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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. Tinjauan Medis 

1. Kehamilan 

a. Definisi Kehamilan 

 Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. 

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

hitung dari haid pertama haid terakhir. Kehamilan dibagi dalam 3 triwulan, 

yaitu triwulan pertama dimulai dari hasil konsepsi sampai 3 bulan, triwulan 

kedua dimulai dari bulan ke 4 sampai 6 bulan, triwulan ketiga dari bulan 

ke-7 sampai 9 bulan (saifuddin, 2008 ; 89). 

Kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan 

spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. 

Bila dihitung dari saat fertilisasi hingga bayi lahir, kehamilan normal akan 

berlangsung dalam 12 minggu, trimester kedua 15 minggu (minggu ke-13 

hingga ke-27), dan trimester ketiga 13 minggu (minggu ke-28 hingga ke-

40). Menurut federasi obstetri ginekologi internasional dalam buku ilmu 

kandungan ( 2009 ; 213) 

b. Diagnosis Kehamilan 

Menurut Manuaba (2010 ; 106-107) lama kehamilan berlangsung 

sampai persalinan aterm adalah sekitar 280 sampai 300 hari dengan 

perhitungan sebagai berikut : 
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1)    Usia kehamilan 28 minggu dengan berat janin 1000 gr, dan bila 

berakhir disebut dengan keguguran. 

2)    Usia kehamilan 29-36 minggu bila terjadi persalinan disebut 

prematuritas. 

3)    Usia kehamilan 37-42 minggu disebut aterm. 

4)    Usia kehamilan >42 minggu disebut kehamilan lewat waktu atau 

serontinus. 

Kehamilan dibagi menjadi tiga trimester, yaitu trimester pertama (0-12 

minggu), trimester kedua (13-28 minggu), dan trimester ketiga (29-42 

minggu). Untuk dapat menegakan kehamilan ditetapkan dengan 

melakukan penilaian terhadap tanda dan gejala kehamilan. 

c. Tanda kehamilan 

Tanda gejala kehamilan menurut (Rustam mochtar, 2012 ; 35) 

a. Amenore atau tidak mengalami menstruasi sesuai siklus (terlambat 

haid). 

b. Nausea (mual) anoreksia, emesis (muntah) dan hipersalivasi. 

c. Pingsan  

d. Mengidam (ingin makanan khusus) 

e. Anoreksia (tidak selera makan) 

f. lelah (fatigue) 

g. Payudara membesar, tegang, dan sedikit nyeri, disebabkan pengaruh 

hormone estrogen dan progesterone. 

h. Miksi sering (buang air kecil terlalu sering) 
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i. Konstipasi / obstipasi  

j. Pingmentasi kulit oleh pengaruh hormone kortikosteroid plasenta 

k. Pemekaran vena-vena (varices)  

d. Penyesuaian Psikologis Pada Kehamilan 

Menurut (Varney 2007 ; 502-504) penyesuaian psikologi ibu hamil 

terjadi pada : 

1) Trimester pertama 

Trimester pertama sering diangap sebagai periode penyesuaian. 

Penyesuaian yang dilakukan wanita terhadap kenyataan bahwa 

dirinya dalam keadaan mengandung. Penerimaan terhadap 

kenyataan ini dan arti semua ini bagi dirinya merupakan tugas 

psikologis yang paling penting pada trimester pertama kehamilan.  

2) Trimester kedua 

Trimester kedua sering dikenal sebagai periode kesehatan yang 

baik, yakni periode dimana wanita mulai merasa nyaman dan bebas 

dari semua ketidaknyamanan yang normal dialami saat hamil. 

3) Trimester ketiga  

Trimester ketiga sering disebut sebagai periode penantian 

dengan penuh kewaspadaan. Pada periode ini wanita mulai 

menyadari kehadiran bayi sebagai mahluk terpisah sehingga ia 

menjadi tidak sadar menanti kehadiran sang bayi. Bulan terakhir 

kehamilan biasanya terasa bahagia bercampur takut karena kelahiran 

semakin dekat. Kecemasan akan apa yang terjadi pada saat 
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melahirkan, apakah bayi akan lahir sehat dan memikirkan tugas baru 

sebagai ibu. 

Peran dan ketrampilan bidan dalam dukungan psikologis yaitu 

memberikan dukungan emosional, informasi dan saran, mendeteksi 

gangguan psikologis untuk mengurangi kecemasan. 

e. Pemeriksaan ibu hamil. 

Menurut (Mochtar, 2012 ; 38-40) pemeriksaan hamil dilakukan sesuai 

urutan, yaitu : 

a) Anamnesa  

Anamnesa identitas istri dan suami yaitu, nama, umur, agama, 

pekerjaan, alamat. 

b) Anamnesa umum 

1) Tentang keluhan-keluhan, nafsu makan, tidur, miksi, defakasi, 

perkawinan, dan sebagainya. 

2) Tentang haid, kapan mendapat haid terakhir (HT). Bila hari 

pertama haid terakhir diketahui, maka dapat dijabarkan taksiran 

tanggal persalinan, memakai rumus : hari +7, bulan -3, dan tahun 

+7. 

3) Tentang kehamilan, persalinan, keguguran, dan kehamilan ektopik 

atau kehamilan mola sebelumnya. 

c) Inspeksi dan Pemeriksaan Fisik Diagnostik. 

Pemeriksaan seluruh tubuh secara baik dan legeartist : tekanan 

darah, nadi, suhu, pernafasan, jantung, paru-paru dan sebagainya. 
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1) Perkusi : Perkusi adalah suatu tindakan pemeriksaan dengan 

mendengarkan bunyi getaran/ gelombang suara yang dihantarkan 

kepermukaan tubuh dari bagian tubuh yang diperiksa. 

2) Palpasi : dilakukan dengan pemeriksaan Leopold, ibu diminta 

untuk berbaring terlentang, kepala dan bahu sedikit ditinggikan. 

Maneuver palpasi menurut Leopold yaitu, 

(a) Leopold I : pemeriksaan menghadap kea rah muka ibu, 

menentukan tinggi fundus uteri dan bagian janin yang terdapat 

dalam fundus serta konsistensi uterus. 

(b) Leopold II : menentukan batas samping rahim kanan dan kiri dan 

menentukan letak punggung janin pada dan pada letak lintang 

tentukan letak kepala janin. 

(c) Leopold III : meentukan bagian terebawah janin. 

(d) Leopold IV : menentukan apa bagian terbawah janin dan berapa 

jauh sudah masuk pintu panggul. 

3) Pemeriksaan rongten  

Pemeriksaan rongten dipakai sebagai penunjang diagnostic jika 

terdapat keragu-raguan pada pemeriksaan obstetrik. Misalnya, pada 

wanita yang terlalu gemuk (obesitas), pasien yang tidak tenang, dan 

dinding perut yang tegang. 
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4) Pemeriksaan laboratorium 

Ibu hamil hendaknya diperiksa, urine dan darahnya sekurang-

kurangnya 2 kali selama kehamilan, sekali pada permulaan dan sekali 

lagi pada akhir kehamilannya. 

5) Pemeriksaan Ultrasonografi 

Dibandingkan dengan pemeriksaan rongten, USG tidak 

berbahaya untuk janin karena memakai prinsip sonar (bunyi). Jadi, 

boleh dipergunakan pada kehamilan muda. Pada layar dapat dilihat 

letak, gerakan, dangerakan jantung janin. 

f. Asuhan Antenatal care 

 Asuhan antenatal adalah upaya preventif program pelayanan 

kesehatan obstetrik untuk optimalisasi luaran maternal dan neonatal 

melalui serangkaian kegiatan pemantuan rutin selama kehamilan 

(Prawirohardjo, 2011 : 278). 

 Dalam melaksanakan pelayanan antenatal care, ada 10 standar 

pelayanan yang harus dilakukan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang 

dikenal dengan 10 T. pelayanan atau asuhan standar minimal 10 T adalah 

sebagai berikut (Depkes RI, 2009) : 

1. Timbang berat badan dan ukur tinggi badan. 

2. Pemeriksaan tekanan darah. 

3. Nilai status gizi (ukur lingkar lengan atas). 

4. Pemeriksaan puncak rahim (tinggi fundus uteri). 

5. Tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ). 
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6. Skrining status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi tetanus 

toksoid (TT) bila diperlukan. 

7. Pemberian tablet zat besi minimal 90 tablet selama kehamilan. 

8. Test laboratorium (rutin dan khusus). 

9. Tatalaksana kasus. 

10. Temu wicara (P4K) serta KB paska persalinan. 

 

2. Persalinan 

a. Definisi Persalinan 

 Persalinan adalah rangkaian proses yang berakhir dengan 

pengeluaran hasil konsepsi oleh ibu. Proses ini dimulai dengan kontraksi 

persalinan sejati, yang ditandai oleh perubahan progresif pada serviks, 

dan diakhiri dengan pelahiran plasenta. (varney 2007 ; 672). 

 Persalinan adalah proses dimana bayi, plasenta dan selaput ketuban 

keluar dari uterus ibu. Persalinan dianggap normal jika prosesnya terjadi 

pada usia kehamilan cukup bulan (setelah 37 minggu) tanpa disertai 

adanya penyulit. Persalinan dimulai (inpartu) sejak uterus berkontraksi dan 

menyebabkan perubahan pada serviks (membuka dan menipis) dan 

berakhir dengan lahirnya plasenta secara lengkap. Ibu belum inpartu jika 

kontraksi uterus tidak mengakibatkan perubahan serviks. (APN 2008 ; 39). 
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b. Diagnosis Persalinan 

1) Diagnosa Kala dan Fase Persalian 

Diagnosis Kala dan Fase Persalinan menurut (Prawiroharjo, 

BPPPKMN ; 2010       ; N-7) 

(Tabel 2.1) Gejala dan fase persalinan  

Gejala dan Tanda Kala Fase 

Serviks belum berdilatasi. 
Persalinan palsu/ 
belum inpartu. 

 

Serviks berdilatasi kurang dari 4 
cm. 

I Laten 

Serviks berdilatasi 4-9 cm 
1. Kecepatan pembukaan 1 

cm atau lebih per jam. 
2. Penurunan kepala dimulai. 

