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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  
A. TINJAUAN TEORI MEDIS 

1. Kehamilan 

a. Definisi  

Masa kehamilan dimulai dari konsepsi lahirnya janin.Lamanya 

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

dari hari pertama haid terakhir. (Prawiroharjo, 2008;89).  

Kehamilaan di definisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan 

dari spermatozoa dan ovum dilanjutkan dengan nidasi implantasi. 

(Prawiroharjo S,2008; 213). 

Proses kehamilan merupakan matarantai yang 

bersinambungan dan terdiri dari ovulasi, migrasi spermatozoa dan 

ovum, konsepsi dan pertumbuhan zigot, nidasi (implantasi) pada 

uterus, pembentukan plasenta dan tumbuh kembang hasil konsepsi 

sampai aterm. (Manuaba, 2010; 75). 

Dari beberapa pengertian kehamilan di atas maka dapat 

disimpulkan pengertian kehamilan merupakan bertemunya sel telur 

atau ovum wanita dengan sel benih atau spermatozoa pria di tuba 

falopi dan terjadi pembuahan. 

b. Tanda kehamilan 

1.) Tanda yang tidak pasti/tanda mungkin kehamilan meliputi : 

(1) Amenorea (terlambat haid) 

(2) Mual dan muntah (morning sickness) 

(3) Mastodinia (rasa kencang dan sakit pada payudara kerena 

payudara membesar) 
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(4) Quickening (persepsi gerakan janin pertama) 

(5) Frekuensi kencing (sering buang air kecil) 

(6) Konstipasi (efek relaksai progesterone) 

(7) Perubahan berat badan (pada kehamilan 2-3 bulan berat badan 

menurun karena nafsu makan menurun dan mual muntah) 

(8) Perubahan temperatur basal (kenaikan temperature basal lebih 

dari 3 minggu) 

(9) Perubahan warna kulit antara lain chloasma (warna kulit 

kehitaman pada dahi, punggung, hidung dan kulit daerah tulang 

pipi), pada daerah areola dan putting payudara, pada daerah 

abdomen dan payudara yang biasa disebut strie gravidarum. 

(10) Perubahan payudara (akibat stimulasi prolaktin dan HPL, 

payudara mensekresi kolostrum, biasanya setelah kehamilan > 16 

minggu) 

(11) Perubahan pada uterus (perubahan pada ukuran, bentuk dan 

konsistensi) 

(12) Tanda piskacek’s (pertumbuhan yang asimetris pada bagian 

uterus yang dekat dengan implantasi plasenta) 

(13) Perubahan-perubahan pada serviks 

a) Tanda hegar (perlunakan pada daerah isthmus uteri) 

b) Tanda goodell’s (melalui pemeriksaan bimanual, serviks 

terasa lebih lunak) 

c) Tanda chadwick (dinding vagina mengalami kongesti, warna 

kebiruan) 
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d) Tanda Mc. Donald (fundus uteri dan serviks bisa dengan 

mudah difleksikan satu sama lain) 

e) Terjadi pembesaran abdomen (pembesaran perut setelah 

minggu ke 16) 

f) Kontraksi uterus (perut kencang tapi tidak disertai rasa sakit) 

g) Pemeriksaan tes biologis kehamilan (pemeriksaan kehamilan 

hasil positif, dimana ada kemungkinan positif palsu) 

2.) Tanda pasti kehamilan : 

1) Denyut jantung janin (DJJ) 

Dapat didengar dengan stetoskop laenec pada minggu ke 17 

2) Palpasi  

 Pada palpasi harus ditentukan outline janin, biasanya jelas setelah 

inggu ke 22, dan gerakan janin dapat dirasakan setelah minggu ke 

24 (Kusmiyati,dkk,2009,97-101) 

c. Tanda bahaya kehamilan 

Adapun tanda bahaya kehamilan muda seperti : 

1. Perdarahan pervaginam masa hamil muda 

Perdarahan pervaginam pada hamil muda dapat disebabkan oleh 

abortus, kehamilan ektopik, ataut mola hidatidosa. 

a. Kehamilan ektopik 

Kehamilan ektopik terganggu dapat dilihat jika pasien 

pucat/anemis, kesadaran menurun dan lemah, syok, perut 

kembung, nyeri pada perut bawah, nyeri goyang 

porsio.Kehamilan ektopik adalah perdarahan pervaginam dan 

bercak darah, dan kadang-kadang nyeri panggul.(Varney, 

2007.h:606) 
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b. Mola hidatidosa 

