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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

A. Tinjauan Teori Medis 

1. Kehamilan 

a. Definisi kehamilan 

Kehamilan adalah mulai dari ovulasi sampai partus 

lamanya 280 hari (40 minggu) dan tidak lebih dari 300 hari (43 

minggu). Pembagian kehamilan dibagi menjadi dalam 3 

trimester yaitu trimester,trimester kedua dan trimester ketiga 

(Rukiyah,dkk, 2009; h.2) 

Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampei lahirnya 

janin.lamanya hamil normal adalah 280 hari (40 minggu 9 

bulan 7 hari ) dihitung dari hari pertama haid 

terakhir.kehamilan dibagi menjadi 3 triwulan yaitu triwulan 

pertama dimuali dari konsepsi sampai 3 bualan, triwulan ke 2 

dari bulan ke 4 sampe 6 bualan, triwulan ke 3 dari bualan ke 7 

sampe bualan ke 9bulan (Sarwono 2010,h : 99). 

Jadi masa kehamilan adalah masa dari mulai fertilisasi 

sampai perkembangan dan pertumbuhan zigot dan lamanya 

280 hari (40 minggu 9 bulan 7 hari) 

b. Etiologi  

Proses penyebab terjadinya kehamilan,yaitu : 

1) Pertumbuhan/ fertilisasi 

Bertemunya sel telur / ovum wanita dengan sel benih / 

seperma wanita. 
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2) Pembelahan sel/ zigot 

Hasil pembuahan sel tersebut. 

3) Nidasi / implantasi zigot tersebut pada dinding saluran 

reproduksi. (pada keadaan normal : implantasi pada 

lapisan endometrium dinding cavum uteri) 

4) Pertumbuhan dan perkembangan zigot-embrio-janin 

menjadi bakal indiividu baru (Sukarni,2013; 64). 

c. Tanda-tanda kehamilan 

Terdapat tiga tanda pada kehamilan yaitu tanda pasti hamil, 

tanda mungkin hamil dan tanda tidak pasti adalah sebagai 

berikut : 

a) Tanda mungkin hamil 

(1) Mual dengan atau tanpa muntah. 

(2) Gangguan berkemih. 

(3) Fatigue (rasa mudah lelah). 

(4) Presepsi gerakan janin. 

(Cunningham, 2006 h;24) 

b) Tanda Pasti Kehamilan 

(1) Pembesaran uterus. 

(2) Adanya tanda chadwick. 

(3) Adanya tanda piskacek. 

(4) Kontraksi Braxton hicks. 

(5) Terdengarnya DJJ pada 12-20 minggu usia kehamilan 

(Prawirohardjo, 2009 h;219). 
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c) Tanda tidak pasti kehamila 

(1) Perut membesar 

(2) Rahim membesar,psesuai dengan tuanya kehamilan 

(3) Pada pemeriksaan dapat dijumpai 

(a) Tanda hegar 

(b) Tanda chadwicks 

(c) Tanda piscaseck 

(d) Kontraksi Braxton hicks 

(e) Teraba ballotment 

(f) Tanda goodell 

d. Perubahan fisiologis anatomi ibu hamil 

1) Trimester 1 

a) Sistem reproduksi 

(1) Vagina dan vulva 

Vagina dan vulva akan mengalami perubahan pada 

trimester 1 yang dikarenakan oleh hormon estrogen 

yaitu ditandai dengan perubahan warna vagina yang 

menadi kemerahan. Vagina dan vulva uga mudah 

terserang amur karena peningkatan pH (Yuni 

Kusmiati, SST DKK, 2008:55). 

(2) Serviks 

Satu bulan setelah konsepsi servicks akan menjadi 

lebih lunak dan kebiruan. Perubahan ini terjadi akibat 

penambahan vaskularisasi dan terjadinya edema 

pada seluruh serviks bersamaan dengan terjadinya 
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hipertrofi dan hyperplasia kelenjar-kelenjar serviks 

(Prawirohardjo, 2009 h; 177). 

(3) Uterus 

Selama kehamilan uterus akan beradaptasi untuk 

menerima dan melindungi hasil konsepsi (janin, 

plasenta, amnion). Pembesaran uterus meliputi 

peregangan dan penebalan sel-sel otot. Pada awal 

kehamilan penebalan uterus distimulasi terutama 

oleh hormone estrogen dan sedikit progesterone 

(Prawirohardjo, 2009 h; 175). 

Tabel 1.2 Memantau tumbuh kembang janin di dalam uterus 

Usia Kehamilan Tinggi Fundus 
 Dalam Cm Menggunakan penunjuk 

badan 

12 Minggu __  Teraba di atas simfisis 
pubis 

16 Minggu __ Di tengah , antara 
simfisis pubis dan 
umbilicus 

20 Minggu 20 cm ( ±2cm) Pada umbilicus 
22-27 Minggu Usia Kehamilan dalam 

minggu = cm ( ±2cm) 
__ 

28 Minggu  28 cm ( ±2cm)  Di tengah antara 
umbilicus dan px 

29-35 Minggu Usia Kehamilan dalam 
minggu = cm ( ±2cm) 

__ 

36 Minggu 36 cm ( ±2cm) Pada px 
( Prawirohardjo 2009, h;93) 

(4) Ovarium 

Pada permulaan kehamilan masih terdapat korpus 

luteum graviditatum,korpus luteum graviditatis, kira 

kira 3 cm kemudian mengecil setelah plasenta 

terbentuk. Dan korpus luteum ini mengeluarkan 
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hormon estrogen dan progesterone (Manuaba, 2010 

h;110). 

(5) Payudara / mamae 

Payudara akan membesar dan tegang, namun 

pada masa ini payudara belum mengeluarkan ASI. 

Somatomamotropin membuat kasein, laktalbumun 

dan laktoglobulin untuk mempersiapkan payudara 

dalam proses laktasi.  

(6) Sistem Endokrin 

 Perubahan besar pada sistem endokrin yang 

pentng terjadi adalah untuk mempertahankan 

kehamilan, pertumbuhan normal janin dan pemulihan 

nifas. 

(7) Sistem kekebalan 

Sistem kekebalan tubuh ibu saat masa ini 

tidakakan berubah dan tetap utuh dikarenakan 

imunoglobulin tidak berubah dan ini juga dapat 

menembus plasenta sehingga melindungi dari infeksi 

selanjutnya. 

(8) Perkemihan  

Seorang ibu pada bulan bulan pertama akan 

mengalami kenaikan dalam buang air besar yang 

dikarenakan oleh lau filtrasi dan alian plasma ginjal 

meningkat namun hal ini akan berubah seiring tuanya 

umur kehamilan. 
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(9) Pencernaan 

Karena pengaruh pengeluaran asam lambung 

meningkat yang dapat menyebabkan : 

(a) Pengeluaran air liur berlebih (hipersalivasi) 

(b) Daerah lambung terasa panas 

(c) Terjadi mual/sakit pusing kepala terutama 

pagi hari yang disebut morning sickness. 

(d) Muntah berlebihan atau yang disebut 

hyperemesis gravidarum 

(e) Progesterone mengakibatkan gerak usus 

halus semakin berkurang dan menyebabkan 

obstipasi( Manuaba, 2010 h;110). 

(10) Sistem kardiovaskuler 

Sirkulasi darah ibu dalam kehamilan dipengaruhi 

oleh adanya sirkulasi ke plasenta, uterus yang 

membesar, pembuluh daah yang membesar, payudara 

dan alat lain lain yang memang berfungsi dalam 

kehamilan. Tekanan darah akan turun dala 24 minggu 

pertama kehamilan akibat penurunan dalam perifer 

faskular resistance yang disebabkan oleh pengaruh 

otot halus oleh progesteron. 

(11) Metabolisme  

Pada wanita hamil basal metabolic rate meningkat. 

BMR akan kembali setelah hari ke lima pasca 

persalinan. Pada masa ini seorang wanita mengeluh 
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sering merasa lelah, letih, setelah melakukan aktivitas 

ringan disebabkan oleh berat badan indeks tubuh dan 

darah dan pembekuan darah. 

(12) Sistem pernafasan 

 Peningkatan kadar estrogen menyebabkan 

ligamentum pada kerangka iga berelaksasi sehingga 

ekspansi rongga dada meningkat. Frekuensi 

pernafasan pada ibu hamil sedikit meninggat namun 

pernafasannya lebih dalam dari ada normalnya. 

2) Perubahan pada trimester II antara lain, ( asuhan 

kebidanan 1, 2012 : 65) :  

a) Uterus 

Bentuk uterus menjadi bulat dan berangsu angsur 

berbentung lonjong seperti telur, ukurannya sebesar 

kepala bayi atau sekapalan tangan orang dewasa. 

Seiring pembesaran uterus berorentasi ke kanan dan 

akhirnya uterus yang membesar ini akan menyentuh 

dinding abdomen anterior dan mendesak usus halus ke 

kedua sisi abdomen. Kontraksi sudah dapat dirasakan 

setelah bulan ke empat kehamilan. 

b) Vulva dan vagina  

Peningkatan vaskularisasi vulva dan vagina dapat 

meningkatkan pula keinginan dan membangkitakan 

untuk seksual khususnya selama trimester kedua 

kehamilan. Peningkatan kongesti ditambah relaksasi 
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pembuluh darah dan uterus dapat mengakibatkan 

pembengkakan dan varises vulva. 

c) Ovarium  

Plasenta mulai menggantikan korpus luteum 

graviditatum pada usia kehamilan 16 minggu. 

d) Serviks uteri 

Serviks menadi lunak dan kelenjar kelenjar di 

serviks akan mengeluarkan sekresi lebih banyak. 

e) Payudara  

Puting susu akan megeluarkan cairan yang 

berwarna puting kekuningan yang disebut kolostrum. 

Payudara pada trimester ini akan mengalami 

peningkatan ukuran. Walaupun perkembangan kelenjar 

payudara secara fungsional lengkap pada pertengahan 

masa hamil, namun proses menyusui terhambat 

sampai kadar estrogen menurun, yaitu setelah janin 

dan plasenta lahir. 

f) Sistem pencernaan 

Pada sistem pencernaan teradi konstipasi karena 

pengaruh dari hormon progesterone yang menigkat. 

Perutr juga akan menjadi kembung karena tekanan 

dari uterus yang semakin membesar dalam perut dan 

mendesak organ organ dalam perut.  
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g) Repirasi 

Wanta hamil sering mengeluhkan sesak nafas 

karena terjadinya penurunan kadar karbondioksida. 

h) Kardiovaskular 

Perubahan auskultasi jantung ikut mengiringi 

perubahan ukuran dan posisi jantung, peningkatan 

volume darah hdan curah jantung juga menimbulkan 

perubahan auskultasi selama hamil. 

i) Sistem urinarius 

Pengurangan penekanan pada kandung kencing 

sudah mulai berkurang karena sudah keluarnya uterus 

dari bagian panggul. Kandung kemih tertarik ke bagian 

atas abdomen dan keluar dari panggul. 

j) Muskulokeletal 

Mobilitas persendian akan berkurang terutama 

pada daerah siku dan pergelangan tangan dengan 

meningkatnya retensi cairan pada aringan yang 

berhubungan di sekitarnya. 

k) Sistem integument 

Kadar MSH meningkat dikarenakan peningkatan 

kadar hormon estrogen dan progesteron. 

l) Kenaikan berat badan 

Kenaikan berat badan yang terjadi dalam masa ini 

adalah 0,4-0,5 kg perminggu selama sisa kehamilan. 

 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Desti Candra Panca A., Kebidanan DIII UMP, 2014



19 
 

 

3) Perubahan pada trimester ke III  

Trimester III dimulai dari usia kehamilan 24 bulan 

sampai dengan kelahiran atau disebut juga periode 

penantian karena seorang wanita hanya tinggal menunggu 

bayinya lahir dan ibu sudah merasa tidak sabar untuk 

segera bertemu dengan bayinya(Yuni Kusmiyati, SST, 

DKK, 2008: 67). 

a) Uterus  

Pada trimester ke III terlihat lebih nyata terlihat 

corpus uteri dan berkembang menjadi segmen bawah 

rahim. SBR menjadi lebih lebar dan tipis, tampak jelas 

batas antara bagian atas yang tebal dan segmen 

bawah yang lebih tipis.  

b) Traktus urinarius 

Pada masa akhir kehamilan ini, keluhan sering 

kencing atau buang air kecil timbul kembali karena 

seiring dengan turunnya kepala janin ke panggul 

sehingga menekan kandung kencing. Dan urin kan 

menjadi lancar dikarenakan terjadinya hemodilusi. 

c) Repirasi  

Wanita hamil merasa kesulitan untuk bernafas 

dikarenakan usus usus yang tertekan oleh uterus ke 

arah diafragma yang mengakibatkan diafragma 

mengalami kesulitan untuk bergerak.  
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d) Kenaikan berat badan 

Kenaikan berat badan yang terjadi adalah 5,5 kg 

dimulai dari awal kehamilan sampai akhir kehamilan 

yaitu 11-12 kg. 

e) Sirkulasi darah 

Menurut Genong, 1989 dalam buku Asuhan Kebidanan 

1, 2012 mengatakan bahwa, aliran darah meningkat 

dengan cepat seiring pembesaran uterus dan aliran 

darah ke utrus meningkat duapuluh kali lipat, ukuran 

konseptus juga meningkat elbih cepat.  

f) Sistem muskulokeletal 

Hormon progesteron dan relaxing menyebabkan 

relaksasi jaringan ikat dan otot otot, terjadi maksimal 

pada satu minggu terakhir kehamilan dan proses ini 

memberikan kesempatan panggul untuk meningkatkan 

kapasitasnya untuk proses persalianan.  

e) Perubah psikologis dalam masa kehamilan 

(1) Perubahan pada trimester I 

Trimester pertama sering disebut dengan masa 

penyesuwean,penyesuwean yang di lakukan wanita 

adalah kenyataan bahwa ia sedang mengandung.selama 

trimester ini wanita akan ambivalen. Kurang lebih 80% 

wanita mengalami kekeceaan, penolakan, kecemasan, 

depresi, dan kesedihan. 
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Penyesuwean terhadap awal kehamilan, ketika 

pertama kali mengetahui dirinya hamil, mungkin akan syok 

dan merasa menyangkal. Periode ketidaknyamanan 

adalah hal yang umum terjadi seperti : 

(a) Ibu merasa sering sakit dan sering kali 

membenci kehamilannya. 

