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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. KEHAMILAN 

1. Pengertian 

Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya 

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

7 hari) dihitung dari hari pertama haid terakhir. Kehamilan dibagi 

dalam 3 triwulan yaitu triwulan pertama dimulai dari konsepsi sampai 

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

ketiga dari bulan ketujuh sampai 9 bulan (Prawirohardjo, 2009) 

2. Perubahan fisiologi pada kehamilan 

a. Uterus 

Terjadi peningkatan konsentrasi hormon estrogen dan 

progesteron pada awal kehamilan yang akan mengakibatkan 

hipertrofi miometrium. Hipertrofi ini dibarengi dengan 

peningkatan jaringan elastin dan akumulasi dari jaringan fibrosa 

sehingga struktur dinding uterus menjadi lebih kuat terhadap 

regangan dan distensi. Hipertrofi miometrium ini juga disertai 

dengan peningkatan vaskularisasi dan pembuluh limfatik. 

Peningkatan vaskularisasi, kongesti, dan edema jaringan dinding 

uterus dan hipertrofi kelenjar servik menyebabkan berbagai 

perubahan seperti, tanda chadwick (perubahan warna menjadi 

kebiruan atau keunguan pada vulva, vagina, dan serviks). Tanda 

goodell (perubahan konsistensi pelunakan pada serviks). Pada 
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wanita yang tidak hamil serviks seperti ujung hidung sedangkan 

pada wanita hamil melunak seperti bibir. Tanda hegar (pelunakan 

dan kompresibilitas ismus serviks sehingga ujung-ujung jari 

seakan dapat ditemukan apabila ismus ditekan dari arah yang 

berlawanan. 

b. Vulva / vagina 

Terjadi hipervaskularisasi akibat pengaruh estrogen dan 

progesteron, sehingga tampak makin berwarna merah kebiruan 

(tanda chadwick). (Manuaba, 2012) 

c. Ovarium 

Selama kehamilan tidak terjadi pembentukan dan pematangan 

folikel baru, tidak terjadi ovulasi, dan tidak terjadi siklus hormonal 

menstruasi. Hal tersebut dikarenakan fungsi diambil alih oleh 

plasenta terutama produksi progesteron dan estrogen. 

d. Payudara 

Payudara mengalami pertumbuhan dan perkembangan sebagai 

persiapan memberikan ASI pada saat laktasi. Perubahan pada 

payudara tidak terlepas dari pengaruh hormon estrogen, 

progesteron, dan somatomamotrofin. (Manuaba, 2012). 
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e. Sirkulasi darah ibu 

Peredaran darah ibu dipengaruhi beberapa faktor, antara lain : 

1) Meningkatnya kebutuhan sirkulasi darah sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan perkembangan dan pertumbuhan janin 

dalam rahim. 

2) Terjadi hubungan langsung antara arteri dan vena pada 

sirkulasi retroplasenter. 

3) Pengaruh hormon estrogen dan progesteron makin 

meningkat. 

3. Perubahan psikologis dalam masa kehamilan 

a. Pada kehamilan trimester I 

Segera setelah konsepsi, kadar hormon estrogen dan 

progesteron meningkat. Ini menyebabkan timbulnya mual dan 

muntah pada pagi hari, lemah, lelah, dan membesarnya payudara. 

Banyak ibu yang merasakan kekecewaan, penolakan, 

kecemasan, dan kesedihan. Seringkali pada awal kehamilan ibu 

berharap untuk tidak hamil karena ibu cenderung membenci 

kehamilannya. 

Pada trimester pertama ibu cenderung mencari tanda – 

tanda untuk lebih meyakinkan diri bahwa dirinya hamil. Setiap 

perubahan yang terjadi pada dirinya akan selalu diperhatikan. 

 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Dewi Yulianingtiyas, Kebidanan DIII UMP, 2014



14 

 
 

b. Pada kehamilan trimester II 

Pada trimester II tubuh ibu sudah terbiasa dengan 

perubahan hormon yang lebih tinggi dan rasa tidak nyaman. Ibu 

sudah mulai menerima kehamilannya dan merasa terlepas dari 

rasa kecemasan dan rasa tidak nyaman. 

c. Pada kehamilan trimester III 

Pada trimester ini sering disebut dengan periode 

menunggu dan waspada. Kadang ibu merasa khawatir bila 

bayinya lahir sewaktu – waktu dan khawatir kalau bayinya lahir 

tidak normal. Kebanyakan ibu akan bersikap melindungi bayinya 

cenderung menghindari orang atau benda apa saja yang 

dianggapnya membahayakan bayinya. 

4. Masa-masa kehamilan 

1) Trimester pertama 

Pada trimester pertama merupakan penyesuaian terhadap 

kenyataan bahwa dia sedang mengandung.Beberapa 

ketidaknyamanan yang terjadi pada kehamilan trimester 

pertama diantaranya kelemahan, perubahan nafsu makan dan 

kepekaan emosional. Keadaan ini mencerminkan konflik dan 

depresi yang dialami yang menjadi pengingat tentang 

kehamilannya. (Sukarni, 2013) 
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2) Trimester kedua 

Periode kesehatan yang baik karena wanita hamil mulai 

merasa nyaman dan bebas dari ketidaknyamanan yang 

normal dialami saat hamil. Pada trimester kedua dibagi 

menjadi dua fase yaitu fase praquickening dan Fase pasca-

praquickening. Quickening menunjukan kenyataan adanya 

kehidupan yang terpisah yang mendorong wanita dalam 

menjalankan tugas psikologis utamanya untuk 

mengembangkan identitas sebagai ibu. Bayi mulai bergerak 

pada periode ini. (Sukarni, 2013) 

3) Trimester ketiga 

Pada periode ini ibu menjadi tidak sabar menanti 

kehadiran sang bayi. Trimester tiga merupakan waktu 

persiapan yang aktif terlihat dalam menantikan kelahiran bayi 

dan menjadi orang tua sementara perhatian utama terfokus 

pada bayi. (Sukarni, 2013) 

5. Diagnosis kehamilan 

a. Tanda – tanda tidak pasti : 

1) Amenorea (terlambat datang bulan) 

Konsepsi dan nidasi menyebabkan tidak terjadinya 

pembentukan folikel de graaf dan ovulasi. 

2) Mual dan muntah 

Pengaruh estrogen dan progesteron menyebabkan 

pengeluaran asam lambung yang berlebihan. Biasanya terjadi 
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pada bulan – bulan awal kehamilan dan akan berakhir pada 

akhir triwulan pertama. Hal ini biasanya terjadi pada pagi hari 

atau sering disebut dengan morning sickness of pregnancy, 

namun bila terlampau sering dapat mengakibatkan gangguan 

kesehatan disebut dengan hiperemesis gravidarum. 

3) Mengidam 

Mengidam biasanya terjadi bulan – bulan pertama dan akan 

hilang sesuai bertambah tuanya usia kehamilan. 

4) Sinkope atau pingsan 

Terjadinya gangguan sirkulasi ke daerah kepala 

menyebabkan adanya iskemia susunan saraf pusat dan 

menimbulkan sinkope atau pingsan. 

5) Pigmentasi kulit 

Terjadi pada kehamilan usia 12 minggu ke atas. Ada 

beberapa bagian dimana pigmentasi terlihat jelas, yaitu : 

sekitar pipi ; cloasma gravidarum, diding perut ; striae livide, 

striae nigra, linea alba menjadi hitam, sekitar payudara ; 

hiperpigmentasi areola mamae, puting susu makin menonjol, 

kelenjar montgomery makin mononjol. 

6) Anoreksia atau tidak ada selera makan 

Biasanya terjadi pada bulan – bulan pertama kehamilan tetapi 

setelah itu nafsu makan kembali. 

7) Epulis (hipertropi dari pupil gusi) 

Biasanya terjadi pada trimester I karena adanya hipertrofi 

papilla ginggivae / hipertrofi gusi. 
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8) Varices  

Karena pengaruh hormon estrogen dan progesteron sehingga 

terjadi penampakan pembuluh darah vena. 

9) Payudara tegang 

Keadaan ini dipengaruhi oleh hormon estrogen dan 

progesteron yang merangsang duktuli aerola dan alveoli pada 

mamma glandula montgomeri. Ujung saraf tertekan sehingga 

menyebabkan rasa sakit, terutama pada hamil pertama. 

10) Sering kencing 

Pada awal kehamilan karena ada desaka rahim ke depan, 

kandung kemih cepat terasa penuh dan sering miksi. Pada 

trimester II sudah mulai menghilang karena uterus yang 

membesar keluar dari rongga panggul. Pada trimester III 

gejala ini muncul kembali karena janin mulai masuk ke ruang 

panggul dan menekan kembali kandung kencing. 