Mola hidatidosa adalah suatu kehamilan dimana setelah 

fertilisasi hasil konsepsi tidak berkembang menjadi embrio 

tetapi terjadi proliferasi dari vili koriales disertai dengan 

degenerasi hidropik. Uterus melunak dan berkembang lebih 

cepat dari usia gestasi yang normal, tidak dijumpai adanya 

janin, kavum uteri hanya terisi oleh jaringan seperti rangkaian 

buah anggur.(Sarwono,2002;156) 

Tindakan yang dapat dilakukan adalah evakuasi jaringan 

mola, berikan infuse 10 IU oksitosin dalam 500 ml RL dengan 

40-60 tetes/menit, pengosongan dengan aspirasi vakum, jika 

pada anemia sedang berikan tablet besi 600 mg/hari dan 

untuk anemia berat lakukan transfuse darah, pasien 

dianjurkan untuk menggunakan kontrasepsi hormonal (jika 

masih ingin mempunyai anak) (Sarwono, 2006;145-159) 

2. Hiperemesis gravidarum 

Adalah mual dan muntah berlebihan selama masa 

hamil.Muntah yang membahayakan ini dibedakan dari 

morning sickns normal yang umum dialami wanita hamil 

karena intensitasnya melebihi muntah normal dan 

berlangsung selama trimester pertama kehamilan.(Varney, 

2007. h:608) 

3. Preeklamsia/eklamsi 

Preeklamsia adalah timbulnya hipertensi disertai proteinuria 

dan edema akibat kehamilan setelah usia kehamilan 20 
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minggu atau segera setelah persalinan. Eklamsia adalah 

preeklamsia disertai dengan kejang atau koma yang timbul 

bukan akibat kelainan neurologi. Superimposed preeklamsia-

eklamsia adalah timbulnya preeklamsia atau eklampisa pada 

pasien yang menderita hipertensi kronik  

3.) Tanda  bahaya pada kehamilan lanjut : 

1. Perdarahan pervaginam 

Perdarahan pada kehamilan lanjut adalah perdarahan pada 

trimester terakhir dalam kehamilan sampai bayi dilahirkan.Pada 

kehamilan lanjut, perdarahan yang tidak normal adalah berwarna 

merah, banyak, dan kadang-kadang tapi tidak selalu, disertai 

dengan rasa nyeri. Jenis –jenis perdarahan antepartum: 

a. Plasenta previa 

Adalah posisi plasenta yang berada di segmen bawah uterus, 

baik posterior maupun anterior, sehingga perkembangan 

plasenta yang sempurna menutupi os serviks.(Varney, 2007. 

h:641) 

b. Solusio plasenta 

Soluiso plasenta adalah terlepasnya plasenta dari tempat 

implantasinya yang normal pada uterus sebelum janin 

dilahirkan, berlaku pada kehamilan dengan masa gestasi di 

atas 22 minggu atau berat janin diatas 500 gram. Proses 

solusio plasenta dimuali dengan terjadinya perdarahan dalam 

desidua basalis yang menyebabkan hematoma retroplasenter. 

(Sarwono, 2009. h:166) 
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c. Ruptur uteri 

Rupture uteri adalah robekan atau diskontinuitas dinding 

rahim akibat dilampauinya daya regang miometrium. 

Penyebabnya adalah disproporsi janin dan panggul, partus 

macet atau trumatik.Tanda dan gejalanya adalah nyeri hebat 

di perut bagian bawah, diikuti dengan syok dan perdarahan 

pervaginam. (Sarnono, 2009. h:169) 

d. Perubahan, ketidaknyamanan serta kebutuhan fisiologis dan 

psikologis ibu hamil 

1. Fisiologis 

Beberapa perubahan fisiologis yang timbul selama masa hamil di 

kenal sebagai tanda kehamilan.Ada tiga kategori, presumsi yaitu 

perubahan yang dirasakan wanita (misalnya, amenore, keletihan, 

perubahan payudara); kemungkinan yaitu perubahan yang 

diobservasi oleh pemeriksa (misalnya, tanda hegar, tanda 

ballottement, tes kehamilan), dan pasti (misalnya, ultrasonografi, 

bunyi denyut jantung janin).Dengan adanya perubahan tersebut, 

perlu dilakukan pencegahan, asuhan dan penanganan sehingga 

keluhan bisa dikurangi dan tidak menimbulkan komplikasi. 