(b) Merasakan kekecewaan, penolakan, 

kecemasan, dan kesedihan  

(c) Mencari-cari tanda untuk lebih yakin bahwa 

dirinya hamil (marmi s.sT,2011,h;93-94). 

(2) Perubahan pada trimester II 

Trimester II sering di sebut degan periode 

kesehatan yang baik, yakni periode ketika wanita merasa 

nyaman dan bebas dari segala rasa ketidaknyamanan 

yang normal yang dialami oleh ibu hamil.Sebagian besar 

wanita merasa lebih erosis selama trimester II, kurang 

lebih 80% wanita mengalami kemajuan dalam hubungan 

seksual mereka dibandingkan dengan trimester I dan 

sebelum hamil (marmi s.sT,2011,h;94-95). 

(3) Perubahan pada trimester III 

Seorang wanita hamil tinggal menanti kelahiran 

bayinya. Perhatian lebih memusat ke kehamilan dan selalu 

berusaha untuk melindungi bayi yang di kandung(Yuni 

Kusmiati, S. ST, dkk, 2008: 71). 
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f) Kunjungan berkala asuhan antenatal 

Kunjungan Antenatal sebaiknya dilakukan secara berkala dan 

teratur. Bila kehamilan normal jumlah kunjungan cukup 4 kali yaitu 

satu kali pada trimester I, satu kali trimester II dan dua kali pada 

trimester III. Hal ini dapat memberikan peluang yang lebih besar 

bagi petugas kesehatan untuk mengenali secara dini berbagai 

penyulit atau gangguan kesehatan yang terjadi pada ibu hamil. 

Selain itu, upaya memberdayakan ibu hamil dan keluarganya 

tentang proses kehamilan dan masalahnya melalui penyuluhan 

atau konseling dapat berjalan efektif apabila tersedia cukup waktu 

untuk melaksanakan pendidikan kesehatan yang diperlukan. Dari 

satu kunjungan ke kunjungan berikutnya sebaiknya dilakukan 

pencatatan sebagai berikut : 

c. Keluhan yang dirasakan ibu hamil 

d. Hasil pemeriksaan setiap kunjungan yaitu pemeriksaan 

umum, pemeriksaan abdomen, dan pemeriksaan 

penunjang. 

e. Menilai kesejahteraan janin 

f. Edukasi kesehatan bagi ibu hamil 

( Prawirihardjo, 2009 h;284). 

g) Tanda bahaya atau penyulit kehamilan antara lain  : 

(1) Pada masa hamil muda 
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1. Abortus 

Adalah berakhirnya suatu kehamilan pada atau 

sebelum kehamilan tersebut berusia 22 minggu atau buah 

kehamilan belum mampu hidup diluar kandungan 

2. Hipertensi gravidarum 

Adalah naiknya tekanan darah pada ibu hamil yang 

berbeda pada saat keadaa normal 

3. Nyeri perut pada kehamilan muda  

Bisa disebabkan oleh kista ovarium, apendisitis, 

sistisis, pielonefritis, hipertensi pada hamil muda. 

(2) Pada kehamilan lanjut 

(a) Perdarahan pervaginam 

(b) Adalah perdarahan pada trimester terakhir dalam 

kehamilan sampai bayi dilahirkan. Perdarahnnya  tidak 

normal disertai rasa nyeri. 

(c) Sakit kepala yang berat 

Merupakan ketidaknyamanan yang normal dalam 

kehamilan namun akan menjadi berbahaya jika sakit 

kepala yang di alami menetap dan tidak hilang dengan 

beristirahat. 

(d) Penglihatan kabur 

Disebabkan oleh pengaruh hormonal, ketajamam 

penglihatan ibu dapat berubah dalam kehamilam 

(e) Bengkak di wajah dan ekstremitas 
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Bengkak akan menunjukan tanda bahaa apabila 

bengkak terjadi pada muka dan tangan, tidak hilang 

setekah beristirahat, dan disertai dengan keluahan fisik 

ang lain. Ini dapat menandakan terjadinya anemia, 

gagal jantung, atau pre eklamsi. 

(f) Keluar cairan pervaginam 

Yaitu keluarnya cairan berupa  air dari vagina 

padatrimester 3 dan ini dinyatakan bahwa ketuban 

pecah. Normalnya selaput ketuban pada akhir kala I 

atau awal kala persalianan.  

(g) Gerakan janin tidak terasa 

Ibu sudah tidak merasakan gerakan janin dalam perut 

lagi sesudan ehamilan trimester ke III 

(h) Nyeri abdomen yang hebat 

Ibu mengeluh nyeriperut pda kehamian trimester ke III 

yang menetap dan tidak hilang setelah ibu beristirahat 

(Yuni K, Heni P, Sujiyatini,  2008: 154) 

h) Kunjungan ulang kehamilan 

a. Asuhan kebidanan pada trimester I 

1) Mengkaji data umum pribadi: nama, usia, alamat, pekerjaan 

ibu/suami, lamanya menikah, kebiasaan yang dapat 

merugikan kesehatan. 

2) Keluhan saat ini: jenis dan sifat gangguan yang dirasakan 

ibu, dan lamanya mengalami gangguan tersebut 
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3) Riwayat haid: hari pertama haid terakhir (HPHT), usia 

kehamilan dan taksiran persalinan. 

4) Riwayat kehamilan dan persalinan: asuhan antenatal, 

persalinan, nifas kehamilan sebelumnya, cara persalinan, 

jumlah dan jenis kelamin anak hidup, berat badan lahir, cara 

pemberian asupan bagi bayi yang dilahirkan, informasi dan 

saat persalinan atau keguguran terakhir. 

5) Riwayat kehamilan saat ini: identifikasi kehamilan, 

identifikasi penyulit (pre eklampsia atau hipertensi dalam 

kehamilan), penyakit lain yang diderita, gerakan bayi dalam 

kandungan. 

6) Riwayat penyakit keluarga dalam keluarga: diabetes 

mellitus, hipertensi atau hamil kembar, dan kelainan 

bawaan. 

7) Riwayat penyakit ibu: penyakit yang pernah diderita, 

penyakit jantung, infeksi virus berbahaya, alergi obat, atau 

makanan tertentu, pernah mendapat transfusi darah dan 

indikasi tindakan tersebut, dan paparan sinar X atau rontgen. 

8) Riwayat penyakit yang memerlukan tindakan pembedahan: 

dilatasi dan kuretase, reparasi vagina, seksio sesarea, 

serviks inkompeten, oprasi non ginekologi. 

9) Riwayat mengikuti program keluarga berencana: riwayat 

imunisasi, dan riwayat menyusui. 

10) Pemeriksaan : keadaan umum, tanda vital, dan pemeriksaan 

payudara. 
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11) Pemeriksaan abdomen: bentuk dan ukuran abdomen, perut 

bekas oprasi, tanda-tanda kehamilan, gerakan janin, varises, 

hernia, dan edema. 

12) Pemeriksaan laboratorium: analisis urin, HB, golongan 

darah, gula darah, ultrasonografi. 

13) Edukasi kesehatan bagi ibu hamil: Tidak semua wanita hamil 

dan keluarganya mendapat pendidikan dan konseling 

kesehatan yang memadai tentang kesehatan reproduksi, 

terutama tentang kehamilan dan upaya untuk menjaga agar 

kehamilan tetap sehat dan berkualitas. Kunjungan antenatal 

memberi kesempatan bagi petugas kesehatan untuk 

memberikan informasi kesehatan esensial bagi ibu hamil 

dan keluarganya termasuk rencana persalinan (dimana 

penolong, dana, pendamping, dan sebagainya) dan cara 

merawat bayi. 

14) Nutrisi yang adekuat: kalori, protein, kalsium, zat besi, dan 

asam folat. 

15) Kebersihan tubuh dan pakaian: Kebersihan tubuh harus 

terjaga selama kehamilan. Perubahan anatomi pada perut, 

area genitalia, lipat paha, dan payudara menyebabkan 

lipatan-lipatan kulit menjadi lebih lembab dan mudah 

terinfeksi oleh mikroorganisme (Prawiroharjo, 2010;hal.284) 

b. Asuhan kebidanan pada trimester II 

1) Keluhan yang dirasakan oleh ibu hamil 
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2) Hasil pemeriksaan setiap kunjungan: tanda vital, TFU, letak 

janin, dan presentasi janin. 

3) Menilai kesejahteraan janin: pengukuran TFU terutama 

pada umur kehamilan > 20 minggu yang akan disesuaikan 

dengan umur kehamilan saat pemeriksaan. 

4) Edukasi kesehatan ibu hamil: kunjungan antenatal member 

kesempatan bagi petugas untuk memberikan informasi 

kesehatan esensial bagi bagi ibu hamil dan keluarganya. 

5) Perawatan payudara: perawatan payudara perlu 

dipersiapkan sejak sebelum bayi lahir sehingga dapat 

segera berfungsi dengan baik pada saat diperlukan 

(Prawiroharjo, 2010;hal.284). 

c. Asuhan kebidanan pada trimester III 

1) Keluhan yang rasakan ibu hamil 

2) Hasil pemeriksaan setiap kunjungan 

a) Umum 

(1) Tekanan darah 

(2) Respirasi 

(3) Nadi  

(4) Temperatur tubuh 

b) Abdomen 

(1) Tinggi fundus uteri 

(2) Letak janin (setelah 34 minggu) 

(3) Presentasi janin 

(4) Denyut jantung janin 
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c) Pemeriksaan tambahan 

(1) Proteinuria 

(2) Glukosuria 

(3) Keton  

1) Menilai kesejahteraan janin 

a) Pengukuran tinggi fundus uteri terutama > 20 minggu 

yang akan disesuaikan dengan usia kehamilan saat 

pemeriksaan dilakukan. Tinggi fundus yang normal 

sama dengan usia kehamilan. 

b) Gerakan menendang atau tendangan janin (10 

gerakan/12jam) 

c) Gerakan janin yang menghilang  dalam waktu 48 jam 

dikaitkan dengan hipoksia berat atau janin meninggal. 

d) Denyut jantung janin 

e) Ultrasonografi  

2) Edukasi kesehatan bagi ibu hamil 

Tidak semua wanita hamil dan keluarganya mendapat 

pendidikan dan konseling kesehatan yang memadai 

tentang kesehatan reproduksi, terutama tentang kehamilan 

dan upaya untuk menjaga agar kehamilan tetap sehat dan 

berkualitas. Kunjungan antenatal memberi kesempatan 

bagi petugas kesehatan untuk memberikan informasi 

kesehatan esensial bagi ibu hamil dan keluarganya 

termasuk rencana persalinan (dimana penolong, dana, 

pendamping, dan sebagainya) dan cara merawat bayi. 
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3) Nutrisi yang adekuat 

a) Kalori 

Jumlah kalori yang diperlukan bagi ibu hamil untuk 

setiap harinya adalah 2500 kalori. 

b) Protein 

Jumlah protein yang diperlukan oleh ibu hamil 85 gram 

per hari. 

c) Kalsium 

Kebutuhan kalsium ibu hamil adalah 1,5 gram per hari. 

d) Zat besi 

Metabolism yang tinggi pada ibu hamil memrlukan 

kecukupan oksigenasi jaringan yang diperoleh dari 

pengikatan dan pengantaran oksigen melalui 

hemoglobin didalam sel-sel darah merah. 

e) Asam folat 

Selain zat besi,sel-sel darah merah juga memerlukan 

asam folat bagi pematangan sel. 

4) Perawatan payudara 

Payudara perlu dipersiapkan sejak sebelum bayi lahir 

sehingga dapat segera berfungsi dengan baik pada saat 

diperlukan. 

5) Kebersihan tubuh dan pakaian 

Kebersihan tubuh harus terjaga selama kehamilan. 

Perubahan anatomi pada perut, area genitalia, lipat paha, 

dan payudara menyebabkan lipatan-lipatan kulit menjadi 
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lebih lembab dan mudah terinfeksi oleh mikroorganisme 

(Prawiroharjo, 2010;hal.284). 

i) Ketidak nyamanan pada kehamilan dan cara penagulangannya 

a) Ketidak nyamanan pada kehamilan  

(1) Trimester I 

(a) Rasa tidak enak pada mulut, mual, muntah dan 

morning sicknes, ludah berlebihan. 

(b) Gingivitis dan epulsi 

(c) Sesak nafas 

(d) Perubahan pada mamae, nyeri 

(e) Sering buang air ecil 

(f) Lelah, lemas / kurang tenaga. 

(Siti Bandiyah, Hal 19. 2009) 

b) Trimester II 

(1) Konstipas 

(2) Kram otot 

Disini terjadi ketegangan dari otot kaki 

biasanya terjadi pada malam hari penyebab utama 

tidak diketahui, tetapi kemungkinan besar akibat 

penekanan pada syaraf-syaraf yang mensuplai 

etremitas bagian bawah (Siti Bandiyah. Hal 21. 

2009). 

(3) Kelelahan 

Pada saat terjadi kemunduran umum dari 

metabolism maternal baik secara fisik dan mental, 
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dan banyak dipengaruhi oleh hal-hal lain, 

sepertiterlalu lelah,anemia, hamil lebih dari 3 

dengan jarak yang dekat (Siti Bandiyah. Hal 22. 

2009). 

c) Trimester III 

1) Sesak napas  

Disebabkan Karen ekspansi dan batas diafragma 

dengan pembesaran uterus / rahim (Siti 

Bandiyah,H:23. 2009). 

2) Insomnia 

 Disebabkan karena gerakan janin, keram otot, 

sering kencing dan sesak nafas (Siti Bandiyah.Hal 23. 

2009). 

3) Kontraks Brockton hicks 

Disebabkan karena kontraksi uterus dalam 

persiapan persalinan (Siti Bandiyah,H; 23. 2009). 