11) Obstipasi 

Pengaruh progesteron dapat menghambat peristaltik usus dan 

menyebabkan kesulitan untuk buang air besar. 

b. Tanda mungkin hamil 

1) Pembesaran uterus 

2) Pada pemeriksaan dijumpai : 

a) Tanda hegar (ismus uteri mengadakan hipertropi 

sehingga lebih lunak dan lebih panjang) 

b) Tanda braxton hicks (kontraksi tidak teratur yang tidak 

menimbulkan rasa nyeri pada waktu pemeriksaan) 
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c) Tanda piscasek 

Uterus membesar ke salah satu jurusan sehingga 

menonjol jelas kejurusan tersebut. 

d) Tanda goodell 

Pelunakkan serviks dikarenakan pembuluh darah dalam 

serviks bertambah dan karena timbulnya edema dari 

serviks dan hiperplasia kelenjar – kelenjar serviks. 

e) Tanda chadwicks 

Peningkatan vaskularisasi yang menimbulkan warna ungu 

kebiruan pada mukosa vagina, vulva, dan serviks akibat 

meningkatnya hormon estrogen. 

f) Teraba ballotement 

Adalah gerakan janin yang belum engaged, teraba pada 

minggu ke 10 – 18. 

c. Tanda pasti kehamilan 

1) Teraba bagian – bagian janin dan dapat dikenal bagian – 

bagian janin 

2) Terdengar dan dapat dicatat bunyi jantung bayi 

3) Dapat dirasakan gerakan janin 

4) Pada pemeriksaan dengan sinar rontgen tampak kerangka 

janin 

5) Dengan alat USG dapat diketahui kantung janin, panjang 

janin, dan dapat diperkirakan usia kehamilan serta dapat 

menilai pertumbuhan janin. (Arsinah dkk, 2010) 
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d. Diagnosis banding kehamilan   

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

tanda dugaan hamil tetapi dengan alat canggih dan tes 

biologis tidak menunjukan kehamilan. 

2) Tumor kandungan atau mioma uteri. Terdapat pembesaran 

rahim, tetapi tidak disertai tanda hamil. Bentuk pembesaran 

tidak merata. Perdarahan banyak saat menstruasi. 

3) Kista ovarium. Pembesara perut tetapi tidak disertai tanda  

hamil dan menstruasi terus berlangsung. Lamanya 

pembesaran perut melampaui usia kehamilan. Pemeriksaan 

tes biologis kehamilan dengan hasil negatif. 

4) Hematometra. Terlambat datang bulan yang dapat melampaui 

usia kehamilan. Perut terasa nyeri setiap bulan. Terjadi 

penumpukan darah dalam rahim. Tanda dan pemeriksaan 

kehamilan tidak menunjukkan hasil yang positif karena himen 

in perforata. 

5) Kandung kemih yang penuh. Dengan melakukan kateterisasi 

maka pembesaran perut akan menghilang. (Manuaba, 2012) 

6. Penyulit yang menyertai kehamilan 

a. Emesis gravidarum 

Gejala ini timbul pada bulan – bulan awal kehamilan karena 

dipengaruhi oleh peningkatan hormon estrogen dan progesteron. 

Gejala klinisnya berupa kepala pusing terutama pagi hari disertai 

mual muntah sampai kehamilan umur 4 bulan. 
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b. Kram kaki 

Kram betis berhubungan dengan mual, muntah, kurangnya 

makan sehingga terjadi perubahan keseimbangan elektrolit 

dengan kalium, kalsium, dan natrium yang menyebabkan terjadi 

perubahan berkelanjutan dalam darah dan cairan tubuh. 

c. Varises 

Merupakan pembesaran dan pelebaran pembuluh darah vena, 

yang sering dijumpai pada kehamilan disekitar vulva, vagina, 

paha, dan tungkai bawah. Keluhan varises dalam bentuk tanpa 

gejala apapun, terasa sakit karena terbentuk trombosis disertai 

infeksi, terjadi perdarahan, terasa panas vulva atau 

pembengkakan. Bahaya varises adalah varises dapat pecah atau 

mudah pecah karena trauma, dapat menimbulkan trombosis, dan 

pecah saat bersalin dan menimbulkan perdarahan. 

Pengobatan : meninggikan kaki saat tidur; memakai stocking 

yang agak ketat; dapat dikurangi dengan obat : salep khusus dan 

obat minum; tindakan operasi setelah bersalin. 

d. Hiperemesis gravidarum 

Adalah mual muntah yang berlebihan sehingga mengganggu 

kehidupan sehari – hari dan menyebabkan kekurangan cairan 

dan terganggunya keseimbangan elektrolit.  

Penyebab hiperemesis gravidarum  

a) Faktor adaptasi dan hormonal 

b) Faktor psikologis 

c) Faktor alergi 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Dewi Yulianingtiyas, Kebidanan DIII UMP, 2014



21 

 
 

e. Anemia pada kehamilan 

Pengaruh anemia pada kehamilan dan janin 

a) Pengaruh anemia terhadap kehamilan 

1) Bahaya selama kehamilan. Dapat terjadi abortus, 

persalinan prematurus, hambatan tumbuh kembang 

janin dalam rahim, mudah terjadi infeksi, ancaman 

dekompensasi kordis (Hb < 6 g %), mola hidatidosa, 

hiperemesis gravidarum, perdarahan antepartum, 

ketuban pecah dini. 

2) Bahaya saat persalinan : gangguan his, kala II lama 

sehingga dapat melelahkan dan sering memerlukan 

tindakan operasi kebidanan, kala uri dapat diikuti 

retensio plasenta, perdarahan postpartum karena 

atonia uteri, kala IV dapat terjadi perdarahan 

postpartum sekunder dan atonia uteri. 

3) Pada kala nifas : terjadi subinvolusi uteri menimbulkan 

perdarahan postpartum, memudahkan infeksi 

puerperium, pengeluaran ASI berkurang, anemia kala 

nifas, mudah terjadi infeksi mamae. 

b) Bahaya anemia terhadap janin 

Dengan adanya anemia akan mengurangi kemampuan 

metabolisme tubuh janin sehingga mengganggu 

pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim.   
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b. Plasenta previa 

Adalah  plasenta dengan implantasi di sekitar segmen bawah 

rahim sehingga dapat menutupi sebagian atau seluruh ostium 

uteri internum. 

c. Solusio plasenta 

Adalah terlepasnya plasenta sebelum waktunya dengan 

implantasi normal pada kehamila trimester III. Penyulit terhadap 

ibu dapat dalam bentuk : 

a) Berkurangnya darah dalam sirkulasi darah umum 

b) Terjadi penurunan tekanan darah, peningkatan nadi, dan 

pernapasan 

c) Penderita tampak anemis 

d) Dapat menimbulkan gangguan pembekuan darah 

e) Setelah persalinan dapat menimbulkan perdarahan 

postpartum karena atonia uteri atau gangguan pembekuan 

darah 

f) Menimbulkan gangguan fungsi ginjal dan terjadi emboli yang 

meimbulkan komplikasi sekuder 

g) Peningkatan akumulasi darah di belakang plasenta dapat 

menyebabkan rahim yang keras, padat, dan kaku 

h) Penyulit terhadap janin dalam rahim dapat menimbulkan 

asfiksia ringan sampai kematian janin dalam rahim. 
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d. Preeklamsi  

Preeklamsi merupakan penyulit kehamilan yang akut karena 

dapat terjadi pada masa antenatal, intranatal, dan postnatal. 

Preeklamsi dapat dibagi menjadi preeklamsi ringan dan 

preeklamsi berat. Gejala yang timbul pada preeklamsi adalah 

edema, hipertensi, dan proteinuria. 

7. Pemeriksaan kehamilan (ANC) 

1) Tujuan utama ANC adalah menurunkan/ mencegah kesakitan 

dan kematian maternal dan perinatal. Tujuan khusus ANC 

meliputi: 

a) Melakukan monitor kemajuan kehamilan untuk memestikan 

kesehatan dan perkembangan bayi yang normal 

b) Mengenali secara dini ketidaknormaan dan pemberian 

penatalaksanaan yang diperlukan 

c) Membina hubungan saling percaya antar ibu dan bidan dalam 

rangka mempersiapkan ibu dan keluarga secara fisik, 

emosional, dan logis untuk menghadapi kelahiran serta 

kemungkinan adanya komplikasi (Sumarni, 2011) 

2) Asuhan kehamilan  kunjungan awal 

Kunjungan awal harus seawall mungkin yang meliuti: 

a)  Anamnesis 

b) Pemeriksaan fisik 

c) Pemeriksaan laboratorium 

d) Pemeriksaan tambahna lain untuk memperoleh data 

(parameter) dasar 
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e) Memberikan support psikis untuk menstabilkan emosi ibu 

hamil 

3) 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). 

