Ibu tetap dijaga kebersihannya agar terhindar dari infeksi 
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6) Jika ada darah lendir atau cairan ketuban segera dibersihkan 

Kenyamanan bagi ibu 

7) Memberikan dukungan mental untuk mengurangi 

kecemasan/ketakutan ibu 

8) Menjaga privasi ibu 

9) Penjelasan tentang proses dan kemajuan persalinan 

10) Penjelasan tentang prosedur yang akan dilakukan dan 

keterlibatan ibu 

11) Mengatur posisi 

12) Menjaga kandung kemih tetap kosong, ibu dianjurkan 

berkemih sesering mungkin 

 

k. Manajemen aktif kala III  

1) Pemberian suntikan oksitoksin (APN.2008 hal: 125) 

2) Serahkan bayi yang telah terbungkus kain pada ibu untuk 

diberi ASI 

3) Letakan kain bersih diatas perut ibu. 

Alasan : kain akan mencegah kontaminasi tangan penolong 

persalinan yang sudah sudah memakai sarung tangan dan 

mencegah kontaminasi oleh darah pada perut ibu. 

4) Periksa uterus untuk memastikan tidak ada bayi yang lain. 

(Undiagnosed twin) 

Alasan : oksitoksin menyebabkan uterus berkontraksi yang 

akan sangat menurunkan oksigen kepada bayi. 

5) Beritahu ibu bahwa ia akan disuntik 
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6) Segera (dalam 1 menit pertama setelah bayi lahir) suntikan 10 

unit IM pada 1/3 bagian atas paha bagian luar (aspektus 

lateralis). 

Alasan : Oksitoksin merangsang fundus uteri untuk 

berkontraksi dengan kuat dan efektif sehingga dapat 

membantu pelepasa plasenta dan mengurangi kehilangan 

darah. Aspirasi sebelum penyuntikan akan mencegah 

penyuntikan oksitoksin ke pembuluh darah 

 

l. Penegangan Tali Pusat Terkendali  

 (Asrinah, Shinta, Dewie dkk.2010 hal:109) 

1) Berdiri di samping ibu 

2) Pindahkan klem (penjepit untuk memotong tali pusat saat kala 

II) pacta tali pusat sekitar 5-20 cm dari vulva. Alasan : 

memegang tali pusat lebih dekat vulva akan mencegah avulsi. 

3) Letakkan tangan yang lain pada pacta abdomen ibu 

(beralaskan kain) tepat diatas simpisis pubis. Gunakan tangan 

ini untuk meraba kontraksi uterus dan menekan uterus pacta 

saat melakukan penegangan pacta tali pusat. Setelah terjadi 

kontraksi yang kuat, tegangkan tali pusat dengan satu tangan 

dan tangan yang lain (pada dinding abdomen) menekan 

uterus kearah lumbal dan kepala ibu (dorso-kranial). Lakukan 

secara hati-hati untuk mencegah terjadinya inersio uteri. 
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4) Bila plasenta belum lepas, tunggu hingga uterus berkontraksi 

kembali (sekitar dua atau tiga menit berselang) untuk 

mengulangi kembali penegangan tali pusat terkendali. 

5) Saat mulai kontraksi (uterus menjadi bulat  atautali pusat 

menjulur) tegangkan tali pusat ke arah bawah. Lakukan 

tekanan dorso-kranial hingga tali pusat makin menjulur dan 

korpus uteri bergerak ke atas, yang menandakan plasenta 

telah lepas dan dapat dilahirkan. 

6) Tetapi jika langkah 5 diatas tidak berjalan sebagaimana 

mestinya dan plasenta tidak turun setelah 30- 40 detik 

dimulainya penegangan tali pusat dan tidak ada tanda-tanda 

yang menunjukan lepasnya plasenta, jangan lakukan 

peneganangan tali pusat. 

7) Pegang klem dan tali pusat dengan lembut dan tunggu 

sampai kontraksi berikutnya. Jika perlu, pindahkan klem lebih 

dekat ke perineum pada saat tali pusat memanjang. 

Pertahankan kesabaran pada saat melahirkan plasenta 

8) Pada saat kontraksi berikutnya terjadi, ulangi penegangan tali 

pusat terkendali dan tekanan dorso-kranial pada korpus uteri 

secara serentak. Ikuti langkah-langkah tersebut pada setiap 

kontraksi hingga terasa plasenta terlepas dari dinding uterus. 

9) Setelah plasenta terpisah anjurkan ibu untuk meneran agar 

plasenta terdorong keluar melalui introitus vagina. Tetap 

tegangkan tali pusat dengan arah sejajar lantai (mengikuti 

poros jalan lahir). 
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Alasan: Segera melepaskan plasenta yang telah terpisah dari 

dinding uterus akan mencegah kehilangan darah yang tidak 

perlu. 

10) Pada saat plasenta terlihat pada introitus vagina, lahirkan 

plasenta dengan mengangkat tali pusat ke atas dan topang 

plasenta dengan tangan lainnya untuk diletakan dalam wadah 

penampung. Karena selaput ketuban mudah robek, pegang 

plasenta dengan kedua tangan secara lembut putar plasenta 

hingga selaput ketuban terpilin menjadi satu. 

11) Lakukan penarikan dengan lembut dan perlahan-lahan untuk 

melahirkan selaput ketuban. Alasan : melahirkan plasenta dan 

selaputnya dengan hati-hati akan membantu mencegah 

tertinggalnya selaput ketuban di jalan lahir 

Jika selaput ketuban robek dan tertinggal dalam lahir 

plasenta, dengan hati-hati periksa vagina dan serviks secara 

seksama. Gunakan jari-jari tangan atau klem kedalam DTT 

atau steril atau forcep, untuk mengeluarkan selaput ketuban 

yang teraba. 

 

m. Masase Fundus Uteri (APN.2008 hal:130) 

1) Letakan telapak tangan pada fundus uteri. 

2) Jelaskan tindakan kepada ibu, katakan bahwa ibu mungkin 

merasa agak tidak nyamankarena tindakan yang diberikan. 

Anjurkan ibu untuk menari napas dalam dan perlahan secara 

rileks. 
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3) Dengan lembut tiap mantap menggerakkan tangan dengan 

arah memutar pada fundus uteri supaya uterus berkontraksi. 

Jika uterus tidak berkontraksi dalam waktu 15 detik, lakukan 

penatalaksanaan atonia uteri 

 

4) Periksa plasenta dan selaputnya untuk memastikan keduanya 

lengkap dan utuh: 

a) Periksa plasenta sisi maternal (yang melekat pada dinding 

uterus) untuk memastikan bahwa semuanya lengkap dan 

utuh (tidak ada bagian yang hilang). 

b) Pasangkan bagian-bagian plasenta yang robek atau 

terpisah untuk memastikan tidak ada bagian yang hilang. 

c) Periksa plasenta sisi Foetal (yang menghadap ke bayi) 

untuk memastikan tidak adanya kemungkinan lobus 

tambahan (suksenturiata). 

d) Evaluasi selaput untuk memastikan kelengkapannya. 

5) Periksa kembali uterus setelah satu hingga dua menit untuk 

memastikan uterus berkontraksi. Jika uterus masih belum 

berkontraksi baik, ulangi masase fundus uteri. Ajarkan ibu dan 

keluarganya cara melakukan masase uterus sehingga mampu 

untuk segera mengetahui jika uterus tidak berkontraksi baik. 

6) Periksa kontraksi uterus setiap 15 menit selama satu jam 

pertama persalinan dan setiap 30 menit selama satu jam 

kedua pasca persalinan. 
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n. Asuhan dalam 2 jam post partum  

(Asrinah, Shinta, Dewie dkk.2010 hal:123) 

1) pemantauan kontraksi uterus dan perdarahan pervaginam: 

a) 2-3 kali dalam 15 menit pertama persalinan 

b) Setiap 15 menit pertama pada 1 jam pertama pasca 

persalinan 

c) Setiap 20-30 menit pada jam kedua pasca persalinan. 

d) Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, laksanakan 

perawatan yang sesuai untuk menatalaksanakan atonia 

uteri 

e) Jika ditemukan laserasi yang memerlukan penjahitan 

lakukan penjahitan dengan anestesi lokal dan gunakan 

teknik yang sesuai 

2) Mengajarkan pada ibu dan keluarga untuk melakukan 

masasem uterus dan memeriksa kontraksi. 

3) Mengevaluasi kehilangan darah 

4) Memeriksa tekanan darah, nadi, keadaan kandung kemih tiap 

15 menit selama 1 jam pertama posca persalinan dan setiap 

30 menit selama jam kedua pasca persalinan. 

5) Memeriksa temperatur tubuh ibu sekali setiap selama 2 jam 

pertama pasca persalinan 

6) Melakukan tindakan yang sesuai untuk temuan yang tidak 

normal. 
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o. Tabel2.3 : Indikasi untuk Melakuakan Tindakan dan/atau Rujukan 

Segera Selama Kala Satu Persalinan 

Temuan-temuan anamnesis 

dan/atau pemeriksaan 

Rencana untuk Asuhan dan 

perawatan 

Riwayat bedah sesar 1. Segera rujuk ibu ke fasilitas 

yang mempunyai kemampuan 

untuk melakukan bedah sesar 

2. Dampingi ibu ke tempat 

rujukan. Berikan dukungan dan 

semangat. 

Perdarahan per vaginam selain 

lendir bercampur darah (“show”) 

Jangan melakukan pemeriksaan dalam. 

1. Baringkan ibu ke sisi kiri. 

2. Pasang infus 

menggunakanjarum 

berdiameter besar (ukukuran 

16 atau 18) dan berikan Ringer 

Laktat atau garam fisiologis 

(NS). 

3. Segera rujuk ibu ke fasilitas 

yang mempunyai kemampuan 

untuk melakukan bedah sesar. 

4. Dampingi ibu ke tempat 

rujukan 

Kurang dari 37 minggu (persalinan 

kurang bulan) 

1. Segera rujuk ibu ke fasilitas 

yang memiliki kemampuan 

penatalaksanaan gawatdarurat 

obstetri dan bayi baru lahir 

2. Dampingi ibu ke tempat 

rujukan. Berikan dukungan dan 

semangat 
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Ketuban pecah disertai dengan 

keluarnya mekonium kental 

1. Baringkanibu miring kiri. 

2. Dengarkan DJJ 

3. Segera Rujuk ibu ke fasilitas 

yang memiliki kemampuan 

penatalaksanaan bedah sesar. 

4. Dampingi ibu ke tempat 

rujukan dan bawa partus set, 

kateter penghisap lendir De 

Lee, handuk/kain untuk 

mengeringkan dan menyelimuti 

bayi untuk mengantisipasi jika 

ibu melahirkan diperjalanan 

Ketuban pecah dan air ketuban 

bercampur dengan sedikit 

mekonium disertai tanda-tanda 

gawat janin 

Dengarkan DJJ, jika ada 

tanda-tanda gawat janin 

laksanakan asuhan yang 

sesuai 

Ketuban pecah (lebih 24 jam) atau 

ketuban pecah pada kehamilan 

kurang bulan (usia kehamilan 37 

minggu) 

1. Segera rujuk ibu ke fasilitas 

yang memiliki 

kemampuanpenatalaksanaan 

gawatdarurat obstetri 

2. Dampingi ibu ketempatrujukan 

dan berikan dukungan serta 

semangat 

Tanda –tanda atau gejala-gejala 

infeksi : 

1. Temperatur >380C 

2. Menggigil 

3. Nyeri abdomen 

4. Cairan ketuban berbau 

1. Baringkan ibu miring ke kiri 

2. Pasang infus menggunakan 

jarum berdiameter besar 

(ukukuran 16 atau 18) dan 

berikan Ringer Laktat atau 

garam fisiologis (NS). Dengan 

tetesan 125 cc/jam 

3. Segera rujuk ibu ke fasilitas 
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yang memiliki kemamampuan 

penatalaksanaan gawatdarurat 

obstetri. 

4. Dampingi ibu ke tempat 

rujukan. Berikan dukungan 

serta semangat 

Tekanan Darah lebih dari160/110 

dan/atau terdapat protein dalam 

urin (pre-eklamsi berat) 

1. Baringkan ibu miring ke kiri 

2. Pasang infus menggunakan 

jarum berdiameter besar 

(ukukuran 16 atau 18) dan 

berikan Ringer Laktat atau 

garam fisiologis (NS). 

3. Berikan dosisawal 4 gr MgSO4 

20% IV 20 menit 

4. Suntikan 10 gr MgSO4 50% (5 

gr pada bokong kiri dan kanan) 

Tinggi fundus 40 cm atau lebih 

(makrosomia, polihidramnion, 

kehamilan ganda) 

1. Segera rujuk ibu ke fasilitas 

yang memiliki kemampuan 

untuk melakukan bedah sesar. 

2. Dampingi ibu ke tempat 

rujukan. Berikan dukungan dan 

semangat. 

Alasan : Jika dignosisnya 

adalahpilihidramnion, mungkin ada 

masalah-masalah lain dengan janinnya, 

makrosomia dapat menyebabkan 

distosia bahu dan risiko tinggi untuk 

perdarahan pascapersalinan 

DJJ kurang dari 100 atau lebih 180 

x/menit pada dua kali penilaiaan 

dengan jarak 5 menit.(gawat janin) 

1. Baringakan ibu miring kiri dan 

anjurkan untuk bernafas 

secara teratur. 
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2. Pasang infus menggunakan 

jarum berdiameter besar 

(ukukuran 16 atau 18) dan 

berikan Ringer Laktat atau 

garam fisiologis (NS). Dengan 

tetesan 125 cc/jam. 

3. Segera rujuk ibu ke fasilitas 

yang memiliki kemampuan 

penatalaksanaan gawatdarurat 

obstetri dan bayi baru lahir. 

4. Dampingi ibu ke tempat 

rujukan. Berikan dukungan dan 

semangat.= 

Primipara dalam fase aktif kala satu 

persalinan dengan penurunan 

kepala 5/5 

1. Baringkan ibu miring kekiri 

2. Segera rujuk ibu ke fasilitas 

yang memiliki kemampuan 

untuk melakukan bedah sesar. 

3. Dampingi ibu ke tempat 

rujukan. Berikan dukungan dan 

semangat 

 

Presentasi bukan belakang kepala 

(sungsang, letak lintang, dll) 

 

1. Baringkan ibu miring ke kiri 

2. Segera rujuk ibu ke fasilitas 

yang memiliki kemampuan 

penatalaksanaan gawatdarurat 

obstetri dan bayi baru lahir. 

3. Dampingi ibu ke tempat 

rujukan. Berikan dukungan dan 

semangat 

Presentasi ganda (majemuk) 

(adanya bagian lain dari janin, 

1. Baringkan ibu dengan posisi 

lutut menempel ke dada atau 
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misalnya : lengan atau tangan, 

bersamaan dengan presentasi 

belakan kepala) 

miring ke kiri. 