4) Oedema 

Disebabkan karena berdiri terlalu lama, duduk kaki 

tergantung, pakaian ketat dan kaki ditinggikan, kurang 

olah raga (Siti Bandiyah.Hal 23. 2009). 

j) Asuhan kehamilan  kunjungan awal 

Kunjungan awal harus seawal mungkin yang meliuti: 

(a) Anamnesis 

(b) Pemeriksaan fisik 

(c) Pemeriksaan laboratorium 
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(d) Pemeriksaan tambahna lain untuk memperoleh data 

(parameter) dasar 

(e) Memberikan support psikis untuk menstabilkan emosi ibu 

hamil 

k) Asuhan kehamilan kunjungan ulang 

Asuhan pada kunjungan merupakan setiap kunjungan 

antenatal yang dilakukan setelah kunjungan pertama sampai 

memasuki masa persalinan. Kunjungan ulang memiliki tujuan 

yaitu: 

(a) Mendeteksi komplikasi-komplikasi 

(b) Mempersiapkan kelahiran dan kegawatdaruratan 

(c) Pemeriksaan fisik umum (Kusmiyati, 2010; h.136-141). 

2. PERSALINAN 

a. Definisi persalinan  

Persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil 

konsepsi yang dapat hidup dari dalam uterus melalui vagina 

kedunia luar .Sedangkan persalinan normal adalah proses 

pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan yang cukup 

bulan (37 minggu – 40 minggu) lahir spontan dengan 

presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam 

tanpa komplikasi pada ibu maupun pada janin (Rukiyah,dkk, 

2009; h. 1). 

Persalinan dan kelahiran normal adalah proses 

pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan ( 

37-42 minggu) lahir spontan dengan presentasi belakang 
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kepala yang berlangsung selama 18 jam , tanpa kompikasi 

baik pada ibu maupun janin ( Sarwono , 2009 h;100). 

Jadi persalinan adalah pengeluaran hasil konsepi dari 

vagina dengan kehamilan cukup bulan (37- 42 minggu) lahir 

spontan dan presentasi kepala. 

b. Sebab-Sebab Persalinan 

1) Estrogen yang meningkatkan sensitivitas otot rahim, 

memudahkan penerimaan rangsangan dari luar 

seperti rangsangan oksitosin, rangsangan 

prostaglandin, rangsangan mekanis (Manuaba , 2012 

h;167). 

2) Penurunan kadar progesterone 

Progesterone menimbulkan relaksasiotot-otot rahim, 

sebaiknya estrogen meningkatkan kontraksi otot 

rahim. Selama kehamilan terdapat keseimbangan 

antara kadar progesterone dan estrogen di dalam 

darah tetapi pada akhir kehamilan kadar 

progesterone menurun sehingga timbul his (Rohani 

s.sT,2011,h; 4). 

3) Teori Oxcytosin 

Pada akhir kehamilan kadar Oxcytosin bertambah. 

Oleh karena itu timbul kontraksi otot-otot rahim 

(Rohani s.sT,2011,h; 4). 

c. Factor yang mempengaruhi persalinan 

1) Power atau tenaga yang mendorong anak yaitu: 
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HIS adalah kontraksi otot-otot rahim pada 

persalinan.His persalinan yang menyebabkan 

pendataran dan pembukaan serviks. Terdiri dari : his 

pembukaan, his pengeluaran dan his pelepasan uri. 

His pendahuluan tidak berpengaruh terhadap serviks. 

Tenaga mengejan ,Kontraksi otot-otot dinding perut, 

Kepala di dasar panggul merangsang mengejan, 

Paling efektif saat kontraksi/his (Sukarni, 2013 

h;188). 

2) Passage/ jalan lahir 

a) Jalan lahir lunak terdiri dari servicks, vagina, 

dan otot rahim 

b) Jalan lahir keras yang memiliki fungsi lebih 

dominan dari pada jalan lahir lunak. 

c)  Jalan lahir keras yaitu Os Coxae (tulang 

innominate), Os Sacrum , dan Os Coccygis 

(Jenny, 2013 h; 55). 

3) Passager/Fetus 

Hal yang menentukan kemampuan untuk melewati 

jalan lahir dari faktor passageadalah : 

a) Presentasi kepala (Verteks , muka , dahi) 

b) Presentasi Bokong (Bokong murni/ frank 

breech) bokong kaki (Complete breech) letak 

lutut atau letak kaki (Incomplete breech) 

c) Presentasi bahu (Letak lintang) 
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d) Sikap janin 

e) Posisi Janin 

(Sukarni, 2013 h;196). 

f) Plasenta merupakan bagian dari passenger 

yang menyerupai janin yang di lahirkan melalui 

jalan lahir. Kehadiran plasenta jarang menjadi 

hambatan dalam persalinan normal (Jenny , 

2013 h;36). 

g) Air ketuban 

Cairan ketuban merupakan faktor passenger, 

cairan ketuban mempunyai  fungsi mencegah 

perlekatan janin dengan amnion (Jenny, 2013 

h;49). 

d. Tanda-tanda persalinan 

 Sebelum terjadi persalinan, beberapa minggu sebelumnya 

wanita memasuki kala pendahuluan (preparatory stage of 

labor), dengan tanda-tanda sebagai berikut : 

1) Terjadi lightening 

 Menjelang minggu ke 36 pada primigravida, terjadi 

penerunan fundus uteri karena kepala bayi sudah masuk 

PAP, pada multigravida, tanda ini tidak begitu kelihatan 

(Rohani s.sT,2011,h; 13). 

2) Terjadinya his permulaan 

Sifat his permulaan (palsu) adalah sebagai berikut : 

a) Rasa nyeri ringan dibagian bawah. 
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b) Datang tidak teratur. 

c) Tidak ada perubahan serviks atau pembawa 

tanda. 

d) Durasi pendek. 

e) Tidak bertambah bila beraktifitas. 

3) Perut kelihatan lebih melebar, fundus uteri turun. 

4) Perasaan sering atau susah buang air kecil karena 

kandung kemih tertekan oleh bagian bawah janin. 

5) Serviks menjadi lembek, mulai mendasar dan 

sekresinya bertambah,kadangbercampur darah (bloody 

show) 

(Rohani s.sT,2011,h; 13). 

e. Tanda dan gejala persalinan 

1) Timbul rasa sakit oleh adanya his yang datang lebih 

kuat, sering dan teratur. 

2) Keluar lender dan bercampur darah (bloody show) yang 

lebih banyak karna robekan kecil pada serviks. 

3) Kadang-kadang ketuban pecah dengan sendirinya. 

4) Pada pemeriksaan dalam: serviks mendatar dan 

pembukaan telah ada. 

a) Nutipara 

Biasanya sebelum persalinan, serviks menipis 

sekitar 50-60% dan pembukaan sampai 1 cm, 

dan dengan dimulainya persalinan, biasanya 
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ibu nultipara mengalami penipisan 50-100%, 

kemudian mulai terjadi pembukaan. 

b) Multipara  

Pada multipara seringkali serviks tidak menipis 

pada awal persalinan, tetapi hanya membuka 1-

2cm. biasanya pada multipara serviksakan 

membuka, kemudian diteruskan dengan 

penipisan. 

5) Kontraksi uterus mengakibatkan perubahan serviks 

(frekuwensi minimal 2 kali dalam 10 menit ). 

(Rohani s.sT,2011,h; 14) 

f) Penatalaksanaan persalinan 

 Terdapat 58 langkah pertolongan persalinan, antara lain 

Mengamati tanda tanda persalinan kala dua yaitu Ibu memiliki 

keinginan untuk meneran, Ibu merasa tekanan yang semakin 

meningkat pada rektum atau vaginanya, Perineum menonjol,Vulva 

dan sfringer ani membuka. 

1) Menyaipkan perlengkapan bahan, dan obat obatan 

yang siap digunakan. Mematahkan ampul oksitosin 10 

unit dan menempatkan tabung suntik steril sekali pakai 

di dalam partus set. 

2) Mengenakan baju penutup atau celemek yang bersih 

3) Melepaskan semua perhiasan yang dipakai si bawah 

siku, mencuci kedua tangan dengan sabun dan air 
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bersih yang mengalir dan mengeringkan menggunakan 

handuk 

4) Memakai satu sarung tangan DTT atau steril untuk 

semua pemeriksaan dalam 

5) Mengisap oksitosin 10 unti ke dalam rabung suntuk 

dan kembali meletakan di partus set. 

6) Membersihkan vulva dan perineum, menyekanya 

denga hati hati dari depan sampai ke belakang dengan 

menggunakan kapas atau kasa yang sudah dibasahi 

air DTT 

7) Dengan menggunalan teknik aseptik, melakukan 

pemeriksaan dalam untuk memastikan adanya 

pembukaan lengkap atau belum. Bila selaput ketuban 

belum pecah maka lakukan amniotomi. 

8) Mengdekontaminasi sarung tangan dengan cara 

mencelukpan tangan yang masih memakai sarung 

tangankotor ke dalam larutan klorin dan kemudian 

melepaskannya secara terbalik serta merendamnya 

dalam larutan klorin 

9) Memeriksa DJJ setelah kontraksi berakhir untuk 

memastikan bahwa DJJ dalam batas normal ( 100-

180x/menit) 

10) Memberi tahu ibu bahw apembukaan sudah lengkap 

dan janin dalam keadaan baik. Membantu ibu berada 
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pada posisi senyaman mungkin sesuai dengan 

keinginannya 

11) Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi 

ibu untuk meneran 

12) Melakuakan pimpinan meneran saat ibu memiliki 

dorongan yang kuat untuk meneran : 

a) Membimbing ibu untuk meneran saat 

mempunyai keinginan untuk meneran 

b) Mendukung dan memberi semangat atas 

usaha untuk meneran 

c) membantu ibu mengambil posisi yang 

nyaman 

d) Menganurkan ibu untuk beritirahat jika di 

antara kontraksi 

e) Mengajurkan keluarga untuk mendukung  

f) Menganjurkan asupan peroral 

g) Menilai DJJ setiap 5 menit 

h) Menganjurkan ibu untuk berjalan atau 

jongkok atau mengambil posisi  yang 

senyaman mungkin 

i) Jika bayi belum lahir dalam 60 menit 

meneran, maka segera rujuk 

13) Jika kepala bayi sudah membuka vulva dengan 

diameter 5 cm – 6 cm, letakan handuk bersih di atas 

perut ibu untuk mengeringkan bayi 
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14) Melekatakan kain yang bersih dilipat sepertigadi 

bawah bokong ibu 

15) Membuka partus set 

16) Memakai sarung tangan DTT  atau steril pada kedua 

tangan 

17) Saat kepala bayi membuka vulva 5-6 cm, lindungi 

perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain tadi, 

letakan tangan yang lain dikepala bayi dan lakukan 

tekanan yang lembut dan tidak menghambat pada 

kepala bayi, membiarkan kepala keluar secara 

perlahan dan menganjurkan ibu meneran perlahan 

lahan saat kepala lahir 

18) Dengan lembut menyeka muka,  mulut dan hidung bayi 

dengan kain atau kasa yang bersih  

19) Memeriksa lilitan tali pusat dan mengambil tindakan 

yang sesuai dengan hal tersebut  

20) Menunggu hingga kepala bayi melakukan putar paksi 

luar 

21) Setelah melakukan putar paksi luar tempatkan kedua 

tangan di masing masing sisi muka bayi. 

Menganjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi 

berikutnya. Dengan lembut menariknya ke arah 

perineum, membiarkan bahu dan lengan posterior lahir 

ke tangan tersebut. Mengendalikan kelahiran siku dan 

tangan bayi saat melewati perineum, gunakan lengan 
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bagian bawah untuk menyangga tubuh bayi saat 

dilahirkan. 

22) Setelah dua bahu dilahirkan, menelusurkan tangan 

mulai kepala bayi yang berada dibagian bawah ke arah 

perineum, membiarkab bahu dan lengan poterior lahir 

ke lengan tersebut. 

23) Setelah tubuh dan lengan lahir, menelusurkan tangan 

yang ada di atas dari punggung ke arah kaki bayi 

untuk menyangga saat punggung kaki lahir. 

Memegang kedua mata kaki bayi denga hati hati 

membantu kelahiran 

24) Menilai keadaan bayi dengan cepat kemudian 

meletakan bayi di atas perut ibu dengan posisi kepala 

sedikit lebih rendah dari tubuhnya. Bila bayi mengalami 

asfiksia lakukan resusitasi 

25) Segera membungkus kepala dan badan bayi dengan 

handuk dan biarkan kontak kulit ibu dan bayi. Lakukan 

penyuntikan oksitosin im. 

26) Menjepit tali pusat menggunakan klemkira kira 3 cm 

dari pusat bayi. Melakukan urutan pada tali pusat mulai 

dari klem ke arah ibu  dan memasang klem kedua 2 

cm dari klem pertama 

27) Memegang tali pusat denga satu tangan, melindungi 

bayi dari gunting dan memotong tali pusat diantara dua 

klem tersebut 
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28) Mengeringkan bayi, mengganti handuk yang basah 

dan menyelimuti bayi denag selimut yang kering dan 

bersih, menutupi bagian kepala, dan membiarkan tali 

pusat terbuka 

29) Memberikan bayi kepada ibunya dan menganjurkan 

untuk memeluk bayinya dan memulai pemberian ASI 

jika ibu menghendakinya 

30) Metelakan kain yang bersih dan kering, melakukan 

palpasi abdomenuntuk menghilangkan kemungkinan 

adanya bayi kedua 

31) Memberi tahu kepada ibu bahwa ia akan disuntik 

32) Dalam waktu 2 menit setelah kelahiran berikan 

suntikan oksitoasin 10 unit IM di sepertiga paha atas 

ibu bagian luar setelah mengaspirasinya terlebih 

dahulu 

33) Memindahkan klem pada tali pusat 

34) Meletakan sarung tangan di atas kain yang ada di 

perut ibu, tepat di atas tulang pubis, dan menggunakan 

tangan ini untuk melakuka palpasi kontraksi dan 

menstabilkan uterus 

35) Menunggu uterus berkontraksi kemudian melakukan 

peregangan ke arah bawah pada tali pusat dengan 

lembut. Lakukan tekanan yang berlawanan arah pada 

bagian bawah uterus dengan cara menekan uterus ke 
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arah bawah dan belakang untuk mencegah terjadinya 

involusi uteri. 

36) Setelah plasenta terlepas, meminta ibu untuk meneran 

sambil menari tali pusat ke arah bawah kemudian ke 

arah atas mengikuti kurava jalan lahir sambil 

meneruskan tekanan berlawanan arah pada uterus. 