4) Kebijakan program dalam ANC (ante natal care) 

Standar pelayanan ANC meliputi 14T, sehingga ibu hamil 

yang datang memperoleh pelayanan yang komprehensif dengan 

harapan ANC dengan standar yang telah ditetapkan dapat 

meningkatkan pelayanan kehamilan dan menurunkan angka 

kematian ibu. Staandar asuhan 14T tersebut antara lain : 

Timbang berat badan dan tinggi badan, Pengukuran TFU, 

tekanan darah, pemberian tablet tambah darah, pemberian 

imunisasi tetanus toxoid, pemeriksaan hb, pemeriksaan protein 

urin, pengambilan darah untuk pemeriksaan vdrl, perawatan 

payudara, pemeriksaan urin reduksi, senam ibu hamil, pemberian 

obat malaria, pemberian kapsul minyak beryodium, temu 

wicara/konsling (Sumarni, 2011) 
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B. PERSALINAN 

1. Definisi persalinan   

Persalinan adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada 

kehamilan cukup bulan, lahir spontan dengan presentasi belakang kepala 

tanpa komplikasi baik ibu maupun janin. (Icesmi Sukarni dkk, 2013). 

Menurut Hidayat dkk, 2010 persalian adalah proses membuka dan 

menipisnya serviks dan janin turun ke dalam jalan lahir. 

Beberapa pengertian dari bentuk persalinan antara lain persalinan  

spontan dengan tenaga ibu, persalinan buatan dengan bantuan, 

persalinan anjuran apabila persalinan terjadi tidak dengan sendirinya 

tetapi melalui pacuan. (Sukarni, 2013) 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan 

bahwa persalinan merupakan serangkaian proses pengeluaran janin 

melalui jalan lahir atau melalui jalan lain dengan bantuan atau kekuatan 

ibu sendiri. 

2. Faktor yang mempengaruhi persalinan 

1) Power atau tenaga yang mendorong anak, misalnya : 

a. His adalah kontraksi otot – otot rahim pada persalinan 

a) His persalinan yang menyebabkan pendataran dan 

pembukaan serviks. Terdiri dari his pembukaan, his 

pengeluaran dan his pelepasan uri 

b) His pendahuluan tidak berpengaruh terhadap serviks 

b. Tenaga mengejan 

a)  Kontraksi otot – otot dinding perut 

b) Kepala di dasar panggul merangsang mengejan 
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c) Paling efektif pada saat adanya kontraksi / his 

2) Passage / panggul 

Jalan lahir terdiri dari panggul ibu, yakni bagian tulang padat, dasar 

panggul, vagina, dan introitus (lubang luar vagina). Meskipun jaringan 

lunak, khususnya lapisan-lapisan otot dasar panggul ikut menunjang 

keluarnya bayi, tetapi panggul ibu jauh lebih berperan dalam proses 

persalinan. Janin harus berhasil menyesuaikan dirinya terhadap jalan 

lahir yang relatif kaku. Oleh karena itu ukuran dan bentuk panggul 

harus ditentukan sebelum persalinan dimulai. (Sumarah, 2009) 

3) Passager / fetus 

Hal yang menentukan kemampuan untuk melewati jalan lahir dari 

faktor passager adalah : 

a. Presentasi janin dan bagian janin yang terletak pada bagian depan 

jalan lahir, seperti : 

a) Presentasi kepala 

b) Presentasi bokong 

c) Presentasi bahu 

b. Sikap janin 

Hubungan bagian janin dengan bagian janin lainnya, misalnya 

fleksi, defleksi 

c. Posisi janin 

Hubungan bagian / point penentu dari bagian terendah janin 

dengan panggul ibu, dibagi dalam 3 unsur : 

a) Sisi panggul ibu : kiri, kanan, dan melintang 

b) Bagian terendah janin : oksiput, sacrum, dagu, dan scapula 
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c) Bagian panggul ibu : depan, belakang 

d) Bentuk / ukuran kepala janin menentukan kemampuan kepala 

untuk melewati jalan lahir. 

3. Mekanisme persalinan 

Gerakan utama kepala janin pada proses persalinan 

1) Engagement 

Pada minggu – minggu akhir kehamilan atau pada saat persalinan 

dimulai kepala masuk PAP. 

Masuknya kepala : 

a) Pada primi dapat terjadi pada bulan akhir kehamilan 

b) Pada multi terjadi pada permulaan persalinan 

Kepala masuk pintu atas panggul dengan sumbu kepala janin 

dapat tegak lurus dengan pintu atas panggul (sinklitismus), atau 

miring / membentuk sudut dengan pintu atas panggul 

(asinklitismus anterior / posterior). 

2) Desent 

Penurunan kepala janin ke dalam rongga panggul akibat tekanan 

langsung dari his dan daerah fundus ke arah daerah bokong, 

tekanan dari amnion, kontraksi otot dinding perut dan diafragma   

(mengejan), dan badan janin terjadi ekstensi dan menegang. 

3) Flexion 

Terjadi flexi penuh / sempurna sehingga sumbu panjang kepala 

sejajar sumbu panggul dan membantu penurunan kepala 

selanjutnya. 
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4) Internal rotation 

Putaran paksi dalam selalu disertai dengan turunnya kepala, putaran 

ubun – ubun kecil ke arah depan (ke bawah simfisis pubis), 

membawa kepala melewati distansia interspinarum dengan diameter 

biparietalis. 

5) Extension 

Dengan kontraksi perut yang adekuat kepala semakin turun dan 

menyebabkan perineum distensi. Pada saat ini puncak kepala 

berada di simfisis dan dengan kontraksi yang kuat akan mendorong 

kepala ekspulsi dan melewati introitus vagina. 

Ekstensi terjadi setelah kepala mencapai vulva, terjadi ekstensi 

setelah oksiput melewati bawah simfisis pubis bagian posterior. 

6) External rotation 

Setelah kepala lahir bayi akan melakukan putaran kembali ke arah 

punggung untuk menghilangkan torsi pada leher. Putaran paksi luar 

disebabkan ukuran bahu menempatkan diri dalam diameter 

anteroposterior dari PAP. Bahu depan menyusul lahir, diikuti seluruh 

badan bayi. 

7) Ekspulsi 

Setelah putaran paksi luar, bahu depan di bawah simfisis menjadi 

hipomoklion kelahiran bahu belakang, bahu depan menyusul lahir, 

diikuti seluruh badan bayi. (Icesmi Sukarni dkk, 2013). 

4. Tanda – tanda persalinan 

1) Adanya kenceng-kenceng yang semakin lama semakin teratur 

2) Nyeri pada bagian pinggang 
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3) Keluarnya lendir darah 

5. Fase – fase persalinan normal 

a. Persalinan kala I 

Kala I persalinan dimulai dari adanya kontraksi uterus dan 

pembukaan hingga mencapai pembukaan lengkap. Terbagi 

menjadi 2 fase yaitu fase laten dan fase aktif. 

Fase laten persalinan adalah dimulai dari awal kontraksi 

yang menyebabkan pembukaan servik hingga pembukaan 4 cm, 

biasanya berlangsung selama 8 jam. 

Fase aktif persalinan adalah servik membuka dari 4 cm 

sampai 10 cm, biasanya dengan kecepatan 1 cm atau lebih per 

jam hingga pembukaan lengkap terjadi penurunan bagian 

terbawah janin. Fase aktif dibagi 3 fase yaitu fase akselerasi 

dalam waktu 2 jam pembukaan 3 cm menjadi 4 cm. Fase dilatasi 

maksimal dalam waktu 2 jam dari 4 cm menjadi 9 cm. Fase 

deselerasi dalam waktu 2 jam dari 9 cm menjadi pembukaan 

lengkap. Hal itu terjadi pada primigravida, pada multigravida dapat 

terjadi hal serupa namum biasanya fase laten, fase aktif, dan fase 

deselerasi terjadi lebih pendek. 

b. Fisiologi kala I 

Kontraksi uterus pada persalinan merupakan kontraksi otot 

yang fisiologis yang menimbulkan nyeri pada tubuh. Kontraksi ini 

merupakan kontraksi yang involunter karena di bawah pengaruh 

saraf intrinsik sehingga ibu tidak memiliki kendali fisiologis 

terhadap frekuensi dan durasi. 
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1) Perubahan – perubahan fisiologi kala I 

a) Perubahan hormon 

b) Perubahan pada vagina dan dasar panggul 

c) Perubahan serviks : pendataran dan pembukaan 

d) Perubahan uterus 

e) Penurunan janin 

2) Keadaan psikologis ibu bersalin kala I 

a) Rasa takut 

b)  Stres 

c)  Ketidaknyamanan 

d)  Cemas 

e)  Marah – marah 

3) Kebutuhan dasar ibu bersalin kala I 

a) Kebutuhan akan rasa aman dan nyaman 

b) Nutrisi 

c) Kebutuhan privasi 

d) Kebutuhan dukungan emosional, sosial, dan spiritual 

Tabel 2.1 Pemantauan kala I 

Kemajuan Persalinan Keadaan Ibu Keadaan Janin 
His / kontraksi : 
 

a) Tanda vital 
 

a) Periksa denyut 
jantung janin 
setiap setengah 
jam pada fase aktif 

 
a) Frekuensi 
 

b) Status kandung kemih 
 

Jika selaput ketuban 
pecah periksa : 

 
b) Lamanya 
 

c) Pemberian makanan / 
minuman 

 

a) Warna cairan 
(adanya 
mekonium) 

 
c) Kekuatan Kontrol tensi setiap 4 jam b) Kepekatan 
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Kontrol setengah jam 
sekali pada fase aktif 
 