2. Segera rujuk ibu ke fasilitas 

yang memiliki kemampuan 

penatalaksanaan gawatdarurat 

obstetri dan bayi baru lahir. 

3. Dampingi ibu ke tempat 

rujukan. Berikan dukungan dan 

semangat 

Tali pusat menumbung (Jika tali 

pusat masih berdenyut) 

1. Gunakan sarung tangan 

disinfeksi tingkat tinggi, 

letakkan satu tangan di vagina 

dan jauhkan kepala janin dari 

talipusat yang menumbung. 

Tangan lain mendorong bayi 

melalui dinding abdomen agar 

bagian terbawah janin tidak 

menekan tali pusatnya (minta 

keluarga untuk ikut membantu) 

2. Segera rujuk ibu ke fasilitas 

yang memiliki kemampuan 

penatalaksanaan gawatdarurat 

obstetri dan bayi baru lahir. 

3. Dampingi ibu ke tempat 

rujukan. Berikan dukungan dan 

semangat  

ATAU 

1. Meminta ibu untuk posisi 

bersujud dimana posisi bokong 

berada jauh diatas kepala ibu 

dan pertahankan posisi ini 

hingga di tempat rujukan. 
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2. Segera rujuk ibu ke fasilitas 

yang memiliki kemampuan 

penatalaksanaan gawatdarurat 

obstetri dan bayi baru lahir. 

3. Dampingi ibu ke tempat 

rujukan. Berikan dukungan 

dan semangat  

Tanda dan gejala syok : 

1. Nadi cepat, lemah (lebih 

dari 110x/menit ) 

2. Tekanan darah menuerun 

(siastolik kurang dari 90 

mmHg) 

3. Pucat 

4. Berkeringat atau kulit 

lembab, dingin 

5. Nafa cepat (lebih dari 30 

permenit) 

6. Cemas, bingung atau 

tidak sadar 

7. Produksi urin sedikit 

(kurang dari 30 ml/jam) 

1. Baringkan ibu miring kiri 

2. Jika mungkinnaikkan kedua 

kaki ibu untukmeningkatkan 

aliran darah ke jantung 

3. Pasang infus menggunakan 

jarum berdiameter besar 

(ukuran 16 atau 18) dan 

berikan Ringer Laktat atau 

garam fisiologis (NS). Infuskan 

1 lt dalam 15-20 menit; 

dilanjutkan dengan 2 lt dalam 

satu jam pertama, kemudian 

turunkan tetesan menjadi 

125/ml/jam 

4. Segera rujuk ibu ke fasilitas 

yang memiliki kemampuan 

penatalaksanaan gawatdarurat 

obstetri dan bayi baru lahir. 

5. Dampingi ibu ke tempat 

rujukan. Berikan dukungan 

dan semangat 

Tanda dan gejala  

Fase laten berkepanjangan : 

1. Pembukaan serviks 

1. Segera rujuk ibu ke fasilitas 

yang memiliki kemampuan 

penatalaksanaan gawatdarurat 
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kurang dari 4 cm setelah 8 

jam 

2. Kontraksi teratur (lebih 

dari 2 dalam 10 menit) 

obstetri dan bayi baru lahir.  

2. Dampingi ibu ke tempat 

rujukan. Berikan dukungan 

dan semangat 

Tanda dan gejala 

Belum inpartu : 

1. Frekuensi kontraksi 

kurang dari 2 kalidalam 10 

menit dan lamanya kurang 

dari 20 detik 

2. Tidak ada perubahan 

pada serviks dalam 1 

hingga 2 jam 

 

3. Anjurkan ibu untuk minum dan 

makan. 

4. Anjurkan ibu untuk bergerak 

bebas 

5. Jika kontraksi berhenti 

dan/atau tidak ada perubahan 

serviks, evaluasi DJJ, jika tidak 

ada tanda-tanda kegawatan 

pada ibu dan janin persilahkan 

ibu pulang dengan nasehat 

untuk 

a. Menjaga cukup makan 

dan minum 

b. Datang untuk 

mendapatkan asuhan 

yang terjadi peningkatan 

frekuensi dan lama 

kontraksi. 

Tanda dan gejala 

Partus lam : 

1. Pembukaan serviks 

mengarah kesebelah 

kanan garis waspada 

partograf 

2. Pembukaan serviks 

kurang dari 1 cm per jam 

3. Frekuensi kontraksi 

1. Segera rujuk ibu ke fasilitas 

yang memiliki kemampuan 

penatalaksanaan gawatdarurat 

obstetri dan bayi baru lahir. 

2. Dampingi ibu ke tempat 

rujukan. Berikan dukungan 

dan semangat 
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kurang 2 kali dalam 10 

menit dan lamanya kurang 

dari 40 detik 

   (JNPK-KR.2008 hal:46-49) 

 

 

p. Tabel 2.4: Indikasi untuk Tindakan dan Rujukan Segera selama 

Kala Dua persalinan 

Penilaian Temuan dari Penilaian dan 

Pemeriksaan 

Rencana Asuhan dan 

Perawatan 

1. Nadi 

2. Tekanan darah 

3. Pernafasan 

Kondisi 

Keseluruhan 

4. Urin 

Tanda atau gejala syok: 

1. nadi cepat, lemah 

(100x/menit atau lebih) 

2. tekanan darah rendah 

(sistolik kurang dari 90 

mmHg) 

3. pucat pasi 

4. berkeringat atau dingin, 

kulit lembab 

5. nafas cepat (lebih dari 

30x/menit) 

6. cemas, bingung atau 

tidak sadar 

7. produksi urin sedikit 

(kurang dari 30 cc/jam) 

1. baringkan miring ke kiri. 

2. Naikan kedua kaki 

untuk meningkatkan 

aliran darah ke jantung 

3. Pasang infus 

menggunakan jarum 

berdiameter besar 

(ukuran 16 atau 18) dan 

berikan Ringer Laktat 

atau garam fisiologis 

(NS). Infuskan 1 lt 

dalam 15-20 menit; 

dilanjutkan dengan 2 lt 

dalam satu jam 

pertama, kemudian 

turunkan tetesan 

menjadi 125/ml/jam 

4. Segera rujuk ke fasilitas 

yang memiliki 
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kemampuan 

penatalaksanaan 

gawatdarurat obstetri 

dan bayi baru lahir. 

5. Dampingi ibu ke tempat 

rujukan. 

1. Nadi  

2. Urin  

Tanda atu gejala dehidrasi : 

1. Perubahan nadi 

(100x/menit atau lebih) 

2. Urin pekat 

3. Produksi urin sedikit 

(kurang dari 30 cc/jam) 

1. Anjurkan untuk minum 

2. Nilai ulang setiap 30 

menit (menurut 

pedoman di partograf). 

Jika kondisinya tidak 

membaik dalam waktu 

satu jam, 

Pasang infus 

menggunakan jarum 

berdiameter besar 

(ukuran 16 atau 18) dan 

berikan Ringer Laktat 

atau garam fisiologis 

(NS). 125 cc/jam 

3. Segera rujuk ibu ke 

fasilitas yang memiliki 

kemampuan 

penatalaksanaan 

gawatdarurat obstetri 

dan bayi baru lahir. 

4. Dampingi ibu ke tempat 

rujukan. 

1. Nadi  

2. Suhu 

Tanda atau gejala infeksi: 

1. Nadi cepat (110x/menit 

1. Baringkan miring ke kiri 

2. Pasang infus 
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3. Cairan Vagina 

4. Kondisi secara 

umum 

atau lebih) 

2. Suhu lebih dari 380C. 

3. Menggigil 

4. Air ketuban atau cairan 

vagina yang berbau 

menggunakan jarum 

berdiameter besar 

(ukuran 16 atau 18) dan 

berikan Ringer Laktat 

atau garam fisiologis 

(NS). 125 cc/jam 

3. Berikan ampislin 2 gr 

atau amoksilin 2gr per 

oral 

4. Segera rujuk ke fasilitas 

yang memiliki 

kemampuan 

penatalaksanaan 

gawat. 

5. Dampingi ibu ke tempat 

rujukan. 

1. Tekanan darah 

2. Urin 

3. Kelhan 

subyektif 

4. Kesadaran 

kejang 

 

Tanda atau gejala pre-eklamsia 

ringan : 

1. Tekanan darah diastolik 

90-110 mmHg 

2. Proteinuria hingga 2+ 

 

1. Nilai ulang tekanan 

darah setiap 15 menit 

(saat diantara kontraksi 

atau meneran). 

2. Baringkan miring ke kiri 

dan cukup istirahat.. 

3. Bila gejala bertambah 

berat maka tatalaksana 

sebagai preeklamsi 

berat 

Kejang  Tanda atau gejala preeklamsia 

berat atau eklamsia : 

1. Tekanan darah diastolik 

110 mmHg atau lebih 

1. Baringkan miring ke kiri 

2. Pasang infus dengan 

menggunakan jarum 

diameter besar (ukuran 
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2. Tekanan darah diastolik 

90mmHg atau lebih 

dengan kejang 

3. Nyeri kepala 

4. Gangguan penglihatan 

5. Kejang (eklamsia) 

16 atau 18) dan berikan 

RL atau NS 125 cc/jam 

3. Berikan dosis awal 4 G 

MgSO4 40% IV dengan 

kecepatan 1 G/menit. 

4. Berikan dosis 

pemeliharaan MgSO4 

40%, 6 G dalam 6 jam. 

5. Segera rujuk ke fasilitas 

yang memiliki 

kemampuan 

gawatdaruratan obstetri 

dan bayi baru lahir. 

6. Dampingi ibu ke tempat 

rujukkan 

Kontraksi Tanda-tanda inersia uteri: 

Kurang dari 3 kontraksi dalam 

waktu 10 menit, lama kontraksi 

kurang dari 40 detik 

1. Anjurkan untuk 

mengubah posisi dan 

berjalan-jalan. 

2. Anjurkan untuk minum. 

3. Jika selaput ketuban 

masih utuh dan 

pembukaan diatas 6 cm 

maka pecahkan 

(gunakan setengah 

Kocher DTT) 

4. Stimulasi puting susu. 

5. Anjurkan ibu untuk 

mengosongkan 

kandung kemihnya. 

6. Jika bayi tidak lahir 

setelah 2 jam meneran 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Andrianis Wulandari, Kebidanan DIII UMP, 2014



62 
 

 
 

(primigravida) atau 1 

jam (multigravida), 

segera rujuk ke fasilitas 

kesehatan rujukan 

7. Dampingi ibu ketempat 

rujukan 

Denyut jantung janin Tanda gawat janin: 

1. DJJ kurang dari 120 

atau lebih dari 

160x/menit, mulai 

waspada tanda awal 

gawat janin. 

2. DJJ kurang dari 100 

atau lebih dari 

180x/menit 

1. Baringkan miring ke kiri, 

anjurkan ibu untuk 

menarik nafas panjang 

perlahan-lahan dan 

berhenti meneran. 

2. Nilai ulang DJJ setelah 

5 menit: 

a. Jika DJJ normal, 

minta ibu kembali 

meneran dan 

pantau DJJ setelah 

setiap kontraksi. 

Pastikan ibu tidak 

berbaring 

terlentang dan 

tidak menahan 

nafasnya saat 

meneran. 

b. Jika DJJ abnormal, 

rujuk ibu ke fasilitas 

yang memiliki 

kemampuan 

penatalaksanaan 

gawatdarurat 

obstetri dan bayi 
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baru lahir. 

c. Dampingi ibu ke 

tempat rujukan. 

Lahirnya bahu Tanda-tanda distosia bahu: 

1. Kepala bayi tidak 

melakukan putar paksi 

luar. 

2. Kepala bayi keluar 

kemudian tertarik 

kembali kedalam vagina 

(kepala kura-kura) 

3. Bahu bayi tidak dapat 

lahir 

Lakukan tindakan dan upaya 

lanjut (tergantung hasil tindakan 

yang dilakukan): 

1. Perasat Mc. Robert 

2. Prone Mc robert 

(menungging) 

3. Anterior dysimpact 

4. Perasat Cork-screw dari 

Wood 

5. Perasat Schwartz-Dixon 

Cairan Ketuban Tanda-tanda cairan ketuban 

bercampur mekonium: 

Cairan ketuban berwarna hijau 

(mengandung mekonium) 

1. Nilai DJJ  

a. Jika DJJ normal, 

minta ibu kembali 

meneran dan 

pantau DJJ setelah 

setiap kontraksi. 

Pastikan ibu tidak 

berbaring dan tidak 

menahan nafasnya 

saat meneran. 

b. Jika DJJ tidak 

normal, tangani 

sebagai gawat 

janin 

2. Setelah bayi lahir, 

lakukan penilaian 

segera dan bila bayi 
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tidak bernafas maka 

hisap lendir di mulut 

kemudian hidung bayi 

dengan penghisap 

lendir (baru&bersih). 

Lakukan tindakan 

lanjutan sesuai dengan 

hasil penilaian. 

Tali pusat  Tanda-tanda tali pusat 

menumbung: 

Tali pusat teraba atau terlihat 

saat periksa dalam 

1. Nilai DJJ, jika ada: 

a. Segera rujuk ke 

fasilitas kesehatan 

rujukan. 

b. Dampingi ibu 

ketempat rujukan. 

c. Baringkan miring 

kekiri dengan 

pinggul agak naik. 

Dengan memakai 

sarung tangan 

DTT/Steril, satu 

tangan di dalam 

vagina untuk 

menahan kepala 

bayi agar tidak 

menekan tali pusat 

dan tangan lain 

diabdomen untuk 

menahan bayi 

pada posisinya 

(keluarga dapat 

membantu 
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melakukannya). 

ATAU 

d. Ganjal bokong ibu 

agar lebih tinggi 

dari kepalanya. 

Dengan 

mengenakan 

sarung tangan 

DTT/steril, 

memasukan satu 

tangan kedalam 

vagina untuk 

menahan kepala 

bayi agar tidak 

menekan tali pusat. 

2. Jika DJJ tidak ada 

a. Beritahu ibu 

dankeluarganya. 

b. Lahirkan bayi 

dengan cara yang 

paling aman.  

 Tanda-tanda lilitan tali pusat: 

Tali pusat melilit di leher bayi 

1. Jika tali pusat melilit 

longgar di leher bayi, 

lepaskan melewati 

kepala bayi. 

2. Jika talipusat melilit erat 

di leher bayi, lakukan 

penjepitan tali pusat 

dengan klem di dua 

tempat kemudian 

potong diantaranya, 
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kemudian lahirkan bayi 

dengan segera. 