37) Jika plasenta terlihat diintroitus vagina melanjutkan 

kelahiran plasenta dengan menggunakan kedua 

tangan 

38) Segera setalah plasenta dan selaput ketuban lahir, 

lekukan masase uterus, meletakan telapak tangan di 

fundus dan melakuka masase dengan gerakan 

melingkar denga lembut hingga uterus berkontraksi. 

39) Memeriksa kedua sisi plasenta baik yang menempel 

ke ibu maupun janin dan selaput ketuban untuk 

memastikan bahwa plasenta dan selaput ketuban utuh 

40) Mengevaluasi adanya laserasi pada vagina dan 

perineum dan segera melakukan penjahitan pada 

laserasi yang mengalami perdarahan aktif 

41) Menilai ulang uterus dan memastikan berkontraksi 

dengan baik 

42) Mencelupkan kedua tangan yang memakai sarung 

tanganke dalam klorin dan membilas kedua tangan 

yang masih bersarung tangan tersebut dengan air DTT 

dan mengeringkannya dengan kain 
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43) Menempatkan klem tali pusat steril atau mengikatkan 

tali pusat DTT dengan simpul mati sekeliling pusat 

sekitar 1 cm dari pusat 

44) Mengikat satu lagi simpul mati di bagia pusat yang 

bersebrangan dengan simpul mati yang pertama 

45) Melepaskan klem bedah dan meletakannya dalam 

larutan klorin 

46) Menyelimuti kembali bayi dan menutupi bagian kepala  

47) Mengajurkan ibu untuk memulai oemberian ASI 

48) Melanjutkan pemabtauan kontraksi uterus dan 

perdarahan vagina 

49) Mengajarkan pada ibu dan keluaraga cara melakukan 

masase uterus dan memeriksa kontraksi uterus 

50) Mengevaluasi kehilangan darah 

51) Memeriksa tekana darah,nadi dan keadaa kandung 

kemih setiap 15 menit selama satu jam pertama dan 

30 menit selama 1 jam kedua 

52) Menempatka semua peralatan didalam larutan klorin 

untuk dekontaminasi kemudia di cuci  

53) Membuang  bahan bahan yang terkontaminasi ke 

dalam tempat sampah yang sesuai 

54) Membersihkan ibu dengan mengguanakan air DTT. 

Membersihkan cairan ketuban, lendir darah, dan 

membantu ibu memakai pakaian 
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55) Memastikan bahwa ibu nyaman dan membantu dala 

pemberian ASI serta meminta keluarga untuk 

memberikan makanan atau minuman yang diinginkan 

ibu. 

56) Mendekontaminasi daerah yang digunakan untuk 

persalinan dangan lauran klorin dan membilas denga 

air bersih dan Mencelupkan sarung tanagn kotor ke 

dalam larutan klorin membalikan bagian dalam ke luar 

dan merendamnya dalam klorin selama 10 menit 

57) Mencuci kedua tangan dnegan sabur dan air mengalir 

58) Kemudian melengkapi patograf.  

(Sarwono Prawirohardjo, 2009: 341).  

g) Kemajuan persalina 

Persalinan dibagi menjadi 4 yaitu : 

1) Kala I ( pembukaan ) 

Kala satu persalinan dimulai sejak terjadinya kontraksi 

uterus dan pembukaan serviks, hingga mencapai 

pembukaan lengkap (10cm). 

Persalinan kala I dibagi menjadi dua fase, yaitu fase laten 

dan fase aktif (Rohani s.sT,2011,h; 5). 

1. Fase laten 

 Dimana pembukaan serviks bermulai lambat 

dimulai sejak awal kontraksi yang menyebabkan 

penipisan dan pembukaan secara bertahap sampai 
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pembukaan secara bertahap sampai pembukaan 3 cm, 

berlangsung dalam 7-8 jam (Rohani s.sT,2011,h; 5). 

2. Fase aktif  

 Pembukaan serviks 1-4 cm berlangsung dalam 6 

jam dan dibagi dalam 3 subfase. 

(1) Periode akslerasi : berlangsung selama 2 jam, 

pembukaan menjadi 4 cm. 

(2) Periode dilatasi maksimal : berlangsung 

selama 2 jam, pembukaan berlangsung cepat 

menjadi 9 cm. 

(3) Periode deselerasi : bersangsung lambat, 

dalam 2 jam pembukaan menjadi 10 cm atau 

lengkap (Rohani s.sT,2011,h; 5-6). 

2. Kala II ( kala pengeluaran janin ) 

Kala II dimulai ketika pembukaan serviks sudah 

lengkap (10 cm) dan berakhir dengan lahirnya janin bayi. 

Kala II pada primipara berlangsung selama 2 jam dan pada 

multipara 1 jam (Rohani s.sT,2011,h; 7-8). 

1) Tanda dan gejala kala II 

a) Ibu merasakan ingin meneran bersamaan 

dengan terjadinya kontraksi. 

b) Ibu merasakan adapeningkatan tekanan pada 

rectum/vagina 

c) Perineum menonjol 

d) Vulva , vagina, spingter ani membuka 
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e) Meningkatnya pengeluaran darah 

(Sukarni , 2013 h;220). 

3. Kala III (pengeluaran plasenta) 

Kala III persalinan dimulai setelah lahirnya bayi dan 

berakhir dengan lahirnya plasenta dan selaput ketubuan. 

Seluruh proses biasanya berlangsung 5-30 menit setelah 

bayi lahir (Rohani s.sT,2011,h; 8). 

1) Perubahan fisiologis kala III 

  Pada kala III, otot uterus menyebabkan 

berkurangnya ukuran rongga uterus secara tiba-tiba 

setelah lahirnya bayi.Penyusutan ukuran rongga 

uterus ini menyebabkan implementasi plasenta 

karena tempat implementasi menjadi kecil, 

sedangkan ukuran plasenta tidak berubah (Rohani 

s.sT,2011,h;9). 

2) Perubahan psikologis kala III 

a) Ibu ingin melihat, menyentuh, dan menyentuh 

bayinya. 

b) Merasa gembira, lega dan bangga akan hadirnya 

juga merasa sangat lelah. 

c) Memusatkan diri dan kerap bertanya apakan 

vaginanya perlu dijahit. 

d) Menaruh perhatian pada plasenta (Rohani 

s.sT,2011,h; 9). 
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3) Tanda-tanda kala III 

a) Uterus globuler 

b) Perdarahan sekonyong-konyong 

c) Tali pusat naik 

d) Fundus uteri naik 

(Sukarni, 2013 h;233) 

4) Komplikasi kala III 

a) Atonia Uteri 

(1) Definisi 

Atonia uteri di definisikan sebagai suatu kondisi 

kegagalan uterus dalam berkontraksi dengan 

baik setelah persalinan (Sukarni,2013 h;234) 

(2) Etiologi 

Overdistention uterus seperti gamely, 

makrosomia, polihidramnion atau paritas tinggi, 

malnutrisi, partus lama, dan umur yang terlalu 

tua atau terlalu muda (Sukarni,2013 h;234). 

(3) Tanda dan Gejala. 

(a) Perdarahan pervaginam dengan jumlah banyak 

yang sering terjadi adalah darah disertai 

gumpalan.  

(b) Konsistensi harim lunak. 

(c) Fundus uteri naik. 
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(d) Terdapat tanda-tanda syok seperti tekanan 

darah rendah, denyut nadi cepat dan kecil, 

ekstermitas dingin, gelisah dan mual. 

(Sukarni, 2013 h235) 

(4) Penatalaksanaan. 

(a) Kenali dan tegakan diagnosis atonia uteri. 

(b) Sementara dilakukan pemasangan infus dan 

pemberian uterotonika. 

(c) Pastikan plasenta lahir lengkap (bila ada 

indikasi sebagian plasenta 

tertinggal maka lakukan eksplorasi sisa 

plasenta) dan tidak ada laserasi jalan lahir. 

(d) Lakukan Kompresi bimanual Interna dengan 

uterus ditekan diantara telapak tangan, 

kepalkan tangan pada forniks anterior untuk 

menjepit pembuluh darah di dalam myometrium 

(sebagai mekanisme kontraksi) 

(e) Lakukan Kompresi bimanual eksterna dengan 

menekan uterus melalui dinding abdomen 

dengan jalan saling mendekatkan kedua belah 

telapak tangan yang melingkupi uterus. Pantau 

aliran darah yang keluar bila perdarahan 

berkurang kompresi diteruskan. 

(Prawirohardjo, 2009 h;176). 
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b) Retensio Plasenta 

1) Definisi 

Retensio plasenta adalah tertahannya atau 

belum lahirnya plasenta hingga atau melebihi 

waktu 30 menit setelah bayi baru lahir 

(Prawirohardjo,2009 h;178). 

2) Penatalaksanaan 

Dilakukannya manual plasenta,Manual plasenta 

merupakan tindakan operasi kebidanan untuk 

melahirkan retensio plasenta (Manuaba, 2010 

h;301). 

c) Robekan Jalan lahir 

1) Definisi 

Diskontinuitas jaringan tubuh (dengan segala 

akibatnya) yang disebabkan oleh trauma proses 

persalinan atau tindakan yang diterapkan yang 

terjadi pada servicks , vagina , vulva dan 

perineum (Desy , 2010 h;16). 

2) Derajat Laserasi jalan lahir: 

(1) Derajat I :mukosa vagina , komisura posterior, 

kulit perineum. 

(2) Derajat II : mukosa vagina, komisura 

posterior, kulit perineum, otot perineum. 
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(3) Derajat III : mukosa vagina, komisura 

posterior, kulit perineum, otot perineum, otot 

spingter ani. 

(4) Derajat IV : mukosa vagina, komisura 

posterior , kulit perineum, otot spingter ani 

eksterna, dinding rectum anterior. 

( Depkes RI, 2008 h;29) 

d) Inversio Uteri 

1) Definisi 

Keadaan dimana lapisan dalam 

uterus(endometrium) turun dan keluar lewat 

ostium uteri eksternum, yang dapat bersifat 

inkomplit maupun komplit (Prawirohardjo, 

2009 h;527). 

2) Tanda dan Gejala: 

a) Syok karena kesakitan 

b) Perdarahan banyak menggumpal 

c) Di vulva tampak endometrium terbalik atau 

tanpa plasenta melekat (Prawirohardjo, 

2009 h;527). 

3) Penatalaksanaan  

Tindakan yang dapat dilakukan untuk 

mengembalikan fundus uteri ke tempat 

semula dengan jalan mendorong fundus uteri 

secara manual.Apabila plasenta belum lepas, 
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maka plasenta tidak boleh dilepaskan 

sebelum fundus uteri mencpai posisi 

semula.Menghadapi plasenta yang belum 

lepas dapat dipertimbangkan segera 

melakukan manual plasenta setelah fundus 

uteri mencapai posisi semula atau merujuk 

penderita ketempat dengan fasilitas yang 

cukup atau rumah saki (Manuaba, 2010 

h;304). 

4. Kala IV ( kala pengawasan ) 

Kala IV dimulai setelah lahirnya plasenta dan berakhir dua 

jam setelah proses tersebut (Rohani s.sT,2011,h; 9). 

1) Observasi yang harus dilakukan pada kala IV: 

a) Tingkat kesadaran 

b) Pemeriksaan tanda-tanda vital : tekanan darah, 

suhu, nadi, pernafasaan. 

c) Kontraksi uterus 

Terjadinya pendarahan. Pendarahan dianggap 

normal jika jumlahnya tidak melebihi 400 

sampai 500cc (Rohani s.sT,2011,h; 9). 

h) Asuhan persalinan 

a. Persalinan kala I 

1) Mengevaluasi kesejahteraan ibu. 
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a) Mengukur tekanan darah, nadi, suhu, pernafasan setiap 2-

4 jam apabila ketuban utuh dan 1-2 jam apabila ketuban 

sudah pecah. 

b) Mengevaluasi kandung kemih setiap 2 jam. 

c) Mengevaluasi kedaan umum 

2) Mengevaluasi kesejahteraan janin 

a) Letak janin, presentasi, gerak, dan posisi. 

b) Mengukur DJJ setiap 30 menit pada fase aktif. 

c) Mengevaluasi kemajuan persalinan, termasuk penipisan, 

pembukaan, turunya bagian terendah, pola kontraksi, dan 

tanda persalinan kala II. 

d) Memberikan dukungan pada ibu dan keluarga. 

e) Melakukan skrining untuk mengantisipasi komplikasi ibu 

dan janin (Muslihatun, 2009;hal.159). 

a. Asuhan persalinan kala III 

1) Melanjutkan evaluasi setiap tanda-tanda bahaya yang 

ditemukan 

2) Melanjutkan kemajuan dari persalinan (pelepasan dan 

pengeluaran plasenta. 

3) Melanjutkan evaluasi ibu 

4) Memperhatikan tanda dan gejala perdarahan (Muslihatun, 

2009;hal.161). 

b. Asuhan persalinan kala IV 

1) Melakukan evaluasi terhadap uterus 

2) Inspeksi dan evaluasi serviks, vagina dan perineum 
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3) Inspeksi dan evaluasi terhadap kelengkapan plasenta 

4) Menjahit luka jalan lahir akibat episiotomy atau laserasi 

(Muslihatun, 2009;hal.161). 

3. BAYI BARU LAHIR 

 Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dalam 

presentasi belakang kepala melalui vagina tanpa memakai alat, 

pada usia kehamilan genap 37 minggu sampai 42 minggu, dengan 

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

bawaan (Rukiyah dan Yuliati, 2013; h. 2) 

b. Tanda – tanda bayi baru lahir normal 

Bayi baru lahir dikatakan normal jika mempunyai beberapa 

tanda antara lain: 

1) warna kulit seluruh tubuh terlihat kemerahan 

2) Pulse (heart rate) atau frekuensi jantung > 100x/menit 

3) Grimace (reaksi terhadap rangsangan) , menangis 

batuk dan bersin 

4) nus otot, Gerakan tonus otot aktif 

5) Respiration (usaha nafas),bayi menangis kuat 

(Rukiyah, dkk. 2013; h) 

c. Ciri-Ciri Bayi Normal : 

1) Berat badan lahir bayi 2500-4000 gram. 

2) Panjang badan bayi 48-50 cm. 