Perubahan perilaku : 
dehidrasi / lemah, 
kebutuhan akan dukungan. 

c) Jumlah cairan 
 

Pemeriksaan vagina : 

 

 d) Molase 

a) Pembukaan serviks 
 
b) Penipisan serviks 

 

  

c) Penurunan bagian 
terendah 

 

  

d) Molase 
 

  

Kontrol setiap 4 jam   

Tabel 2. 2 Diagnosis Persalinan Kala II 

Kategori  Keterangan 
 

Sudah dalam persalinan (inpartu) 
 
 
 
 
Kemajuan persalinan normal 
 
Persalinan bermasalah 
 
Kegawatdaruratan saat persalinan 

Ada tanda – tanda persalinan : 
a) Pembukaan serviks > 3 cm 
b) His adekuat (teratur, minimal 2 kali 

dalam 10 menit selama 40 detik) 
c) Lendir darah dari vagina 

Kemajuan berjalan sesuai dengan partograf 
Seperti : kemajuan persalinan yang tidak 
sesuai dengan partograf, melewati garis 
waspada 
Seperti : preeklamsia, eklamsia, perdarahan, 
gawat janin. 

(Abdul Bari Saifuddin, 2009) 

Tabel 2. 3 Asuhan Kebidanan pada Persalinan Kala II 

Tindakan Deskripsi dan keterangan 
Menghadirkan orang terdekat 
pasien, misalnya suami, keluarga 
atau teman dekat 

Dukungan yang dapat diberikan : 
a) Menghisap keringat 
b) Menemani / membimbing jalan – jalan 

(mobilisasi) 
c) Memberikan minum 
d) Merubah posisi 
e) Memijat atau menggosok pinggang 

Mengatur aktivitas dan posisi ibu a) Ibu diperbolehkan melakukan aktivitas 
sesuai dengan kesanggupannya 

b) Posisi sesuai dengan keinginan ibu, 
namun bila ibu ingin di tempat tidur 
sebaiknya tidak dianjurkan tidur dalam 
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posisi terlentang terus. 
Membimbing ibu untuk rileks 
sewaktu ada his 

Ibu diminta menarik nafas panjang, tahan 
nafas sebentar kemudian lepaskan dengan 
cara meniup sewaktu ada his 

Menjaga privasi ibu Penolong tetap menjaga hak privasi ibu dalam 

persalinan, antara lain menggunakan tirai, 

tidak menghadirkan orang lain tanpa seizin 

pasien / ibu. 

Penjelasan tentang kemajuan 
persalinan 

Menjelaskan kemajuan persalinan, perubahan 
yang terjadi dalam tubuh ibu, serta tindakan 
yang akan dilakukan dan hasil – hasil 
pemeriksaan 

Menjaga kebersihan diri Membolehkan ibu untuk mandi 
Menganjurkan ibu membasuh sekitar 
kemaluannya seusai buang air kecil / besar 

Mengatasi rasa panas Ibu bersalin biasanya merasa panas dan 
banyak berkeringat, dapat diatasi dengan : 

a) Gunakan kipas angin atau AC dalam 
kamar 

b) Menggunakan kipas biasa 
c) Menganjurkan ibu untuk mandi 

Masase  Jika ibu suka, lakukan pijatan / masase pada 
punggung atau mengusap perut dengan 
lembut 

Pemberian cukup minum Untuk memenuhi kebutuhan energi dan 
mencegah dehidrasi 

Mempertahankan kandung kemih 
tetap kosong 

Sarankan ibu untuk berkemih sesering 
mungkin 

Sentuhan 
 

Disesuaikan dengan keinginan ibu, 
memberikan sentuhan pada salah satu bagian 
tubuh ibu yang bertujaun untuk mengurangi 
rasa kesendirian ibu pada saat persalinan. 
 

 

c. Rujukan 

Pada kasus – kasus atau kegawatdaruratan yang melebihi 

ketrampilan dan kewenangan petugas kesehatan dalam 

mengelola maka harus di rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat 

yang memiliki kemampuan menangani kegawatdaruratan 

obstetrik. Bantuan awal adalah menstabilkan kondisi ibu sesuai 

dengan kebutuhan. Partograf atau rekam medik harus dibawa 

bersama dengan ibu, dan keluarga dianjurkan untuk menemani. 
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Petugas harus membawa obat – obatan yang diperlukan. (Abdul 

Bari Saifuddin, 2009) 

d. Fisiologi kala II 

Kala II dimulai dari pembukaan lengkap sampai bayi lahir. 

Perubahan fisiologis secara umum : his menjadi lebih sering dan 

kuat, timbul tenaga untuk meneran, perubahan dalam dasar 

panggul, lahirnya fetus. 

e. Tanda gejala persalinan kala II 

1) Ibu merasakan ingin meneran bersamaan dengan terjadinya 

kontraksi 

2) Ibu merasakan ada peningkatan tekanan pada rektum / 

vagina 

3) Perineum menonjol 

4) Vagina, vulva, dan sfingter ani membuka 

5) Meningkatnya pengeluaran lendir darah. 

f. Diagnosa persalinan kala II 

Diganosa kala II dapat ditegakan apabila pada pemeriksaan dalam 

ditemukan hasil pembukaan sudah lengkap dan kepala bayi sudah 

di introitus vagina atau kepala bayi sudah tampak di vulva dengan 

diameter 5 – 6 cm. (Icesmi Sukarni dkk, 2013) 

Tabel 2. 4 Penanganan Persalinan Kala II 

Tindakan  Deskripsi dan keterangan 

Memberikan dukungan terus menerus 
kepada ibu 

Menghadirkan seseorang untuk : 
a) Mendampingi ibu agar merasa 

nyaman 
b) Menawarkan minum, mengipasi, dan 

memijat ibu 
Menjaga kebersihan diri a) Ibu tetap dijaga kebersihannya agar 
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terhindar dari infeksi 
b) Bila ada darah lendir atau cairan 

ketuban segera dibersihkan 
Mengipasi dan masase Menambah kenyamanan bagi ibu 

Memberikan dukungan mental Untuk mengurangi kecemasan atau 
ketakutan ibu dengan cara : 

a) Menjaga privasi ibu 
b) Penjelasan tentang proses dan 

kemajuan persalinan 
c) Penjelasan tentang prosedur yang 

akan dilakukan dan keterlibatan ibu 
Mengatur posisi ibu Dalam memimpin mengedan dapat dipilih 

posisi berikut : 
a) Jongkok 
b) Menungging 
c) Tidur miring 
d) Setengah duduk 

Menjaga kandung kemih tetap kosong Ibu dianjurkan untuk berkemih sesering 
mungkin. Kandung kemih yang penuh dapat 
menghalangi turunnya kepala ke dalam 
rongga panggul  

Memberikan cukup minum Memberi tenaga dan mencegah dehidrasi 
Memimpin mengedan Ibu dipimpin mengedan selama his, anjurkan 

ibu untuk mengambil napas. 
Mengedan tanpa diselingi bernapas. 

Bernapas selama persalinan Minta ibu untuk bernapas selagi kontraksi 
ketika kepala akan lahir. Hal ini menjaga agar 
perineum meregang pelan dan mengontrol 
lahirnya kepala serta mencegah robekan. 

Pemantauan denyut jantung janin Periksa DJJ setelah setiap kali kontraksi 
untuk memastikan janin tidak mengalami 
bradikardi (<120). Selama mengedan yang 
lama akan terjadi pengurangan aliran darah 
dan oksigen ke janin. 

Melahirkan bayi Menolong kelahiran kepala 
a) Letakkan satu tangan ke kepala bayi 

agar defleksi tidak terlalu cepat 
b) Menahan perineum dengan satu 

tangan lainnya bila diperlukan 
c) Mengusap muka bayi untuk 

membersihkan dari kotoran lendir / 
darah 

Periksa tali pusat 
Bila lilitan tali pusat terlalu ketat diklem pada 
dua tempat kemudian gunting diantara kedua 
klem tersebut, sambil melindungi leher bayi. 
Melahirkan bahu dan anggota seluruhnya 

a) Tempatkan kedua tangan pada 
sisi kepala dan leher bayi 

b) Lakukan tarikan lembut ke atas 
untuk melahirkan bahu belakang 

c) Selipkan satu tangan ke bahu 
dan lengan bagian belakang bayi 
sambil menyangga kepala dan 
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selipkan satu tangan lainnya ke 
punggung bayi untuk 
mengeluarkan tubuh bayi 
seluruhnya 

d) Pegang bayi dengan erat agar 
tidak jatuh.  