Untuk kehamilan kembar 

tak terdeteksi 

Kehamilan kembar takterdeteksi 1. Nilai DJJ 

2. Jika bayi kedua dengan 

presentasi kepala dan 

kepal segera turun, 

biarkan kelahiran 

berlangsung seperti 

bayi pertama. 

3. Jika kondisi-kondisi 

tersebut tidak 

terpenuhi, baringkan 

ibu miring ke kiri. 

4. Segera rujuk ibu 

kefasilitas yang memiliki 

kemampuan 

penatalaksanaan 

gawatdarurat obstetri 

dan bayi baru lahir. 

5. Dampingi ibu ketempat 

rujukan. 

 (JNPK-KR.2008 hal:91-94) 

 

q. Tabel 2.5 Indikasi-indikasi untuk Tindakan dan/atau Rujukan 

Segera Selama persalinan kala Tiga dan Empat 

Penilaian  Temuan dari Penilaian dan 

Pemeriksaan 

Rencana Asuhan atau perawatan. 

Plasenta  Tanda atau gejala retensio 

plasenta 

1. Jika plasenta terlihat, lakukan 

penegangan tali pusat 
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1. Adalah normal jika 

plasenta lahir dalam 

waktu 30 menit setelah 

bayi lahir  

terkendali dengan lembut dan 

tekanan dorsokranial pada 

uterus, minta ibu untuk 

meneran agar plasenta keluar. 

2. Setelah plasenta lahir: lakukan 

masase pada uterus dan 

periksa plasenta  

ATAU 

1. Lakukanperiksa dalam dengan 

lembut, jika plasenta ada di 

vagina keluarkan dengan hati-

hati sambil melakukan tekanan 

dorso-kranial pada uterus. 

2. Jika plasenta masih didalam 

uterus dan perdarahan 

minimal, berikan oksitoksin 10 

unit IM, pasang infus 

menggunakan jarum besar 

(ukuran 16 atau 18) dan 

berikan RL atau NS 

a. Segera rujuk ke fasilitas 

dengan kemampuan 

gawatdarurat obstetri. 

b. Dampingi ibu ketempat 

rujukan. 

3. Jika plasenta masih di 

dalam uterus dan terjadi 

perdarahan berat, pasang 

infus menggunakan jarum 

besar (ukuran 16 atau 18) 

dan berikan RL atau NS 
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dengan 20 unit oksitoksin 

a. Coba lakukan plasenta 

manual dan lankukan 

penegangan 

lanjutannya 

b. Bila tidakmemenuhi 

syarat plasenta 

manual ditempel di 

tempat atau tidak 

kompeten makasegera 

rujuk ibu ke fasilitas 

terdekat dengan 

kapabilitas 

kegawatdaruratan 

obstetri 

c. Dampingi ibu ktempat 

rujukan 

d. Tawarkan bantuan 

walaupun ibu telah 

dirujuk dan mendapat 

pertolongan di fasilitas 

rujukan 

 

1. Plasenta 

2. Tali pusat 

Tanda dan  gejala avulsi (putus) 

tali pusat: 

1. Tali pusat putus 

2. Plasenta tidak lahir 

1. Palapasi uterus untuk menilai 

kontraksi, minta ibu meneran 

padasetiap kontraksi. 

2. Saat plasenta terlepas, lakukan 

periksa dalam (hati-hati) jika 

mungkincari tali pusatdan 

keluarkan plasenta dari vagina 

sambilmelakakukan tekanan 
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dorso-kranial pada uterus 

3. Setelah plasenta lahir, lakukan 

masase uterus dan perikasa 

plasenta. 

4. Jika plasenta belum lahir dalam 

waktu 30 menit, tangani 

sebagai retensio plasenta 

1. Plasenta 

2. Perdaraha

n per 

vaginam 

Tanda atau gejala bagian 

plasenta yang tertahan: 

1. Bagian permukaan 

plasenta yang 

menempel pada ibu 

hilang 

2. Bagian selaput ketuban 

hilang/robek 

3. Perdarahan 

pascapersalinan 

4. Uterus berkontraksi 

1. Lakukan pemeriksaan dalam, 

leluarkan selaput ketuban dan 

bekuan darah yang mungkin 

masih tertinggal. 

2. Lakukan masase uterus 

3. Jika ada perdarahan hebat, ikuti 

langkah-langkah 

penatalaksanan atonia uteri 

Perdarahan pasca 

persalinan 

Tanda atau gejala atonia uteri: 

1. Perdarahan 

pascapersalinan 

2. Uterus lembek dan 

tidak berkontraksi 

1. Ikuti langkah-langkah atonia 

uteri 

1. Perdarhan 

pasca 

persalinan 

2. Vagina, 

perineum, 

serviks 

Tanda gejala robekan vagina, 

perineum atau serviks:  

1. Perdarahan pasca 

persalinan 

2. Plasenta lengkap 

3. Uterus berkontraksi 

1. Lakukan pemeriksaan secara 

hati-hati 

2. Jika terjadi laserasi derajat satu 

dan dua lakukan penjahitan 

3. Jika terjadi laserasi derajat tiga 

atau empat atau robekan servik: 

a. Pasang infus dengan 
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menggunakan jarum besar 

(ukuran 16 atau 18) dan 

berikan RL atau NS. 

Infuskan 1 L dalam 15 

sampai 20 menit; jika 

mungkin infuskan 2 L 

dalam waktu 1 jam 

pertama, kemudian 

turunkan 125 cc/menit 

4. Segera rujuk ke fasilitas yang 

memiliki kemampuan 

gawatdarurat obstetri dan bayi 

baru lahir. 

5. Dampingi ibu ketempat rujukan. 

1. Nadi 

2. Urin 

3. Suhu 

tubuh 

Tanda atau gejala dehidrasi: 

1. Meningkatnya nadi 

(100x/menit atau lebih) 

2. Temperatur tubuh 

diatas 380C 

3. Urin pekan 

4. Produksi urin sedikit 

(kurang dari 30cc/jam) 

1. Anjurkan ibu untuk minum 

2. Nilai ulang ibu setiap 15 menit 

selama jam kedua pasca 

persalianan. 

3. Jika kondisinya tidak membaik 

dalam waktu satu jam, pasang 

infus dengan menggunakan 

jarum besar (ukuran 16 atau 18) 

dan berikan RL atau NS 125 

cc/jam. 

4. Jika temperatur tubuh tetap 

tinggi, ikuti asuhan untuk infeksi 

5. Segera rujuk ke fasilitas yang 

memiliki kemampauan asuhan 

gawatdarurat obstetri. 

6. Dampingi ibu ke tempat 

rujukan. 
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1. Nadi 

2. Suhu 

3. Cairan 

vagina 

4. Kesehatan 

dan 

kenyaman

an secara 

umum 

Tanda atau gejala infeksi : 

1. Nadi cepat(100x/menit 

atau lebih) 

2. Temperatur tubuh 

diatas 380C 

3. Kedinginan 

4. Cairan vagina berbau 

busuk 

1. Baringkanmiring ke kiri 

2. Pasang infus dengan 

menggunakan jarum besar 

(ukuran 16 atau 18) dan berikan 

RL atau NS 125 cc/jam. 

3. Berikan ampisilin 2 gr atau 

amoksilin 2 gr per oral 

4. Segera rujuk ke fasilitas yang 

memiliki kemampauan asuhan 

gawatdarurat obstetri. 

5. Dampingi ibu ke tempat 

rujukan. 

1. Tekanan 

darah 

2. Urin  

Tanda atau gejala preeklamsia 

ringan:  

1. Tekanan darah 

diastolik 90-110 mmHg 

2. Proteinuria positif 

1. Nilai ulang tekanan darah setiap 

15 menit (pada saat beristirahat 

diantara kontraksi dan 

meneran) 

2. Jika tekanan darah 110 mmHg 

atau lebih, pasang infus dengan 

menggunakan jarum besar 

(ukuran 16 atau 18) dan berikan 

RL atau NS 125 cc/jam 

3. Baringkan miring ke kiri 

4. Lihat penatalaksanaan 

preeklamsi berat 

Tekana darah Tanda dan gejala pre-eklamsia 

berat atau eklamsia: 

1. Tekanan darah 

diastolik 110 mmHg 

atau lebih 

2. Tekanan darah 

1. barngkan miring ke kiri. 

2. Pasang infus dengan 

menggunakan jarum besar 

(ukuran 16 atau 18) dan berikan 

RL atau NS 125 cc/jam. 

3. Jika mungkin berikan dosis 
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diastolik 90 mmHg atau 

lebih 

3. kejang 

awal 4 gr MgSO4 20% IV 

selama 20 menit 

4. Berikan MgSO4 50%, 10 gr (5 

gr IM pada masing-masing 

bokong) 

5. Segera rujuk ke fasilitas yang 

memiliki kemampuan asuhan 

gawatdarurat obstetri dan bayi 

baru lahir 

 

1. Tonus 

uteri 

2. Tinggi 

fundus 

Tanda dangejala kandung kemih 

penuh 

1. Bagian uterus sulit 

dipalpasi 

2. Tinggi fundus diatas 

pusat 

3. Uterus 

terdorong/condong ke 

satu sisi 

1. Bantu ibu mengosongkan 

kandung kemihnya. 

a. Kemudian masase uterus 

hingga berkontraksi baik 

2. Jika ibu tidak dapat berkemih, 

kateterisasi kandung kemihnya 

dengan teknik aseptik 

a. Kemudian masase uterus 

hingga berkontraksi baik. 

3. Jika ibu mengalami perdarahan, 

ikuti langkah-langkah atonia 

uteri. 

 (JNPK-KR.2008 hal:114-117) 
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3. BayiBaru Lahir 

a. Definisi  

 Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dalam presentasi 

belakang kepala melalui vagina tanpa memakai alat, pada usia 

kehamilan genap 37 minggu sampai minggu ke 42 minggu , dengan 

berat badan 2500-4000 gram, nilai Apgar > 7 dan tanpa cacat bawaan 

(Ai dan Lia,2013 hal:2). 

 

b. Bayi baru lahir dikatakan normal jika termasuk dalam kriteria sebagai 

berikut (Jenny dan Sondakh,2013 hal:150): 

1) Berat badan lahir bayi antara 2500-4000 gram. 

2) Panjang badan bayi 48-50 cm 

3) Lingkar dada bayi 32-34 cm 

4) Lingkar kepala bayi 33-35 cm 

5) Bunyi jantung dalam meni pertama ± 180 kal/menit, kemudian 

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

6) Pernapasan cepat pada menit-menit pertama kira-kira 80 

kali/menit disertai pernapasan cuping hidung, retraksi suprastenal 

dan interkostal, serta rintihan hanya berlangsung 10-15 menit. 

7) Kulit kemerah-merahan dan licin karena jaringan subkutan cukup 

terbentuk dan dilapisi vernik kaseosa. 

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

9) Kuku telah agak panjang dan lemas 

10) Genetalia: testis sudah turun (pada bayi laki-laki) dan labiya 

mayora telah menutupi labiya minora (pada bayi perempuan) 
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11) Refleks isap, menelan, dan moro telah terbentuk, 

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

pertama. Mekonium memiliki karakteristik hitam kehijauan dan 

lengket. 

 

c. Adaptasi fisiologis bayi baru lahir terhadap kehidupan di luar uterus) 

1) Sistem Pernafasan 

Rangsangan gerakan pernafasan pertama terjadi karena tekanan 

mekanik dari toraks sewaktu melalui jalan lahir (stimulasi 

mekanik), penurunan Pa O2 dan kenaikan Pa CO2 merangsang 

kemoreseptor yang terletak di sinus karotikus (stimilasi kimiawi), 

rangsangan dingin di daerah muka dan perubahan suhu di dalam 

uterus ( stumalasi sensorik) dan refleks deflasi hering breur. 

 Pernafasan pertama pada bayi normal terjadi dalam waktu 

30 menit pertama sesudah lahir. Usaha bayi pertama kali untuk 

mempertahankan tekanan alveoli, selain adanya surfaktan yang 

dengan menarik nafas dan mengeluarkan nafas dan 

mengeluarkan nafas dengan merintih sehingga udara tertahan 

didalam. Respirasi pada neonatus biasanya pernafasan 

diagfragmatik dan abdominal, sedangkan frekuensi dan dalamnya 

belum teratur. Apabila surfaktan berkurang, maka alveoli akan 

kolaps dan paru-paru kaku sehingga terjadi atelektasis. Dalam 

keadaan anoksia neonatus masih dapat mempertahankan 

kehidupannya karena adanya kenjutan metabolisme 

anaerobik.(Nur Wati.2010 hal:12) 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Andrianis Wulandari, Kebidanan DIII UMP, 2014



75 
 

 
 

2) Perubahan Sistem Sirkulasi 

Setelah lahir, darah bayi baru lahir harus melewati paru untuk 

mengmbil oksigen dan mengadakan sirkulasi melalui tubuh guna 

menghantarkan oksigen ke jaringan. Untuk membuat sirkulasiyang 

baik guna mendukung kehidupan luar rahim, harus terjadi 

perubahan besar : 

a) Penutupan foramen ovale pada atrium jantung 

b) Penutupan duktus arteriosus antara arteri paru-paru dan aorta 

Perubahan ini terjadi akibat perubahan tekanan pada seluruh 

sistem pembuluh tubuh (Asrinak,dkk.2010 hal: 136) 

 

3) Perubahan Sistem Termoregulasi 

(Jenny dan M. Clin.2013 hal: 152) 

a) Suhu bayi baru lahir dapat turun beberapa derajat karena 

lingkungan eksternal lebih dingin daripada lingkungan uterus 

b) Suplai lemak subkutan yang terbatas dan area 

permukaanyang besar dibandingkan dengan berat badan 

menyebabkan bayi mudah menghantarkan panas pada 

lingkungan. 

c) Kehilangan panas yang cepat dalam lingkungan yang dingin 

terjadi melalui konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi. 