I Aktif 

Serviks pembukaan lengkap (10 
cm)  

1. Penurunan kepala 
belanjut. 

2. Belum ada keinginan untuk 
meneran. 

II Awal 
(Nonekspulsif) 

Serviks membuka lengkap (10 cm)  
1. Bagian terbawah telah 

mencapai dasar panggul. 
2. Ibu meneran. 

II Akhir 
(Ekspulsif) 

2) Diagnosis dan Konfirmasi Saat Persalinan menurut (saifuddin, dkk 

dalam Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan 

Neonatal, 2010 ; N-7) 

1) Curigai atau antisipasi adanya persalinan jika wanita tersebut 

menunjukan tanda atau gejala sebegai berikut : 
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(a) Nyeri abdomen yang bersifat intermiten setelah kehamilan 22 

minggu. 

(b) Nyeri disertai lender darah. 

(c) Adanya pengeluaran air dari vagina atau keluarnya air secara 

tiba-tiba. 

2) Pastikan keadaan inpartu jika : 

1) Servik terasa melunak, adanya pemendekan dan pendataran 

serviks secara progresif selama persalinan. 

2) Dilatasi serviks,peningkatan diameter pembukaan serviks yang 

diukur dalam sentimeter 

c. Tahapan dalam Persalinan 

Tahap dalam persalinan menurut (APN, 2008 ; 39 ; 80 ; 99)  

(a) Kala I 

Kala satu persalinan dimulai sejak terjadinya kontraksi uterus yang 

teratur dan meningkat (frekuensi dan kekuatannya) hingga serviks 

membuka lengkap (10 cm). kala I terdiri dari dua fase yaitu, fase laten 

dan fase aktif. 

(a) Fase Laten pada kala I persalinan  

Dimulai sejak awal berkontraksi yangmenyebabkan penipisan dan 

pembukaan serviks secara bertahap, berlangsung hingga serviks 

membuka kurang dari 4 cm, dan pada umumnya fase laten 

berlangsung hampir atau hingga 8 jam. 
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(b) Fase Aktif pada kala I persalinan 

a. Frekuensi dan lama kontraksi uterus akan meningkat secra 

bertahap (kontraksi dianggap adekuat/ memadai jika terjadi 3 

kali atau lebih dalam waktu 10 menit, dan berlangsung selama 

40 detik atau lebih). 

b. Dari pembukaan 4 cm hingga mencapai pembukaan lengkap 

atau 10 cm, akan terjadi dengan kecepatan rata-rata 1 cm per 

jam (multipara atau primigravida) atau lebih dari 1 cm hingga 2 

cm ( multipara). 

c. Terjadi penurunan bagian terbawah janin. 

(c) Kala II 

Proses fisiologis kala dua persalinan diartikan sebagai 

serangkaian peristiwa alamiah yang terjadi sepanjang periode 

tersebut dan diakhiri dengan lahirnya bayi secara normal (dengan 

kekuatan ibu sendiri). 

(1)  Kemajuan persalinan dalam kala II adalah: 

a. Temuan berikut menunjukan kemajuan yang cukup baik pada 

persalinan kala II yaitu, penurunan yang teratur dari janin di 

jalan lahir, dan saat inilah dimulainya fase pengeluaran. 

b. Temuan berikut menunjukan kemajuan persalinan yang 

kurang baik pada persalinan tahap kedua yaitu, tidak turunnya 

janin di jalan lahir, serta gagalnya pengeluaran pada fase 

akhir. 
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(2) Kelahiran kepala bayi. 

(3) Kelahiran bahu dan anggota seluruhnya. 

(d) Kala III 

Kala tiga persalinan disebut juga sebagai kala uri atau kala 

pengeluaran plasenta. Fisiologis persalinan pada kala tiga yaitu, otot 

uterus (miometrium) berkontraksi mengikuti penyusutan volume 

rongga uterus setelah lahirnya bayi, sehingga plasenta akan terlipat, 

menebal dan kemudian lepas dari dinding uterus, dan plasenta akan 

turun ke bagian bawah uterus atau kedalam vagina sehingga dapat 

dilahirkan. 

(1) Manajement Aktif Kala III 

a. Pemberian suntikan oksitosin. 

Pemberian suntikan oksitosin 10 unit di sepertiga paha bagian 

atas luar, secara intra muskular. 

b. Pengangan tali pusat terkendali. 

Pengangan tali pusat terkendali dilakukan dengan cara berdiri 

disamping ibu, pindahkan klem (penjepit untuk memotong tali 

pusat saat kala dua) pada tali pusat sekitar 5-10 cm dari vulva, 

letakan tangan yang lain pada abdomen ibu (beralasan kain) 

tepat diatas simfisis pubis. Gunakan tangan untuk meraba 

kontraksi uterus dan menahan uterus pada saat melakukan 

penegangan tali pusat terkendali, setelah terjadi kontraksi 

yang kuat, tegangkan tali pusat dengan satu tangan dan 
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tangan yang lain (pada dinding abdomen) dan menekan uterus 

ke arah lumbal, secara (dorso-kranial). Bila plasenta belum 

lepas tunggu hingga uterus berkontraksi kembali (sekitar dua 

atau tiga menit berselang). Saat mulai berkontraksi lihat tanda-

tanda pelepasan plasenta, (uterus menjadi bulat, tali pusat 

menjulur panjang, dan ada semburan darah), tegangkan tali 

pusat kearah bawah, lakukan tekanan dorso-kranial hingga tali 

pusat semakin menjulur dan korpus uteri bergerak keatas yang 

menandakan plasenta telah lepas dan dapat dilahirkan. 

(e) Pemantauan pada kala IV 

Lakukan rangsangan taktil (massase uterus). Untuk merangsang 

uterus berkontraksi dengan baik dan kuat, evaluasi tinggi fundus 

dengan meletakan jari tangan secara melintang dengan pusat 

sebagai patokan, memperkirakan kehilangan darah secara 

keseluruhan, dan periksa kemungkinan perdarahan dari robekan 

(laserasi atau episiotomi) perineum, evaluasi keadaan umum ibu, 

serta dokumentasikan semua asuhan temuan selama persalinan kala 

empat di bagian belakang partograf, segera setelah asuhan diberikan 

atau setelah penilaian dilakukan. 
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d. 58 Langkah APN yaitu: 

a. Mengenali Gejala dan Tanda Kala II 

1. Mengenali dan Melihat adanya tanda persalinan kala II Yang 

dilakukan adalah: tingkat kesadaran penderita, pemeriksaan tanda-

tanda : 

a. Ibu mempunyai keinginan untuk meneran. 

b. Ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada  rektum 

dan vaginanya. 

c. Perineum menonjol. 

d. Vulva vagina dan sfingter ani membuka. 

b. Menyiapkan Pertolongan Persalinan . 

2. Memastikan perlengkapan peralatan, bahan dan obat-obatan 

esensial untuk  menolong persalinan dan menatalaksana 

komplikasi ibu dan bayi baru lahir. Untuk resusitasi → tempat datar, 

rata, bersih, kering dan hangat, 3 handuk atau kain bersih dan 

kering, alat penghisap lendir, lampu sorot 60 watt dengan jarak 60 

cm diatas tubuh bayi. 

a. Menggelar kain diatas perut ibu. Dan tempat resusitasi serta 

ganjal bahu bayi. 

b. Menyiapkan oksitosin 10 unit dan alat suntik steril sekali pakai 

di dalam partus set. 

3. Pakai celemek plastik yang bersih. 
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4. Melepaskan dan menyimpan semua periasan yang dipakai, 

mencuci kedua tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir 

dan mengeringkan  tangan dengan handuk pribadi yang kering dan 

bersih. 

5. Memakai sarung tangan disinfeksi tingkat tinggi atau steril untuk 

pemeriksaan dalam. 

6.   Masukan  oksitosin 10 unit kedalam tabung suntik (gunakan tangan 

yang memakai sarung tangan disinfeksi  tinggkat tinggi atau steril. 

c. Memastikan Pembukaan Lengkap Dan keadaan Janin Bayi. 

7. Membersihkan vulva dan perineum, menyekanya dengan hati-hati 

dari depan kebelakang dengan menggunakan kapas atau kasa 

yang sudah di basahi air disinfeksi tingkat tinggi. 

a. Jika Introitus vagina, perineum, atau anus terkontaminasi tinja, 

bersihkan dengan kasa dari arah depan ke belakang. 

b. Buang kapas atau kasa pembersih (terkontaminasi) dalam 

wadah yang tersedia. 

c. Ganti sarung tangan jika terkontaminasi (dekontaminasi, 

lepaskan dan rendam dalam larutan klorin 0,5 % → langkah 9. 

8. Lakukan Periksa dalam untuk memastikan pembukaan lengkap. 

 Bila selaput ketuban belum pecah dan pembukaan sudah 

lengkap maka lakukan amniotomi. 
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9. Dekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan 

yang masih memakai sarung tangan kotor ke dalam larutan korin 

0,5% dan kemudian melepaskannya dalam keadaan terbalik serta 

merendamnya selama 10 menit. Cuci kedua tangan setelah sarung 

tangan dilepaskan. 

10. Memeriksa denyut jantung janin setelah kontraksi berakhir untuk 

memastikan bahwa DJJ dalam batas normal. 

d. Menyiapkan Ibu Dan Keluarga Untuk Membantu proses pimpinan 

meneran. 

11. Memberi tahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin 

baik, membantu ibu dalam posisi yang nyaman sesuai 

keinginannya. 

12. Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk  

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

duduk dan pastikan dia merasa   nyaman ). 

13. Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang 

kuat untuk    meneran. 

14. Ajarkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi yang 

nyaman, jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran 

dalam 60 menit. 

e. Persiapan Pertolongan Kelahiran Bayi 

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

meletakan handuk bersih diatas perut ibu untuk mengeringkan bayi. 
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16. Meletakan kain yang bersih di lipat 1/3 bagian di bawah bokong ibu. 

17. Membuka tutup partus set dan perhatikan kembali kelengkapan alat 

dan bahan. 

18. Memakai sarung tangan DTT pada kedua tangan. 

f. Persiapan Pertolongan Kelahiran Bayi 

Lahirnya kepala. 