  

 Tabel 2. 5 Manajemen aktif pada kala III 

Langkah – langkah inti Deskripsi dan keterangan 
Jepit dan gunting tali pusat sedini 
mungkin 

Dengan penjepitan tali pusat sedini mungkin 
akan memulai proses pelepasan plasenta 

Memberikan oksitosin Oksitosin merangsang uterus berkontraksi 
yang juga mempercepat pelepasan plasenta 
Oksitosin 10 U IM diberikan segera setelah 
bayi lahir jika sudah dipastikan hanya ada 
bayi tunggal. Oksitosin dapat diulangi apabila 
setelah 15 menit belum ada tanda pelepasan 
plasenta 

Melakukan penegangan tali pusat 
terkendali atau PTT 

PTT mempercepat kelahiran plasenta begitu 
sudah terlepas : 

 Satu tangan diletakkan pada korpus 
uteri tepat di atas simfisis pubis. 
Selama kontraksi tangan mendorong 
korpus uteri dengan gerakan dorso 
kranial. 

 Tangan yang satu memegang tali 
pusat dekat pembukaan vagina dan 
melakukan tarikan tali pusat yang 
terus menerus. 

PTT dilakukan hanya selama uterus 
berkontraksi. Tangan pada uterus merasakan 
kontraksi, ibu juga dapat memberitahu 
petugas ketika ia mersakan kontraksi. Ketika 
uterus sedang tidak berkontraksi, tangan 
petugas dapat tetap berada pada uterus, 
tetapi bukan melakukan PTT. Ulangi langkah 
– langkha PTT pada setiap kontraksi sampai 
plasenta terlepas. 
Begitu plasenta terlepas keluarkan dari jalan 
lahir dengan menggerakkan tangan atau 
klem pada tali pusat mendekati plasenta, 

Bayi dikeringkan dan dihangatkan 
dari kepala sampai seluruh tubuh 

Setelah bayi lahir segera dikeringkan dan 
diselimuti dengan menggunakan handuk atau 
sejenisnya, letakkan pada perut ibu dan lakukan 
IMD 

Merangsang bayi a) Biasanya dengan melakukan 
pengeringan cukup memberikan 
rangsangan pada bayi 

b) Dilakukan dengan cara mengusa –usap 
pada bagian punggung atau menepuk 
telapak kaki bayi. 
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keluarkan plasenta dengan gerakan ke 
bawah atau ke atas sesuai jalan lahir. Kedua 
tangan dapat memegang plasenta dan 
perlahan memutar plasenta searah jarum jam 
untuk mengeluarkan selaput ketuban. 

Masase fundus Segera setelah plasenta dan selaputnya 
dilahirkan masase fundus agar meinmbulkan 
kontraksi. Hal ini dapat mengurangi 
pengeluaran darah dan mencegah 
perdarahan postpartum.  

 

g. Fisiologi kala IV 

Dimulai dari saat lahirnya plasenta sampai 2 jam pertama post 

partum. Tujuan asuhan persalinan adalah memberikan asuhan 

yang memadai selama persalinan dalam upaya mencapai 

pertolongan persalinan yang bersih dan aman. 

 Tabel 2. 6 Pemantauan kala IV 

Periksa  Deskripsi  
Fundus  Periksa fundus : 

a) Setiap 15 menit pada jam pertama 
setelah persalinan 

b) Setiap 30 menit pada jam kedua 
setelah persalinan 

c) Masase fundus jika perlu untuk 
menimbulkan kontraksi 

Plasenta  Periksa kelengkapan plasenta untuk 
memastikan tidak ada bagian yang tertinggal 
dalam uterus 

Selaput ketuban Periksa kelengkapan plasenta untuk 
memastikan tidak ada bagian yang tertinggal 
dalam uterus 

Perineum  Periksa luka robekan pada perineum dan 
vagina yang membutuhkan jahitan 

Memperkirakan pengeluaran darah Dengan memperkirakan darah yang 
menyerap pada kain atau dengan 
menentukan berapa banyak kantong darah 
yang dapat terisi. 

Lokhia  Periksa apakah ada darah keluar langsung 
pada saat memeriksa uterus. Jika uterus 
berkontraksi kuat, lokhia kemungkinan tidak 
lebih dari menstruasi. 

Kandung kemih Periksa untuk memastikan kandung kemih 
tidak penuh. Kandung kemih yang penuh 
mendorong uterus ke atas dan menghalangi 
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uterus berkontraksi sepenuhnya. 
Kondisi ibu Periksa setiap 15 menit pada jam pertama 

dan setiap 30 menit pada jam kedua setelah 
persalinan. 

Kondisi bayi baru lahir Apakah bayi bernapas dengan baik? 
Apakah bayi kering dan hangat ? 
Apakah bayi siap disusui ? 
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C. 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 dengan 42 minggu, dengan berat badan 2500 – 4000 gram, nilai 

Apgar > 7 dan tanpa cacat bawaan. 

1. Ciri – ciri bayi baru lahir 

1) Lahir aterm antara 37 – 42 minggu 

2) Berat badan 2500 – 4000 gram 

3) Panjang lahir 48 – 52 cm 

4) Lingkar dada 30 – 38 cm 

5) Lingkar kepala 33 – 35 cm 

6) Lingkar lengan 11 – 12 cm 

7) Frekuensi denyut jantung 120 – 160 x / menit 

8) Kulit kemerah – merahan dan licin karena subcutan yang cukup 

9) Rambut lanugo tidak terlihat dan rambut kepala biasanya telah sempurna 

10) Kuku agak panjang dan lemas 

11) Nilai APGAR > 7 

12) Gerakan aktif 

13) Bayi lahir langsung menangis kuat 

14) Genetalia : pada laki – laki kematangan ditandai dengan testis yang 

berada pada skrotum dan penis yang berlubang, sedangkan pada 

perempuan ditandai dengan vagina dan uterus yang berlubang serta labia 

mayora menutupi labia minora. 

15) Reflek rooting sudah terbentuk dengan baik 

16) Reflek sucking sudah terbentuk dengan baik 
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17) Reflek grasping sudah baik 

18) Reflek morro sudah baik 

19) Eliminasi baik, urine dan mekonium keluar dalam 24 jam pertama 

2. Tahapan bayi baru lahir 

1) Tahap I terjadi segera setelah lahir, selama menit – menit pertama 

kelahiran. Pada tahap ini digunakan untuk system scoring apgar untuk 

fisik dan scoring gray untuk interaksi bayi dan ibu 

2) Tahap II disebut tahap transisional reaktivitas. Pada tahap II dilakukan 

pengkajian selama 24 jam pertama terhadap adanya perubahan perilaku 

3) Tahap III disebut tahap periodik, pengkajian dilakukan setelah 24 jam 

pertama yang meliputi pemeriksaan seluruh tubuh 

3. Periode masa transisi pada bayi baru lahir 

1) Periode reaktivitas I (30 menit pertama setelah lahir) 

Pada awal stadium ini aktivitas sistem saraf simpatif menonjol, yang 

ditandai oleh : 

a. Sistem kardiovaskuler 

a) Detak jantung cepat tapi tidak teratur, suara jantung keras dan 

kuat 

b) Tali pusat masih berdenyut 

c) Warna kulit masih kebiru – biruan, yang diselingi warna merah 

waktu menangis 

b. Traktus respiratorrus 

a) Pernafasan cepat dan dangkal 

b) Terdapat ronchi dalam paru 
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c) Terlihat nafas cuping hidung, merintih, dan terlihat penarikan pada 

dinding thorax 

c.  Aktivitas 

a) Mulai membuka mata dan melakukan gerakan explorasi 

b) Tonus otot meningkat dengan gerakan yang makin mantap 

c) Ekstremitas atas dalam keadaan fleksi erat dan ekstremitas bawah 

dalam keadaan  extensi 

e. Fungsi usus 

a) Peristaltik usus semula tidak ada 

b) Mekonium biasanya sudah keluar waktu lahir 

Menjelang akhir stadium ini aktivitas sistem para simpatik juga 

aktif, yang ditandai dengan : 

f. Detak jantung menjadi teratur dan frekuensi menurun 

g. Tali pusat berhenti berdenyut 

h. Ujung ekstremitas kebiru – biruan 

i. Menghasilkan lendir encer dan jernih, sehingga perlu dihisap lagi 

Selanjutnya terjadi penurunan aktivitas sistem saraf otonom baik 

yang simpatik maupun para simpatik hingga harus hati – hati karena 

kebanyakan bayi tidak peka terhadap rangsangan dari luar maupun 

dari dalam. 

Secara klinis akan terlihat : 

a) Detak jantung menurun 

b) Frekuensi pernafasan menurun 
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c) Suhu tubuh rendah 

d) Lendir mulut tidak ada 

e) Ronchi paru tidak ada 

f) Aktivitas otot dan tonus menurun 

g) Bayi tertidur 

Pada saat ini kita perlu berhati – hati agar suhu tubuh tidak terus 

menurun. 