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

hubungannya dengan asidosis metabolik dapat bersifat 

mematikan, bahkan pada bayi cukup bulan yang sehat. 
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4) Perubahan Sistem Metabolisme 

Luas permukaan tubuh neonatus, relatif lebih luas daripada tubuh 

orang dewasa sehingga metabolisme basal per kg BB akan lebih 

besar. Bayi baru lahir harus menyesuaikan diri dengan lingkungan 

baru sehingga energi diperoleh dari metabolisme karbohidrat dan 

lemak. Pada jam-jam pertama energi didapatkan dari perubahan 

karbohidrat. Pada hari ke dua, energi berasal dari pembakaran 

lemak. Setelah mendapat susu kurang lebih pada hari keenam, 

pemenuhan kebutuhan energi bayi 60%didapatkan dari lemak dan 

40% dari karbohidrat. (Nur Wati.2010 hal:14) 

5) Perubahan Sistem Gastrointestinal 

(Jenny dan M. Clin.2013 hal: 155-156) 

a) Enzim-enzim digesif aktif saat lahir dan dapat menyokong 

kehidupan ekstrauterin pada kehamilan 36-38 minggu. 

b) Perkembangan otot dan refleks yang penting untuk 

menghantarkan makanan sudah terbentuk saat lahir. 

c) Pencernaan protei dan karbohidrat telah tercapai; pencernaan 

absorpsi lemak kurang baik karena tidak adekuatnya enzim-

enzim pankreas dan lipase. 

d) Kelenjar saliva imatur saat lahir; sedikit saliva diolah sampai 

bayi berumur 3 bulan 

e) Pengeluaran mekonium, yaitu feses berwarna hitam 

kehijauan, lengket, dan mengandung darah samar, 

diekskresikan dalam 24 jam pada 90% bayi yang lahir normal. 
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f) Variasi terbesar terjadi diantara bayi baru lahir tentang minat 

terhadap makanan, gejala-gejal lapar, dan jumlah makanan 

yang ditelan pada setiap kali pemberian makanan. 

g) Beberapa bayi baru lahir menyusu segera bila diletakan pada 

payudara, sebagian lainnya memerlukan 48 jam untuk 

menyusu secara efektif 

h) Gerakan acak tangan ke mulut dan menghisap jari telah 

diamati didalam uterus, tindakan-tindakan ini bekembang baik 

pada saat lahir dan diperkuat dengan rasa lapar.  

 

6) Perubahan Sistem Kekebalan Tubuh 

Sistem imunitas bayi baru lahir masih belum matang, sehingga 

menyebabkan neonatus rentan terhadap berbagai infeksi dan 

alergi. Sistem imunitas yang matan akan memberikan kekebalan 

alami maupun yang didapat.Kekebalan alami terdiri dari struktur 

pertahanan tubuh yang mencegah atau meminimalisirkan infeksi. 

Berikut beberapa contoh kekebalan alami meliputi: 

a) Perlidungan oleh kulit membran mukosa. 

b) Fungsi saringan saluran napas 

c) Pembentukan koloni mikroba oleh kulit dan usus 

d) Perlindungan kimia oleh lingkungan asam lambung. 

Kekebalan alami juga disediakan pada tingkat sel sel darah, yang 

membantu bayi baru lahir membunuh mikroorganisme asing. 

Tetapi pada bayi baru lahir, sel-sel darah ini masih belum matang; 

artinya bayi baru lahir tersebut belum mampu melokalisasi dan 
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memerangi infeksi secara efisien. Kekebalan yang didapat akan 

muncul kemudian. Bayi baru yang lahir dengan kekebalan pasif 

mengandung banyak virus dalam tubuh ibunya. Reaksi antibodi 

keseluruhan terhadap antigen asing masih belum bisa dilakukan 

diawal kehidupan anak. Salah satu tugas utama selama masa bayi 

dan balita adalah pembentukan sistem kekebalan tubuh 

(Asrinak,dkk.2010 hal: 142) 

 

7) Perlindungan Termal (Termogulasi) 

(Jenny dan M. Clin.2013 hal: 157) 

a) Pastikan bayi tersebut tetap hangat dan terjadi kontak antara 

kulit bayi dengan kulit ibu 

b) Gantilah handuk/kain yang basah dan bungkus bayi tersebut 

dengan selimut, serta jangan lupa memastikan bahwa kepala 

telah terlindung dengan baik untuk mencegah keluarnya 

panas tubuh. Pastikan bayi tetap hangat 

c) Mempertahankan lingkungan termal netral 

(1) Letakkan bayi diwah alat penghangat pancaran dengan 

menggunakan sensor kulit untuk memantau suhu sesuai 

kebutuhan. 

(2) Tunda memandikan bayi sampai suhu bayi stabil. 

(3) Pasang penutup kepala rajutan untuk mencegah 

kehilangan panas dari kepala bayi. 
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8) Pemeliharaan Pernapasan  

Pernapasan pertama kali bayi baru lahir normal adalah 30 detik 

setelah lahir.pada menit-menit pertama, pernapasan berlangsung 

kurang lebih 80x/menit disertai pernapasan cuping hidung, rintihan 

berlangsung 10-15 menit. Selama dalam uterus janin mendapat 

O2 dari pertugkaran gas melalui plasenta. Setelah bayi lahir 

pertukaran gas harus melalui paru-paru bayi.Rangsangan untuk 

gerakan pernapasan pertama adalah: 

a) Tekanan mekanis toraks sewaktu melalui jalan lahir. 

b) Penukaran O2 dan kenaikan CO2merangsang kemoreseptor 

yang terletak di sinuskarotikus. 

c) Rangsangan dinding didaerah muka dapat merangsang 

permulaan pergerakan pernapasan. 

d) Reflek deflasi hering breur. 

e) Tekanan rongga dada bayi pada waktu melalui jalan lahir 

pervaginam mengakibatkan paru-paru, yang pada janin 

normal cukup bulan mengandung 80-100 ml cairan, 

kehilangan 1/3 dari cairan ini. Sesudah bayi lahir, cairan yang 

menghilang diganti dengan udara. (Asrinak,dkk.2010 hal: 14) 

 

9) Tabel2.6 Refleks pada Bayi Baru Lahir 

Refleks Respon Normal Respon Abnormal 

Rooting dan menghisap Bayi baru lahir menolehkan 

kepala ke arah stimulus, 

membuka mulut, dan mulai 

menghisap bila pipi, bibir 

Respons yang lemah atau 

tidak ada respons terjadi 

pada prematuritas, 

penurunan atau cedera 
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atau sudut mulut bayi 

disentuh dengan jari atau 

puting 

neurologis, atau depresi 

sistem saraf pusat (SSP) 

Menelan Bayi baru lahir menelan 

berkoordinasi dengan 

menghisap bila cairan 

ditaruh di belakang lidah 

Muntah, batuk, atau 

reurgitasi cairan dapat 

terjadi; kemungkinan 

berhubungan dengan 

sianosis sekunder karena 

prematuritas, defisit 

neurologis, atau cedera; 

terutama terlihat setelah 

laringskopi. 

Ekstrusi Bayi baru lahir menjulurkan 

lidah keluar bila ujung lidah 

disentuh dengan jari atau 

puting 

Ekstrusi lidah secara 

kontinu atau menjulurkan 

lidah yang berulang-ulang 

terjadi pada kelainan SSP 

dan kejang. 

Morro Ekstensi simetris bilateral 

dan abduksi seluruh 

ekstremitas, dengan ibu jari 

dan jari telunjuk membentuk 

huruf “c” diikuti dengan 

adduksi ekstremitas dan 

kembali ke fleksi relaks jika 

posisi bayi berubah tiba-tiba 

atau jika bayi diletakan 

terlentang pada permukaan 

yang datar 

Respons asimetris terlihat 

pada cedera saraf perifer 

(pleksus brakialis) atau 

fraktur klavikula atau fraktur 

tulang panjang lengan atau 

kaki 

Melangkah Bayi akan melangkah 

dengan satu kaki dan 

Respons asimetris terlihat 

pada cedera saraf SSP 
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kemudian kaki lainnya 

dengan gerakan berjalan 

bila satu kaki disentuh pada 

permukaan rata 

atau perifer atau fraktur 

tulang panjang kaki 

Merangkak Bayi akan berusaha untuk 

merangkak ke depan 

dengan kedua kaki bila 

diletakkan tertelungkup 

pada permukaan datar 

Respons asimetris terlihat 

pada cedera saraf SSP dan 

gangguan neurologis 

Tonik leher atau fencing Ektermitas pada satu sisi di 

mana saat kepala ditolehkan 

akan ekstensi, dan 

ekstermitas yang 

berlawanan akan fleksi bila 

kepala bayi ditolehkan 

kesatu sisi selagi 

beristirahat 

Respons persistem setelah 

bulan keempat dapat 

menandakan cedera 

neurologis. Respons 

menetap tampak pada 

cedera SSP dan gangguan 

neurologis 

Terkejut Bayi melakukan abduksi dan 

fleksi seluruh ekstremitas 

dan dapat mulai menangis 

bila mendapat gerakan 

mendadak atau suara keras 

Tidak adanya respons 

dapat menandakan defisit 

neurologis atau cedera. 

Tidak adanya respon 

secara lengkapdan 

konsisten terhadap bunyi 

keras dapat menandakan 

ketulian. Respons dapat 

menjadi tidak ada atau 

berkurang selama tidur 

malam. 

Ekstensi silang Kaki bayi yang berlawanan 

akan fleksi dan kemudian 

Respons yang lemah atau 

tidak ada respons yang 
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ekstensi dengan cepat 

seolah-olah berusaha untuk 

memindahkan stimulus ke 

kaki yang lain bila diletakkan 

telentang; bayi akan 

mengekstensikan satu kaki 

sebagai respons terhadap 

stimulus pada telapak kaki. 

terlihatpada cedera saraf 

perifer atau fraktur tulang 

panjang. 

Glabellar “blink” Bayi akan berkedip bila 

dilakukan 4 atau 5 ketuk 

pertama pada batang 

hidung saat mata terbuka. 

Terus berkedip dan gagal 

berkedip menandakan 

kemungkinan gangguan 

neurologis. 

Palmar graps Jari bayi akan melekuk 

disekeliling benda dan 

menggegamnya seketika 

bila jari diletalkan di tangan 

bayi. 

Respons ini berkurang 

pada prematuritas. 

Asimetris terjadi pada 

kerusakan saraf perifer 

(pleksus brakiali) atau 

fraktur humerus. Tidak ada 

respons yang terjadi pada 

defisit neurologis yang 

berat. 

Plantar grasp Jari bayi akn melekuk 

disekeliling benda seketika 

bila jari diletakkan ditelapak 

kaki bayi 

Respons yang berkurang 

pada prematuritas. Tidak 

ada respons yang terjadi 

pada defisit neurologis 

yang berat. 

Tanda babinski Jari-jari kaki bayi akan 

hiperekstensi dan terpisah 

seperti kipas dari dorsofleksi 

ibu jari kaki bila satu sisi 

Tidak ada respons yang 

terjadi pada defisit SSP 
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kaki digosok daritumit ke 

atas melintasi bantalan kaki. 

(Jenny dan M. Clin.2013 hal: 154) 

 

10) Kegawatan pada neonatus 

a) Asfiksia  Neonatorum 

Asfiksia neonatorum adalah keadaan bayi yang tidak dapat 

menangis secara spontan dan teratur, sehingga dapat 

menurunkan O2 dan makin meningkatkan CO2 yang 

menimbulkan akibat buruk dalam kehidupan lebih lanjut 

(Manuaba.2012 hal: 421) 

Faktor yang dapat menimbulkan gawat janin (asfiksia) 

(1) Gangguan sirkulasi menuju janin 

(2) Gangguan aliran pada tali pusat (lilitan tali pusat, simpul tali 

pusat, tekanan pada tali pusat, ketuban telah pecah, 

kehamilan lewat waktu). 

(3) Pengaruh obat, karena narkosa saat persalinan. 

 

b) Faktor ibu 

(1) Gangguan his (tetania uteri/hipotermi). 

(2) Penurunan tekanan darah dapat mendadak: perdarahan 

pada plasenta previa dan solusio plasenta. 

(3) Vasokonstriksi arterial: hipertensi pada hamil dan gestosis 

pre eklamsia eklamsia. 

(4) Gangguan pertukaran nutrisi/O2 (solusio plasenta). 

Penanganan umum 
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(1) Keringkan bayi, ganti kain yang basah dan bungkus 

dengan pakaian hangat-kering 

(2) Jika belum dilakukan,segera klem tali pusat 

(3) Letakkan bayidi tempat yang kerasdan hangat (di bawah 

radiant heater) untuk resusitasi. 

Resusitasiharus ditentukan sebelum akhir menit pertama 

kehidupan. Indikator terpenting bahwa diperlukan resusitasi 

ialah kegagalan napas setelah bayi lahir (Sarwono. 2010 

hal: M-118)  

 

c) Kunjungan Neonatal 

1) Kunjungan neonatal I (KN1) pada 6 jam sampai 48 jam 

setelah lahir 

2) Kunjungan neonatal II (KN2) pada hari ke 3 sampai 

dengan 7 hari 

3) Kunjungan neonatal III (KN3) pada hari 8 sampai 28 hari 

 

d) Asuhan pada bayi usia 2 – 6 hari 

Pengkajian fisik bayi baru lahir 

Pemeriksaan Umum 

(1) Pernafasan  

Pernafasan bayi baru lahir normal 30 – 60 kali permenit, 

tanpa retraksi dada dan tanpa suara merintih pada fase 

ekspirasi. Pada bayi kecil, mungkin terdapat retraksi dada 

ringan dan jika berhenti nafas secara periodik selama 
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beberapa detik masih dalam batas 

normal.(Muslihatun.2014, Hal:31) 

(2) Warna Kulit 

bayi baru lahir aterm kelihatan lebih pucat dibanding bayi 

preterm karena kulit lebih tebal. (Muslihatun.2014, Hal:31) 

(3) Denyut Jantung 

Denyut jantung bayi baru lahir normal antara 100 – 160 kali 

permenit, tetapi masih dianggap masih normal jika diatas 

160 kali permenit dalam jangka waktu pendek, bebrapa 

kali dalam satu hari selama beberapa hari pertama 

kehidupan, terutama bila bayi mengalami  disstres. 

(Muslihatun.2014, Hal:31) 

(4) Suhu Aksiler 36,50C – 37,50C (Muslihatun.2014, Hal:31) 

(5) Postur dan gerakan 

Postur normal bayi baru lahir dalam keadaan istirahat 

adalah kepalan tangan longgar dengan lengan, panggul 

dan lutut semi fleksi. Pada bayi kecil ekstremitas dalam 

keadaan sedikit ekstensi. Pada bayi dengan letak 

sungsang selama masa kehamilan, akan mengalami fleksi 

penuh pada sendi panggul dan lutut ekstensi penuh, 

sehingga kaki bisa dalam berbagai posisi sesuai bayu 

intrauterin. Jika kaki dapat diposisikan dalam posisi normal 

tanpa kesulitan, maka tidak dibutuhkan terapi. Gerakan 

ekstermitas bayi harus secara spontan dan simetris 
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disertai gerakan sendi penuh. Bayi normal dapat sedikit 

gemetar. (Muslihatun.2014, Hal:32) 

(6) Tonus otot 

Rentang normal tingkat kesadaran bayi baru lahir adalah 

mulai dari diam hingga sadar penuh dan dapat 

ditenangkanjika rewel. Bayi dapat dibangunkan jika diam 

atau sedang tidur. (Muslihatun.2014, Hal:32) 

(7) Ekstermitas  

Periksa posisi, gerakan, reaksi bayi bila ekstermitas 

disentuh, dan pembengkakan. (Muslihatun.2014, Hal:32) 

(8) Kulit  

Warna kulit danadanya verniks kaseosa, pembengkakan 

atau bercak hitam, tanda lahir/ tanda mongol. Selama bayi 

dianggap normal, beberapa kelainan kulit juga dapat 

dianggap normal. Kelainan ini termasuk milia, biasanya 

terlihat pada hari pertama atau selanjutnya dan eritema 

toksikum pada muka, tubuh dan punggung pada hari 

selanjutnya. Kulit tubuh, punggung dan abdomen yang 

terkelupas pada hari pertama juga masih dianggap normal. 