19. Saat kepala bayi membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, lindungi 

perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain tadi, letakan 

tangan yang lain di kepala bayi untuk menahan posisi defleksi dan 

membantu lahirnya kepala, menganjurkan ibu untuk meneran 

perlahan-lahan saat kepala lahir. 

20. Memeriksa lilitan tali pusat dan mengambil tindakan yang sesuai 

jika terjadi lilitan tali pusat. 

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

bagian atas kepala bayi. 

b. Jika tali pusat melilit leher secara kuat, klem tali pusat didua 

tempat dan potong diantara kedua klem tersebut. 

21. menunggu hingga kepala bayi melakukan putaran peksi luar secara 

spontan.Lahirnya Bahu. 

22. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, tepatkan ke dua 

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

meneran saat kontraksi berikutnya, dengan lembut menariknya 

kearah bawah dan kearah luar sehingga bahu anterior muncul di 
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bawah arkus pubis dan kemudian dengan lembut menarik ke arah 

atas dan kearah luar untuk melahirkan bahu posterior. Lahirnya 

badan dan tungkai 

23. Setelah kedua bahu di lahirkan, menelusurkan tangan mulai kepala 

bayi yang berada di bagian bawah ke arah perineum, membiarkan 

bahu dan lengan posterior lahir ketangan tersebut. Mengendalikan 

kelahiran siku dan tangan bayi saat melewati perineum, gunakan 

tangan bagian bawah saat menyangga tubuh bayi saat 

dilahirkan.Menggunakan tangan anterior (bagian atas) untuk 

mengendalikan siku dan tangan anterior saat bayi keduanya lahir. 

24. Setelah tubuh dan lengan lahir, menelusurkan tangan yang ada di 

atas ( anterior ) dari punggung kearah kaki bayi untuk menyangga 

saat punggung dan kaki lahir memegang kedua mata kaki bayi dan 

dengan hati – hati membantu kelahiran kaki. 

g. Penanganan Bayi Baru Lahir. 

25. Menilai bayi dengan cepat, kemudian meletakan bayi diatas perut 

ibu di posisi kepala bayi sedikit lebih rendah dari tubuhnya (bila tali 

pusat terlalu pendek, meletakan bayi di tempat yang 

memungkinkan). 

26. Segera mengeringkan bayi mulai dari muka, kepala, dan bagian 

tubuh lainnya kecuali tangan tanpa membersihkan verniks. Ganti 

handuk basah dengan handuk/kain yang kering. Biarkan bayi diatas 

perut ibu. 
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27. Periksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam 

uterus (hamil tunggal). 

28. Beritahu ibu bahwa ia akan disuntik oksitosin agar uterus 

berkontraksi baik. 

29. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntukan oksitosin 10 unit 

IM (Intara muskuler) 1/3 paha atas bagian distal lateral (lakukan 

aspirasi sebelum menyuntikan oksitosin). 

30. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-

kira 3 cm dari pusat  bayi. Melakukan urutan pada tali pusat mulai 

dari klem dari arah bayi dan memasang klem ke dua  2 cm dari 

klem pertama ke arah ibu. 

31. Pemotongan dan pengikatan tali pusat 

a. Dengan satu tangan, pegang tali pusat yang telah dijepit 

(lindungi perut bayi), dan lakukan penguntungan tali pusat 

diantara dua klem tersebut. 

b. Ikat tali pusat dengan benang DTT atau steril pada satu sisi 

kemudian melingkarkan kembali benang tersebut dan 

mengikatnya dengan simpul kunci pada sisi lainnya. 

c. Lepaskan klem dan masukan dalam wadah yang telah 

disediakan. 
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32. Letakkan bayi agar ada kontak kulit ibu ke kulit bayi. Letakkan bayi 

tengkurap didada ibu. Luruskan bahu bayi sehingga bayi menempel 

di dada/perut ibu. Usahan kepala bayi berada diantara payudara 

ibu dengan posisi lebih rendah dari puting payudara ibu. 

33. Selimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan pasang topi dikepala 

bayi. 

h. Penatalaksanaan Aktif  Persalinan Kala III  

Oksitosin. 

34. Memindahkan klem pada tali pusat sekitar 5-10 cm dari vulva. 

35. Meletakan satu tangan diatas kain yang ada di perut ibu, tepat 

diatas tulang pubis, dan menggunakan tangan ini untuk melakukan 

palpasi kontraksi dan menstabilkan uterus, memegang tali pusat 

dan klem dengan tangan yang lain. 

36. Setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah 

sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang – atas 

( dorso – kranial) secara hati-hati (untuk mencegah inversio uteri). 

Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, hentikan penegangan 

tali pusat dan tunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan ulangi 

prosedur diatas. 

 Jika uterus tidak segera berkontraksi, minta ibu, suami atau 

anggota keluarga untuk melakukan stimulasi puting susu. 
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i. Mengeluarkan Plasenta 

37. Lakukan penegangnan dan dorongan dorso-kranial hingga plasenta 

terlepas, minta ibu meneran sambil penolong menarik tali pusat 

dengan arah sejajar lantai dan kemudian kearah atas, mengikuti 

poros jalan lahir, (tetap lakukan tekanan dorso-kranial). 

a. Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga 

berjarak sekitar 5-10 cm dari vulva dan lahirkan plasenta. 

b. Jika plasenta tidak lepas setelah 15 menit menegangkan tali 

pusat : 

1) Beri dosis ulangan oksitosin 10 unit IM 

2) Lakukan kateterisasi (aseptik) jika kandung kemih penuh. 

3) Minta keluarga untuk menyiapkan rujukan. 

4) Ulangi penegangna tali pusat 15 menit berikutnya. 

5) Jika plasenta tidak lahir dalam 30 menit setelah bayi lahir 

atau bila terjadi perdarahan, segera lakukan plasenta 

manual. 

38. Saat plasenta terlihat di introitus vagina, lahirkan plasenta dengan 

menggunakan ke dua tangan, pegang dan putar plasenta hingga 

selaput ketuban terpilih kemudian lahirkan dan tempatkan plasenta 

pada wadah yang telah disediakan. 

 Jika selaput ketuban robek, pakia sarung tangan DTT atau steril 

untuk melakukan eksplorasi sisa selaput kemudian gunakan jari-

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Dewi Sarah Majid, Kebidanan DIII UMP, 2016



31 
 

jari tangan atau klem DTT atau steril untuk mengeluarkan bagian 

selaput yang tertinggal. 

 Rangsangan Taktil (Masase) Uterus. 

39. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, melakukan 

Masase uterus, meletakan telapak tangan di fundus dan melakukan 

masase dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus 

berkontraksi ( Fundus menjadi keras). 

 Lakukan tindakan yang diperlukan jika uterus tidak 

berkontraksi setelah 15 detik masase. 

j. Menilai Perdarahan 

40. Memeriksa kedua sisi placenta baik bagian ibu maupun bayi dan 

pastikan selaput ketuban lengkap dan utuh. Masukan plesenta 

kedalam kantung plastik atau tempat khusus. 

41. Mengevaluasi adanya laserasi pada vagina dan perineum dan 

segera menjahit laserasi yang mengalami perdarahan aktif. 

Bila ada robekan yang menimbulkan perdarahan aktif segera lakukan 

penjahitan. 

k. Melakukan Prosedur paska persalinan 

42. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi  

perdarahan pervaginam. 

43. Biarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling 

sedikit 1 jam. 
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a. Sebagian besar bayi akan berhasil melakukan inisiasi menyusu 

dini dalam waktu 30-60 menit. Menyusu pertama biasanya 

berlangsung sekitar 10-15 menit bayi cukup menyusu dari satu 

payudara. 

b. Biarkan bayi berada didada ibu selama 1 jam walaupun bayi 

sudah berhasil menyusu. 

44. Setelah 1 jam, lakukan pemeriksaan fisik bayi baru lahir, beri 

antibiotika salep mata pencegahan, dan vit K 1 mg IM di paha kiri 

anterolateral. 

45. Setelah 1 jam pemberian vit K berikan suntikan imunisasi hepatitis 

B di paha kanan anterolateral. Letakan bayi didalam jangkawan ibu 

agar sewaktu-waktu bisa disusukan. Letakan kembali bayi pada 

dada ibu bila bayi belum berhasil menyusu 1 jam pertama dan 

biarkan sampai bayi berhasil menyusu. 

l. Evaluasi 

46. Lakukan pemantauan kontraksi dan mencegah perdarahan 

pervaginam. 

1) 2-3 kali dalam 15 menit pertama pasca persalinan. 

2) Setiap 15 menit pada 1 jam pertama paska persalinan. 

3) Setiap 20-30 menit pada jam kedua paska persalinan 

4) Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, melakukan 

asuhan yang sesuai untuk menatalaksanaan atonia uteri. 
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47. Ajarkan ibu/keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai 

kontraksi. 

48. Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah. 

49. Memeriksakan nadi ibu dan keadaan kandung kemih setiap 15 

menit selama 1 jam pertama paska persalinan dan setiap 30 menit 

selama jam kedua paska persalinan. 

a. Memeriksa temperatur tubuh ibu sekali setiap jam selama 2 jam 

pertama paska persalinan 

b. Melakukan tindakan yang sesuai untuk temuan yang tidak 

normal. 

50. Periksa kembali bayi dan pantau setiap 15 menit untuk pastikan 

bahwa bayi bernapas dengan baik (40-60 kali/menit) serta suhu 

tubuh normal (36,5-37,5 0C). 

 Jika bayi sulit bernapas, merintih atau retraksi, diresusitasi 

dan segera merujuk kerumah sakit. 

 Jika bayi napas terlalu cepat, segera dirujuk. 

 Jika kaki teraba dingin, pastikan ruangan hangat. Kembalikan 

bayi kulit kekulit dengan ibunya dan selimuti ibu dan bayi 

dengan satu selimut. 

m. Kebersihan Dan keamanan 

51. Tempatkan semua peralatan dalam larutan klorin 0,5% untuk 

dekontaminasi. ( 10 menit ),mencuci dan membilas peralatan 

setelah didekontaminasi. 
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52. Buang bahan – bahan yang terkontaminasi ke dalam tempat 

sampah yang sesuai. 