2) Periode reaktivitas II (periode ini berlangsung 2 – 5 jam) 

Pada periode ini bayi terbangun dari tidur yang nyenyak, sistem saraf 

otonom meningkat lagi. Periode ini ditandai dengan : 

a) Kegiatan system saraf para simpatik dan simpatik bergantian 

secara teratur 

b) Bayi menjadi peka terhadap rangsangan dari dalam maupun 

dari luar 

c) Pernafasan terlihat tidak teratur kadang cepat dalam atau 

dangkal 

d) Detak jantung tidak teratur 

e) Reflek gumoh aktif 

f) Periode ini berakhir ketika lender pernafasan berkurang 

3) Periode III (periode ini berlangsung 12 sampai 24 jam) 

Kedua pengkajian keadaan fisik tersebut untuk memastikan bayi dalam 

keadaan normal / mengalami penyimpangan. 
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4. Penanganan bayi baru lahir 

1) Membersihkan jalan nafas 

2) Memotong tali pusat 

3) Mempertahankan suhu bayi 

4) Memberi vitamin K 

5) Memberi obat tetes / salep mata 

5. Pemantauan bayi baru lahir 

1) Dua jam pertama sesudah lahir 

a) Kemampuan menghisap kuat atau lemah 

b) Bayi tampak aktif atau lunglai 

c) Bayi kemerahan atau biru 

2) Sebelum penolong persalinan meninggalkan ibu dan bayinya 

Penolong persalinan melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap ada 

tidaknya masalah kesehatan yang memerlukan tindak lanjut, seperti : 

a) Bayi kecil untuk masa kehamilan atau bayi kurang bulan 

b) Gangguan pernapasan 

c) Hipotermia 

d) Infeksi 

e) Cacat bawaan dan trauma lahir 

6. Asuhan pada bayi baru lahir 

1) Pemantauan 2 jam pada bayi baru lahir  

Melihat kemampuan bayi menghisap dengan kuat, bayi tampak aktif atau 

lunglai, dan warna kulit bayi kemerahan atau biru. Seorang bidan sebelum 

meninggalkan pasien terutama bayi harus melihat apakah terdapat 
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gangguan pernafasan, hipotermi, infeksi dan cacat bawaan (Prawiroharjo, 

2008). 

2) Asuhan bayi baru lahir pada 0-6 jam 

Asuhan bayi baru lahir normal, dilaksanakan segera setelah lahir, dan 

diletakkan didekat ibu serta dalam ruangan yang sama. Asuhan bayi baru 

lahir dengan komplikasi dilaksanakan satu ruangan dengan ibunya atau 

diruang khusus. (Direktorat Kesehatan Khusus, 2010) 

3) Asuhan pada bayi baru lahir 2-6 hari 

Pemeriksaan pada bayi baru lahir meliputi 

a. Menilai pertumbuhan bayi. Cara yang paling mudah dan paling sering 

digunakan untuk memantau dan menilai pertumbuhan adalah kenaikan 

berat badan 

b. Pemberian minum dan cairan. Pastikan bayi diberi minum sesegera 

mungkin setelah lahir dan menganjurkan ibu untuk memberikan ASI 

dini dan secara eksklusif, kemudian jelaskan pada ibu dan keluarga 

manfaat pemberian ASI dini dan perkembangan bayi. (Sudarti, 2010). 

4) Asuhan pada bayi baru lahir 6-28 hari 

a. Pemeriksaan neonatus pada periode ini dapat dilaksanakan di 

pelayanan kesehatan atau melalui kunjungan rumah untuk tenaga 

kesehatan. 

b. Pemeriksaan neonatus dilakukan didekat ibu, bayi didampingi ibu atau 

keluarga pada saat diperiksa atau diberikan pelayanan kesehatan. 
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5) Asuhan bayi baru lahir dirumah. 

Pelayanan kesehatan neonatus sedikitnya dilakukan 3 kali yaitu KN I 

pada 6 - 48 jam, KN II pada 3 - 7 hari dan KN III pada 8 - 28 hari. 

(Direktorat Kesehatan Khusus, 2010) 

6) Asuhan pada bayi 6 minggu pertama 

Asuhan yang diberikan pada bayi berusia 6 minggu pertama yaitu dengan 

cara mempertahankan suhu normal bayi.  Mempertahankan suhu bayi 

agar tetap normal yaitu dengan cara Kangaroo Mother Care (KMC) atau 

yang disebut perawatan bayi lekat. KMC adalah kontak kulit diantara ibu 

dan bayi secara dini, terus menerus dan dikombinasikan dengan 

pemberian ASI ekslusif. Tujuannya adalah agar bayi tetap hangat. 

Kunjungan bayi ini diberikan pendidikan kesehatan tentang imunisasi. 

(Varney, 2007) 
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D. NIFAS 

1. Masa nifas dimulai dari lahirnya plasenta dan berakhir saat alat kandungan 

kembali seperti keadaan sebelum hamil. Masa nifas dimulai dari 2 jam setelah 

lahirnya plasenta sampai dengan 6 minggu setelah itu.  

2. Fisiologi kala IV 

a) Tanda vital 

Dalam dua jam setelah persalinan tekanan darah, suhu, nadi, pernapasan 

kembali normal. Ada sedikit kenaikan pada suhu dikarenakan faktor 

kelelahan dan kurangnya cairan, namun apabila intake cairan baik maka 

suhu akan berangsur normal. 

b) Gemetar  

Gemetar terjadi karena hilangnya ketegangan dan energi selama 

melahirkan dan merupakan hal fisiologis sepanjang suhu kurang dari 38° 

c dan tidak dijumpai tanda-tanda infeksi. 

c) Sistem gastrointestinal 

Selama dua jam setelah persalinan kadang dijumpai pasien merasa mual 

dan muntah, untuk itu posisi tubuh memungkinkan dapat mencegah 

terjadinya aspirasi corpus aleanum ke saluran pernapasan. 

d) Sistem renal 

Selama 2 – 4 jam pasca persalinan sering dijumpai kandung kemih dalam 

kondisi penuh dan mengalami pembesaran. Hal ini disebabkan karena 

tekanan pada uterus saat persalinan, karena itu untuk lebih meringkan 

pada saat persalinan diusahakan kandung kemih dalam kondisi kosong 

untuk mencegah trauma. Setelah persalinan sebaiknya juga dalam 
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kondisi kosong agar kontraksi yang dihasilkan baik dan mencegah 

adanya perdarahan dan nyeri. 

e) Sistem serviks 

Terjadi perubahan pada serviks segera setelah bayi lahir. Perubahan ini 

terjadi karena uterus berkontraksi sedangkan serviks tidak sehingga 

seolah-olah pada perbatasan antara uterus dan serviks berbentuk 

semacam cincin. Serviks berwarna merah kehitaman karena penuh 

dengan pembuluh darah. Konsistensi lunak, kadang-kadang terdapat 

laserasi atau perlukaan kecil. 

f) Perineum 

Segera setelah melahirkan perineum menjadi kendur karena sebelumnya 

teregang oleh tekanan bayi yang dilahirkan. Pada hari ke 5 postpartum 

perineum tonus ototnya akan kemballi namun tetap lebih kendur 

dibandingkan dengan sebelum hamil. 

g) Vulva dan vagina 

Vulva dan vagina mengalami peregangan yang sangat besar pada proses 

persalinan. Setelah 3 minggu vulva dan vagina kembali pada keadaan 

sebelum hamil.dan rugae dalam vagina akan muncul kembali sementara 

labia menjadi lebih menonjol. 

h) Pengeluaran ASI 

Dengan menurunnya hormon estrogen, progesteron, dan human placenta 

lactogen hormon setelah plasenta lahir, prolaktin dapat merangsang 

terbentuknya ASI dan mengeluarkannya ke dalam alveoli bahkan sampai 

ke duktus kelenjar ASI. 
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3. Tahapan masa nifas 

1) Puerperium dini 

Kepulihan dimana ibu diperbolehkan berdiri dan berjalan, serta 

menjalankan aktivitas layaknya wanita normal lainnya. 

2) Puerperium intermediate 

Suatu kepulihan menyeluruh alat – alat genetalia yang lamanya sekitar 6 

– 8 minggu 

3) Puerperium remote 

Waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna terutama apabila 

ibu selama hamil atau persalinan mempunyai komplikasi. 