(Muslihatun.2014, Hal:32) 

(9) Tali pusat 

Normal berwarna putih kebiruan pada hari pertama, mulai 

kering dan mengkerut / mengecil dan akhirnya lepas 

setelah 7- 10 hari. (Muslihatun.2014, Hal:32) 
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(10) Berat badan 

Normal 2500-4000 gram (Muslihatun.2014, Hal:32) 

 

Pemeriksaan Umum 

1) Kepala 

Ubun – ubun besar kecil, sutura, moulase, caput succedaneum, 

cephal haematoma,hidrosefalus, ramput maliputi: jumlah, warna 

adanya lanugo pada bahu dan punggung.  

(Muslihatun.2014, Hal:33) 

2) Muka 

Tanda-tanda paralisis (Muslihatun.2014, Hal:33) 

3) Mata  

Ukuran, bentuk (strabismus, pelebaran epicanthus) dan 

kesimetrisan, kekeruhan kornea, katarak kongenital, trauma, 

keluar nanah, bengkak pada kelopak mata, perdrahan 

subkonjungtiva. (Muslihatun.2014, Hal:33) 

4) Telinga 

Jumlah, bentuk, posisi, kesimetrisan letak dihubungkan dengan 

mata dan kepala serta adanya gangguan pendengaran. 

(Muslihatun.2014, Hal:33) 

5) Hidung  

bentuk dan lebar hidung, pola pernafasan, kebersihan. 

(Muslihatun.2014, Hal:33) 
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6) Mulut 

Bentuk simetris/tidak, mukosa mulut kering/basah, lidah, palatum, 

bercak putih pada gusi, reflek menghisap, adakah 

labio/palatoskisis, trush, sianosis. (Muslihatun.2014, Hal:33) 

7) Leher 

Bentuk simetris/tidak, adakah pembengkakan dan benjolan, 

kelainan tiroid, hemangioma, tanda abnormalitas kromosom dan 

lain-lain. (Muslihatun.2014, Hal:33) 

8) Klavikula dan lengan tangan 

Adakah fraktur klavikula, gerakan, jumlah jari.  

(Muslihatun.2014, Hal:33) 

9) Dada 

Bentuk dan kelainan bentuk dada, puting susu, gangguan 

pernafasan, auskultasi bunyi jantung dan pernafasan. 

(Muslihatun.2014, Hal:33) 

10) Abdomen 

Penonjolan sekitar tali pusat pada saat menangis, perdarahan tali 

pusat, jumlah pembuluh tali pusat, dinding perut dan adanya 

benjolan, distensi, gastroskisis, omfalokel, bentuk simetris/tidak, 

palpasi hati dan ginjal. (Muslihatun.2014, Hal:34) 

11) Genetalia 

Kelamin laki-laki: panjang penis, testis sudah turun berada dalam 

skrotum, orifisium uretrae diujung penis, kalamin (fimosis, 

hipospadia/epispadia). Kelamin perempuan: Labiya mayora dan 
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labia minora, klitoris, orifisium vagina, orifisium uretra, sekret, dan 

lain-lain. (Muslihatun.2014, Hal:34) 

12) Tungkai dan Kaki 

Gerakan, bentuk simetris/ tidak, jumlah jari, pergerakan, pes 

equinovarus/ pes equinovalgus. (Muslihatun.2014, Hal:34) 

13) Anus  

Berlubang/ tidak, posisi, fungsi spingter ani, adanya atresia ani, 

meconium plug syndrome, megacolon. (Muslihatun.2014, Hal:34) 

14) Punggung 

Bayi tengkurap, raba kurvatura kolumna vertebralis, skoliosis, 

pembengkakan, spina bifida, mielomemeningokel, lesung/ bercak 

rambut dan lain-lain. (Muslihatun.2014, Hal:34) 

15) Pemeriksaan Kulit 

Verniks caseosa, lanugo, warna oedem, bercak, tanda lahir, 

memar (Muslihatun.2014, Hal:34) 

16) Reflek 

Berkedip, babinski, merangkak, menari/ melangkah, ekstrusi, 

galant’s moro’s, neck righting, palmargraps, rooting, startle, 

menghisap, tonic neck. (Muslihatun.2014, Hal:34) 

17) Antropometri 

BB, PB, LK, LD, LP, LLA (Muslihatun.2014, Hal:34) 

18) Elimansi 

Kaji kepatenan fungsi ginjal dan saluran gastrointestinal bagian 

bawah. Bayi baru lahir normal biasanya kencing lebih dari enam 
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kali perhari. Bayi baru lahir normal biasanya berak cair enam 

sampai delapan kali perhari. (Muslihatun.2014, Hal:34). 

 

4. NIFAS 

a. Definisi  

 Masa nifas (puerperium) dimulai setelah plasenta lahir dan 

berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum 

hamil. Masa nifas berlangsung selama kira-kira 6 minggu. Wanita 

yang melalui periode puerperium ( Nifas ) berlangsung selama 6 

minggu atau 42 hari, merupakan waktu yang diperlukan untuk 

pulihnya alat kandungan pada keadaan yang normal (Eny dan Diah, 

2010 hal:1). 

 Periode masa nifas (puerperium) adalah periode waktu selama 6-

8 minggu setelah persalinan. Poses ini dimulai setelah selesainya 

persalinan dan berakhir setelah alat-alat reproduksi kembali seperti 

keadaan sebelum hamil/tidak hamil sebagaai akibat dari adanya 

perubahan fisiologi dan psikologi karena proses persalinan (Sitti 

Saleha, 2009 hal: 4). 

b. Tujuan Masa Nifas (Prawirohardjo,2008 hal:122) 

1) Menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik fisik maupun psikologik 

2) Melaksanakan skrining yang komperhenshif, mendeteksi masalah, 

mengobati atau merujuk bila terjadi kolmplkasi pada ibu maupun 

bayinya. 
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3) Memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan 

diri, nutrisi, keluarga berencana, menyusui, pemberian imunisasi 

kepada bayinya dan perawatan bayi sehat. 

4) Menberikan pelayanan keluarga berencana. 

 

c. Masa nifas ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu: 

1) Puerperium dini 

Kepulihan dimana ibu telah diperbolehkan berdiri dan berjalan-

jalan. Dalam agama Islam telah bersih dan boleh bekerja setelah 

40 hari (Eny dan Diah, 2010 hal:3). 

2) Puerperium itermedial 

Kepulihan menyeluruh alat-alat genetalia yang lamanya 6-8 

minggu (Eny dan Diah 2010 hal:3). 

3) Remote puerperium 

Waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna terutama 

bila selama hamil atau waktu persalinan mempunyai komplikasi. 

Waktu untuk sehat sempurna bisa berminggu-minggu, bulanan, 

tahunan (Eny dan Diah 2010 hal:3). 

 

d. Perubahan Masa Nifas 

1) Involusi Alat-alat kandungan 

Dalam masa nifas alat-alat genetalia interna maupuneksterna 

akan berangsur-angsur pulih kembali seperti keadaan semula 

sebelum hamil. Perubahan-perubahan alat-alat genital ini dalam 

keseluruhannya disebut involusi (Diyan, 2013 hal: 28). 
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a) Uterus 

Uterus secara berangsur angsur menjadi kecil (Involusi) 

sehingga akhirnya kembali seperti sebelum hamil. Tinggi 

Fundus Uteri (TFU) dan berat uterus menurut masa involusi 

adalah saat bayi baru lahir TFU setinggi pusat dengan berat 

1000 gram, saat plasenta lahir TFU 2 jari bawah pusat dengan 

berat 750 gram, 1 minggu setelah melahirkan TFU 

pertengahan pusat syimpisis dengan berat 500 gram, 2 

minggu setelah persalinan TFU tidak teraba diatas syimpisis 

dengan berat 350 gram, 6 minggu setelah melahirkan TFU 

bertambah kecil dengan berat 50 gram dan setelah 8 minggu 

TFU sebesar normal dengan berat 30 gram (Diyan.2013 hal: 

28). 

2) Proses involusi uterus adalah sebagai berikut 

(Icemi dan Wahyu,2013 hal:339): 

a) Iskemia Miometrium 

Disebabkan oleh kontraksi dan retraksi yang terus-menerus 

dari uterus setelah pengeluaran plasenta membuat uterus 

relative anemi dan menyebabkan serat otot atrofi 

b) Autolysis 

Autolysis merupakan proses penghancuran diri sendiri yang 

terjadi di dalam otot urine. Enzim protelitik akan memendekan 

jaringan otot yang telah sempat mengendur hingga 10 kali 

panjangnya dari semula dan lima kali lebar dari semula 

selama kehamilan atau dapat juga dikatakan sebagai 
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pengrusakan secara langsung jaringanhipertropi yang 

berlebihan hal ini disebabkan karena penurunan hormon 

esterogen dan progesteron. 

c) Efek Oksitosin 

Oksitosin menyebabkan terjadinya kontraksi dan retraksi otot 

uterin sehingga akan menekan pembuluh darah yang 

mengakibatkan berkurangnya suplai darah ke uterus. Proses 

ini membantu untuk mengurangi situs atau tempat implantasi 

plasenta serta mengurangi perdarahan. 

3) Penurunan ukuran uterus yang cepat itu dicerminkan oleh 

perubahan lokasi uterus ketika turun keluar dari abdomen dan 

kembali menjadi organ pelviks.segera setelah proses persalinan 

puncak fundus kira-kira dua pertiga hingga tiga perempat dari 

jalan atas simpisis pubis dan umbilikus dalam beberapa jam dan 

bertahan hingga satu atau dua hari dan kemudian secara 

berangsur angsur turun ke pelviks yang secara abdominal tidak 

dapatterpalpasi diatas simpisis setelah sepuluh hari. Perubahan 

uterus ini berhubungan erat dengan perubahan pada miometrium. 

Pada miometrium terjadi perubahan-perubahan yang bersifat 

proteolisis. Hasil dari proses ini dialirkanmelalui getah bening 

(Icesmi dan Margareth, 2013 hal:318) 

a) Bekas implantasi plasenta 

Plasental bed mengecil karena kontraksi dan menonjol ke 

kavumuteri dengan diameter 7,5 cm. Sesudah 2 minggu 
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menjadi 3,5 cm pada minggu keenam 2,4 dan akhirnya pulih 

(Diyan, 2013 hal: 28). 

b) Lochea  

Lochea adalah eksresi cairan rahim selama masa nifas. 

Lochea mengandung darah dan sisa jaringan desidua yang 

nekrotik dari dalam uterus. Loche mempunyai reaksi 

basa/alkalis yang dapat membuat organisme pada vagina 

normal. Lochea mempunyai bau amis/anyir seperti darah 

menstruasi, meskipun tidak terlalu menyengat dan volumenya 

berbeda-beda pada setiap wanita. Lochea mempunyai 

perubahan  karena proses involusi (Eny dan Diah 2010 hal:78) 

4) Proses keluarnya darah nifas atau lochea terdiri atas 4 tahapan 

(Eny dan Diah, 2010 hal:78): 

a) Lochea Rubra/ Merah (Kruenta) 

Lochea ini muncul pada hari 1 sampai hari ke 4 masa 

postpartum. Cairan yang keluar berwarna merah karena berisi 

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

bayi, lanugo (rambut bayi) dan mekonium. 

b) Lochea Sanguinolenta 

Cairan yang keluar berwarna merah kecoklatan dan berlendir. 

Berlangsung dari hari ke 4 sampai hari ke 7 postpartum. 

c) Lochea Serosa 

Lochea ini berwarna kuning kecoklatan karena mengandung 

serum, leukosit dan robekan/laserasi plasenta. Muncul pada 

hari ke 7 sampai hari ke 14 post partum. 
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d) Lochea Alba/Putih 

Mengandung leokosit, sel desidua, sel epitel, selaput lendir 

servik dan serabut jaringan yang mati.lochea alba bisa 

berlangsung selam 2 sampai 6 minggu post partum. 

5) Serviks 

Setelah persalinan bentuk serviks agak menganga seperti corong 

berwarna merah kehitaman. Konsistensinya lunak, kadang-

kadang terdapat perlukaan-perlukaan kecil. Setelah bayi lahir, 

tangan masih bisa masuk rongga rahim, 2 jam dapat dilalui 2-3 jari 

dan setelah 7 hari hanya dapat dilalui 1 jari. 

6) Vulva dan vagina 

Vulva dan vagina mengalami penekanan serta peregangan yang 

sangat besar selama proses persalinan dan akan kembali secara 

bertahap dalam 6-8 minggu postpartum. Penurunan hormon 

esterogen pada masa postpartum berperan dalam penipisan 

mukosa vagina dan hilangnya rugae. Rugae akan terlihat kembali 

pada sekitar minggu ke 4 (Eny dan Diah, 2010 hal: 80). 

7) Payudara 

Selama sembilan bulan kehamilan, jaringan payudara tumbuh dan 

menyiapkan fungsinya untuk menyediakan makanan bagi bayi 

baru lahir. Setelah melahirkan, ketika hormon yang dihasilkan 

plasenta tidak ada lagi untuk menghambatnya kelenjar pituari 

akanmengeluarkan prolaktin (hormon laktogenik). Sampai hari 

ketiga setelah melahirkan, efek prolaktin pada payudara mulai 

bisa dirasakan. Pembuluh payudara menjadi bengkak terisi darah, 
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sehingga timbul rasa hangat, bengkak dan rasa sakit.sel-sel ini 

yang menghasilkan ASI (Sitti Saleha, 2009 hal: 58). 