3) Lingkar dada bayi 32-34 cm. 

4) Lingkar kepala bayi 33-35 cm. 
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5) Bunyi jantung dalam menit pertama ± 180 kali/menit, 

kemudian turun sampai 140-120 kali/menit pada saat 

bayi berumur 30menit. 

6) Pernafasan cepat pada menit-menit pertama kira-kira 

80kali/menit disertai pernafasan cuping hidung, retraksi 

suprasternal dan intercostal serta rintihan hanya 

berlangsung 10-15menit. 

7) Kulit berwarna kemerah-merahan dan licin karena 

jaringan subcutan cukup terbentuk dan dilapisi verniks 

caseosa. 

8) Rambut lanugo telah hilang, rambut kepala tumbuh 

baik. 

9) Kuku telah agak panjang dan agak lemas 

10) Genetalia :testissudah turun (pada bayi laki-laki) dan 

labia mayora telah menutupi labia minora (pada bayi 

perempuan). 

11) Refleks hisap, menelan, dan moro telah terbentuk. 

12) Eliminasi urin, dan meconium normalnya keluar pada 

24 jam pertama. Meconium memiliki karakteristik hitam 

kehijauan dan lengket, 

(Jenny, 2013 h;150) 

d. Adaptasi fisiologis BBL terhadap kehidupan ekstrauteri.  

1) Adaptasi pernafasan  

Pernapasan pertama pada bayi normal terjadi 

dalam waktu 30 detik sesudah kelahiran.Pernapasan ini 
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timbul sebagai aktifitas normal system saraf pusat dan 

perifer yang dibantu oleh beberapa rangsangan 

lainnya.Semua ini menyebabkan perangsangan pusat 

pernapasan dalam otak yang melanjutkan rangsangan 

tersebutuntuk menggerakan diafragma.Serta otot-otot 

pernapasan lainnya.Tekanan rongga dada bayi pada 

saat melalui jalan lahir per vaginam mengakibatkan paru-

paru kehilangan 1/3 dari cairan yang terdapat di 

dalamnya, sehingga tersisa 80-100ml. setelah bayi lahir 

yang hilang diganti dengan udara (Jenny, 2013 h;151). 

2) Perubahan sirkulasi darah 

Aliran dari darah plasenta berhenti pada saat tali 

pusat diklem.Tindakan ini menandakan suplai oksigen 

plasenta dan menyebabkan terjadinya serangkaian 

reaksi selanjutnya.Reaksi ini dilengkapi oleh reaksi-

reaksi yang terjadi dalam paru-paru sebagai respons 

terhadap tarikan napas pertama.Penutupan fungsional 

foramen ovale dan duktus arteriosus terjadi setelah bayi 

lahir.Perubahan dari sirkulasi janin ke sirkulasi bayi baru 

lahir secara keseluruhan saling berhubungan dengan 

fungsi pernapasan dan oksigenasi yang adekuat 

(Varney, 2008 h;880). 

3) Termoregulasi  

Bayi baru lahir dapat kehilangan panas melalui 4 

mekanisme yaitu 
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a) Konduksi: Melalui benda padat yang berkontak 

dengan bayi 

b) Konveksi : Pendinginan melalui aliran udara di sekitar 

bayi. 

c) Evaporasi : Kehilangan panas melalui penguapan air 

pada kulit bayi yang basah. 

d) Radiasi : Melalui benda padat dekat dengan bayi 

yang tidak berkontak secara langsung dengan kulit 

bayi 

(Prawirohardjo, 2009 h;367). 

4) perubahan pada system gastrointestinal 

 Enzim-enzim digestif aktif saat lahir akan dapat 

menyokong kehidupan ekstrauterin pada kehamilan 36-

38 minggu. Bayi baru lahir kurang mampu mencerna 

protein dan lemak dibandingkan orang dewasa.Sfingter 

jantung sambungan esophagus bawah dan lambung 

tidak sempurna, yang membuat regurgitasi isi lambung 

dalam jumlah banyak pada bayi baru lahir dengan bayi 

muda.Kapasitas lambung bayi cukup terbatas kurang 

dari 30cc untuk bayi baru lahir cukup bulan (Varney, 

2008 h;885). 

5) Adaptasi Neurologis 

 Sistem neurologis bayi secara anatomic atau 

fisiologis belum berkembang sempurna.Bayi baru lahir 

menunjukan gerakan-gerakan tidak terkoordinasi 
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pengaturan suhu labil.Kontrol otot yang buruk, mudah 

terkejut dan tremor pada ekstermitas (Jenny, 2013 

h;153). 

6) Adaptasi hepar 

 Selama kehidupan janin dan sampai tingkat 

tertentu setelah lahir, hati terus membantu pembentukan 

darah.Selama periode neonatus hati memproduksi zat 

esensial untuk pembekuan darah.Hati juga mengontrol 

jumlah bilirubin tak terkonujgasi yang bersirkulasi pigmen 

berasal dari hemoglobin dan dilepaskan bersamaan 

dengan pemecahan sel-sel darah merah.Bilirubin tak 

terkonjugasi dapat meninggalkan system vaskular dan 

menembus jaringan ekstravaskular lainnya ( misalnya: 

kulit, sclera, dan membrane mukosa oral) mengakibatkan 

warna kuning yang disebut ikterus. 

7) Adapsi ginjal 

 Pada bayi baru lahir, laju filtrasi glomerulus lebih 

rendah disebabkan oleh tidak adekuatnya area 

permukaan kapiler glomerulus. Sebagian besar bayi baru 

lahir berkemih dalam 24 jam pertama setelah lahir dan 2-

6 kali sehari pada 1-2 hari pertama, setelah itu bayi 

berkemih 5-20 kali dalam 24 jam ( Jenny, 2013 h;156) 

8) Perubahan system imun 

 Sistem imun neonatus tidak matur pada sejumlah 

tingkat yang signifikan.Ketidakmaturan fungsional ini 
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membuat neonatus rentan terhadap banyak infeksi dan 

respon alergi (Varney, 2008 h;886). 

9) Inisiasi menyusui dini ( IMD ) 

 Manfaat IMD bagi bayi adalah membantu stabilisasi 

pernapasan, mengendalikan suhu tubuh bayi lebih baik 

dibandingkan dengan incubator, menjaga kolonisasi 

kuman yang aman bagi bayi dan mencegah infeksi 

nosocomial.Kadar bilirubin bayi juga lebih cepat normal 

karena pengeluaran meconium lebih cepat sehingga 

dapat menurunkan insiden ikterus bayi baru lahir.Kontak 

kulit dengan kulit juga membuat bayi lebih tenang 

sehingga di dapat pola tidur yang baik.Dengan demikian 

berat badan bayi cepat meningkat. Bagi ibu IMD dapat 

mengoptimalkan pengeluaran hormon oksitosin,prolactin, 

dan secara psikologis dapat menguatkan ikatan batin 

antara ibu dan bayi (Prawirohardjo, 2009 h;369). 

a) Tatalaksana Inisiasi Menyusui Dini yaitu : 

(1) Menganjurkan suami atau keluarga 

mendampingi saat melahirkan 

(2) Menghindari penggunaan obat kimiawi dalam 

proses persalinan 

(3) Mengeringkan bayi tanpa menghilangkan 

lapisan lemak putih (verniks) 

(4) Dalam keadaan ibu dan bayi tidak memakai 

baju, tengkurapkan bayi di dada atau perut ibu 
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agar terjadi sentuhan kulit ibu dan bayi, 

kemudian selimuti agar tidak kedinginan 

(5) Menganjurkan ibu memberikan sentuhan 

kepada bayi untuk merangsang bayi mendekati 

putting 

(6) Membiarkan bayi bergerak sendiri mencari 

puting susu ibunya 

(7) Menbiarkan kulit bayi bersentuhan langsung 

dengan kulit ibunya selama minimal satu jam 

walaupun proses menyusui telah terjadi 

 

 

(8) Menunda tindakan lain seperti menimbang, 

mengukur, dan memberikan injeksi vitamin K1 

sampai proses menyusu pertama selesai 

(Yeyeh, 2012). 

e. Perawatan bayi baru lahir 1 jam 

1) Membersihkan Jalan Napas 

Mempertahankan terbukanya jalan nafas, sediakan balon 

penghisap dari karet untuk menghisap lendir dari mulut 

bayi dalam upaya mempertahankan jalan nafas yang 

bersih ( Jenny, 2013 h;157). 

2) Memotong Tali Pusat 

Tali Pusat di ptong 5cm dari dinding perut bayi dengan 

gunting steril dan diikat dengan pengikat steril.Bersihkan 
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dengan lembut kulit disekitar tali pusat dengan kapas 

basah, kemudian bungkus dengan longgar / tidak terlalu 

rapat dengan kasa steril.Popok bayi diikat dibawah tali 

pusat tidak menutupi tali pusat untuk menghindari kontak 

dengen feses dan urin (Prawirohardjo, 2009 h;370). 

3) Memberikan Vitamin K 

Bayi baru lahir diberikan Vit K dengan tujuan mengurangi 

kejadian defisiensi Vitamin K, jenis Vitamin K yang 

digunakan adalah K1 diberikan secara IM dengan dosis 

0,5-1mg (Prawirohardjo, 2009 h;135). 

4) Memberi salep mata 

Pemberian obat mata eritromisin 0,5% atau tetrasiklin 

1% dianjurkan untuk pencegahan penyakit mata karena 

klamidia (Penyakit menular seksual) (Prawirohardjo,2009 

h;135). 

5) Pengukuran Berat dan Panjang Lahir 

Bayi yang baru lahir harus ditimbang berat dan panjang 

lahirnya.Dua hal yang selalu ingin diketahui orang tua 

tentang bayinya yang baru lahir adalah jenis kelamin dan 

beratnya (Prawirohardjo, 2009 h;372). 

f. Asuhan kebidanan bayi baru lahir 2-6hari pertama 

Sebelum bidan membuat rencana asuhan yang akan 

diberikan kepada bayi baru lahir berumur 2-6 hari maka 

dari data yang diperoleh baik dari hasil wawancara dan 

pemeriksaan fisik maka selanjutnya tentukan diagnose, 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Desti Candra Panca A., Kebidanan DIII UMP, 2014



62 
 

 

masalah dan kebutuhan bayi baru lahir. Yaitu memberikan 

konseling tentang menjaga kehangatan bayi, pemberian 

ASI ekslusif , perawatan tali pusat dan mengawasi tanda-

tanda bahaya dan lain-lain (Yulianti L,2012 h;64). 

g. Jadual imunisasi dini dasar pada bayi 

1) BCG (Bacille Calmette Guerin) 

Imunisasi BCG berguna untuk mencegah penyakit 

tuberkolosis berat.Imunisasi ini sebaiknya diberikan 

sebelum bayi berusia 2-3bulan.Dosis untuk bayi 

kurang setahun adalah 0,05ml secara intracutan 

(Yuluanti L,2012 h;317). 

2) Hepatitis B 

Imunisasi Hepatitis B diberikan sedini mungkin 

setelah lahir.Pemberian Imunisasi Hepatitis B pada 

bayi baru lahir harus berdasarkan apakah ibu 

mengandung virus hepatitis B aktif atau tidak pada 

saat melahirkan 

(Yuluanti L,2012 h;317). 

3) DPT (Difteri,Pertusis, Tetanus) 

Imunisasi DPT dasar diberikan 3 kali sejak umur dua 

bulan dengan interval 4-6 minggu.DPT diberikan 

umur 2-4 bulan, DPT 2 diberikan umur 3-5bulan dan 

DPT 3 umur 4-6 bulan (Yulianti L ,2012 h;320). 

4) Polio 
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Untuk imunisasi dasar (3 kali pemberian) vaksin 

diberikan 2 tetes per oral dengan interval tidak 

kurang dari 2minggu (Yulianti L ,2012 h;320). 

5) Campak 

Vaksin campak diberikan dalam satu dosis 0,5 ml 

pada usia 9 bulan (Yulianti L ,2012 h;320). 

h. masalah bayi baru lahir 

1) Termoregulasi 

Bayi baru lahir mudah stress karena perubahan suhu 

lingkungan. Bidan harus meminimalkan kehilngan 

panas pada bayi baru lahir yang masih basah.Faktor-

faktor yang mempercepat kehilangan panas pada 

bayi baru lahir : 

a) Daerah permukaan tubuh bayi yang luas 

b) Tingkat insulasi lemak subkutan berbeda-beda 

c) Derajat fleksi otot 

Bayi baru lahir kehilangan panas melalui empat 

mekanisme 

Konveksi, Konduksi, Radiasi, Evaporasi 

Metode melindungi panas : 

a) Hangatkan terlebih dahulu selimut, topi, pakaian 

b) Hangatkan terlebih dahulu area resusitasi 

c) Segera keringkan bayi 

d) Ganti selimut yang basah setelah 

mengeringkan bayi 
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e)  Atur suhu ruang pelahiran 24 derajat Celcius 

f) Jangan lakukan pengisapan bayi dengan alas 

yang basah 

g) Tunda memandikan bayi hingga suhunya stabil 

selama dua jam 

h) Pilih tempat perawatan bayi baru lahir dari 

jendela, dinding luar atau pintu masuk (Kriebs, 

2010; hal : 464). 

2) Hipo/hipertermia 

Hipotermia terjadi apabila suhu tubuh bayi turun di 

bawah 36⁰C. Untuk mencegah terjadinya hipotermia 

maka setiap bayi baru lahir harap segera dikeringkan 

dengan handuk yang kering dan bersih dilakukan dengan 

cepat mulai dari kepala kemudian ke seluruh tubuh. 

Hipertermia adalah masalah yang di tandai dengan 

kenaikan suhu tubuh bayi > 37,5⁰C, pernafasan bayi > 

60X/menit dan adanya tanda tanda dehidrasi(Sarwono 

Prawirohardj, 2009: 347). 

3) Asfiksia  

1) Pengertian  

Afiksia Neonatorum adalah keadaan dimana bayi 

baru lahir tidak dapat bernafas secara spontan dan teratur 

segera setelah lahir.Keadaan ini biasanya disertai dengan 

keadaan hipoksia janin pada kehamilan. 
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Afiksia akan bertambah buruk apabila penanganan 

bayi tak dilakukan secara sempurna, sehingga tindakan 

perawatan dilaksanakan untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup dan mengatasi gejala lanjut yang 

mungkin  timbul. 