53. Bersihkan ibu dengan menggunakan air disinfeksi tingkat tinggi. 

Bersihkan sisa cairan ketuban, lendir dan darah. Bantu ibu untuk 

memakai pakaian yang bersih dan kering. 

54. Pastikan bahwa ibu nyaman, membantu ibu memberikan ASI, 

menganjurkan keluarga untuk memberikan ibu minuman dan 

makanan yang diinginkan. 

55. Dekontaminasi tempat bersalin dengan klorin 0,5% . 

56. Mencelupkan sarung tangan kotor kedalam larutan klorin 0,5% 

membalikan bagian sarung tangan dalam ke luar dan 

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

57. Mencuci kedua tangan dengan sabun dan air yang  mengalir. 

n. Pendokumentasian 

58. Lengkapi patograf (Halaman depan dan belakang, periksa tanda 

vital dan asuhan kala IV). ( APN 2008). 

 

3. Nifas 

a. Definisi Nifas 

Menurut (Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan 

Neonatal, 2010) Masa nifas (puerperium) dimulai setelah plasenta lahir 

dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum 

hamil. Masa nifas berlangsung selama kira-kira enam minggu. 
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Periode pascapartum adalah masa dari kelahiran plasenta dan 

selaput janin (menandakan akhir periode intrapartum) hingga kembalinya 

traktus reproduksi wanita pada kondisi tidak hamil. Periode pemulihan 

pasca partum berlangsung sekitar 6 minggu (Varney, 2008 ; 950). 

b. Diagnosis Masa Nifas 

Masa nifas normal jika involusi uterus, pengeluaran lochea, 

pengeluaran ASI dan perubahan sistem tubuh, termasuk keadaan 

psikologi normal. Keadan gawat darurat pada ibu seperti perdarahan, 

kejang dan panas, serta adanya penyulit atau masalah ibu yang 

memerlukan rujukan seperti abses payudara misalnya. 

c. Penanganan Masa Nifas 

Dalam mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini maka 

untuk pencegahan awal, ibu harus diberikan konseling mengenai 

kebersihan diri pada masa nifas, istirahat yang cukup untuk mencegah 

kelelahan yang berlebih, lakukan senan nifas untuk mengembalikan otot-

otot perut dan panggul ibu, anjurkan ibu untuk mengkonsumsi gizi yang 

seimbang agar dapat memproduksi ASI dengan baik, dan ibu dapat 

kembali pulih dengan baik. 

d. Perubahan fisiologi anatomis masa nifas (varney, 2008 ; 959-960). 

a) Uterus 

 Uterus, segera setelah lahirnya bayi, plasenta dan selaput janin, 

beratnya sekitar 1000 gr. Berat uterus menurun/ kembali pada berat 
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yang biasanya pada saat tidak hamil,yaitu 70 gr pada minggu 

kedelapan pascapartum. 

b) Lochea  

Lochea adalah istilah untuk sekret dari uterus yang keluar melalui 

vagina selama masa nifas.  Lochea di bagi dalam beberapa jenis 

yanitu, lochea rubra merupakan darah nifas yang keluar berwarna 

merah terang yang berlanjut dari hari pertama hingga hari ketiga, 

lochea serosa bentuknya lebih pucat dari pada lochea rubra  dan 

lochea ini berhenti hingga hari ketujuh atau kedelapan, dan Ilochea 

yang terakhir yaitu lochea alba yang mulai terjadi sekitar hari kesepuluh 

pascapartum dan hilang sekitar periode dua hingga empat minggu. 

c) Vagina atau Perineum (Kemaluan) 

  Segera setelah persalinan, vagina tetap terbuka lebar, mungkin 

mengalami beberapa Iodema dan memar, dan celah pada introitus, 

setelah satu hingga dua hari pertama poscapartum, tonus otot vagina 

kembali, celah vagina tidak lebar dan vagina tidak lagi oedema. 

d) Payudara 

Perubahan hormone saat melahirkan mulai terjadi, pengkajian 

payudara pada periode awal pascapartum meliputi penampilan, dan 

integritas putting susu, memar atau iritasi serta tanda-tanda 

pembengkakan payudara yang mungkin terjadi. 
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e. Pelayanan Kesehatan Nifas 

  Pelayanan kesehatan ibu nifas adalah pelayanan kesehatan sesuai 

standar pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca bersalin oleh tenaga 

kesehatan. Untuk deteksi dini komplikasi pada ibu nifas diperlukan 

pemantauan pemeriksaan terhadap ibu nifas dan meningkatkan cakupan 

KB Pasca Persalinan dengan melakukan kunjungan nifas minimal 

sebanyak 3 kali dengan ketentuan waktu : Kunjungan nifas pertama pada 

masa 6 jam sampai dengan 3 hari setelah persalinan, kunjungan nifas ke 

dua dalam waktu hari ke-4 sampai dengan hari ke-28 setelah persalinan, 

kunjungan nifas ke tiga dalam waktu hari ke-29 sampai dengan hari ke-42 

setelah persalinan (Kemenkes, 2010). Pelayanan yang diberikan menurut 

Kementerian Kesehatan adalah : 

1) Pemeriksaan tanda vital (tekanan darah, nadi, respirasi dan suhu).  

2) Pemeriksaan tinggi fundus uteri (involusi).  

3) Pemeriksaan lokhia dan pengeluaran pervaginam .  

4) Pemeriksaan payudara dan anjuran ASI ekslusif 6 bulan.  

5) Pemberian komunikasi , informasi dan edukasi (KIE) kesehatan ibu   

nifas dan bayi baru lahir, termasuk keluarga berencana.  

6) Pemberian kapsul vitamin A 200 IU sebanyak 2 kali, pertama segera 

setelah melahirkan, kedua setelah 24 jam pemberian kapsul vitamin A 

yang pertama. 

7) Pelayanan keluarga berencana pasca persalinan. 
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f. Konseling Masa NIfas 

  Konseling yang diberikan kepada ibu nifas, menurut (Saiffudin dkk, 

dalam Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan 

Neonatal, 2010 ; N-24) 

1) Kebersihan diri  

Anjurkan ibu untuk menjaga kebersihan diri dengan baik, mengajarkan 

ibu cara membersihkan daerah kelamin dengan benar, dan beri saran 

pada ibu untuk rajin menganti pembalut jika sudah terasa penuh. 

2) Istirahat  

Anjurkan ibu untuk istirahat cukup untuk mencegah terjadinya 

kelelahan yang berlebihan, berikan saran pada ibu untuk kembali pada 

kegiatan sehari-hari secara perlahan-lahan.  

3) Laihan  

Anjurkan ibu untuk latihan senam ringan dengan cara tidur terlentang 

dengan lengan disamping, menarik otot perut selagi menarik nafas, 

tahan nafas ke dalam dan angkat dagu ke dada, tahan satu hitungan 

sampai 5. Rileks dan ulangi sebanyak 10 kali. (senam kegel), hal ini 

dilakukan untuk memperkuat tonus otot jalan lahir dan panggul. 

4) Gizi  

Anjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi 

seimbang seperti, mengkonsumsi tambahan 500 kalori tiap hari, 

makanan dengan diet berimbang untuk mendapatkan protein, mineral, 
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dan vitamin yang cukup, minum sedikitnya 3 liter air per hari, hal ini 

dilakukan untuk meningkatkan suplai ASI. 

5) Perawatan payudara 

Anjurkan ibu untuk menjaga payudara agar tetap bersih dan kering, 

terutama bagian putting susu, menggunakan BH yang meyongsong 

payudara, apabila payudara bengkak lakukan pengkompresan dan 

ambil ASI dengan cara di peras, dan ajarkan perawatan payudara 

dengan cara Brest Care (pijat payudara). 

g. Kunjungan Masa Nifas 

Paling sedikit 4 kali kunjungan masa nifas dilakukan untuk menilai 

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

,asalah-masalah yang terjadi (Saifuddin, 2009 ; 123). 

Tujuan kunjungan masa nifas 

1. Kunjungan ke-1 (6-8 jam setelah persalinan) 

a) Mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri. 

b) Mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan (rujuk jika 

perdarahan berlanjut). 

c) Memberikan konseling ke ibu atau salah satu angota keluarganya 

bagaimana mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri. 

d) Pemberian ASI awal. 

e) Melakukan hubungan antara ibu dan bayi baru lahir. 

f) Menjaga bayi tetap sehat dengan cara mencegah hipotermia. 
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g) Jika petugas kesehatan menolong persalinan, ia harus tinggal 

dengan ibu dan bayi baru lahir 2 jam pertama setelah kelahiran 

atau setelah keadaan ibu dan bayi stabil. 

2. Kunjungan ke-2 (6 hari setelah persalinan) 

a) Memastikan involusi uteri berjalan dengan normal ; uterus 

berkontraksi, fundus dibawah umbilicus, tidak ada perdarahan 

abnormal, tidak ada bau. 

b) Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi atau perdarahan 

abnormal. 

c) Memastika ibu mendapatkan cukup makanan, cairan dan istirahat. 

d) Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak memperlihatkan 

tanda-tanda penyulit. 

e) Memberikan konseling kepada ibu mengenai asuhan kepada bayi, 

tali pusat, menjaga bayi tetap hangat dan merawat bayi sehari-

hari. 

3. Kunjungan ke-3 (2 minggu setelah persalinan) 

a) Memastikan involusi uteri berjalan dengan normal ; uterus 

berkontraksi, fundus dibawah umbilicus, tidak ada perdarahan 

abnormal, tidak ada bau. 

b) Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi atau perdarahan 

abnormal. 

c) Memastika ibu mendapatkan cukup makanan, cairan dan istirahat. 
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d) Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak memperlihatkan 

tanda-tanda penyulit. 

e) Memberikan konseling kepada ibu mengenai asuhan kepada bayi, 

tali pusat, menjaga bayi tetap hangat dan merawat bayi sehari-

hari 

4. Kunjungan ke-4 (6 minggu setelah persalinan) 

a) Menanyakan penyuli-penyulit yang ia atau bayinya alami. 