a. Sistem reproduksi 

Uterus akan mengalami pembesaran akibat peningkatan 

hormon estrogen dan progesterone, uterus akan mengalami 

hipertrofi dan hipervaskularisasi akibat dari pertumbuhan dan 

perkembangan janin, pertambahan amion dan perkembangan 

plasenta dari yang berukuran 30 gr menjadi 1000 gr. Selain 

itu, akan terjadi perlunakan pada isthimus dan pembesaran 

plasnta pada satu sisi uterus. 
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1.) Ketidaknyamanan fisiologis : 

Terjadi penekanan pada beberapa system antara lain system 

perkemihan, pencernaan, pernafasan, kardiofaskulsr, dan 

neurologi. 

2.) Kebutuhsn fisiologis : 

Berhubungan dengan perubahan system yang lain. 

b. Sistem reproduksi 

Terjadi hipervaskularisasi dan pelunakan pada serviks 

peningkatan hormone esterogen dan progesterone. 

Peningkatan lender serviks yang disebut dengan 

operculum.Kerapuhan meningkat sehingga mudah berdarah 

saat melakukan senggama.Terjadi peningkatan produksi 

lender oleh mukosa vagina, hipervaskularisasi pada 

vagina.Pada ovarium tidak terjadi pembentukan folikel baru 

dan hanya terlihat perkembangan dari korpus luteum. 

1.) Ketidaknyamanan fisiologis : 

Keputihan  

2.) Kebutuhan fisiologis : 

Tingkatkan kebersihan dengan mandi setiap hari, pakaian 

dalam menggunakan bahan katun yang memiliki daya serap 

tinggi, jangan gunakan nillon, cara cebok yang benar yaitu dari 

arah vagina ke belakang, selalu keringkan vulva setelah BAB 

atau BAK, ganti celana dalam setiap kali basah, hindari 

semprotan air. 
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c. Sistem pencernaan 

Payudara terjadi hipervaskularisasi pembuluh darah akibat 

peningkatan hormone esterogen dan progesterone.Selain itu, 

juga terjadi peningkatan hormone somatomamotropin untuk 

produksi ASI sehingga menjadi lebih besar. 

Mulut dan gusi terjadi peningkatan esterogen dan 

progesterone meningkatkan aliran darah ke rongga mulut, 

hipervaskularisasi, ketebalan epithelial berkurang sehingga 

gusi lebih rapuh, timbulnya muntah menyebabkan kebersihan 

mulut terganggu dan meningkatkan rasa asam di mulut. 

Lambung terjadi relaksasi pada otot-otot pencernaan 

antara lain peristaltic di lambung sehingga pencernaan 

makanan oleh lambung menjadi lebih lama dan mudah terjadi 

peristaltic balik ke esophagus, selain itu pengaruh dari 

peningkatan hormone Human Chorionik Gonodotropin juga 

dapat menyebabkan ibu hamil merasakan mual dan muntah. 

Usus halus dan usus besar terjadi relaksasi pada usus 

halus sehingga penyerapan makanan menjadi lebih maksimal. 

Relaksasi juga terjadi pada usus besar sehingga penyerapan 

air menjadi lebih lama 

1.) Ketidaknyamanan fisiologis : 

Mual muntah 

Konstipasi 

Hemoroid  
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2.) Kebutuhan fisiologis : 

Pada payudara kebersihan payudara untuk persiapan 

laktasi dengan melakukan perawatan payudara ibu 

hamil.Berkumur dengan air hangat dan asin, menggosok gigi 

secara teratur dan menjaga kebersihannya, memeriksakan 

gusi secara teratur. 

Pada lambung hindari bau dan factor penyebab lain, 

makan biscuit kering atau roti bakar sebelum bangun dari 

tempat tidur dan bangun perlahan-lahan, makan sedikit tapi 

sering, duduk tegak setiap kali selesai makan, hindari 

makanan yang berminyak dan berbumbu keras, makan 

makanan kering di antara waktu makan, jangan langsung 

gosok gigi setelah makan, istirahat seperlunya, gunakan obat–

obatan nonfarmakologis jika memungkinkan, jika terlalu parah 

beri terapi dengan B6.  

Tingkatkan intake cairan dan serat dalam diet, misalnya 

buah, sayuran, minuman air hangat terutama ketika perut 

kosong, istirahat cukup, senam hamil, buang air besar secara 

teratur dan segera setelah ada dorongan, hindari minyak 

mineral, lubricant, perangsang, saline, hiperosmosis, dan 

castornoil. 