2) Penyebab  

Adanya gangguan pertukaran gas atau pengangkutan 

oksigen dari ibu ke janin, pada maa kehamilan, 

persalinan atau segera setelah lahir. 

3) Gejala dan tanda 

a) Pernafasan cuping hidung 

b) Pernafasan cepat 

c) Nadi cepat 

d) Sianosis  

(Fauziyah A, 2013; h. 65). 

4) Petanalaksanaan 

a) Membersihkan jalan nafas dengan penghisap lendir 

dan kasa steril  

b) Potong tali pusat dengan tehnik aseptik dan dengan 

antiseptik 

c) Apabila bayi tidak menangis  lakukan cara sebagai 

berikut : 

(1) Membungkus bayi dengan kain hangat 

(2) Badan bayi harus dalam keadaan kering 
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(3) Jangan memandikan bayi dengan air dingin 

gunakan minyak atau baby oil untuk 

membersihkan tubuhnya 

(4) Kepala bayi ditutup dengan baik atau topi kepala 

yang terbuat dari plastik 

d) Apabila nila Apgar pada menit ke lima sudah baik (7-

10) lakukan perawatan selanjutnya : 

(1) Membersihkan badan bayi 

(2)  Perawatan tali pusat 

(3)  Pemberian ASI sedini mungkin dan adekuat 

(4)  Melaksanakan antropometri dan pengkajian 

kesehatan 

(5)  Memasang pakaian bayi 

(6)  Memasang peneng (tanda pengenal) bayi 

e) Mengajarkan orang tua/ ibu cara : 

(1)  Memebersihkan jalan nafas 

(2)  Pemberian ASI (meneteki) yang baik 

(3)  Perawatan tali pusat 

(4)  Memandikan bayi 

(5)  Mengobservasi keadaan pernafasan bayi 

f) Menjelaskan pentingnya : 

(1) Pemeberian ASI  sedini mungkin sampai usia 2 

tahun 

(2)  Makanan bergizi bagi ibu 
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(3)  Makanan tambahan buat bayi diatas usia 4 

bulan 

(4)  Mengikuti program KB segera mungkin 

g)  Apabila nilai apgar pada menit kelima belum 

mencpai nilai normal, persiapkan bayi untuk dirujuk 

kerumah sakit. Beri penjelasan kepada keluarga alas 

an dirujuk ke rumah sakit 

(Sukarni,2013; hal : 285-287). 

j) Asuhan segari bayi baru lahir 

Adalah asuhan yang diberikan pada bayi selama jam pertama 

setelah kelahiran. Aspek penting dari asuhan segera setelah lahir 

adalah: 

a. Menjaga agar bayi tetap hangat dan terjadi kontak antara kulit 

bayi dengan kulit ibu. 

b. Pastikan bayi tetap hangat dan terjadi kontak antara kulit bayi 

dengan kulit ibu 

c. Ganti handuk/kain yang basah, bungkus bayi tersebut dengan 

selimut dan memastikan bahwa kepala telah terlindung 

dengan baik untuk mencegah keluarnya panas tubuh 

d. Pastikan bayi tetap hangat dengan memeriksa telapak bayi 

setiap 15 menit 

e. Apabila telapak bayi terasa dingin, periksa suhu aksila bayi 

f. Apabila suhu bayi kurang dari 36,50C segera hangatkan bayi 

g. Mengusahakan adanya kontak antara kulit bayi dengan ikut 

ibunya sesegera mungkin 
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1) Berikan bayi kepada ibunya secepat mungkin. Kontak dini 

antara ibu dan bayi penting untuk kehangatan 

mempertahankan panas yang benar pada bayi baru lahir 

dan ikatan batin dan pemberian ASI. 

2) Doronglah ibu untuk menyusui bayinya apabila bayi tetap 

siap dengan menunjukan rooting reflek. Jangan paksakan 

bayi untuk menyusu 

3) Jangan pisahkan bayi sedikitnya satu jam setelah persalinan 

h. Menjaga pernafasan 

1) Memeriksa pernafasan dan warna kulit setiap 5 menit 

2) Jika tidak bernafas, lakukan hal-hal sebagai berikut: keringkan bayi 

dengan selimut atau handuk hangat, gosoklah punggung bayi dengan 

lembut 

3) Jika belum bernafas, mulai 1 menit mulai resusitasi 

4) Bila bayi sianosis/kulit biru, atau tukar bernafas/frekuensi pernafasan 

30>60 kali/menit, berikan oksigen dengan kateter nasal. 

i. Merawat Mata 

Berikan Eritromicin 0,5% atau tetrasiklin 1%, untuk pencegahan penyakit 

mata krl klamidia 

j. Berikan tetes mata perak nitrat atau Neosporin segera setelah lahir 

(Khoirunnisa, 2010;h.1). 

k. Pengukuran berat dan panjang lahir 

Dua hal yang selalu ingin diketahui oleh orang tua bayi adalah berat 

badan bayi dan panjang bayi yang dilakukan setelah bayi lahir. Maka 

dari itu dilakukan pengukuran berat dan panjang lahir bayi. Selain itu 
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pengukuran lila, lingkar dada, lingkar kepala, dan suhu juga perlu 

dilakukan untuk memastikan keadaan bayi sehat. 

l. Perawatan tali pusat 

Perawatan tali pusat yang benar dan lepasnya tali pusat dalam minggu 

pertama secara bermakna mengurangi infeksi pada bayi. Antiseptik 

dapat digunakan untuk mencegah kuman yang ada disekitar masuk ke 

dalam tubuh  bayi, tetapi penggunaanya tidak dianjurkan untuk rutin 

dilakukan karena dapat menimbulkan efek samping (Prawiroharjo, 

2009;h.329). 

4. NIFAS 

b) Definisi nifas 

Masa nifas (puerperium) dimulai setelah kelahiran plasenta 

dari berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti 

keadaan sebelum hamil.Masa nifas berlangsung selama kira-

kira 6 minggu (Prawirohardjo, 2009 ;122). 

Jadi Masa Nifas (puerpurium) adalah masa setelah 

keluarnya plasenta sampai alat-alat reproduksi pulih 

seperti sebelum hamil dan secara normal masa nifas 

berlangsung selama 6 minggu atau 40 hari (Wulandari dan 

Handayani, 2011; h. 1). 

c) Tahap masa nifas 

A. Puerperiumdini : kepulihan dimana ibu telah 

diperbolehkan berdiri dan berjalan-jalan. 

B. Puerperium : kepulihan menyeluruh alat-alat genetalia 

yang lamanya 6-8 minggu. 
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C. Remote puerperium :Waktu yang diperlukan untuk 

pulih dan sehat sempurna terutama bila selama hamil 

atau waktu persalinan mempunyai komplikasi.( Eny , 

2008 h ;3) 

d) Perubahan fisiologis pada masa nifas 

A. Involusio uterus  

Involusio atau pengerutan uterus merupakan suatu 

proses dimana uterus kembali kekondisi sebelum hamil 

dengan berat sekitar 60 gram. Proses ini dimulai 

segera setelah plasenta lahir akibat kontraksi otot-otot 

uterus(yeti,2010,h;31) 

B. Cerviks 

Serviks mengalami involusio bersama-sama uterus. 

Setelah persalinan, ostium eksterna dapat dimasuki 

oleh 2 hingga 3 jari tanggan,setelah 6 minggu 

persalinan serviks menutup (yeti,2010,h;39). 

C. Lokea  

Lokia adalah cairan sekret yang berasal dari cavum 

uteri dan vagina selama masa nifas. Lokia terbagi 

menjadi 3 jenis yaitu 

a) Lokia rubra (cruenta) berwarna merah karena 

berisi darah segar dan sisa – sisa selaput 

ketuban, set – set desidua, verniks caseosa, 

lanugo dan mekonium selama 2 sampai 3 hari 

pasca persalinan. 
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b) Lokia sanguilentaberwarna merah kuning berisi 

darah dan lendir yang keluar pada hari ke 3 

sampai hari ke 7 pasca persalinan. 

c) Lokia serosa berbentuk serum dan berwarna 

merah jambu kemudian menjadi kuning. Cairan 

tidak berdarah lagi pada hari ke 7 sampai hari ke 

14 pasca persalinan. 

d) Lokia alba adalah lokia yang terakhir. Dimulai dari 

hari ke 14 kemudian makin lama mikin sedikit 

hingga sama sekali berhenti sampai satu atau 

dua minggu berikutnya. Bentuknya seperti cairan 

putih berbentuk krim serta terdiri atas leukosit dan 

sel sel desidua (siti saleha,2009,h;57) 

D. Payudara  

Laktasi dimulai pada semua wanita dengan 

perubahan hormone saat melahirkan. Apakah wanita 

memilih menyusui atau tidak, ia dapat mengalami 

kongesti payudara selama beberapa hari pertama 

pascapartum karena tubuhnya mempersiapkan untuk 

memberi nutrisi kepada bayi. Pengkajian payudara 

pada periode awal pascapartum meliputi penampilan 

dan integritas putting susu, memar atau iritasi jaringan 

payudara karena posisi bayi pada payudara, adanya 

kolostrum apakah payudara terisi air susu dan adanya 
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sumbatan duktus kongesti, dan tanda-tanda mastitis 

potensial (Varney, 2008 h;960). 

E. Vulva dan vagina 

Vagina dan lubang vagina pada permulaan 

puerpurium merupakan suatu saluran yang luas 

berdinding tipis.Secara berangsur – angsur luasnya 

berkurang, tetapi jarang sekali kembali seperti ukuran 

seorang nulipara.Rugae timbul kembali pada minggu 

ketiga. Himen tampak sebagai tonjolan jaringan yang 

kecil, yang dalam proses pembentukan berubah 

menjadi karunkulae mitiformisyang khas bagi wanita 

multipara(Siti saleha, 2009;h.58). 

F. Perubahan Gastrointestinal 

Konstipasi mungkin menjadi masalah pada 

puerperium awal karena kurangnya makanan padat 

selama persalinan dank arena wanita menahan 

defekasi (Varney, 2008 h;961). 

G. Perubahan hematologi 

Hemoglobin,hematocritdan hitung eritrosit sangat 

bervariasi dalam puerperium awal sebagai akibat 

fluktuasi volume darah, volume plasma, dan kadar 

volume sel darah merah. Kadar ini dipengaruhi oleh 

status hidrasi wanita saat itu, volume cairan yang ia 

dapat selama persalinan dan reduksi volume darah 

total wanita (Varney, 2008 h;962). 
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e) Pemriksaan fisik pada nifas 

A. Pemeriksaan tanda-tanda vital meliputi : pemeriksaan suhu 

tubuh , nadi, pernafasan, dan tekanan darah. Bertujuan 

untuk memperoleh data dasar memantau perubahan status 

kesehatan klien diantaranya tanda-tanda infeksi. 

B. Pemeriksaan wajah bertujuan untuk mengidentifikasi 

adanya tanda anemis, eklamsi post partum bias terjadi 1-2 

hari post partum.\ 

C. Pemeriksaan leher bertujuan untuk mengkaji adanya infeksi 

traktus pernafasaan jika ada panas sebagai diagnose 

banding. 

D. Pemeriksaan payudara bertujuan untuk pemeriksaan tindak 

lanjut dari pemeriksaan payudara prenatal dan segera 

setelah melahirkan apakah ada komplikasi post partum 

misalnya bendungan payudara. 

E. Pemeriksaan abdominal bertujuaan untuk memeriksa 

kandung kemih (adanya distensi dikarenakan retensi urine) 

bias terjadi setelah lahir. 

F. Pemeriksaan genetalia bertujuan untuk memeriksa 

[erineum terdahap penyembuhan luka meliputi ;edema, 

inflamasi, hematoma, supurasi, memar. 

G. Pemeriksaan ekstrimitas 

Untuk memeriksa adanya tromboplebistik, edema, menilai 

pembesaran varises (yeti,2010,h;123-131). 
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f) Kebutuhan dasar ibu nifas 

A. Nutrisi atau gizi 

Nutrisi atau gizi adalah zat yang sangat diperlukan oleh 

tubuh untuk keperluan metabolismenya. Kebutuhan gizi 

pada masa nifas terutama bila menyusui akan meningkat 

25% karena berguna untuk kesembuhan karena sehabis 

melahirkan dan untuk cukup produksi air susu yang cukup 

menyehatkan bayi. Semua itu akan meningkat tiga kali dari 

kebutuhan biasa (Eny , 2008 h;97). 

g) Ambulasi  

Pada masa nifas, perempuan sebaiknya melakukan 

ambulasi dini. Yang di maksud dengan ambulasi dini 

adalah beberapa jam setelah melahirkan, segera 

bangun dr tempat tidur dan bergerak agar lebih kuat 

dan lebih baik (yeti,2010,h;54). 

h) Eliminasi  

A. Miksi  

Miksi disebut normal apabila buang air kecil spontan setiap 3-

4jam.Ibu diusahakan dapat buang air kecil sendiri. 

B. Defekasi 

Biasanya 2-3 hari postpartum masih sulit buang air besar. 

(Eny, 2008 h;106). 

i) Istirahat  

Wanita pasca persalinan harus cukup istirahat. Delapan 

jam pasca persalinan, ibu  harus tidur terlentang untuk 
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mencegah pendarahan,sesudah 8 jam ibu sudah boleh miring 

kiri atau ke kanan (yeti,2010,h; 60). 

j) kunjungan masa nifas 

Kunjungan nifas dilakukan paling sedikit 4 kali.Hal ini 

dilakukan untuk menilai status ibu dan bayi baru lahir 

serta untuk mencegah terjadinya masalah, 

1) Kunjungan pertama dilakukan 6-8 jam setelah persalinan 

Tujuannya: 

a) Mencegah perdarahan waktu nifas karena atonia uteri. 

b) Mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan, 

rujuk bila perdarahan berlanjut 

c) Memberikan konseling pada ibu atau salah satu 

anggota keluarga bila terjadi perdarahan banyak. 

d) Pemberian ASI awal. 

e) Melakukan hubungan antara ibu dan bayi. 

f) Menjaga bayi agar tetap sehat dengan cara mencegah 

terjadinya hipotermia(Eny, 2008; h. 119). 