 

e. Ada dua reflek yang masing-masing berperan dalam pembetukan dan 

pengeluaran ASI yaitu 

1) Refleks prolaktin 

Sewaktu bayi menyusu, ujung syaraf peraba yang terdapat pada 

puting susu terangsang. Rangsangan tersebut oleh serabut 

afferent dibawa ke hipotalamus di dasar otak, lalu dialanjutkan 

kebagian depan kelenjar hipofise yang memacu pengeluaran 

hormon prolaktin ke dalam darah. Melalui sirkulasi, prolaktin 

memacu sel kelenjar memproduksi air susu.(Marmi,2012 hal: 21) 

2) Reflek Let Down 

Bersamaan dengan pembentukan prolaktin rangsangan yang 

berasal dari isapan bayi akan ada yang dilanjutkan ke hipofise 

anterior yang kemudian dikeluarkan oksitosin. Melalui aliran 

darah, hormon ini diangkut menuju uterus yang dapat 

menimbulkan kontraksi pada uterus sehinga terjadilah proses 

involusi. Oksitoksin yang sampai pada alveoli akan merangsang 

kontraksi dari sel akan memeras air susu yang telah terbuat keluar 

dari alveoli dan masuk ke sisitem duktus laktiferus masuk kemulut 

bayi.(Yetti,2010 hal: 12) 
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f. Beberapa refleks yang memungkinkan bayi baru lahir untuk 

memperoleh ASI adalah sebagai berikut(Sitti Saleha,2009 hal: 16-17): 

1) Refleks rotting 

Reflek ini memungkinkan bayi baru lahir untuk menemukan puting 

susu apabila ia diletakan di payudara. 

2) Refleks menghisap 

Saat bayi mengisi mulutnya dengan puting susu atau pengganti 

puting susu sampaike langit keras dan punggung lidah. Refleks ini 

melibatkan rahang, lidah, dan pipi 

3) Refleks menelan 

Gerakan pipi dan gusi dalam menekan aerola, sehingga refleks ini 

merangsang pembentukan rahang bayi. 

 

g. Cara Menyusui yang benar (Suheni dkk,2010) 

1) Mengatur posisi bayi terhadap payudara ibu 

2) Keluarkan sedikit ASI dari puting susu, kemudian dioleskan pada 

puting susu dan aerola 

3) Ibu berada pada posi yang rileks dan nyaman 

 

h. Jelaskan pada ibu bagaimana teknik memegang bayinya: 

1) Kepala dan badan bayi berada pada satu garis lurus. 

2) Muka bayi harus menghadap kepayudara, sedangkan hidungnya 

kearah puting susu 

3) Ibu harus memegang bayinya berdekatan dengan ibu 
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4) Untuk BBL: ibu harus menopang badan bayi bagianbelakang, 

disamping kepala dan bahu. 

5) Payudara dipegang dengan menggunakan ibu jari 

diatas,sedangkan jari yang lainnya menopang bagian bawah 

payudara, serta gunakanlah ibu jari untuk membentuk puting susu 

demikian rupa sehingga mudah memasukannya ke mulut bayi 

6) Berilah rangsangan pada bayi agar membuka mulut dengan cara 

menyentuhkan bibir bayi ke puting susu atau dengan cara 

menyentuh sisi mulut bayi. 

7) Tunggulah sampai bibir bayi terbuka cukup lebar. 

8) Setelah mulut bayi terbuka cukup lebar, gerakan bayi segera ke 

payudara dan bukan sebaliknya ibu atau payudara ibu yang 

digerakkan kemulut bayi 

9) Arahkanlah bibir bawah bayi dibawah puting susu sehingga dagu 

bayi menyentuh payudara 

10) Perhatikan selama menyusui 

 

i. ASI dalam 3 stadium yaitu(Marmi, 2012 hal: 32): 

1) Kolostrum 

Kolostrum adalah air susu yang pertama kali keluar. Kolostrum ini 

disekresi oleh kelenjar payudara pada hari pertama sampai hari ke 

empat pasca persalinan. Kolostrum merupakan caiaran dengan  

viskositas kental, lengket dan berwarna kekuningan. Kolostrum 

mengandung protein tinggi, mineral, gram, vitamin A, nitrogen, sel 

darah putih dan atibodi yang tinggi daripada ASI matur. Selainitu, 
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kolostrum masih mengandung rendah lemak dan laktosa. Protein 

utama pada kolostrum adalah (IgG, IgA dan IgM), menetralisir 

bakteri, virus, jamur dan parasit. 

2) ASI transisi atau peralihan  

ASI peralihan adalah ASI yang keluar setelah kolostrum sampai 

sebelum ASI matang, yaitu sejak hari ke-4 sampai hari ke-10. 

Selama dua minggu, volume air susu bertambah banyak dan 

berubah warna serta komposisinya. Kadar Imunoglobin dan 

protein menurun, sedangakan lemak dan laktosa meningkat. 

 

3) ASI matur 

ASI matur disekresi pada hari ke sepuluh dan seterusnya. ASI 

matur tampak berwarna putih. Kandungan ASI matur relatif 

konstan tidak menggumpal bila dipanaskan. 

 

j. Beberapa hal yang mempengaruhi produksi ASI(Vivia dan Tri,2011 

hal:22) 

1) Makanan 

Makanan yang dikonsumsi ibu menyusui sangat berpengaruh 

terhadap produksi ASI. Apabila makanan yang ibu makan 

mengandung cukup gizi dan pola makan yang teratur, maka 

produksi ASI akan berjalan lancar. 
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2) Ketenangan jiwa dan pikiran 

Untuk memproduksi ASI yang baik, maka kondisi kejiwaan 

danpikiran tenang. Keadaan psikologis ibu yang tertahan, sedih 

dan tegang akan menurun volume ASI. 

3) Penggunaan alat kontrasepsi 

Penggunaan alat kontrasepsi pada ibu menyusui, perlu 

diperhatikan agar tidak mengurangi produksi ASI. Contoh alat 

kontrasepsi yang bisa digunakan adalah kondom, IUD, pil khusus 

menyusui, atau suntik hormonal 3 bulanan. 

 

k. Perawatan payudara 

Perawatan payudara bermanfaat merangsang payudara sehingga 

mempengaruhi hipofisis untukmengeluarkan prolaktin dan oksitoksin. 

1) Anatomi payudara 

Jumlah lobus dalam payudara juga mempengaruhi pengeluaran 

ASI. Selain itu, perlu diperhatikan juga bentuk anatomi papilla 

mammae atau putting susu. 

a) Faktor fisiologi 

ASI terbentuk oleh karena pengaruh dari hormon prolaktin 

yang menentukan produsi dan sekresi air susu 

b) Pola istirahat 

Faktor istirahat mempengaruhi produksi dan pengeluaran ASI. 

Apabila kondisi ibu terlalu capek, kurang istirahat, maka ASI 

juga berkurang. 
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c) Faktor isapan 

Semakin sering bayi menyusu pada payudara ibu, maka 

produksi dan pengeluaran ASI akan semakin banyak. 

 

l. Tanda bayi cukup ASI (Yetti,2010 hal:27) 

1) Bayi kencing setidaknya 6 kali dalam 24 jam dan warnanya jernih 

sampai kuning muda 

2) Bayi menyusu sering, tiap 2-3 jam atau 8-12 kali dalam sehari. 

3) Bayi tampak puas, sewaktu-waktu merasa lapar bangun dan tidur 

cukup 

4) Bayi tampak sehat, warna kulit dan turgor baik, anak cukup aktif 

5) Bayi bertambah berat badannya rata-rata 500 gram per bulan 

 

m. Manfaat ASI (Eny dan Diah,2010 hal: 37-38) 

Bagi bayi 

1) Makanan dengan kualitas dan kuantitas yang optimal agar 

kolostrum segera keluar yang diseuaikan dengan kebutuhan bayi. 

2) Memberikan kesehatan bayi dengan kekebalan pasif yang segera 

kepada bayi. Kolostrum adalah imunisasi pertama bagi bayi. 

3) Meningkatkan kecerdasan 

4) Membantu bayi mengkoordinasikan hisap, telan dan nafas. 

5) Meningkatkan jalinan kasih sayang ibu dan bayi 

6) Mencegah kehilangan panas 

7) Merangsang kolostrum segera keluar 
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Bagi ibu 

1) Merangsang produksi oksitoksin dan prolaktin 

2) Meningkatkan keberhasilan produksi ASI 

3) Meningkatkan jalinan kasih sayang ibu dan bayi 

 

n. Perubahan sistem Reproduksi 

1) Perubahan Sistem Pencernaan 

Sistem gastrointestinal selama kehamilan dipengaruhi oleh 

beberapa hal, diantaranya tingginya kadar progesteron yang dapat 

mengganggu keseimbangan cairan tubuh, meningkatkan kolestrol 

darah, dan melambatkan kontraksi otot-otot polos. Pasca 

melahirkan, kadar progesteron juga mulai menurun. Namun 

demikian, faal usus memerlukan waktu 3-4 hari untuk kembali 

normal.(Marmi, 2012 hal:92). 

2) Perubahan sistem perkemihan 

Pada masa hamil, perubahan hormonal yaitu kadar steroid tinggi 

yang berperan meningkatkan fungsi ginjal. Begitu pula sebaliknya, 

pada pasca melahirkan kadar steroid menurun sehingga 

menyebabkan penurunan fungsi ginjal. Fungsi ginjal kembali 

normal dalam waktusatu bulan setelah wanita melahirkan. Urin 

dalam jumlah yang besar akan dihasilkan dalam waktu 12-36 jam 

sesudah melahirkan (Marmi, 2012 hal:93). 

3) Perubahan Sistem muskuloskeletal 

Adaptasi sistem muskulosketal ibu yang terjadi selama masa 

hamil berlangsung secara terbalik pada masa postpartum. 
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Adaptasi ini mencakup hal-hal yang membantu relaksasi dan 

hipermobilitas sendi dan perubahan pusat gravitasi ibu akibat 

pembesaran rahim. Stabilisasi sendi lengkap pada minggu ke-6 

sampai minggu ke-8 setelah wanita melahirkan. Akan tetapi, 

walaupun semua sendi lain kembali normal sebelum hamil, kaki 

wanita tidak mengalami perubahan setelah melahirkan. Namun 

demikian, pada saat postpartum sistem mukuloskeletal akan 

berangsu-angsur pulih kembali. Ambulasi dini dilakukan segera 

setelah melahirkan, untuk membantu mencegah komplikasi dan 

mempercepat involusi uteri (Marmi, 2012 hal:98). 

4) Dinding perut dan peritoneum 

Setelah persalinan, dinding perut longgar karena diregang begitu 

lama, tetapi biasanya pulih kembali dalam 6 minggu. Kadang-

kadang pada wanita yang asthenis terjadi diastasis dari otot-otot 

rectus abdominalis sehingga sebagian dari dinding perut di garis 

tengah hanya terdiri dari peritoneum, fascia tipis dan kulit.Tempat 

yang lemah ini menonjol kalau berdiri atau mengejan. (Marmi, 

2012 hal:98). 

5) Kulit abdomen 

Kulit abdomen yang melebar selama masa kehamilan tampak 

melonggar dan mengendur sampai berminggu-minggu atau 

bahkan berbulan-bulan yang dinamakan striae. Melaluilatihan 

postnatal, otot-otot dari dinding abdomen seharusnya dapat 

normal kembali dalam beberapa minggu. (Marmi, 2012 hal:99). 
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6) Striae 

Striae adalah suatu perubahan warna seperti jaringan parut pada 

diding abdomen. Striae pada dinding abdomen tidak dapat 

menghilang secara sempurna melainkan membentuk garis lurus 

yang samar. Ibu postpartum memiliki tingkat diastasis sehingga 

terjadi pemisahan muskulus rektus abdominalis tersebut dapat 

dilihat dari pengkajian keadaan umum, aktivitas, paritas, jarak 

kehamilan yang dapat menentukan beberapa lama tonus otot 

kembali normal. (Marmi, 2012 hal:99). 

 

o. Perubahan Ligamen 

Ligamen-ligamen dan diagfragma pelvis serta fasia yang meregang 

sewaktu kehamilan dan partus, setelah janin lahir, berangsur-angsur 

menciut kembali seperti sediakala. Tidak jarang ligamentum rotundum 

menjadi kendor yang mengakibatkan letak uterus menjadi retroflexi. 

Tidak jarang pula wanita mengeluh “kandungannya turun” setelah 

melahirkan oleh karena ligament, fasia, jaringan penunjang alat 

genetalia menjadi agak kendor.(Yetti, 2010 hal:46) 

Simpisis Pubis 

Meskipun relatif jarang, tetapi simpisis pubis yang terpisah ini 

merupakan penyebab utama mobiditas maternal dan kadang-kadang 

ketidakmampuan jangka panjang. Hal ini biasanya ditandai oleh nyeri 

signifikan pada pubis disertai peningkatan nyeri saat bergerak di 

tempat tidur atau saat berjalan. Pemisahan simpisis dapat dipalpasi. 

Sering kali klien tidak mampu berjalan tanpa bantuan. Sementara 
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pada kebanyakan wanita gejala menghilang setelah beberapa minggu 

atau bulan, pada beberapa wanita lain gejala dapat menetap 

sehingga diperlukan kursi roda. (Yetti, 2010 hal:46) 

 

p. Perubahan Edokrin 

Selama kehamilan dan persalinan terdapat perubahan pada sistem 

endokrin. Hormon-hormon yang berperan pada proses tersebut 

antara lain: 

1) Hormon plasenta 

Pengeluaran plasenta menyebabkan peburunan hormon yang 

diproduksi oleh plasenta. Hormon plasenta menurun dengan cepat 

pasca persalinan. Penurunan hormon plasenta (human placental 

lactogen) menyebabkan kadar gula darah menurun pada masa 

nifas. Human Chorionic Gonadotropin (HCG) menurun dengan 

cepat dan menetap sampai 10% dalam 3 jam hingga hari ke-7 

post partum dan sebagai onset pemenuhan mamae pada hari ke-

3 post partum(Marmi,2012 hal: 103). 

2) Hormon Pituitary 

Hormon pituitary antara lain: hormon prolaktin, FSH dan LH. 

Hormon Prolaktin darah meningkat dengan cepat, pada wanita 

tidak menyusui menurun dalam waktu 2 minggu. Hormon prolaktin 

berperan dalam pembesaran payudara untuk merangsang 

produksi susu. FSH dan LH meningkat pada fase konsentrasi 

folikuler pada minggu ke-3, dan LH tetap rendah hingga ovulasi 

terjadi (Marmi,2012 hal: 103). 
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3) Hipotalamik pituitary ovarium 

Hipotalamik pituitary ovarium akan mempengaruhi lamanya 

mendapatkan menstruasi pada wanita yang sedang menyusui 

maupun yang tidak menyusui. Pada wanita menyusui 

mendapatkan menstruasi pada 6 minggu pasca melahirkan 

berkisar 16% dan 45% setelah 12 minggu pasca melahirkan. 

Sedangkan pada wanita yang tidak menyusui, akan mendapatkan 

menstruasi berkisar 40% setelah 6 minggu pasca melahirkan dan 

90% setelah 24 minggu (Marmi,2012 hal: 103). 