Hindari konstipasi, makan – makanan bongkahan, 

gunakan bungkus es, kompres panan, atau mandi sitz, dengan 

perlahan masukan kembali ke dalam rectum seperlunya, jika 

perlu dapat digunakan salep obat luar untuk memperingan/ 

anestesi sesaat, astringen wirchhazel, calamine dan 

oksidaseng, krim hidrocortison. 
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d. Sistem kardiovaskular 

Jantung hipertrofi (pembesaran) atau dilatasi jantung 

mungkin disebabkan oleh peningkatan volume darah dan 

curah jantung. Karena diafragma terdorong ke atas, jantung 

terangkat ke atas dan berotasi ke depan, antara minggu ke 14 

dan ke 20, denyut meningkat perlahan, mencapai 10 sampai 

15 kali permenit, kemudian menetap sampai aterm. 

Selama masa hamil terjadi percepatan produksi SDM 

(normal : 4-5,5 juta /mm3). Persentasi kenaikan bergantung 

kepada jumlah besi yang tersedia.Massa SDM meningkat 30-

33% pada kehamilan aterm, jika ibu mengonsumsi suplemen 

besi.Apabila tidak mengonsumsi suplemen besi, SDM hanya 

meningkat 17 % pada beberapa wanita. 

Terjadi gangguan sirkulasi darah akibat pembesaran dan 

penekanan uterus terutama pada vena pelvis ketika duduk dan 

vena cava inferior ketika berbaring, peningkatan penyerapan 

kapiler. 

1.) Ketidaknyamanan fisiologis : 

Jantung  

Anemia fisiologis 

Edema umum 

2.) Kebutuhan fisiologis : 

KIE tentang perubahan fisiologis kehamilan. 
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Konsumsi makanan atau diet tinggi Fe dan asam folat, 

misalnya sayuran berwarna hijau, ikan, daging, dan susu, 

konsumsi tablet Fe 1x minimal selama 3 bulan. 

Hindari posisi tegak lurus dalam waktu yang lama, istirahat 

dengan posisi berbaring miring dan kaki agak ditinggikan, 

hindari kaos kaki atau stocking yang ketat, olahraga atau 

senam hamil, hindari sandal atau sepatu hak tinggi. 

e. Sistem perkemihan 

Peningkatan sensitivitas kandung kemih dan pada tahap 

selanjutnya merupakan akibat kompres pada kandung kemih 

tertarik ke atas dan keluar dari panggul sejati kearah 

abdomen. Uretra memanjang sampai 7,5 cm karena kandung 

kemih bergeser kearah atas. Kongesti panggul pada masa 

hamil ditunjukan oleh hyperemia kandung kemih dan 

uretra.Peningkatan vaskularisasi ini membuat mukosa 

kandung kemih menjadi mudah luka dan berdarah.Tonus 

kandung kemih dapat menurun. Hal ini memungkinkan distensi 

kandung kemih sampai sekitar 1500 ml. pada saat yang sama, 

pembesaran uterus menekan kandung kemih, menimbulkan 

rasa ingin berkemih walaupun kandung kemih hanya berisi 

sedikit urine. 

1.) Ketidaknyamanan fisiologis : 

Sering BAK 
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2.) Kebutuhan fisiologis : 

Kie tentang penyebab sering BAK, kosongkan kandungan 

kemih ketika ada dorongan, perbanyak minum pada siang 

hari, jangan kurangi minum di malam hari kecuali mengganggu 

tidur dan mengalami kelelahan, hindari minum kopi atau the 

sebagai dieresis, berbaring miring kiri saat tidur untuk 

meningkatkan diurisis, tidak memerlukan pengobatan 

farmakologis. 

f. Sistem integument 

Muka terjadi perubahan warna bercak hiperpigmentasi 

kecoklatan pada kulit di daerah tonjolan maksila dan dahi, 

khususnya pada wanita hamil berkulit hitam akibat 

peningkatan hormone esterogen dan progesterone, serta 

hormone melanokortikotropin. 

Peningkatan kelenjar apocrine akibat peningkatan 

hormone kelenjar tersebut meningkat terutama akibat berat 

badan dan kegiatan metabolic yang meningkat, peningkatan 

aktifitas kelenjar sebasea. 