2) Kunjungan kedua dilakukan 6 hari setelah persalinan 

Tujuannya  

a) Memastikan involusi uterus berjalan normal, tidak ada 

perdarahan, dan tidak berbau. Menilai adanya tanda-

tanda demam, infeksi atau perdarahan abnormal. 

b) Memastikan ibu mendapat cukup makanan, cairan dan 

istirahat. 
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c) Memastikan ibu menyusui bayinya dengan baik dan 

tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit. 

d) Memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan 

pada bayi, tali pusat, menjaga bayi agar tetap hangat, 

dan merawat bayi sehari-hari. 

3) Kunjungan ketiga dilakukan pada 2-3 minggu setelah 

persalinan 

Tujuannya : 

a) Memastikan involusi uteri berjalan normal, tidak ada 

perdarahan, dan tidak berbau. 

b) Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi atau 

perdarahan abnormal. 

c) Memastikan ibu mendapat cukup makanan, cairan, dan 

istirahat. 

d) Memastikan ibu menyusui bayinya dengan baik dan 

tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit. 

e) Memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan 

pada bayi supaya tetap hangat dan merawat bayi. 

4) Kunjungan keempat dilakukan pada 4-6 minggu setelah 

persalinan 

Tujuannya : 

a) Menanyakan pada ibu tentang penyakit-penyakit 

yang ibu dan bayi alami. 

b) Memberikan konseling KB secara dini. 
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c) Tali pusat harus tetap kering, ibu perlu diberitahu 

bahaya membubuhkan sesuatu pada tali pusat bayi, 

misal minyak atau bahan lain. Jika ada kemerahan 

pada pusat, perdarahan tercium bau busuk, bayi 

segera dirujuk. 

d) Perhatikan kondisi umum bayi, apakah ada ikterus 

atau tidak. 

e) Bicarakan pemberian ASI dengan ibu dan perhatikan 

apakah bayi menetek dengan baik. 

f) Nasehati ibu untuk hanya memberikan ASI kepada 

bayi selama 6 bulan dan bahaya pemberian makanan 

tambahan selain ASI sebelum usia 6 bulan (Eny, 

2008). 

7. asuhan masa nifas 

Pengkajian data fisik dan psikososial 

1) Riwayat kesehatan 

2) Pemeriksaan fisik 

b. Merumuskan diagnosa atau masalah aktual atau masalah potensial 

c. Merencanakan asuhan kebidanan 

1) evaluasi secara terus-menerus 

2) Gangguan rasa nyeri 

3) Pencegahan infeksi masa nifas 

4) Mengatasi kecemasan 

5) Memberikan pendidikan kesehatan 

6) Memberikan kenyamanan pada ibu nifas 
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7) Membantu ibu untuk menyusui bayi  

8) Deteksi dini komplikasi pada masa nifas (Suherni, 2008;h.119). 

5. Keluarga Berencana 

Keluarga berencana adalah usaha untuk mengukur jumlah 

dari dan jarak yang diinginkan. Agar dapat mencapai hal tersebut 

maka di buatlah beberapa cara atau alternatif untuk mencegah 

ataupun menunda kehamilan cara-cara tersebut termasuk 

kontrasepsi atau pencegahan kehamilan dan perencanaan 

keluarga (Pelayanan Keluarga Berencana;2011). 

Kontrsepsi adalah usaha-usaha untuk mencegah 

terjadinya kehamilan.Usaha-usaha itu dapat bersifat sementara 

dapat juga bersifat permanen (Prawirohardjo, 2008; h. 534). 

a.  KB metode sederhana 

1)  Kondom  

Dalam usaha untuk meningkatkan pemeriksaan gerakan 

keluarga berencana nasional, peran pria dapat dikatakan 

sangat penting dan menentukan.Sebagai kepala keluarga, pria 

merupakan tulang punggung keluarga dan selalu terlibat dalam 

pengambiilan keputusan tentang kesejahteraan keluarga, 

termasuk untuk menentukan jumlah anak yang diinginkan 

(Manuaba, 2010; h. 593). 

a) Prinsip kerja kondom 

Sebagai perisai dari penis sewaktu melakukan koitus, 

dan mencegah pengumpulan sperma dalam 

vagina.Bentuk Kondom adalah silindris dengan pinggir 
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yang tebal pada ujung yang terbuka, sedangkan ujung 

yang buntu berfungsi sebagai penampung 

sperma.Diameternya biasanya kira – kira 31 – 36,5 mm 

dan panjang lebih kurang 19 mm. Kondom dilapisi 

dengan pelicin yang mempunyai sifat spermatisid 

(Prawirohardjo, 2009; h.539). 

b) Keuntungan dan kerugian kondom 

Keuntungan kontrasepsi kondom adalah murah, mudah 

di dapatkan (gratis), tidak memerlukan pengawasan 

medis, berfungsi ganda, dan dipakai oleh kalangan yang 

berpendidikan.Sedangkan kerugiannya adalah 

kenikmatan terganggu, mungkin alergi terhadap karet 

atau jelinya yang mengandung spermisid, dan sulit 

dipasarkan pada kalangan masyarakat yang 

berpendidikan rendah (Manuaba, 2010; h. 594). 

k) Pantang berkala 

Syarat utama metode pantang berkala adalah patrun 

menstruasi teratur dan kerjasama dengan suami.Metode 

pantang berkala mempnyai kegagalan tinggi apabila patrun 

menstruasi tidak teratur.Patrun menstruasi yang teratur 

penting diketahui untuk menentukan masa subur wanita. 

Dengan diketahuinya masa subur wanita pantang berkala 

dapat digunakan untuk mencegah proses fertilisasi 

(pembuahan) antara ovum dan sperma. Metode pantang 

berkala dikenal dengan dua sistem yaitu menggunakan 
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sistem kalender dan menggunakan penilaian suhu basal 

tubuh (Manuaba, 2010; h. 594). 

a) Pantang berkala metode kalender 

Metode ini memperhitungkan masa subur wanita yang 

berkaitan erat dengan siklus menstruasi.Pasangan 

tidak boleh melakukan hubungan suami istri selama 

istri pada masa kesuburan (Sukarni, 2013 h;367). 

b) Pantang berkala dengan suhu basal 

Penurunan suhu basal sebesar 0,5 sampai 1 derajat 

celcius pada hari ke 12 sampai ke 13 menstruasi  

ketika ovulasi terjadi pada hari ke 14. Setelah 

menstruasi suhu akan naik lebih dari suhu basal. 

kelemahan sistem pantang berkala adalah pengukuran 

suhu basal merepotkan dan tidak akurat, dan hanya 

berguna pada siklus menstruasi 20 sampai 30 hari 

(Manuaba, 2010; h. 596). 

l) Senggama terputus 

Konsep metode senggama terputus adalah mengeluarkan 

penis menjelang terjadinya ejakulasi.Kekurangan metode ini 

adalah mengganggu kepuasan, kegagalan hamil sekitar 30-

35%, terlambat mengeluarkan penis, dan semen yang 

tertumpah diluar sebagian dapat masuk ke genitalia. 

m) Spermatisida 

Konsep metode senggama terputus adalah mengeluarkan 

penis menjelang terjadinya ejakulasi.Kekurangan metode ini 
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adalah mengganggu kepuasan, kegagalan hamil sekitar 30-

35%, terlambat mengeluarkan penis, dan semen yang 

tertumpah diluar sebagian dapat masuk ke genitalia 

(Manuaba, 2010; h. 596-597). 

b. Kontrasepsi metode efektif 

a) kontrasepsi hormonal 

a) Pil 

 kontrasepsi mencakup pil kombinasi yang berisi hormone 

estrogen dan progesterone yang biasa oleh wanita disebut 

dengan “pil” sedangkan yang hanya berisi progestin biasa 

disebut dengan “pil mini”. Semua pil kontrasepsi ini disingkat 

dengan COC dan POP pleh tenaga kesehatan. 

Banyak wanita memilih metode hormonal sebagai 

kontrasepsi mereka karena metode tersebut dapt diandalkan, 

dengan mudah mereka dapat kembali subur (reversible), dan 

mereka tetap memegang kendali. 

(1) Pil kombinasi 

Pil kombinasi (combinated oral contraceptive COC) 

berisi hormone estrogen dan progesterone.Pil ini 

mencegah kehamilan dengan cara. Menghambat 

ovulasi, membuat endometrium tidak mendukung 

untuk implantasi, membuat seviks tidak dapat 

ditembus oleh sperma. 

Kerugian 
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(a) Perlu diminum secara teratur, secara cermat, dan 

konsisten 

(b) Tidak ada perlindungan terhadap penyakit menular 

seksual (PMS) dan HIV. 

(c) Peningkatan risiko gangguan sirkulasi seperti 

hipertensi, penyakit arteri tromboembolisme vena. 

(d) Peningkatan risiko adenoma hati, ikterus kolestasik, 

batu ginjal. 

(e) Efek COC pada kanker payudara 

(f) Tidak cocok untuk perokok berusia diatas 35 tahun. 

Keuntungan : 

(a) Dapat diandalkan dan reversible 

(b) Meredakan dismenorea dan menoragi 

(c) Mengurangi risiko anemia 

(d) Mengurani risiko penyakit payudara jinak 

(e) Meredakan gejala pramenstruasi 

(f) Kehamilan ektopik lebih sedikit 

(g) Menurunkan kista ovarium 

(h) Penyakit radang panggul lebih sedikit 

(i) Melindungi terhadap kanker endometrium dan 

ovarium 

(2) Pil mini 

Mini pil merupakan alat kontrasepsi oral yang kurang 

digunakan secara luas karena hanya mengandung 

progesterone saja dan tidak mengandung estrogen 
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dan sedikit kurang efektif jika dibandingkan dengan pil 

kombinasi.Efektifitas mini pil bergantung pada 

kemampuan wanita minum satu pil setiap hari, mini pil 

yang terlupa lebih besar kemungkinannya 

menyebabkan kehamilan dari pada pil kombinasi yang 

terlupa. 

Pemakai yang lupa minum mini pil sampai tiga jam 

atau lebih harus menggunakan metode cadangan 

selama tujuh hari. Pemakaian mini pil memiliki risiko 

kehamilan ektopik yang lebih besar dari pada 

pemakain kontrasepsi oral kombinasi, tetepi risiko ini 

masih lebih rendah dari pada risiko pada wnita yang 

tidak menggunakan kontrasepsi. 

Keuntungan mini pil : 

(a) Dapat diberikan pada wanita yang  menderita  

keadaan tromboembolik. 

(b) Dapat diberikan pada wanita yang menyusui 

(c) Cocok untuk wanita dengan keluhan efek 

samping yang disebabkan oleh estrogen (sakit 

kepal, hipertensi, nyeri tungkai bawah, chloasma, 

BB bertambah dan mual) 

Kerugian mini pil 

(a) Mini pil kurang efektif unttuk mencegah 

kehamilan dibandingkan dengan pil kombinasi. 
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(b) Karena tidak mengandung estrogen, mini pil 

menambah insidens dari perdarahn bercak 

(spoting), perdarahan menyerupai haid, 

(breaktrough bleeding), variasi dalam  panjang 

siklus haid, kadang-kadang amenore. 

(c) Mini pil seperti IUD yaitu kurang akktif dalm 

mencegah kehamilan ektopik dibandingkan 

dengan mencegah kehamilan intrauterine. 

(d) Lupa minum 1 atau 2 tablet mini pil, atau 

kegagalan dalam absorbs mini pil disebabkan 

oleh muntah atau diare, sudah cukup unrtuk 

meniadakan proteksi kontraseptifnya. 

Mekanisme kerja mini pil 

(a) Menjegah terjadinya ovulasi dari beberapa siklus 

Pencegah ovulasi disebabkan gangguan pada 

sekresi hormone LH oleh kelenjar hypophyse, 

sehingga tidak terjadi puncak mid siklus. 

(b) Perubahn dalam mortalitas tuba 

Transport ovum melalui saluran tuba mungkin 

dipercepat sehingga mengurangi  kemungkinan 

terjadinya fertilitas 

(c) Perubahan dalam fungsi corpus luteum 

Corpus luteum berfungsi abnormal dimana 

sekresi progesterone sangat sedikit sekali 
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sehingga tidak dapat terjadi konsepsi normal dan 

/ implantasi. 

(d) Perubahan lendir serviks yang mengganggu 

mortalitas atau daya hidup  spermatozoa. 

Progestin mencegah penipisan lendir serviks 

pada pertengahan siklus sehingga lendir serviks 

tetap kental dan sedikt, yang memungkinkan 

penetrasi spermatozoa. Atau bila 

terjadispermatozoa akan dimobilisir. 

Pergerakannya sangat lambat sehingga hanya 

sedikt atau sama sekali tidakada spermatozoa 

yang mencapai cavum uteri. 

(e) Perubahan dalam endomertrium sehingga 

implantasi ovum yang telah dibuahi tidak mungkin 

terjadi 

b. KB suntik 

Metode suntikan KB telah menjadi bagian gerakan keluarga 

berencana nasional yang peminatnya makin bertambah 

(Manuaba, 2010 h;600). Keuntungannya adalah Tingkat 

efektifitasnya tinggi dam tidak mengganguu laktasi dan 

tumbuh kembang bayi (Manuaba, 2010 h;601). 

c. implan 

a) Jenis-jenis implant : 

(a) Norplan 
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Norplan terdiri dari 6 kapsul, tiap kapsul berisi 38 mg 

progesteron levonogastrol, yang dipasang secara 

subdermal dan berfungsi sebagai kontrasepsi selama 

5 tahun. 

(b) Implanon 

Implanon berisi 68 mg etonogestrel yang dipasang 

secara subdermal dan berfungsi sebagai kontrasepsi 

selama 3 tahun. 