 

4. Bayi Baru Lahir. 

a. Definisi Bayi Baru Lahir  

Bayi baru lahir normal adalah bayi baru lahir pad usia kehamilan 37-

42 minggu dengan berat 2.500-4.000 gram. Bayi baru lahir cukup bulan, 

38-42 minggu dengan berat 2.500-3.000 gram dan panjang badan sekitar 

50-55 cm (Jenny. S. Sondakh, 2013 ; 149) 

b. Adaptasi BBL Terhadap Kehidupan Luar Uterus 

Adaptasi BBL tersebut, menurut (varney 2008 ; 879-882) 

1) Adaptasi Pernafasan 

 Sistem pernafasan adalah sistem yang paling tertantang ketika 

perubahan dari lingkungan intrauteri ke lingkungan ekstrauteri, nafas 

aktif pertama menghasilkan rangkaian peristiwa tanpa gangguan yang 

membantu perubahan sirkulasi janin, menjadi sirkulasi dewasa, 

mengosongkan paru dari cairan, di bantu dengan memberikan sedikit 

rangsangan dengan lebut seperti mengusap punggung bayi, 
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mengeringkan bayi yang basah atau menjelentikkan telapak kaki cukup 

untuk menstimulasi pernafasan pada sebagianbesar bayi baru lahir. 

2)  Adaptasi perubahan sirkulasi  

Aliran darah dari plasenta berhenti pada saat tali pusat di klem. 

Tindakan ini meniadakan suplai oksigen plasenta dan menyebabkan 

terjadinya serangkaian reaksi selanjutnya, reaksi-reaksi ini dilengkapi 

oleh reaksi-reaksi yang terjadi dalam paru sebagai respon terhadap 

tarikan nafas pertama.  

3) Adaptasi termoregulasi  

Bayi baru lahir memiliki kecenderungan menjadi epat stress karena 

perubahan suhu lingkungan. Karena suhu di dalam uterus berfluktuasi 

sedikit, janin tidak perlu mengatur suhu. Suhu janin biasanya lebih 

tinggi 0,6 derajat celcius daripada suhu ibu. Neonatus atau bayi dapat 

menghasilkan panas dengan tiga cara, yaitu : menggigil, aktifitas otot 

volunteer,  dan termogenesis (produksi panas tubuh) tanpa menggigil. 

c. Penilaian APGAR 

Penilaian APGAR merupakan penilaian keadaan umum bayi yang 

dimulai satu menit setelah lahir dengan menggunakan nilai APGAR pada 

table di bawah, penilaian berikutnya dilakukan pada menit kelima dan 

kesepuluh. Penilaian ini perlu untuk mengetahui apakah bayi menderita 

asfiksia (susah bernafas) atau tidak. 
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(Tabel 2.2) Penilaian APGAR score 

 0 1 2 

Warna kulit 
Pucat Badan merah, 

ekstremitas biru 
Seluruh tubuh 
kemerah-
merahan 

Frekuensi nadi 
Tidak ada Kurang dari 100 Lebih dari 100 

Reaksi 
rangsang  

Tidak ada Sedikit gerakan mimic. Batuk/ bersin 

Tonus otot 
Tidak ada Ekstremitas dalam 

sedikit fleksi 

Gerakan aktif 

Pernafasan  
Tidak ada Lemah/ tidak teratur Baik/ menangis 

Sumber :(Rustam Mochtar, 2013 ; 158). 

Setiap variabel diberi nilai 0, 1, atau 2 sehingga nilai tertinggi adalah 

10. Nilai 7-10 pada menit pertama menunjukkan bahwa bayi berada dalam 

kondisi baik, nilai 4-6 menunjukkan adanya depresi sedang dan 

membutuhkan beberapa jenis tindakan resusitasi. Bayi dengan nilai 0-3 

menunjukkan depresi serius dan membutuhkan resusitasi segera dan 

memungkinkan ventilisasi. (Rustam Mochtar, 2013 ; 158). 

d. Perawatan selama jam-jam pertama setelah kelahiran 

Menurut (varney, 2008, 890 ; 893) perawatan selama jam-jam 

pertama setelah kelahiran, yaitu : 

1) Periode transisi 

Periode ini adalah waktu ketika bayi menjadi stabil dan 

menyesuaikan diri dengan kemandirian ekstrauteri. 
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Periode ini pertama kali dijelaskan oleh Desmodental aktifitas 

periode transisi ini mencerminkan kombinasi respon simpatik terhadap 

stres kelahiran (takipnea, takikardi) dan respon parasimpatik. 

  (Tabel 2.3) Pengkajian periode transisi 

Pengkajian  Nila Normal 

Tonus  
Sebagian besar fleksi 

Reflek menghisap 
Utuh 

Perilaku  
Terjaga dari tidur bergantian  

Bising usus 
Ada setelah 30 menit  

Nadi 
120 sampai 160 denyut per menit. Bervariasi ketika tidur 
atau menangis dari 100 hingga 180 denyut per menit. 

Pernafasan  
30-sampai 60 kali per menit. 
Pernafasan diafragma disertai gerakan dinding 
abdomen. 

Suhu  
Aksila, 36,5-37 °c 
Kulit 36-36,5  °c 

Dextrostix  
Lebih dari  45 mg % 

Hematokrit  
Kurang dari 65 hingga 70 % 

     Sumber : (varney, 2008 ; 891) 

2) Periode Reaktivitas Awal 

Periode reaktifitas pertama dimulai pada saat bayi baru lahir dan 

berlangsung selama 30 menit. Pada saat tersebut jantung bayi baru 

lahir berdenyut cepat dan denyut tali pusat terlihat. Warna bayi baru 

lahir memperlihatkan sianosis sementara atau akrosianosis. 
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Pernafasan cepat berada ditepi teratas rentang normal, dan 

terdapat rales sertaronki.Rales harusnya hilang dalam 20 menit. Bayi 

mungkin memperlihatkan nafas cupinghidung disertai pernafasan 

mendengur danretraksi dinding dada. Adanya mucus ini encer, jernih 

dan mungkin memiliki gelembung-gelembung kecil. 

3)  Periode Tidur Yang Tidak Berespon 

Tahap kedua transisi berlangsung dari sekitar 30 menit setelah 

kelahiran bayi sampai dua jam. Frekuensi jantung bayi baru lahir 

menurun selama periode ini hingga kurang dari 140 kali per-menit. 

Bunyi yang dapat terdengar ini semata-mata merupakan indikasi 

bahwa duktus arteriosus tidak sepenuhnya tertutup dan tidak 

dipertimbangkan sebagai temuan abnormal. Frekuensi pernafasan bayi 

menjadi lebih lambat dan tenang. Bayi berada dalam tahap tidur 

nyenyak. Bising usus ada, tetapi kemudian berkurang apabila 

pemeriksaan-pemeriksaan mayor atau untuk dimandikan selama 

periode ini. Tidur nyenyak yang pertama memungkinkan bayi baru lahih 

pulih dari tuntunan kelahiran san transisi segera kekehidupan 

ekstrauteri. 

4)  Periode Reaktivitas Kedua 

Selama periode reaktifitas kedua (tahap ketiga transisi) dari usia 

dua jam sampai enam jam, frekuensi jantung bayi labil dan perubahan 

warna terjadi dengan cepat, yang dikaitkan dengan stimulasi 

lingkungan. Frekuensi pernafasan bervariasi dan tergantung aktivitas. 
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Frekuensi nafas harus tetap dibawah 60 kali per menit dan seharusnya 

tidak lagi ada rales atau ronki. Bayi baru lahir mungkin tertarik untuk 

makan dan harus didorong untuk menyusu. 

e. Manajemen Bayi Baru Lahir 

Menurut (APN, 2008 ; 126) manajemen asuhan Bayi baru lahir, yaitu. 

Penilaian :    

a. Bayi cukup bulan. 

b. Air ketuban jernih, tidak bercampur mekonium. 

c. Bayi menangis atau bernafas. 

d. Tonus otot bayi baik. 

f. Asuhan Bayi Baru Lahir 

a. Jaga kehangatan. 

b. Bersihkan jalan nafas (bila perlu) 

c. Keringkan dan tetap jaga kehangatan. 

d. Potong dan ikat tali pusat tanpa membubuhi apapun, kira-kira 2 menit 

setelah lahir. 

e. Lakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dengan cara kontak langsung 

antara kulit bayi dan kulit ibu. 

f. Beri salep mata antibiotika tetrasiklin 1 % pada kedua mata. 

g. Beri suntikan vitamin k1 1 mg secara intramuskular, dip aha kiri 

anterorateral setelah IMD. 
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h. Beri imunisasi Hepatitis B 0,5 ml secara intramuskular, dip paha 

kanan anterorateral, diberikan kira-kira 1-2 jam setelah pemberian 

vitamin k1. 

 

5. Kontrasepsi 

a. Definisi kontrasepsi 

Kontrasepsi berasal dari kata kontra yang berarti mencegah atau 

melawan, sedangkan konsepsi adalah pertemuan antara sel telur yang 

matang dengan sel sperma yang mengakibatkan kehamilan, maksud dari 

kontrasepsi adalah menghindari/ mencegah terjadinya kehamilan sebagai 

akibat pertemuan antara sel telur matang dengan sel sperma tersebut. 

(BKKBN. 2012) Cara kerja alat kontrasepsi umumnya menurut BKKBN, 

yaitu : 

1) Mengusahakan agar tidak terjadi evolusi. 

2) Melumpuhkan sperma. 

3) Menghalangi pertemuan sel telur dan sel sperma. 

b. Penapisan klien  

Tujian utama penapisan klien sebelum pemberian suatu metode 

kontrasepsi (misalnya pil, suntik atau AKDR) untuk menentukan apakan 

ada kehamilan, keadaan yang membutuhkan perhatian khusu, masalah 

(misalnya diabetes atau tekanan darah tinggi) yang membutuhkan 

pengamatan dan pengelolaan lanjut (Affandi, 2012; h. U-9). 
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(Tabel 2.4) Daftar tilik penapisan klien metode nonoperatif 

Metode hormonal (pil kombinasi,pil progestin, suntik dan 
susuk)  

ya Tidak  

Apakah hari pertama haid terakhir 7 hari yang lalu atau lebih 
  

Apakah anda menyusui dan kurang dari 6 minggu 
pascappersalinan 

  

Apakah pernah ikterus pada kulit atau mata 
  

Apakah pernah nyeri hebat pada betis pada paha atau tungkai 
bengkak. 