4) Hormon Oksitoksin 

Hormon oksitoksin disekresikan dari kelenjar otak bagian 

belakang, bekerja terhadap otot uterus dan jaringan payudara. 

Selama tahap ke tiga persalinan, hormon oksitiksin berperan 

dalam pelepasan plasenta dan mempertahan kan kontraksi, 

sehingga mencegah perdarahan. Isapan bayi dapat merangsang 

produksi ASI dan sekresi oksitoksin, sehingga dapat membantu 

involusi uteri (Marmi,2012 hal: 103). 

5) Hormon estrogen dan progesteron 

Volume darah normal selama kehamilan, akan meningkat. 

Hormon estrogen yang tinggi memperbesar hormon anti diuretik 

yang dapat meningkatkan volume darah. Sedangkan hormon 

progesteron mempengaruhi otot halus yang mengurangi 

perangsangan dan peningkatan pembuluh darah. Hal ini 

mempengaruhi salurankemih, ginjal, usus, dinding vena, dasar 

panggul, perineum dan vulva serta vagina. 
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q. Perubahan Tanda Tanda Vital 

1) Suhu badan 

24 jam post partum suhu badab akan naik sedikit (37,50 C-380 C) 

sebagai akibat kerja keras sewaktu melahirkan, kehilangan cairan 

dan kelelahan, apabila keadaan normal suhu badan akan biasa 

lagi. Pada hari ketiga suhu akan naik lagi karena ada pembentukan 

ASI, buah dadanya menjadi bengkak, berwarna merah karena 

banyaknya ASI bila suhu tidak turun kemungkinan adanya infeksi 

pada endometrium, mastitis, traktus urogenitalis atau sistem lain. 

2) Nadi 

Denyut nadi normal pada orang dewasa 60-80 kali permenit. 

Sehabis melahirkan biasanya denyut nadi itu akan lebih cepat. 

Setiap denyut nadi yang melebihi 100 adalah abnormal dan hal ini 

mungkin disebabkan oleh infeksi atau perdarahan postpartum yang 

tertunda. 

Sebagian Wanita mungkin saja memiliki apa yang disebut 

bradikardi nifas (puerperal bradycardia). Hal ini sampai beberapa 

jam setelah kelahiran anak. 

 

r. Perubahan sistem hematologi 

Leukositosis mungkin terjadi selama persalinan, sel darah merah 

berkisar 15.000 selam persalinan. Peningkatan sel darah putih berkisar 

antara 25.000-30.000 yang merupakan manifestasi adanya infeksi 

pada persalinan lama. Hal ini dapat meningkat pada awal nifas yang 

terjadi bersamaan dengan peningkatan tekanan  ml hilang serta 
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volume plasma dan volumesel darah merah. Pada 2-3 hari postpartum, 

konsentrasi hematokrit menurun sektar 2% atau lebih. Total kehilangan 

darah pada saat persalinan dan nifas kira-kira 700-1500 ml (200-200 

ml hilang pada saat persalinan,500-800 ml hilang pada minggu 

pertama postpartum, dan 500 ml hilang pada saat masa 

nifas).(Bahiyatun,2009 hal:7) 

 

s. Kebutuhan yang dibutuhkan ibu nifas sebagai berikut: 

1) Nutrisi dan cairan 

Ibu nifas membutuhkan nutrisi yang cukup, gizi seimbang, 

terutama kebutuhan protein dan karbohidrat. Gizi pada ibu 

menyusui sangat erat kaitannya dengan produksi air susu, yang 

sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang bayi. Bila pemberian 

ASI berhasil baik, maka berat badan bayi akan meningkat, 

integritas kulit baik, tonus otot, serta kebiasaan makan yang 

memuaskan (Vivian dan Tri,2011 hal 71-72). 

2) Kebutuhan kalori selama menyusui proporsional dengan jumlah 

air susu ibu yang dihasilkan lebih tinggi selama menyusui 

dibanding selama hamil. Rata-rata kandungan kalori ASI yang 

dihasilkan ibu dengan nutrisi baik adalah 70 kal/100 ml dan kira-

kira 640/hari untuk 6 bulan pertama dan 510 kal/hari selama enam 

bulan kedua untuk menghasilkan jumlah susu normal. Rata-rata 

ibu harus mengonsumsi 2.300-2.700 kal ketika menyusui. 

3) Ibu memerlukan tambahan 20 gr protein diatas kebutuhan normal 

ketika menyusui. Jumlah ini hanya 16% dari tambahan 500 kal 
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yang dianjurkan. Protein diperlukan untuk pertumbuhan  dan 

penggantian  sel-sel yang rusak atau mati. Sumber protein dapat 

diperoleh dari hewani dan protein nabati. Protein hewani antara 

lain telur, daging, ikan, udang, kerang, susu, dan keju. Sementara 

itu, protein nabati banyak terkandung dalam tahu, tempe, kacang-

kacangan dan lain-lain. 

4) Nutrisi lain yang diperlukan selama laktasi adalah asupan cairan. 

Ibu menyusui dianjurkan minum 2-3 liter perhari dalam bentuk air 

putih, susu dan jus buah. Mineral,air, dan vitamin digunakan untuk 

melindungi tubuh dari serangan penyakit dan mengatur 

kelancaran metabolisme di dalam tubuh. Sumber zat pengatur 

tersebutbisa diperoleh dari semua jenis sayur dan buah-buahan 

segar. 

a) Pil zat bezi (Fe) harus diminum, untuk menambah zat gizi 

setidaknya selama 40 har bersalin 

b) Minum kapsul vitamin A (200.000 unit) sebanyak 2 kali yaitu 

pada 1 jam setelah melahirkan dan 24 jam setelahnya agar 

dapat memberikan vitamin A kepada bayinya melalui AS. 

5) Ambulasi 

Pada masa nifas, perempuan sebaiknya melakukan ambulasi dini. 

Yang dimaksud dengan ambulasi dini adalah beberapa jam 

setelah melahirkan, segera bangun dari tempat tidur dan 

bergerak, agar lebih kuat dan lebih baik. Gangguan berkemih dan 

buang air besar juga dapat teratasi. Mobilisasi sangat bervariasi, 

tergantung pada komplikasi persalinan, nifas, atau sembuhnya 
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luka (jika ada luka). Jika tidak ada kelainan, lakukan 

mobilisasisedini mungkin, yaitu dua jam setelah persalinan 

normal. Ini berguna untuk mempercepat sirkulasi darah dan 

mengeluarkan caian vagina (locha). Karena lelah sehabis bersalin, 

ibu harus istirahat, tidur terlentang selama 8 jam pasca persalinan. 

Kemudian boleh miring-miring kekanan dan kekiri untuk 

mencegah terjadinya trombosis dantromboemboli. Pada hari ke 2 

diperbolehkan duduk, hari ke 3 jalan-jalan, dan hari ke 4 atau 5 

sudah diperbolehkan pulang. Mobili diatas mempunyai variasi, 

tergantung pada komplikasi persalinan, nifas dan sembuhnya 

luka-luka (Yetti,2010 hal:54). 

6) Miksi  

Miksi disebut normal bila dapat buang air kecil spontan setiap3-4 

jam. Ibu diusahakan dapat buang air kecil sendiri, bila tidak 

dilakukan dengan tindakan : 

a) Dirangsang dengan mengalirkan air kran di dekat klien 

b) Mengompres air hangat diatas simpisis 

Bila tidak berhasil dengan cara diatas maka dilakukan 

kateterisasi. Karena prosedur kateterisasi membuat klien tidak 

nyaman dengan resiko infeksi saluran kencing tinggi untuk itu 

katetetriasi tidakd dilakukan sebelum 6 jam post partum. 

douwer kateter diganti setelah 48 jam. 

7) Defekasi 

Biasanya 2-3 hari post Partum masih sulit buang air besar. Jika 

klien pada hari ketigabelum buang air besar maka diberikan 
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laksan supositoria dan minum air hangat. Agar dapat buang air 

besar secara teratur dapat dilakukan dengan diit teratur, 

pemberian cairan yang banyak,mekanan cukup serat, olahraga 

(Eny dan Diah,2010 hal:105-106). 

8) Kebersihan Diri dan Perineum 

Personal Higiene 

Mandi di tempat tidur dilakukan sampai ibu dapat mandi sendiri 

dikamar mandi. Bagian yang paling utama dibersihkan adalah 

puting susu dan mammae. 

 

t. Adaptasi Psikologis Ibu Masa Nifas 

1) Fase taking in 

Fase ini merupakan periode ketergantungan yang berlangsung 

dari hari pertamasampai hari kedua setelah melahirkan. Pada saat 

itu, focus perhatian ibu terutama pada dirinya sendiri. Pengalaman 

selama proses persalinan sering berulang kali diceritakannya. 

Kelelahan membuat ibu cukup istirahat untuk mencegah gejala 

kurang tidur, seperti mudah tersinggung. Hal ini membuat ibu 

cenderung menjadi pasif terhadap lingkungannya. Oleh karena itu 

kondisi ibu perlu dipahami dengan menjaga komunkasi yang baik. 

Pada fase ini perlu diperhatikan pemberian ekstra makanan untuk 

proses pemulihannya (Eny dan Diah 2010 hal: 88) 

2) Fase taking hold 

Berlangsung 3-4 hari post partum, ibu lebih berkonsentrasi pada 

kemampuannya dalam menerima tanggung jawab sepenuhnya 
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terhadap perawatan bayi. Pada masa ini ibu menjadi sangat 

sensitif, sehingga membutuhkan bimbingan dan dorongan perawat 

untuk mengatasi kritikan yang dialami ibu (Sitti Saleha, 2009 hal: 

63). 

3) Fase letting go 

Fase ini merupakan fase menerima tanggung jawab akan peran 

barunya yang berlangsung sepuluh hari setelah melahirkan. Ibu 

sudah mulai menyesuaikan diri dengan ketergantungan bayinya. 

Keinginan merawat diri dan bayinya meningkat pada fase ini 

(Diyan, 2013 hal: 30). 

 

u. Kebijakan Progam Pemerintah dalam Asuhan Masa Nifas 

Paling sedikit 4 kali kunjungan masa nifas dilakukan untuk menilai 

status ibu dan bayi baru lahir, untuk mencegah, mendeteksi dan 

menangani masalah-masalah yang terjadi(Yetti,2010 hal: 4).  

 

v. Tabel 2.7 Kunjungan masa nifas  

Kunjungan Waktu Tujuan 
1 setelah  6-8 jam setelah 

persalinan 
1. Mencegah perdarahan masa nifas 

karena atonia uteri 
2. Mendeteksi dan merawat penyebab  

lain perdarahan,rujuk  bila 
perdarahan berlanjut 

3. Memberikan konseling pada ibu 
atau salah satu anggota keluarga 
bagaimana mencegah perdarahan 
masa nifas karena atonia uteri 

4. Pemberian ASI awal 
5. Melakukan hubungan antara ibu 

dan bayi baru lahir. 
6. Menjaga bayi tetap sehat dengan 

cara mencegah hipotermia 
2 6 hari setelah 

persalinan 
1. Memastikan involusi uterus berjalan 

normal: uterus berkontraksi, fundus 
dibawah umbilikus, tidak ada 
perdarahan abnormal, tidak ada 
bau. 
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2. Menilai adanya tanda-tanda 
demam, infeksi atau perdarahan 
abnormal 

3. Memastikan ibu mendapatkan 
cukup makanan cukup makanan, 
cairan dan istirahat. 

4. Memastikan ibu menyusui dengan 
baik dan tak memperlihatkan tanda-
tanda penyulit. 

5. Memberikan Konseling pada ibu 
mengenai asuhan pada bayi, tali 
pusat, menjaga bayi tetap hangat 
dan merawat bayisehari-hari. 

3 2 minggu setelah 
persalinan 

6. Memastikan involusi uterus berjalan 
normal: uterus berkontraksi, fundus 
dibawah umbilikus, tidak ada 
perdarahan abnormal, tidak ada 
bau. 

7. Menilai adanya tanda-tanda 
demam, infeksi atau perdarahan 
abnormal 

8. Memastikan ibu mendapatkan 
cukup makanan cukup makanan, 
cairan dan istirahat. 

9. Memastikan ibu menyusui dengan 
baik dan tak memperlihatkan tanda-
tanda penyulit. 

10. Memberikan Konseling pada ibu 
mengenai asuhan pada bayi, tali 
pusat, menjaga bayi tetap hangat 
dan merawat bayisehari-hari. 

4 6 minggu setelah 
persalinan 

1. Menanyakan pada ibu tentang 
penyulit-penyulit yang ia atau bayi 
alami 

2. Memberikan konseling utuk KB 
         (Prawirohardjo,2008 hal:123) 
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5. Keluarga Berencana 

a. Definisi 

 Kontrasepsi berasal dari kata kontra berarti mencegah atau 

melawan dan konsepsi yang berarti pertemuan antara sel telur yang 

matang dan sel sperma yang matang dan sel sperma yang 

mengakibatkan kehamilan. Tujuan dari kontrasepsi adalah 

munghindari/mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat 

pertemuan antara sel telur yang matang dengan sel sperma tersebut. 

Kontrasepsi yang cocok untuk ibu pada masa nifas, antara lain 

Metode Amenorhea Laktasi (MAL), pil progestin (Mini pil), suntikan 

progestin, Kontrasepsi implan, dan alat kontrasepsi dalam 

rahim.(Vivian dan Tri,2011 hal:77). 

1) Metode Amenorhea Laktasi (MAL) 

Metode Amenorhea Laktasi (MAL) adalah kontrasepsi yang 

mengandalkan pemberian ASI. MAL dapat dikatakan sebagai 

kontrasepsi bila terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut. 

a) Menyusui secara penuh, tanpa susu formula dan makanan 

pendamping. 

b) Belum haid sejak masa nifas selesai 

c) Umur bayi kurang dari 6 bulan. 

Keuntungan (Sri Handayani.2010 hal:68) 

a) Segera efektif 

b) Tidak memngganggu senggama 

c) Tidak ada efek samping secara sistemik 

d) Tidak perlu pengawasan medis 
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e) Tidak perlu obat atau alat 

f) Tanpa biaya 

Kerugian (Sri Handayani.2010 hal:68) 

a) Perlu persiapan sejak perawatan kehamilan agar segera 

menyusui dalam 30 menit pasca persalinan 

b) Mungkin sulit dilaksanakan karenakondisi sosial 

c) Tidak melindungi terhadap IMS termasuk virus hepatitis B / 

HIV / AIDS 

 

2) Pil Progestin (Mini Pil) 

Metode ini cocok digunakan oleh ibu yang menusui yang ingin 

mengunakan PIL KB karena sangat efektif pada masa laktasi. 