Indikasi pemasangan implant : 

(a) Pemakaian KB untuk jangka waktu lama 

(b) Masih berkeinginan mempunyai anak lagi, tetapi 

jarak kelahirannya tidak terlalu dekat 

(c) Tidak dapat memakai jenis KB yang lain 

Kontraindikasi : 

(a) Hamil atau diduga hamil 

(b) Pasca keguguran 

(c) Riwayat kehamilan ektopik 

(d) Perdarahan pervaginam yang belum diketahui 

penyebabnya 

(e) Mioma uteri dan kanker payudara 

Efek samping : 

(a) Nyeri atau gatal pada tempat pemasangan 

(b) Sakit kepala 

(c) Mual muntah 
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(d) Perubahan berat badan 

(e) Nyeri tekan pada payudara 

(f) Vaginitis 

(Prawirohardjo S, 2009; h. 556-560). 

d. AKDR (alat kontasepsi dalam rahim) 

 AKDR adalah suatu alat atau benda yang dimasukan 

kedalam rahim yang sangat efektif,refersibel dan berjangka panjang, 

dapat dipakai oleh semua perempuan usia reproduktif. 

a) AKDR CuT-380A 

Kecil, kerangka dari plastic yang fleksibel, berbentuk huruf T 

diselubungi oleh kawat halus yang terbuat dari tembaga 

(Cu).Tersedia di Indonesia dan terdapat di mana-mana. 

b) AKDR lain yang beredar di Indonesia adalah NOVA T 

(Schering). 

Cara kerja 

a) Menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba 

falopi. 

b) Mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum mencapai kavum 

uteri. 

c) AKDR bekerja terutama mencegah sperma dan ovum 

bertemu. 

d) AKDR membuat sperma sulit masuk ke dalam alat 

reproduksi perempuan dan mengurangi kemampuan 

sperma untuk fertilisasi. 
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e) Memungkinkan untuk mencegah implantasi telur dalam 

uterus. 

Keuntungan 

(a) Sebagai kontrasepsi, efektivitasnya tinggi. 

Sangat efektif → 0,6 – 0,8 kehamilan/100 perempuan dalam 

1 tahun pertama (1 kegagalan dalam 125 – 170 kehamilan). 

(b) AKDR dapat efektif segera setelah pemasangan. 

(c) Metode jangka panjang (10 tahun proteksi dari CuT-380A 

dan tidak perlu diganti). 

(d) Sangat efektif karena tidak perlu lagi mengingat-ingat. 

(e) Tidak mempengaruhi hubungan seksual. 

(f) Meningkatkan kenyamanan seksual karena tidak perlu takut 

untuk hamil. 

(g) Tidak ada efek samping hormonal dengan Cu AKDR (CuT-

380A). 

(h) Tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI. 

(i) Dapat dipasang segera setelah melahirkan atau sesudah 

abortus (apabila tidak terjadi infeksi). 

(j) Dapat digunakan sampai menopause (1 tahun atau lebih 

setelah haid terkahir). 

(k) Tidak ada interaksi dengan obat-obat. 

(l) Membantu mencegah kehamilan ektopik. 

Kerugian  

Efek samping yang umum terjadi: 
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(a) Perubahan siklus haid (umumnya pada 3 bulan pertama 

dan akan berkurang setelah 3 bulan). 

(b) Haid lebih lama dan lebih banyak. 

(c) Perdarahan (spotting) antarmenstruasi. 

(d) Saat haid lebih sakit. 

Indikasi IUD  

a. Usia reproduktif 

b. Keadaan nultipara 

c. Menginginkan menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang 

d. Perempuan menyususi dan menginginkan menggunakan 

kontrasepsi 

e. Setelah melahirkan dan menuyusui 

f. Setelah mengalami abortus dan tidak ada infeksi 

g. Resiko rendah dari IMS 

h. Tidak menghendaki metode hormonal 

i. Tidak menyukai minum-minum pil setiap hari 

j. Tidak menghendaki kehamilan setelah 1-5 hari senggama 

k. Perokok 

l. Gemuk ataupun kurus 

m. Pemasangan IUD dapat dilakikan oleh dokter atau bidan yang 

telah dilatih secara khusus (Icemi sukarni K.20013.h, 371). 

Kontra indikasi 

a. Belum pernah melahirkan 

b. Adanya perkiraan hamil 
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c. Kelainan alat kandungan bagian dalam seperti : perdarahan yang 

tidak normal dari alat kemaluan , pendarahan di leher rahim dan 

kangker rahim 

d. Pendarahan pervaginam yang tidak diketahui 

e. Sedang menderita infeksi alat genetalia (vaginitis,servingitis) 

f. Tiga bulan terakhir sedang mengalami atau sering menderita 

PRP atau abortus septic 

g. Kelainan bawaan uterus yang abdominal atau tumor jinan rahim 

yang dapat mempengaruhikavum uteri 

h. Penyakit trobos yang ganas 

i. Kangker alat genetalia 

j. Ukuran gongga rahim kurang dr 5 cm (Icemi sukarni K.20013.h, 

373-374). 

e. kontasepsi Mantap 

a) Tubektomi 

Tubektomi adalah salah satu cara kontrasepsi dengan 

tindakan pembedahan yaitu memotong tuba fallopi/ tuba 

uterine yang menyebabkan orang atau pasangan yang 

bersangkutan tidak akan memperoleh keturunan lagi dan 

bersifat permanen (Sukarni, 2013). 

b) Vasektomi 

Tindakan berupa suatu operasi yang dilakukan pada 

vas deferens pria untuk menutup saluran sperma.Indikasi 

vasektomiyaitu pada pasangan suami isteri yang sudah 

tidak menghendaki kehamilan lagi dan suami bersedia 
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melakukan tindakan tersebut.Kontraindikasi vasektomi 

hanya apabila pengguna memiliki gangguan pada 

sembuhnya luka operasi maka hal tersebut harus di 

sembuhkan terlebih dahulu.Keuntungan  dari pemakaian 

metode vasektomi adalah tidak menimbulkan kelainan fisik 

maupun mental, tidak mengganggu libido seksualitas, 

dapat dikerjakan secara poliklinis(Prawiroharjo S, 2009; 

h.572). 

B. Tinjauan Asuhan Kebidanan 

1. Manajemen kebidanan 

Manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah 

yang digunakan sebagai metode pemberian pelayanan yang 

utuh dan menyeluruh dari bidan ke kliennya, yang merupakan 

suatu proses manajemen kebidanan yang diselenggarakan 

untuk memberikan pelayanan yang berkualitas melalui 

tahapan dan langkah – langkah yang disusun secara 

sistematis untuk mendapatkan data, memberikan pelayanan 

yang benar sesuai dengan keputusan klinik yang dilakukan 

dengan tepat.  

Tujuh langkah manajemen kebidanan menurut varney : 

Langkah pertama : Pengumpulan data dasar, Melakukan 

pengkajian dengan pengumpulan semua data yang diperlukan 

untuk mengevaluasi keadaan klien meliputi, riwayat 

kesehatan, pemeriksaan fisik, meninjau catata terbaru atau 
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catatan sebelumnya, meninjau data laboratorium dan 

membandingkannya dengan hasil study. 

Langkah kedua : Intepretasi data dasar, menetapkan disgnosis 

atau masalah berdasarkan penafsiran data dasar yang telah 

dikumpulkan. 

Langkah ketiga : Mengidentifikasi diagnosis atau masalah 

potensial, berdasarkan diagnosa mengantisipasi 

penanganannya atau masalah yang telah ditetapkan. 

Langkah keempat : Identifikasi kebutuhan akan tindakan 

segera, untuk melakukan konsultasi kolaborasi dengan tenaga 

kesehatan lain berdasarkan kondisi lain. 

Langkah kelima : Perencanaan tindakan yang dilakukan, 

merupakan kelanjutan penatalaksanaan terhadap masalah 

atau diagnosa yang telah diidentifikasi dan diantisipasi. 

Langkah keenam : Pelaksanaan, melaksanakan rencana 

asuhan komprehensif. Pelaksanaan yang efisien akan 

berhubungan dengan waktu dan biaya dapat meningkatkan 

mutu dan asuhan klien. 

Laporan ketujuh : Evaluasi, keefektifkan dan asuhan yang 

sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan (Muslihatun 

W, 2009; h. 122 - 125 ). 

2. Pendokumentasian kebidanan 

Dalam Studi kasus ini metode pendokumentasian 

menggunakan SOAP. Merupakan catatan yang bersifat 

sederhana jelas,logis, dan singkat. Prinsip dari metode SOAP 
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ini merupakan proses pemikiran, penatalaksanaan manajemen 

kebidanan (Wafi, 2009 h;90). 

S : Data Subjektif ini berhubungan dengan masalah dari suatu 

sudut pandang pasien.Ekspresi pasien mengenai 

kekhawatiran dan keluhannya yang dicatat sebagai kutipan 

langsung atau ringkasan yang akan berhubungan langsung 

dengan diagnosis (Wafi, 2009 h;90). 

O : Data Objektif merupakan pendokumentasian hasil 

observasi  yang jujur , hasil pemeriksaan fisik pasien, 

pemeriksaan laboratorium/ pemeriksaan diagnostic lain (Wafi, 

2009 h;90). 

A : Assesment merupakan pendokumentasian hasil analisis 

dan interpretasi (kesimpulan) dari data subjektif dan objektif 

(Wafi, 2009 h;90). 

P : Planning atau perencanaan adalah membuat rencana 

asuhan saat ini dan yang akan dating. Rencana asuhan 

disusun berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data.Dalam 

planning ini juga harus mencantumkan evaluation/ evaluasi 

yaitu tafsiran dari efek tindakan yang telah di ambul untik 

menilai efektifitas asuhan/hasil pelaksanaan tindakan (Wafi, 

2009 h;91). 
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Landasan Hukum 

Menurut Kepmenkes Nomor 369/ Menkes / SK / III /2007 tentang standar 

Kompetensi Profesi Bidan: 

1. Kompetensi Ke-1 :Bidan mempunyai persyaratan pengetahuan dan 

ketrampilan dari ilmu-ilmu social, kesehatan masyarakat dan etik yang 

membentuk dasar dari asuhan yang bermutu tunggi sesuai dengan 

budaya, untuk wanita, bayi baru lahir dan keluarganya. 

2. Kompetensi Ke-2 :Bidan memberikan asuhan bermutu tinggi, pendidikan 

kesehatan yang tanggap terhadap budaya dan pelayanan menyeluruh 

masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kehidupan keluarga yang 

sehat, perencanaan kehamilan dan kesiapan menjadi orang tua. 

3. Kompetensi ke-3 : Bidan memberikan asuhan antenatal berumutu tinggi 

untuk mengoptimalakan kesehatan selama kehamilian meliputi : deteksi 

dini pengobatan atau rujukan dari komplikasi tertentu. 

4. Kompetensi ke-4 : Bidan memberikan asuhan bermutu tinggi , tanggap 

terhadap kebudayaan setempat selama persalinan, memimpin selama 

persalinan yang bersih dan aman, menangani situasi kegawatdaruratan 

tertentu untuk mengoptimalkan kesehatan wanita dan bayinya yang baru 

lahir. 

5. Kompetensi ke-5 : Bidan memberikan asuhan kepada ibu nifas dan 

menyusui yang bermutu tinggi dan tanggap terhadap budaya setempat. 

6. Kompetensi ke-6: Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi 

komperhensif pada bayi baru lahir sehat sampai dengan satu bulan. 

7. Kompetensi ke-7 : Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, 

komprehensif pada bayi dan balita sehat ( 1bulan-5tahun) 
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8. Kompetensi ke-8 : Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi dan 

komprehensif pada keluarga dan kelompok masyarakat sesuai dengan 

budaya setempat. 

9. Kompetensi ke-9 :Melaksanakan asuhan kebidanan pada wanita/ibu 

dengan gangguan system reproduksi(Menkes RI, 2007 h;17). 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1464/Menkes/Per/X/2010 

Tentang izin dan penyelenggaraan ptaktik bidan: 

Bab III/Penyelenggaraan praktek 

Pasal 9 : 

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 ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

c) Pelayanan konseling pada masa pra hamil; 

d) Pelayanan antenatal pada kehamilan normal; 

e) Pelayanan persalinan normal; 

f) Pelayanan ibu nifas normal; 

g) Pelayanan ibu menyusui; dan 
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h) Pelayanan konseling pada masa antara dua kehamilan 

3. Bidan dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) berwenang untuk : 

a. Episiotomi; 

b. Penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II; 

c. Penanganan kegawatdaruratan dilanjutkan dengan perujukan; 

d. Pemberian tablet Fe pada ibu hamil; 

e. Pemberian Vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas; 

f. Fasilitasi/bimbingan inisiasi menyesui dini dan promosi air 

susu ibu ekslusif; 

g. Pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala tiga dan 

postpartum; 

h. Penyuluhan dan konseling; 

i. Bimbingan pada kelompok 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 

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

2 Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan anak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk: 

a. Melakukan asuhan bayi baru lahir normal termasuk resusitasi , 

pencegahan hipotermi, inisiasi menyusu dini, injeksi VitaminK , 

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

perawatan tali pusat; 
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b. Penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera merujuk; 

c. Penanganan kegawat-daruratan,dilanjutkan dengan perujukan; 

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; 

h. Pemberian surat keterangan kematian 

Pasal 12: 

Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan 

keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf C, berwenang 

untuk: 

a. Memberikan Penyuluhsn dsn konseling kesehatan reproduksi 

perempuan keluarga berencana ; dan 

b. Memberikan alat kontrasepsi oral dan kondom 

Pasal 13 

1 Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, pasal 11 

dan pasal 12, Bidan yang 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 terintegrasi dengan intervesi khusus penyakit 

kronis tertentu dilakukan dibawah supervise dokter; 
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c. Penanganan bayi dan anak balita sakit sesuai pedoman yang 

ditetapkan; 

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 kesehatan komunitas 

g. Melaksanakan deteksi dini merujuk dan memberikanpenyuluhan 

terhadap infeksi menular seksual (IMS) termasuk pemberian 

kondom, dan penyakit lainnya; 

h. Pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan Zat 

Adiktif dan lainnya ( NAPZA) melalui informasi dan edukasi;dan 

i. Pelayanan kesehatan lain yang mendapat program pemerintah. 

2 Pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit, asuhan antenatal terintegrasi, 

penanganan bayi dan anak balita sakit dan pelaksanaan deteksi dini, 

merujuk dan memberikan penyuluhan tehadap infeksi menular seksual 

(IMS) dan penyakit lainnya, serta pencegahan penyalahgunaan 

Narkotika, Psikotropika dan Zat Akditif lainnya ( NAPZA) hanya dapat 

dilakukan oleh bidan yang dilatih untuk itu(Menkes RI, 2010 h;5-7). 
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