4. Kunjungan masa nifas 

Kunjungan masa nifas paling sedikit dilakukan 4 kali kunjungan untuk menilai 

keadaan ibu dan bayi baru lahir dan untuk mencegah, mendeteksi serta 

menangani masalah-masalah yang terjadi. Frekuensi kunjungan masa nifas 

yaitu : 

1.) Kunjungan pertama 6-8 jam pasca persalinan  

Tujuan : 

a) Mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri 

b) Mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan, rujuk jika 

perdarahan berlanjut 

c) Memberikan konseling pada ibu atau salah satu anggota keluarga 

bagaimana pencegahan 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 untuk 2 jam pertama setelah 

kelahiran, atau sampai ibu dan bayi dalam keadaan stabil 

2.) Kunjungan kedua 6 hari pasca persalinan  

Tujuan: 

a) Memastikan involusi utreri berjalan normal: uterus berkontraksi 

dengan baik, tinggi fundus dibawah umbilicus, tidak ada perdarahan 

abnormal, tidak berbau. 

b) Menilai adanya tanda infeksi, demam atau perdarahan abnormal 

c) Memastikan ibu mendapatkan gizi cukup, cairan dan isirahat 

d) Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak memperlihatkan 

tanda-tanda penyulit. 

e) Memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi, 

perawatan tali pusat, menjaga bayi tetap hangat dan perawatan 

bayi sehari-hari 

3.) Kunjungan ketiga 2 minggu pasca persalinan  

Tujuan:  

a) Memastikan involusi utreri berjalan normal: uterus berkontraksi 

dengan baik, tinggi fundus dibawah umbilicus, tidak ada perdarahan 

abnormal, tidak berbau. 

b) Menilai adanya tanda infeksi, demam atau perdarahan abnormal 

c) Memastikan ibu mendapatkan gizi cukup, cairan dan isirahat 

d) Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak memperlihatkan 

tanda-tanda penyulit. 
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e) Memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi, 

perawatan tali pusat, menjaga bayi tetap hangat dan perawatan 

bayi sehari-hari 

4.) Kunjungan keempat 6 minggu pasca persalinan  

Tujuan:  

a) Menanyakan pada ibu mengenai penyulit-penyulit yang dialami oleh 

ibu maupun bayi 

b) Memberikan konseling untuk menggunakan KB secara dini 

(Saifuddin, 2010) 

5. Peran dan tanggung jawab bidan dalam masa nifas 

1) Berikan dukungan selama masa nifas sesuai dengan kebutuhan untuk 

mengurangi ketegangan fisik dan psikologis selama mas nifas 

2) Sebagai promotor hubungan antara ibu, bayi, serta keluarga 

3) Mendorong ibu untuk menyusui bayinya dengan meningkatkan rasa 

nyaman 

4) Mendeteksi komplikasi dan rencana rujukan 

5) Memberikan konseling yang berhubungan dengan masa nifas 

6) Memberikan asuhan secara profesional 
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E. KELUARGA BERENCANA 

1. Kontrasepsi 

Kontrasepsi adalah usaha untuk mencegah terjadinya kehamilan. Usaha 

tersebut dapat bersifat sementara maupun permanen. 

2. Jenis kontrasepsi 

a. Kontrasespi tanpa menggunakan alat – alat / obat – obat 

a) Senggama terputus 

Penarikan penis dari vagina sebelum terjadi ejakulasi. 

Keuntungannya cara ini tidak memerlukan biaya, alat – alat maupun 

persiapan, akan tetapi kekurangannya untuk mensukseskan cara ini 

dibutuhkan pengendalian yang besar dari pihak pria. 

Keterbatasan : efektifitas bergantung pada kesediaan pasangan 

untuk melakukan senggama terputus setiap melaksanakannya (angka 

kegagalan 4 – 18 kehamilan per 100 perempuan per tahun), efektifitas 

akan jauh menurun apabila sperma dalam 24 jam sejak ejakulasi 

masih melekat pada penis, memutus kenikmatan dalam hubungan 

seksual. 

Indikasi : pria yang ingin berpartisipasi aktif dalam KB, pasangan 

yang taat beragama atau mempunyai alasan filosofi untuk tidak 

menggunakan metode – metode lain, pasangan yang memerlukan 

kontrasepsi dengan segera, pasangan yang memerlukan metode 

sementara sambil menunggu metode yang lain, pasangan yang 

membutuhkan metode pendukung, pasangan yang melakukan 

hubungan seksual tidak teratur. 
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 Kontraindikasi : pria dengan pengalaman ejakulasi dini, pria yang 

sulit melakukan senggama terputus, pria yang memiliki kelainan fisik 

atau psikologis, perempuan yang mempunyai pasangan yang sulit 

bekerja sama, pasangan yang kurang dapat saling berkomunikasi, 

pasangan yang tidak bersedia melakukan metode ini. 

b) Metode kalender / pantang berkala 

Prinsip pantang berkala adalah tidak melakukan koitus pada masa 

subur istri. Cara menentukan masa aman : catat siklus haid selama 3 

bulan terakhir, kemudian tentukan siklus terpendek dan terpanjang. 

Siklus terpendek dikurangi dengan 28 hari, dan siklus terpanjang 

dikurangi dengan 11 hari. Dua angka yang didapat merupakan range 

masa subur. 

b. Kontrasepsi sederhana dengan alat 

a) Kondom 

Prinsip kerja kondom adalah sebagai perisai dari penis sewaktu 

melakukan koitus, dan mencegah pengumpulan sperma dalam vagina. 

Keuntungan kondom, selain memberikan perlindungan terhadap 

penyakit kelamin juga dapat digunakan untuk kontrasepsi. 

Kekurangannya mengurangi kenikmatan saat koitus. 

Kontraindikasi : alergi terhadap karet kondom. Efek samping pada 

beberapa kasus terdapat reaksi alergi terhadap kondom karet. 

c. Kontrasepsi hormonal pil 

a) Pil oral kombinasi 

1) Mengandung estrogen dan progesteron 
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2) Cara kerja : menekan ovulasi, mencegah implantasi, lendir serviks 

mengental, pergerakan tuba terganggu sehingga transport telur 

dengan sendirinya akan terganggu. 

3) Keuntungan : risiko terhadap kesehatan kecil, tidak mengganggu 

hubungan seksual, siklus haid menjadi teratur, kesuburan akan 

segera kembali setelah penggunaan pil dihentikan. 

4) Kerugian : mahal, dan membosankan karena harus diminum setiap 

hari, tidak boleh diberikan pada wanita menyusui, tidak mencegah 

PMS, HIV / AIDS 

5) Efek samping : amenore, mual, pusing, muntah 

6) Kontraindikasi : kehamilan, tromboflebitis, gangguan tromboemboli, 

cedera serebrovaskular, penyakit pembuluh darah otak, atau arteri 

koroner, kerusakan hati, kerusakan fungsi hati, atau hepatitis akut, 

tumor maligna atau benigna, perdarahan genitalia abnormal yang 

tidak terdiagnosis, karsinoma payudara, karsinoma endometrium, 

sakit kepala migran klasik, wanita perokok usia diatas 35 tahun, dan 

diabetes melitus. 

d. Kontrasepsi hormonal suntik 

1) Cara kerja : menekan ovulasi, membuat lendir serviks menjadi 

kental sehingga penetrasi sperma terganggu, perubahan pada 

endometrium sehingga implantasi terganggu, menghambat 

transportasi gamet oleh tuba. 

2) Keuntungan kontrasepsi : risiko terhadap kesehatan kecil, jangka 

panjang, tidak berpengaruh terhadap hubungan suami istri. 
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Keuntungan non kontrasepsi : mengurangi jumlah perdarahan, nyeri 

haid, dan mencegah anemia, mencegah kanker ovarium, dan 

kanker endometrium, mengurangi payudara jinak dan kista ovarium, 

mencegah kehamilan ektopik. 

3) Kerugian : ketergantungan klien terhadap pelayanan kesehatan, 

klien harus kembali 1 bulan kemudian untuk mendapatkan suntikan 

kembali, efektifitasnya berkurang bila digunakan bersamaan dengan 

obat – obatan epilepsi, tidak menjamin perlindungan terhadap 

penularan IMS 

4) Indikasi : usia produktif, telah memiliki anak, menghendaki 

kontrasepsi jangka panjang dan yang memiliki efektivitas tinggi, 

menyusui dan membutuhkan kontrasepsi yang sesuai, setelah 

melahirkan dan tidak menyusui, setelah abortus atau keguguran, 

telah memiliki banyak anak tetapi belum menghendaki tubektomi, 

perokok, tekanan darah < 180 / 110 mmHg dengan masalah 

gangguan pembekuan darah atau dengan anemia bulan sabit, tidak 

dapat menggunakan kontrasepsi yang mengandung estrogen, 

sering lupa menggunakan pil kontrasepsi, anemia defisiensi besi, 

mendekati usia menopause yang tidak mau atau tidak boleh 

menggunakan pil kontrasepsi kombinasi. 

5) Kontraindikasi : hamil atau dicurigai hamil, memiliki riwayat 

perdarahan pervaginam yang belum jelas penyebabnya, tidak dapat 

menerima terjadinya gangguan haid terutama amenore, menderita 

kanker payudara atau riwayat kanker payudara, menderita diabetes 

melitus disertai komplikasi. 
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e. Kontrasepsi hormonal implan 

1) Adalah metode kontrasepsi yang diinsersikan pada bagian 

subdermal, yang hanya mengandung progestin dengan masa kerja 

panjang, dosis rendah. 

2) Cara kerja : lendir serviks mengental, mengganggu proses 

pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi implantasi, 

menekan ovulasi. 