  

Apakah pernah tekanan darah di atas 160 mmHg (sistolik) 
atau 90 mmHg (Diastolik) 

  

Apakah ada massa atau benjolan di payudara 
  

Apahah anda sedang minum obat-obatan anti kejang 
(epilepsi). 

  

AKDR (semua jenis pelepas tembga dan progestin) 
  

Apakah hari pertama haid terakhir 7 hari yang lalu 
  

Apakah klien mempunyai pasangan seks lain 
  

Apakah pernah mengalami infeksi menular seksual  
  

Apakah pernah pengalami haid banyak (lebih dari 1-2 
pembalut tiap 4 jam)/ 

  

Apakah pernah mengalami haid lama 
  

Apakah pernah mengalami dismenorhea berat yang 
membutuhkan analgetika dan atau istirahat baring. 

  

Apakah pernah megalami perdarahan bercak antara haid 
setelah senggama 

  

Apakah pernah mengalami gejala penyakit jantung valvuler 
atau kongenital.  

  

Sumber (Affandi, 2012 ; 10).    

 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Dewi Sarah Majid, Kebidanan DIII UMP, 2016



49 
 

c. Jenis Kontrasepsi 

Menurut Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan di 

Fasilitas Kesehatan (BKKBN dan Kemenkes R.I., 2012), jenis  kontrasepsi 

pada umumya dapat dibagi menjadi : 

a) Non Hormonal  

1) Metode Amenore Laktasi (MAL). 

2) Kondom. 

3) Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR).  

4) Kontrasepsi Mantap (Tubektomi dan Vasektomi). 

b) Hormonal  

1) Progestin: pil, injeksi dan implant. 

2)  Kombinasi: pil dan injeksi. 

d. Penjelasan Jenis Kontrasepsi. 

1. Non Hormonal 

a)    Metode amenorea laktasi (MAL) 

Metode ini merupakan kontrasepsi yang mengandalkan 

pemberian air susu ibu (ASI) secara ekslusif, artinya hanya 

diberikan ASI tanpa makanan tambahan atau minuman tambahan 

lainnya. MAL dapat dipakai sebagai kontrasepsi bila, ibu menyusui 

secara penuh (full breast feeding) lebih dari 8 kalinsehari diberikan, 

ibu belum mengalami haid kembali, dan umur bayi kurang dari 6 

bulan. Cara kerjanya MAL adalah menekan ovulasi/ penundaan. 
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(Tabel 2.5) Keuntungan Dan Keterbatasan Kontrasepsi MAL 

KEUNTUNGAN KETERBATASAN 

Segera efektif Perlu persiapan sejak kehamilan agar segera 
dapat menyusui dalam 30 menit 
pascapersalinan. 

Tidak mengganggu 
senggama 

Mungkin sulit dilaksanakan karena kondidi 
sosial. 

Tidak ada efek samping 
sitemik 

Efektifitas tinggi hanya sampai kembalinya haid 
atau sampai dengan 6 bulan. 

Tidak perlu pengawasan 
medis 

Tidak melindungi terhadap IMS termasuk virus 
hepatitis dan HIV/AIDS. 

(Sumber : Buku pelayanan praktis pelayanan kontrasepsi, 2011) 

1) Kondom 

Kondom merupakan alat kontrasepsi yang tidak hanya 

mencegah kehamilan tetapi juga mencegah IMS termasuk 

HIV/AIDS, terbuat dari selubung/ sarung karet yang dapat 

terbuat dari berbagai bahan diantaranya, latek (karet), plastic 

(vinil), atau bahan alami (produksi hewani) yang dipasang pada 

penis saat hubungan seksual. 

Cara kerjanya : kondom menghalangi terjadinya pertemuan 

sperma dan sel telur dengan cara mengemas sperma  di ujung 

selubung karet yang dipasang pada penis sehingga sperma 

tersebut tidak tercurah kedalam saluran reproduksi perempuan. 
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(Tabel 2.6) Keuntungan dan Kekurangan Kondom 

KEUNTUNGAN 
KEKURANGAN 

Tidak mengganggu produksi ASI. 
Dapat mencegah penularan IMS. 

Tidak mengganggu kesehatan 
klien. 

Mencegah ejakulasi dini. 

Tidak mempunyai pengaruh 
sistemik. 

Saling berinteraksi sesame 
pasangan. 

Murah dan dapat dibeli secara 
umum. 

Mencegah imuno infertilitas. 

Tidak perlu dengan resep dokter 
atau pemeriksaan khusus. 

Memberi dorongan kepada suami 
untuk ikut ber-KB. 

Metode kontrasepsi sementara bila 
metode kontrasepsi lainnya harus 
ditunda. 

Mencegah terjadinya kanker serviks  

(Sumber : BKKBN dan kemenkes RI, 2012) 

2). Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) 

Alat kontrasepsi yang dipasang dalam rahim dengan 

menjepit kedua saluran yang menghasilkan indung telur 

sehingga tidak terjadi pembuahan, terdiri dari bahan plastik 

polietilena, ada yang dililit oleh tembaga dan ada yang tidak. 

Cara kerja: Mencegah terjadinya fertilisasi, tembaga pada 

AKDR menyebabkan reaksi inflamasi steril, toksik buat sperma 

sehingga tidak mampu untuk fertilisasi. 
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(Tabel 2.7) Keuntungan dan Keterbatasan AKDR 

KEUNTUNGAN 
KETERBATASAN 

a. Efektivitas tinggi, 99,2-99,4% ( 0,6 
– 0,8 kehamilan/100 perempuan 
dalam 1 tahun pertama). 

b. Dapat efektif segera setelah 
pemasangan. 

c. Metode jangka panjang. 
d. Sangat efektif karena tidak perlu 

lagi mengingat-ingat. 
e. Tidak mempengaruhi hubungan 

social. 
f. Meningkatkan kenyamanan 

seksual karena tidak perlu takut 
untuk hamil. 

g. Tidak ada efek samping hormonal. 
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 terakhir). 

k. Tidak ada interaksi dengan obat-
obat 

a. Tidak mencegah Infeksi 
Menular Seksual (IMS). 

b. Tidak baik digunakan pada 
perempuan dengan IMS 
atau perempuan yang sering 
berganti pasangan.  

c. Diperlukan prosedur medis 
termasuk pemeriksaan 
pelvis. 

d. Klien tidak dapat melepas 
AKDR sendiri. 

e. Klien harus memeriksa 
posisi benang AKDR dari 
waktu ke waktu. Untuk 
melakukan ini perempuan 
harus memasukkan jarinya 
ke dalam vagina, sebagian 
perempuan tidak mau 
melakukan ini. 

(Sumber : BKKBN dan kemenkes RI, 2012) 

2) kontrasepsi Mantap (TUBEKTOMI )    

Tubektomi (Metode Operasi Wanita/ MOW) adalah metode 

kontrasepsi mantap yang bersifat sukarela bagi seorang wanita 

bila tidak ingin hamil lagi dengan cara mengoklusi tuba falupii 

(mengikat dan memotong atau memasang cincin), sehingga 

sperma tidak dapat bertemu dengan ovum. Waktu Penggunaan: 
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a. Idealnya dilakukan dalam 48 jam pasca persalinan. 

b. Dapat dilakukan segera setelah persalinan atau setelah 

operasi sesar. 

c. Jika tidak dapat dikerjakan dalam 1 minggu setelah 

persalinan, ditunda 4-6 Minggu. 

(Tabel 2.8) Manfaat dan Keterbatasan Tubektomi 

MANFAAT 
KETERBATASAN 

Kontrasepsi   
a. Efektivitasnya tinggi 99,5% (0,5 

kehamilan per 100 perempuan selama 
tahun pertama penggunaan). 

b. Tidak mempengaruhi proses 
menyusui. 

c. Tidak bergantung pada faktor 
sanggama. 

d. Baik bagi klien apabila kehamilan akan 
menjadi risiko kesehatan yang serius. 

e. Tidak ada efek samping dalam jangka 
panjang. 

f. Tidak ada perubahan dalam fungsi 
seksual   

Non Kontrasepsi  

a. Berkurangnya risiko kanker ovarium 

a. Harus dipertimbangkan 
sifat permanen 
kontrasepsi ini (tidak 
dapat dipulihkan 
kembali, kecuali dengan 
operasi rekanalisasi). 

b. Dilakukan oleh dokter 
yang  terlatih. 

(Sumber : BKKBN dan kemenkes RI, 2012) 

3) Kontrasepsi Mantap (VASEKTOMI) 

Vasektomi (Metode Operasi Pria/MOP) adalah prosedur 

klinik untuk menghentikan kapasitas reproduksi pria dengan cara 

mengoklusi vasa deferensia sehingga alur transportasi sperma 
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terhambat dan proses fertilisasi (penyatuan dengan ovum) tidak 

terjadi. 

 JENIS 

a. Insisi. 

b.  2) Vasektomi Tanpa Pisau (VTP)   

 WAKTU  

Bisa dilakukan kapan saja. 

(Tabel 2.9) Keuntungan dan Keterbatasan Vasektomi 

KEUNTUNGAN KETERBATASAN 

a. Efektivitas tinggi 99,6-99,8%. 
b. Sangat aman, tidak ditemukan. 
c. efek samping jangka panjang. 
d. Morbiditas dan mortalitas jarang. 
e. Hanya sekali aplikasi dan efektif 

dalam jangka panjang. 
f. Tinggi tingkat rasio efisiensi biaya 

dan lamanya penggunaan 
kontrasepsi. 

a. Tidak efektif segera, WHO 
menyarankan kontrasepsi 
tambahan selama 3 bulan 
setelah prosedur (kurang 
lebih 20 kali ejakulasi). 

b. Teknik tanpa pisau 
merupakan  pilihan 
mengurangi perdarahan 
dan nyeri dibandingkan 
teknik insisi. 