Efek samping utama adalah gangguan perdarahan (perdarahan 

bercak atau perdarahan tidak teratur) 

Keuntungan (Icesmi dan Wahyu.2013 hal:377) 

a) Dapat diberikan pada wanita yang menderita keadaan 

tromboembolik 

b) Dapat diberikan pada wanita yang sedang menyususi 

c) Cocok untuk wanita dengan keluhan efeksamping yang 

disebabkan oleh estrogen (sakit kepala, hipertensi, nyeri 

tungkai bawah, chloasma, BB bertambah dan mual) 

Kerugian (Icesmi dan Wahyu.2013 hal:378) 

a) Mini pil kurang efektif dalam mencegah kehamilan 

dibandingkan pil kombinasi 
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b) Karena tidak mengandung estrogen, mini pil menambah 

insidens dari perdarahan bercak (spotting), perdarahan 

menyerupai haid, (breakthrough bleeding), variasi dalam 

panjang siklus haid, kadang-kadang amenorhe 

c) Mini pil seperti IUD yaitu kurang efektif dalam mencegah 

kehamilan ektopik dibandingkan dengan mencegah kehamilan 

intrauterine. 

d) Lupa minum 1 atau 2 tablet mini pil, atau kegagalan dalam 

absorbs minipil oleh sebab muntah atau diare, sudah cukup 

untuk meniadakan proteksi kontraseptifnya. 

 

3) Suntikan progestin 

Metode ini sangat efektif dan aman, dapat dipakai oleh semua 

perempuan dalam usia reproduksi, kembalinya kesuburan lebih 

lambat (rata-rata 4 bulan), serta cocok untuk masa laktasi karena 

tidak menekan produksi ASI Kontrasepsi Hormonal (Icesmi dan 

Wahyu.2013 hal:375) 

Ada dua jenis suntikan yaitu Depoprofera dan Noristerat (Icemi 

dan Wahyu.2013 hal:380) 

a) Depoprofera biasa disingkat dengan DMPA berisi depot 

medoksiprogesteron asetat di berikan dalam suntikkan 

tunggal 150 mg secara intramuscular setiap 12 minggu. 

DMPA saat ini tersedia dalam spuit yang telah diisi dan 

dianjurkan untuk diberikan tidak lebih dari 12 minggu dan 5 

hari setelah suntikan terakhir. 
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b) Noristerat (NETEN) merupakan sebuah progestin yang 

berasal dari testotsterone dibuat dalam larutan minyak. 

Larutan minyak tidak mempunyai ukuran partikel yang tetap 

dengan akibat pelepasan obat dari tempat suntikan kedalam 

sirkulasi darah dapat sangat bervariasi, NETEN ini lebih cepat 

dimetabolisir dan kembalinya kesuburan lebih cepat 

dibandingkan DMPA, setelah disuntikan NETEN harus 

dirubah menjadi norethidrone (NET) sebelum ia menjadi aktif 

secara biologis. Kadar puncak dalam serum tercapai dalam 7 

hari setelah penyuntikan, kemudian menurun secara tetap dan 

tidak ditemukan lagi dalam waktu 2,5-4 bulan setelah di 

suntikan. 

Keuntungan (Manuaba.2010 hal:601) 

a) Pemberiannya sederhana setiap 8 sampai12 minggu 

b) Tingkat efektifitasnya tinggi 

c) Hubungan seks dengan suntikkan kb bebas 

d) Pengawasan medis yang ringan 

e) Dapat diberikan pasca persalinan, pasca keguguran atau 

pasca menstruasi 

f) Tidak mengganggu pengeluaran laktasi dan tumbuh kembang 

bayi 

g) Suntikan KB Cyclofem diberikan setiap bulandan peserta KB 

akan mendapat menstruasi 

Kerugian (Manuaba.2010 hal:601) 

a) Perdarahan tidak menentu 
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b) Terjadi amenorea (tidak datang bulan) berkepanjangan 

c) Masih terjadi kemungkinan hamil. 

 

4) Kontrasepsi Implan Implant 

a) Norplan  

Norplan terdiri dari 6 kapsul, tiap kapsul berisi 38 mg 

progesteron levonorgestrol, yang dipasang secara subdermal 

dan berfungsi sebagai kontrapsepsi selama 5 tahun, norplan 

mencegah kehamilan dan menyebabkan pengetalan lender 

serviks sehingga tidak dapat ditembus oleh sperma (Icemi dan 

Wahyu.2013 hal:385). 

b) Implanon 

Implanon adalah batang tunggal berisi 68 mg etonogestrel 

yang dipasang secara sub dermal dan mendapat lisensi 

selama 3 tahun. Panjang batang tersebut 4 cm dan 

berdiameter 2 mm, dan dilengkapi aplikator steril yang sudah 

diisi. Implanon mencegah kehamilan dengan menghambat 

ovulasi, mengentalkan lender serviks, juga mempunyai efek 

pada endometrium. (Icemi dan Wahyu.2013 hal:386) 

Keuntungan (Sri Handayani.2010 hal:119) 

a) Cocok untuk wanita yang tidakboleh menggunakan obat yang 

mengandung estrogen. 

b) Dapat digunakan untuk jangka waktu panjang 5 tahun bersifat 

reversibel. 
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c) Efek kontraseptif segera berakhir setelah implannya 

dikeluarkan. 

d) Perdarahan terjadi lebih ringan, tidak menaikkan darah. 

e) Resiko terjadinya kehamilan ektopik lebih kecil jika 

dibandingkan dengan pemakaian alat kontrasepsi dalam 

rahim. 

Kerugian (Sri Handayani.2010 hal:120) 

a) Susuk KB / Implan harus dipasang dan diangkat oleh petugas 

kesehatan yang terlatih. 

b) Lebih mahal 

c) Akseptor tidak dapat menghentikan implan sekehendaknya 

sendiri 

d) Bebrapa wanita mungkin segan untuk menggunakannya 

karena kurang mengenalnya 

 

5) Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (IUD) 

IUD adalah alat keci yang terdiri dari bahan plastik yang lentur 

yang dimasukkan kedalam rongga rahim, yang harus diganti jika 

sudah digunakan selama periode tertentu. IUD merupakan cara 

kontrasepsi jangka panjang. Nama populernya adalah spiral 

(Icemi dan Wahyu.2013 hal:370) 

Keuntungan (Manuaba.2010 hal:611) 

a) Alat kontrasepsi dalam rahim dapat diterima masyarakat 

dunia, termasuk indonesia dan menempati urutan ketiga 

dalam pemakaian. 
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b) Pemasangan tidak memerlukan medis teknis yang sulit. 

c) Kontrol medis yang ringan. 

d) Penyulit tidak terlalu berat. 

e) Pulihnya kesuburan setelah AKDR dicabut berlangsung baik. 

Kerugian (manuaba.2010 hal:611) 

a) Masih terjadi kehamilan dengan AKDR in situ. 

b) Terdapat perdarahan (spotting dan menometroragia) 

c) Leukorea, sehingga menguras protein tubuh dan liang 

senggama terasa lebih basah. 

d) Dapat terjadi infeksi. 

e) Tingkat akhir infeksi menimbulkan kemandulan primer atau 

sekunder dan kehamilan ektopik. 

f) Tali AKDR dapat menimbulkan perlukaan portio dan 

mengganggu hubungan seksual. 
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B. TINJAUAN TEORI KEBIDANAN 

 Asuhan kebidanan adalah peneapan fungsi, kegiatan dan 

tanggung jawab bidan dalam pelayanan yang diberikan kepada klien yang 

memiliki kebutuhan dan masalah kebidanan (kehamilan, persalinan, nifas, 

bayi baru lahir, keluarga berencana, kesehata reproduksi, dan pelayanan 

kesehatan masyarakat). 

Pendokumentasian manajemen kebidanan dengan menggunakan 

SOAPIE. 

1. S (Data Subjektif) 

Data subjektif ini berhubungan dengan masalah dari sudut pandang 

pasien. Ekspresi pasienmengenai kekhawatiran dan keluhannya yang 

dicatat sebagai kutipan langsung atau ringkasan yang akan 

berhubungan langsung dengan diagnosis. Data subjektif ini nantinya 

akan menguatkan diagnosis yang akan disusun  

(Nur Wati.2010 hal:248). 

2. O(Data Objektif) 

Data yang diperoleh melalui hasil observasi yang jujur dari 

pemeriksaan fisik pasien, pemeriksaan laboratorium/ pemeriksaan 

dignostik lain. Catatan medik dan informasi dari keluarga atau orang 

lain dapat dimasukkan data objektif ini. Data ini akan meberikan bukti 

gejala klinis pasien dan fakta yang berhubungan dengan diagnosis 

(Nur Wati.2010 hal:248). 

3. A(Assesment) 

Pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi (kesimpulan) dari 

data subjektif dan objektif. Analisis yang tepat akurat meliputi 
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perkembangan data pasien akan menjamin cepat diketahuinya 

perubahan pasien, dapat terus diikuti dan diambil keputusan/tindakan 

yang tepat. Analisis merupakan pendokumentasian manajemen 

kebidanan menurut varney langkah kedua,ketiga, dan keempat yang 

menyangkut kebutuhan tindakan segera harus segera diidentifikasikan 

menurut kewenangan bidan (tindakan mandiri, kolaborasi, dan rujukan) 

4. P(planning) 

Perencanaan dibuat saat ini dan yang akan dating. Rencana asuhan 

disusun berdasarkan hasil analisa dan interpretai data yang bertujuan 

untuk mengusahakan teriptanya kondisi pasien seoptimal. P(planing) 

menurut Hellen Varnay masuk pada langkah kelima, keenam, dan 

ketujuh. Pelaksanaan asuhan dengan rencan yang telah disusun 

sesuai dengan keadaan dan dalam rangka mengatasi masalah pasien 

(Asrinah dkk, 2010: hal.158). 

5. I (Implementasi) 

Langkah ini merupakan pelaksanaan rencana asuhan penyuluhan 

pada klien dan keluarga. Mengarahkan atau melaksanakan rencana 

asuhan  secara efisien dan aman(Yetty.2010 hal: 141). 

6. (Evaluasi) 

Evaluasi yaitu untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan asuhan 

yang kita berikan kepada pasien 

(Sulistyawati Ari, Nugraheny Esti, 2010, Hal: 233). 
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C. LANDASAN HUKUM KEWENANGAN BIDAN 

Peraturan mentri Kesehatan Republik Indonesia NO 

1464/MENKES/PER/X/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik 

bidan : 

Pasal 9 

Bidan dalam menjalankan praktik, berwenang memberikan pelayanan 

yang meliputi:   

a. pelayanan kesehatan ibu 

b. pelayanan kesehatan anak, dan 

c. pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga 

berencana. 

Pasal 10 

(1) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 

huruf a diberikan pada masa pra hamil, kehamilan, masa persalinan, 

masa nifas, masa menyusui dan masa antara dua kehamilan. 

(2) Pelayanan kesehatan pada ibu sebagaimana yang dimaksud 

dalam ayat (1) meliputi : 

a. Pelayanan konseling pada masa pra hamil 

b. Pelayanan antenatal pada kehamilan normal 

c. Pelayanan persalinan normal 

d. Pelayanan nifas normal 

e. Pelayanan menyusui, dan 

f. Pelayanan pada masa antara dua kehamilan 

(3) Bidan dalam memberikan pelayanan sebagimana dimaksud pada 

ayat (2) berwenang untuk : 
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a. Episiotomi 

b. Penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II 

c. Penanganan kegawat – daruratan, dilanjutkan dengan perujukan 

d. Pemberian tablet Fe pada ibu hamil 

e. Pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas 

f. Fasilitasi / bimbingan inisiasi menyusui dini dan promosi air susu 

ibu eksklusif. 

g. Pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala tiga dan 

postpartum 

h. Penyuluhan dan konseling 

i. Bimbingan pada ibu hamil 

j. Pemberian surat keterangan kematian, dan 

k. Pemberian surat keterangan cuti bersalin. 

Pasal 11 

(1) Pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 

huruf b diberikan pada bayi baru lahir, bayi, anak balita dan anak pra 

sekolah. 

(2) Bidan dalam memberikan pelayanan sebagimana dimaksud pada 

ayat (1) berwenang untuk : 

a. Melakukan asuhan bayi baru lahir normal termasuk resusitasi, 

pencegahan hipotermi, inisiasi menyusui dini, injeksi vitamin K1, 

perawatan bayi baru lahir pada masa neonatal (0 – 28 hari) dan 

perawatan tali pusat. 

b. Penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera rujuk 

c. Penanganan kegawat – daruratan, dilanjutkan dengan perujukan 
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d. Pemberian imunisasi rutin sesuai dengan program pemerintah. 

e. Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita dan anak pra 

sekolah 

f. Pemberian konseling dan penyuluhan 

g. Pemberian surat keterangan kelahiran, dan 

h. Pemberian surat keterangan kematian 

Pasal 12 

Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan 

dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf c, 

berwenang untuk : 

a. Memberikan penyuluhan konseling kesehatan reproduksi 

perempuan dan keluarga berencana, dan 

b. Memberikan alat kontrasepsi oral dan kondom 

Pasal 13 

(1) selain kewenangan sebagaimana maksud dalam pasal 10, pasal 

11, pasal 12, bidan yan menjalankan program pemerintah berwenang 

melakukan pelayanan kesehatan meliputi : 

a. Pemberian alat kontrasepsi suntikan, alat kontrasepsi dalam 

rahim, dan memberikan alat kontrasepsi bawah kulit 

b. Asuhan antenatal terintregrasi dengan intervensi khusus penyakit 

kronis tertentu dilakukan dibawah supervisi dokter 

c. Penanganan bayi dan anak balita sakit sesuai dengan pedoman 

yang ditetapkan. 
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d. Melakukan pembinaan peran serta masyarakat di bidang 

kesehatan ibu dan anak, anak usia sekolah dan remaja, dan penyehatan 

lingkungan, 

e. Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, anak pra sekolah 

dan anak sekolah. 

f. Melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas 

g. Melaksanakan deteksi dini, merujuk dan memberikan pelayanan 

pada infeksi menular seksual (IMS), termasuk pemberian kondom dan 

penyakit lainnya. 

h. Pencegahan penyalagunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif 

lainnya (NAPZA) melalui informasi dan edukasi, dan 

i. Pelayanan kesehatan lainnya yang merupakan program 

pemerintah 

(2) Pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit, asuhan antenatal 

terintegrasi, penanganan bayi dan anak balita sakit, pelaksanaan deteksi 

dini, merujuk, dan memberikan penyuluhan terhadap infeksi menular 

seksual (IMS) dan penyakit lainnya, serta pencegahan penyalahgunaan 

narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) hanya untuk 

dilakukan oleh bidan yang dilatih untuk itu. 
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