3) Keuntungan : daya guna tinggi, perlindungan jangka panjang, 

pengembalian kesuburan yang cepat, tidak memerlukan 

pemeriksaan dalam, bebas dari pengaruh estrogen, tidak 

mengganggu kegiatan senggama, tidak mengganggu ASI, klien 

hanya kembali ke klinik apabila ada keluhan, dapat dicabut setiap 

saat, mengurangi jumlah darah haid, mengurangi / memperbaiki 

anemia. 

4) Kerugian : nyeri kepala, peningkatan berat badan, jerawat, 

perubahan perasaan atau kegelisahan, membutuhkan tindakan 

pembedahan minor untuk insersi dan pencabutan. 

5) Indikasi : perempuan pada usia produktif, telah memilik anak 

ataupun belum, menghendaki kontrasepsi yang memliki efektivitas 

tinggi dan menghendaki pencegahan jangka panjang, menyusui dan 

membutuhkan kontrasepsi, pascapersalinan dan tidak menyusui, 

pascakeguguran, tidak menginginkan anak algi tetapi menolak 

sterilisasi, riwayat kehamilan ektopik, tekanan darah dibawah 180 / 

110 mmHg dengan masalah pembekuan darah atau anemia bulan 

sabit, perempuan yang tidak boleh menggunakan kontrasepsi 
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hormonal yang mengandung estrogen, perempuan yang sering lupa 

menggunakan pil. 

6) Kontraindikasi : hamil atau diduga hamil, perempuan dengan 

perdarahan pervaginam yang belum jelas penyebabnya, memiliki 

benjolan atau kanker payudara atau riwayat kanker payudara, 

perempuan yang tidak dapat menerima perubahan pola haid yang 

terjadi, memiliki miom uterus dan kanker payudara, mengalami 

gangguan toleransi glukosa. 

f. Intra uterine devices (IUD) 

1) Suatu alat kontrasepsi modern yang diletakkan dalam cavum uteri 

sebagai usaha kontrasepsi, menghalangi fertilisasi dan menyulitkan 

telur berimplantasi dalam uterus. 

2) Mekanisme kerja IUD 

Menghambat implantasi blastokist dalam endometrium. 

3) Keuntungan : efektifitasnya tinggi, tidak ada efek samping 

hormonal, dapat dipasang segera setelah partus, dapat digunakan 

hingga menopause, dapat dilepas kapanpun, tidak memiliki efek 

pengaruh sistemik, tidak ada interaksi dengan obat – obat, tidak 

mempengaruhi ASI, tidak mempengaruhi hubungan seksual. 

4) Kerugian : Tidak dapat mencegah PMS, HIV / AID 

5) Kontraindikasi : hamil atau diduga hamil, penyakit radang panggul 

aktif atau rekuren. 
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F. PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN 

1. SOAP 

S (subjektif) : apa yang dikatakan oleh klien 

Data subjektif merupakan pendokumentasian manajemen kebidanan 

menurut Helen Varney langkah pertama adalah pengkajian data, yang 

diperoleh melalui anamnesis. Data subjektif berhubungan dengan 

masalah dari sudut pandang pasien, kekhawatiran dan keluhan yang 

diutarakan pasien. Data subjektif ini nantinya akan meguatkan 

diagnosis. 

O (objektif) : apa yang dilihat dan dirasakan oleh bidan sewaktu 

melakukan pemeriksaan 

Data objektif merupakan pendokumentasian manajemen kebidanan 

menurut  Helen Varney  pertama (pengkajian data), terutama data 

yang diperoleh melalui hasil observasi dari pemeriksaan fisik pasien, 

pemeriksaan laboratorium / pemeriksaan diagnosis lain. Catatan 

medik dan informasi dari keluarga dapat dicatat dalam data objektif. 

Data ini sebagai bukti gejala klinis yang berhubungan dengan 

diagnosis. 

A (assesment) : kesimpulan apa yang dibuat dari data – data 

subjektif / objektif tersebut.  

 Merupakan pedokumentasian hasil analisis dan interpretasi dari data 

subjektif dan objektif.  

P (planning) : apa yang akan dilakukan berdasarkan hasil 

pengevaluasian tersebut. 
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Membuat perencanaan asuhan saait ini dan yang akan datang. 

Rencana asuhan disusun berdasarkan hasil analisis dan interpretasi 

data. 

2. Manajemen kebidanan menurut Helen Varney 

Langkah 1 : 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 dengan kebutuhan 

c. Meinjau catatan terbaru atau catatan sebelumnya 

d. Meninjau data laboratorium dan membandingkannya 

dengan hasil studi.  

Pada langkah ini dikumpulkan semua informasi yang akurat dari 

segala hal yang berhubungan dengan kondisi klien.  

Langkah 2 : interpretasi data dasar 

Pada langkah ini dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosis 

atau masalah, dan kebutuhan klien berdasarkan interpretasi yang 

benar atas dasar data – data yang telah diinterpretasikan sehingga 

ditemukan masalah atau diagnosis yang spesifik.  

Langkah 3 : mengidentifikasi diagnosis atau masalah potensial 

Mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain berdasarkan 

rangkaian masalah dan diagnosis yang telah diidentifikasi.   

Langkah 4 : mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan yang 

memerlukan penanganan segera 
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Langkah 4 ini bertujuan untuk mengidentifikasi atas perlunya tindakan 

yang dilakukan oleh bidan atau dokter untuk dikonsultasikan atau 

ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan yang lain sesuai 

dengan kondisi klien. 

Langkah 5 : merencanakan asuhan yang menyeluruh 

Pada langkah ini dilakukan asuhan secara menyeluruh. Langkah ini 

merupakan lanjutan dari manajemen terhadap diagnosis atau 

masalah yang telah  diidentifikasi atau diantisipasi.  

Langkah 6 : melaksanakan perencanaan 

Rencana asuhan yang menyeluruh harus dilaksanakan secara efisien 

dan aman. 

Langkah 7 : evaluasi 

Pada langkah ini dilakukan evaluasi efektivitas dari asuhan yang 

sudah diberikan, meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan, 

apakah benar – benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan 

sebagaimana telah diidentifikasi dalam  

masalah dan diagnosis.  

 

G. LANDASAN HUKUM KEWENANGAN BIDAN 

Peraturan mentri Kesehatan Republik Indonesia NO 1464 / MENKES / PER / 

X / 2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan : 

Pasal 9 

Dalam pasal ini tercantum bahwa bidan dalam menjalankan praktik, 

berwenang memberikan pelayanan yang meliputi pelayanan kesehatan ibu, 

anak, danpelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga 

berencana. 
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Pasal 10 

Dalam pasal ini menyatakan pelayanan kesehatan pada ibu meliputi 

:Pelayanan konseling pada masa pra hamil, antenatal pada kehamilan 

normal, persalinan normal, nifas normal, menyusui, danmasa antara dua 

kehamilan.Selain itu bidandalam memberikan pelayanan berwenang untuk 

melakukan episiotomi, penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II, Penanganan 

kegawat – daruratan dilanjutkan dengan perujukan, Pemberian tablet Fe 

pada ibu hamil, Pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas, Fasilitasi / 

bimbingan inisiasi menyusui dini dan promosi air susu ibu eksklusif, 

Pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala tiga dan postpartum, 

Penyuluhan dan konseling, Bimbingan pada ibu hamil, Pemberian surat 

keterangan kematian, danPemberian surat keterangan cuti bersalin. 

Pasal 11 

Bidan dalam memberikan pelayanan berwenang untuk :Melakukan asuhan 

bayi baru lahir normal termasuk resusitasi, pencegahan hipotermi, inisiasi 

menyusui dini, injeksi vitamin K1, perawatan bayi baru lahir pada masa 

neonatal (0 – 28 hari) dan perawatan tali pusat, Penanganan hipotermi pada 

bayi baru lahir dan segera rujuk, Penanganan kegawat – daruratan, 

dilanjutkan dengan perujukan, Pemberian imunisasi rutin sesuai dengan 

program pemerintah, Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita dan 

anak pra sekolah, Pemberian konseling dan penyuluhan, Pemberian surat 

keterangan kelahiran, danPemberian surat keterangan kematian 

Pasal 12 

Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan 

keluarga berencana berwenang untuk :Memberikan penyuluhan konseling 
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kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, danMemberikan 

alat kontrasepsi oral dan kondom 

Pasal 13 

Bidan menjalankan program pemerintah berwenang melakukan pelayanan 

kesehatan meliputi :Pemberian alat kontrasepsi suntikan, alat kontrasepsi 

dalam rahim, dan memberikan alat kontrasepsi bawah kulit, Asuhan antenatal 

terintregrasi dengan intervensi khusus penyakit kronis tertentu dilakukan 

dibawah supervisi dokter, Penanganan bayi dan anak balita sakit sesuai 

dengan pedoman yang ditetapkan, Melakukan pembinaan peran serta 

masyarakat di bidang kesehatan ibu dan anak, anak usia sekolah dan 

remaja, dan penyehatan lingkungan,Pemantauan tumbuh kembang bayi, 

anak balita, anak pra sekolah dan anak sekolah dll. 
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