Pada perut terdapat pigmentasi dari simfisis pubis sampai 

ke bagian atas fundus di garis tengah tubuh diinduksi hormone 

timbul, pada primigravida garis mulai terlihat pada bulan ketiga 

terus memanjang seiring dengan meningginya fundus, pada 

multigrafida, keseluruhan garis sering kali muncul sebelum 

bulan ketiga. 
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1.) Ketidaknyamanan fisiologis : 

Chloasma gravidarum 

Gatal – gatal 

Keringat bertambah 

Garis- garis di perut dan payudara 

2.) Kebutuhan fisiologis : 

Hindari sinar matahari secara berlebihan saat hamil, gunakan 

bahan pelindung nonalergis, hindari penggunaan hidrokunion 

Gunakan kompres mandi siram air sejuk, gunakan cara mandi 

oatmel, pertimbangkan penggunaan obat luar atau antipruritik, 

evaluasi jika ada gangguan atau penyakit kulit. 

Pakai pakaian yang longgar, perbanyak minum, mandi secara 

teratur. 

Gunakan / kenakan pakaian yang menopang payudara dan 

abdomen. 

g. Sistem pernapasan 

Thoraks dan diafragma dengan semakin membesarnyauterus, 

maka akan mengalami desakan pada diafragma sehingga naik 

4 cm, terjadi pelebaran sudut toraks dari 68 menjadi 103 

derajat, peningkatan progesterone menyebabkan peningkatan 

pusat saraf untuk konsumsi oksigen. 

Lordosis dorsolumbar dapat menyebabkan nyeri akibat 

tarikan pada saraf atau kompresi akar saraf, struktur 

ligamentum dan otot tulang belakang bagian tengah dan 

bawah mendapat tekanan berat, perubahan ini dan perubahan 
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lainnya sering kali menimbulkan rasa tidak nyaman pada 

musculoskeletal, terjadi relaksasi ringan dan peningkatan 

mobilitas sendi panggul normal selama masa hamil, 

pemisahan simfisis pubis, dan ketidakstabilan sendi 

sakroiliaka yang besar dapat menimbulkan nyeri dan kesulitan 

berjalan. 

1.) Ketidaknyamanan fisiologis : 

Sesak nafas 

Nyeri pinggang dan punggung bagian bawah 

2.) Kebutuhan fisiologis : 

KIE tentang penyebab fisiologis, bantu cara untuk mengatur 

pernapasan, mendorong postur tubuh yang baik untuk 

pernapasan interkostal, posisi berbaring semifowler, istirahat 

teratur, latihan pernapasan dan senam hamil. 

Gunakan mekanisme tubuh yabg baik untuk mengangkat 

barang yang jatuh misalnya dengan jongkok, lebarkan kaki 

dan letakan satu kaki sedikit di depan, hindari sepatu hak 

tinggi, hindari pekerjaan dengan beban yang terlalu berat, 

gunakan bantal waktu tidur untuk meluruskan punggung, 

gunakan kasur yang keras untuk tidur, senam hamil, massase 

daerah pinggang dan punggung. 
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h. Sistem neurologi dan muskuloskeletal 

Penurunan kalsium dan alkalosis terjadi akibat perubahan 

pada system pernapasan, tekanan uterus pada saraf, 

keletihan, dan sirkulasi yang buruk pada tungkai. 

Perubahan titik pusat gaya berat akibat uterus yang 

bertambah besar dan berat membuat wanita mengambil sikap 

yang dapat menekan saraf ulnar, median, dan skiatik, terjadi 

hiperventilasi. 

Terjadi hipertensi postural yang berhubungan dengan 

perubahan hemodinamis, hipoglikemi, penumpukan darah di 

bagian tungkai sehimgga mengurangi arah balik vena dan 

mengurangi curah jantung. 

1.) Ketidaknyamanan fisiologis : 

Kram terutama pada kaki 

Kesemutan 

Pusing 

2.) Kebutuhan fisiologis : 

Kurangi konsumsi fosfor tinggi supaya terjadi relaksasi pada 

otot–otot kaki, beri kompres hangat pada kaki, konsumsi 

cukup kalsium, istirahat cukup. 

KIE tentang penyebab kesemutan, posisikan postur tubuh 

dengan benar, berbaring dan merebahkan diri. 