 `(Sumber : BKKBN dan kemenkes RI, 2012 

2. HORMONAL  

a. HORMON PROGESTIN  

Hormon Progestin adalah metode kontrasepsi dengan 

menggunakan progestin, yaitu bahan tiruan dari progesteron   

Jenisnya pil, injeksi / suntikan dan implant. 
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1) Pil Progestin 

Merupakan sebuah kontrasepsi yang menggunakan obat/pil 

yang harus selalu di minum setiap hari (Affandi Biran, 2012 ; 30). 

(Tabel 2.10) Keuntungan dan Keterbatasan Pil Progestin 

KEUNTUNGAN 
KETERBATASAN 

a. Efektif jika diminum setiap hari di 
waktu yang sama (0,05-5 
kehamilan / 100 perempuan 
dalam 1 tahun pertama). 

b. Tidak diperlukan pemeriksaan 
panggul. 

c. Tidak mempengaruhi ASI. 
d. Tidak mengganggu hubungan 

seksual. 
e. Kembalinya fertilitas segera jika 

pemakaian dihentikan . 
f. Mudah digunakan dan nyaman. 
g. Efek samping kecil. 

a. Harus digunakan setiap hari dan 
pada waktu yang sama. 

b. Bila lupa satu pil saja, kegagalan 
menjadi lebih besar. 

c. Risiko kehamilan ektopik, tetapi 
risiko ini lebih rendah jika 
dibandingkan dengan perempuan 
yang tidak menggunakan minipil. 

d. Efektifitas menjadi rendah bila 
digunakan bersamaan dengan 
obat tuberkulosis atau obat 
epilepsy. 

e. Tidak mencegah IMS. 

(Sumber : BKKBN dan kemenkes RI, 2012) 

2) Injeksi / Suntikan Progestin 

Merupakan Kontrasepsi yang penggunaannya dilakukan dengan 

suntikan. 
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(Tabel 2.11) Keuntungan dan Keterbatasan Suntik Progestin 

KEUNTUNGAN 
KETERBATASN 

a. Sangat efektif (0,3 kehamilan per 100 
perempuan dalam 1 tahun pertama. 

b. Pencegahan kehamilan jangka panjang. 
c. Tidak berpengaruh pada hubungan suami 

isteri. 
d. Tidak mengandung estrogen sehingga 

tidak berdampak serius terhadap penyakit 
jantung dan gangguan pembekuan darah. 

e. Tidak mempengaruhi ASI. 
f. Sedikit efek samping.   
g. Dapat digunakan oleh perempuan usia > 

35 tahun sampai perimenopause. 
h. Membantu mencegah kanker endometrium 

dan kehamilan ektopik. 
i. Menurunkan kejadian penyakit jinak 

payudara. 
j. Mencegah beberapa penyebab penyakit 

radang panggul. 
k. Menurunkan krisis anemia bulan sabit 

(sicle cell) 

a. Klien sangat 
tergantung pada 
tempat sarana 
pelayanan kesehatan 
(harus kembali sesuai 
jadwal suntikan). 

b. Tidak dapat 
dihentikan sewaktu-
waktu sebelum 
suntikan berikut. 

c. Tidak mencegah IMS. 
d. Terlambatnya 

kembalinya 
kesuburan setelah 
penghentian 
pemakaian. 

(Sumber : BKKBN dan kemenkes RI, 2012) 

3) Implant  

Implan adalah alat kontrasepsi bawah kulit yang 

mengandung progestin yang dibungkus dalam kapsul silastik 

silikon polidimetri. 

AKBK adalah metode kontasepsi hormonal yang efektif, 

tidak permanen dan implan mencegah terjadinya kehamilan 

antara 3 sampai 5 tahun (Affandi Biran, 2012 ; 55). 
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(Tabel 2.12) Keuntungan dan Keterbatasan Implant 

KEUNTUNGAN 
KETERBATASAN 

a. Sangat efektif (kegagalan 0,2 -1,0 
kehamilan per 100 perempuan). 

b. Daya guna tinggi. 
c. Perlindungan jangka panjang 

(sampai 5 tahun). 
d. Pengembalian tingkat kesuburan 

yang cepat setelah pencabutan.   
e. Tidak memerlukan pemeriksaan 

dalam.   
f. Bebas dari pengaruh estrogen.  
g. Tidak mengganggu kegiatan 

sanggama.   
h. Tidak mengganggu ASI. 

a. Membutuhkan tindak 
pembedahan minor untuk 
insersi dan pencabutan. 

b. Tidak mencegah infeksi 
menular seksual. 

c.  Klien tidak dapat 
menghentikan sendiri 
pemakaian kontrasepsi, akan 
tetapi harus pergi ke klinik 
untuk pencabutan. 

d. Efektivitas menurun bila 
menggunakan obat  
tuberkulosis atau obat 
epileps. 

(Sumber : BKKBN dan kemenkes RI, 2012) 

b. HORMON KOMBINASI  

Hormon Kombinasi adalah metode kontrasepsi dengan 

menggunakan kombinasi hormon mengandung hormon esterogen 

dan progesteron  Jenisnya pil, dan injeksi/ suntikan. 
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1) Pil Kombinasi 

(Tabel 2.13) Keuntungan dan Keterbatasan Pil Kombinasi 

KEUNTUNGAN 
KETERBATASAN 

a. Efektivitas yang tinggi (1 kehamilan per 100 
perempuan dalam tahun pertama penggunaan). 

b.  Risiko terhadap kesehatan sangat kecil.  
c. Tidak mengganggu hubungan seksual.   
d. Mudah dihentikan setiap saat. 
e.  Kesuburan segera kembali setelah 

penggunaan pil dihentikan. 
f. Dapat digunakan sebagai kontrasepsi darurat.  
g. Dpat digunakan sejak usia remaja hingga 

menopause. 
h.  Membantu mencegah kehamilan ektopik, 

kanker ovarium, kanker endometrium, kista 

ovarium, penyakit radang panggul, kelainan 
jinak pada payudara, dismenore atau akne 

a. Membosankan 
karena harus 
menggunakan 
nya setiap hari. 

b. Tidak boleh 
diberikan kepada 
perempuan 
menyusui. 

c. Tidak mencegah 
IMS 

  (Sumber : BKKBN dan kemenkes RI, 2012) 

2) Suntik Kombinasi 

(Tabel 2. 14) Keuntungan dan Keterbatasan Suntik Kombinasi 

KEUNTUNGAN KETERBATASAN 

a. angat efektif (0,1 -0,4 
kehamilan per 100 
perempuan selama tahun 
pertama penggunaan). 

b. Risiko terhadap kesehatan 
kecil.   

c. Tidak berpengaruh pada 
hubungan suami istri. 

d. Tidak diperlukan pemeriksaan 
dalam.   

e. Efek samping sangat  kecil. 

a. Mengurangi jumlah perdarahan. 
b. Mengurangi nyeri saat haid. 
c. Mencegah anemia. 
d. Khasiat pencegahan terhadap 

kanker. 
e. ovarium dan kanker endometrium.   
f. Mengurangi penyakit payudara jinak 

dan kista ovarium.   
g. Mencegah kehamilan ektopik.   
h. Melindungi klien dari jenis-jenis 

tertentu penyakit radang panggul.   
i. Pada keadaan tertentu dapat  

diberikan pada perempuan usia 
perimenopause 

  (Sumber : BKKBN dan kemenkes RI, 2012) 
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B. Tinjauan Asuhan Kebidanan. 

A. Menurut Varney, Helen. 2007 dalam Buku Ajar Asuhan Kebidanan. 

Proses manajemen terdiri dari tujuh langkah yang berurutan yang 

dimulai dengan mengumpulkan data dasar dan berakhir dengan evaluasi. 

Langkah-langkahtersebut membentuk kerangka yang lengkap yang bisa 

diaplikasikan dalam semua situasi. Akan tetapi setiap langkah dapat 

diuraikan lagi menjadi langkah-langkah yang lebih rinci dan ini bisa sesuai 

dengan kebutuhan klien. Ketujuh langkah manajemen kebidanan menurut 

Helen Varney adalah sebagai berikut : 

1. Langkah I (Pengumpulan Data Dasar) 

Pada langkah ini, dilakukan pengkajian dengan mengumpulkan semua 

data yang diperlukan untuk mengevaluasi keadaan klien secara lengkap 

yaitu : 

a) Riwayat kesehatan 

b) Pemeriksaan fisik sesuai kebutuhannya 

c) Meninjau catatan terbaru atau catatan sebelumnya 

d) Meninjau data laboratorium dan membandingkan dengan hasil studi 

Pada langkah pertama ini dikumpulkan semua data yang akurat dari 

semua sumber yang berkaitan dengan kondisi pasien. Bidan 

mengumpulkan data dasar awal yang lengkap. 

2. Langkah II (Interpretasi Data Dasar) 

Pada langkah ini dilakukan identifikasi yang benar terhadap 

diagnosa atau masalah dan kebutuhan klien berdasarkan interpretasi 
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yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Data dasar yang 

telah dikumpulkan diinterpretasikan sehingga ditemukan masalah atau 

diagnosa yang spesifik. Kata masalah dan diagnosa keduanya digunakan 

karena beberapa masalah tidak dapat diselesaikan seperti diagnosa 

tetapi sungguh membutuhkan penanganan yang dituangkan ke dalam 

sebuah rencana asuhan terhadap klien. 

3. Langkah III (Identifikasi Diagnosis Atau Masalah Potensial) 

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah atau diagnosis 

potensial lain berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosis yang sudah 

di identifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan 

dilakukan pencegahan, sambil mengamati klien bidan dapat diharapkan 

bersiap-siap bila diagnosa / masalah potensial ini benar-benar terjadi. 

Pada langkah ini penting sekali melakukan asuhan yang aman.  

4. Langkah IV (Evaluasi Kebutuhan Segera) 

Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter 

dan / atau untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota 

tim kesehatan yang lain dengan kondisi klien. Langkah ke empat ini 

mencerminkan kesinambungan dari proses manajemen kebidanan. 

5. Langkah V (Perencanaan) 

Rencana asuhan kebidanan dibuat berdasarkan diagnosa 

kebidanan. Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh 

yang ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini 

merupakan kelanjutan manajemen terhadap diagnosa atau masalah yang 
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telah diidentifikasi atau diantisipasi, pada langkah ini informasi / data 

dasar yang tidak lengkap dapat dilengkapi. Setiap rencana asuhan 

haruslah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu oleh bidan dan klien agar 

dapat dilaksanakan dengan efektif karena klien merupakan bagian dari 

pelaksanaan rencana tersebut. 

6. Langkah VI (Pelaksanaan) 

Pada langkah ini rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah 

diuraikan pada langkah sebelumnya dilaksanakan secara efisien dan 

aman. Perencanaan ini dapat dilakukan seluruhnya oleh bidan atau 

sebagian oleh klien atau anggota tim kesehatan lainnya. Dalam situasi 

ketika bidan berkolaborasi dengan dokter untuk menangani klien yang 

mengalami komplikasi, keterlibatan bidan dalam manajemen asuhan bagi 

klien adalah bertanggung jawab terhadap terlaksananya rencana asuhan 

bersama yang menyeluruh tersebut. Manajemen yang efisien akan 

menyingkat waktu dan menghemat biaya serta meningkatkan mutu 

asuhan klien. 

7. Langkah VII (Evaluasi) 

Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan asuhan yang sudah 

diberikan, meliputi kebutuhan terhadap masalah yang diidentifikasi di 

dalam masalah dan diagnosis. Manajemen kebidanan tujuh langkah ini 

merupakan proses berpikir dalam pengambilan keputusan klinik. Ketika 

memberikan asuhan kebidanan yang dapat diaplikasikan / dan ditetapkan 
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dalam setiap situasi untuk pendokumentasian / pencatatan asuhan dapat 

diterapkan dalam bentuk SOAP yaitu : 

S : Subjektif data, menurut perspektif klien data ini diperoleh  

       melalui auto anamnese atau allo anamneses 

O :Objektif data yaitu hasil pemeriksaan fisik klien, serta  

       pemeriksaan   diagnostik dan pendukung lain. Data ini 

       termasuk catatan medik yang lalu 

A : Analisis / Interpretasi berdasarkan data yang terkumpul dibuat  

        kesimpulan berdasarkan segala sesuatu yang dapat 

        diidentifikasi seperti: 

1) Diagnosa / masalah. 

2) Antisipasi prognosa / masalah potensial. 

3) Perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter, konsultasi / 

kolaborasi dan rujukan (langkah II, III, IV). 

P :Planning / perencanaan merupakan gambaran pendokumentasian 

dari Tindakan (implementasi) dan evaluasi rencana berdasarkan 

langkah V. 

B. Standar asuhan kebidanan Menurut Permenkes No 938 tahun 2007 yaitu : 

Suatu acuan proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan 

oleh bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya 

berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan, perumusan diagnosa dan atau masalah 

kebidanan, perencanaan, implementasi, evaluasi, dan pencatatan asuhan 

kebidanan.  
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1) Standar I : Pengkajian 

b) Pernyataan standar 

Bidan mengumpulkan semua informasi yang akurat, relevan, dan 

lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondidi klien. 

c) Kriteria pengkajian. 

d) Data tepat, akurat dan lengkap. 

e) Terdiri dari data subyektif (hasil anamnesa; biodata,keluhan utama, 

riwayat obstetric, riwayat kesehatan dan latar belakang social budaya). 

f) Data obyektif  (hasil pemeriksaan fisik, psikologi dan pemeriksaan 

penunjang). 

2) Standar II: Perumusan diagnose dan atau masalah kebidanan. 

a. Pernyataan standar. 

Bidan menganalisa data yang diperoleh pada pengkajian, 

menginterpretasikan secara akurat dan logis untuk menegakkan 

diagnose dan masalah kebidanan yang tepat. 

b. Kriteria perumusan diagnose dan atau masalah kebidanan. 

c. Diagnosa sesuai dengan nomenklatur kebidanan. 

d. Masalah dirumuskan sesuai dengan kondisi klien. 

e. Dapat diselesaikan dengan asuhan kebidanan secara mandiri, 

kolaborasi dan rujukan. 

3) Standar III: perencanaan 

a) Pernyataan standar. 
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b) Bidan merencanakan asuhan kebidanan berdasarkan diagnose dan 

masalah yang ditegakan. 

c) Criteria perencanaan 

d) Rencana tindakan disusun berdasarkan prioritas masalah dan kondisi 

klien, tindakan segera, tindakan antisipasi  dan asuhan secara 

komperehensif.  

e) Melibatkan klien/pasien dan atau keluarga 

f) Mempertimbangan kondisi psikologi social budaya klien/keluarga 

g) Memilih tindakan yang aman sesuai kondisi dan kebutuhan klien 

berdasarkan evidence based dan memastikan bahwa asuhan yang 

diberikan bermanfaat untuk klien. 

h) Mempertimbangkan kebijakan dan peraturan yang berlaku, sumber 

daya serta fasilitas yang ada. 

4) Standar IV: implementasi 

a) Pernyataan standar. 

  Bidan melaksanakan rencana asuhan kebidanan secara 

komperehensif, efektif, efisien dan aman berdasarkan evidence based 

kepada klien/pasien, dalam bentuk upaya promotif, preventif kuratif dan 

rehabilitataif. Dilaksanakan secara mandiri, kolaborasi dan rujukan. 

b) Kriteria evaluasi. 

a. Penilaian dilakukan segera setelah melaksanakan asuhan sesuai 

kondisi klien. 
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b. Hasil evaluasi segera di catat dan dikomunikasikan kepada klien/ 

keluarga. 

c. Evaluasi dilakukan sesuai dengan standar. 

d. Hasil evaluasi ditindak lanjuti sesuai dengan kondisi klien/pasien. 

5) Standar VI:Pencatatn asuhan kebidanan 

a) Pernyataan standar 

Bidan melakukan pencatatan secara lengkap, akurat singkat 

dan jelas mengenai  keadaa/kejadian yang ditemukan dan dilakukan 

dalam memberikan asuhan kebidanan. 

b) Kriteria pencatatan asuhan kebidanan 

a. Pencatatan dilakukan segera setelah melaksanakan asuhan pada 

formuilir yang tersedia (rekam medis/KMS/status pasien/buku 

KIA). 

b. Ditulis dalam bentuk catatan pengembangan SOAP. 

c. S adalah data subjektif, mencatat hasil anamnesa. 

d. O adalah data Obyektif, mencatat hasil pemeriksaan. 

e. A adalah hasil analisa, mencatat diagnose dan masalah 

kebidanan. 

f. P adalah penatalaksanaan, mencatat seluruh perencanaan dan 

pelaksanaan yang sudah dilakukan seperti tindakan antisipatif , 

tindakan segera, tindakan secara komperehensif, penyuluhan, 

dukungan, kolaborasi, evaluasi, follow up dan rujukan. 
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C. Landasan Hukum Dan Wewenang Bidan 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) 

Nomor      1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaran Praktik 

Bidan, kewenangan yang dimiliki bidan meliputi: 

1. Kewenangan normal 

a. Pelayanan kesehatan ibu 

b. Pelayanan kesehatan anak 

c. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga    berencana 

2. Kewenangan dalam menjalankan program Pemerintah 

3. Kewenangan bidan yang menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki 

dokter. 

Kewenangan normal adalah kewenangan yang dimiliki oleh seluruh 

bidan. Kewenangan ini meliputi: 

1. Pelayanan kesehatan ibu 

Ruang lingkup: 

a) Pelayanan konseling pada masa pra hamil 

b) Pelayanan antenatal pada kehamilan normal 

c) Pelayanan persalinan normal 

d) Pelayanan ibu nifas normal 

e) Pelayanan ibu menyusui 

f) Pelayanan konseling pada masa antara dua kehamilan 
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 Kewenangan : 

a) Penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II. 

b) Penanganan kegawat-daruratan, dilanjutkan dengan perujukan. 

c) Pemberian tablet Fe pada ibu hamil. 

d) Pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas Fasilitasi/bimbingan 

inisiasi menyusu dini (IMD) dan promosi air susu ibu (ASI) eksklusif. 

e) Pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala tiga dan 

postpartum. 

f)  Penyuluhan dan konseling. 

g) Bimbingan pada kelompok ibu hamil. 

h) Pemberian surat keterangan kematian. 

i)  Pemberian surat keterangan cuti bersalin 

2. Pelayanan kesehatan anak 

Ruang lingkup 

a) Pelayanan bayi baru lahir. 

b) Pelayanan bayi. 

c) Pelayanan anak balita. 

d) Pelayanan anak pra sekolah. 

 Kewenangan: 

a) Melakukan asuhan bayi baru lahir normal termasuk resusitasi, 

pencegahan hipotermi, inisiasi menyusu dini (IMD), injeksi vitamin K 

1. 
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b) Perawatan bayi baru lahir pada masa neonatal (0-28 hari), dan 

perawatan tali pusat. 

c) Penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera merujuk. 

d) Penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan perujukan. 

e) Pemberian imunisasi rutin sesuai program Pemerintah. 

f) Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita dan anak pra 

sekolah. 

g)  Pemberian konseling dan penyuluhan. 

h)  Pemberian surat keterangan kelahiran. 

i) Pemberian surat keterangan kematian 

3. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana 

Kewenangan 

a. Memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi 

perempuan dan keluarga berencana. 

b. Memberikan alat kontrasepsi oral dan kondom 

Selain kewenangan normal sebagaimana tersebut di atas, khusus 

bagi bidan yang menjalankan program Pemerintah mendapat 

kewenangan tambahan untuk melakukan pelayanan kesehatan yang 

meliputi: 

a. Pemberian alat kontrasepsi suntikan, alat kontrasepsi dalam rahim, 

dan memberikan pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit. 

b. Asuhan antenatal terintegrasi dengan intervensi khusus penyakit 

kronis tertentu (dilakukan di bawah supervisi 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 kebidanan komunitas. 

g. Melaksanakan deteksi dini, merujuk dan memberikan penyuluhan 

terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk pemberian 

kondom, dan penyakit lainnya. 

h. Pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat 

Adiktif lainnya (NAPZA) melalui informasi dan edukasi. 

i. Pelayanan kesehatan lain yang merupakan program Pemerintah. 
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