Bangun secara perlahan–lahan dari posisi istirahat, hindari 

berdiri terlalu lama, hindari lingkungan yang terlalu rame dan 

berdesak desakan, hindari berbaring dalam posisi supine. 
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2. Psikologis 

a. Trimester pertama 

Segera setelah terjadi peningkatan hormone esterogen dan 

progesterone dalam tubuh, maka akan muncul berbagai 

macam ketidaknyamanan secara fisiologis pada ibu misalnya 

mual muntah, keletihan, dan pembessran pada payudara. Hal 

ini akan memicu perubahan psikologis seperti berikut ini. 

1) Ibu untuk membenci kehamilannya, merasakan 

kekecewaan, penolakan, kecemasan, dan kesedihan. 

2) Mencari tahu secara aktif apakah memang benar – benar 

hamil dengan memperhatikan perubahan pada tubuhnya 

dan sering kalimemberitahukan orang lain apa yang 

dirahasiakannya. 

3) Hasrat melakukan seks berbeda beda pada setiap wanita, 

ada yang m,eningkat libidonya, tetapi ada juga yang 

mengalami penurunan, pada wanita yang mengalami 

penurunan libido , akan menciptakan suatu kebutuhan 

untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan 

suami, banyak wanita hamil yang merasakan kebutuhan 

untuk dicintai dan mencintai, tetapi bukan dengan seks, 

sedangkan libido yang sangat besar dipengaruhi oleh 

kelelahan, rasa mual, pembesaran payudara, keprihatinan, 

dan kekuatiran. Sedangkan bagi suami sering kali 

membatasi hubungan suami istri karena takut mencenderai 

istri dan calon bayinya. Hal ini perlu komunikasi lebih lanjut 

jika dihadapi dengan istri yang mempengaruhi libido yang 

tinggi atau meningkat. 

uhan Kebidanan Komprehensif..., Diana Permana Sari, Kebidanan UMP, 2015



 

  

25 

 

4) Sedangkan bagi suami sebagai calon ayah akan timbul 

kebanggaan, tetapi bercampur dengan keprihatinan akan 

kesiapan untuk mencari nafkah bagi keluarga. 

b. Trimester kedua 

Trimester kedua biasanya ibu merasa sehat dan sudah 

terbiasa dengankadar hormone yang tinggi, serta rasa tidak 

nyaman akibat kehamilan sudah mulai berkurang.Perut ibu 

pun belum terlalu besar sehingga belum dirasakan ibu sebagai 

beban.Ibu sudah menerima kehamilannya dan dapat mulai 

menggunakan energy dan pikirannya secara lebih 

kontruktif.Pada trimester ini pula ibu dapat merasakan gerakan 

janinnya dan ibu mulai merasakan kehadiran bayinya sebagiai 

seseorang di luar dirinya dan dirinya sendiri.Banyak ibu yang 

merasa terlepas dari rasa kecemasan dan rasa tidak nyaman 

seperti yang dirasakannya pada trimester pertama dan 

merasakan meningkatnya libido. 

c. Trimester ketiga 

Trimester ketiga biasanya disebut periode menunggu dan 

waspada sebab pada saat itu ibu tidak sabar menunggu 

kehadiran bayinya. Gerakan bayi dan membesarnya perut 

merupakan dua hal yang mengingatkan ibu akan bayinya. 

Kadang–kadang ibu merasakan khawatir bahwa bayinya akan 

lahir sewaktu–waktu. Ini menyebabkan ibu meningkatkan 

kewaspadaannya akan timbulnya tanda dan gejala terjadinya 

persalinan pada ibu. Sering kali ibu meras khawatir atau takut 
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kalau – kalau bayi yang akan dilahirkannya tidak normal. 

Kebanyalan ibu juga akan bersikap melindungi bayinya dan 

akan menghindari orang atau benda apa saja yang dianggap 

membahayakan bayinya. Seorang ibu mungkin mulai merasa 

takut akan rasa sakit dan bahaya fisik yang akan timbul pada 

waktu melahirkan. 

Rasa tidak nyaman akibat kehamilan timbul kembali dan 

banyak ibu yang merasa dirinya aneh dan jelek. Selain itu, ibu 

juga merasa sedih karena akan berpisah dengan bayinya dan 

kehilangan perhatian khusus yang diterima selama hamil. 

Pada trimester ini, ibu memerlukan ketenangan dan dukungan 

dari suami, keluarga, dan bidan.Trimester ini juga saat 

persiapan aktif untuk kelahiran bayi dan menjadi orang tua. 

Keluarga mulai menduga dugaakah bayi mereka laki – laki 

atau perempuan dan akan mirip siapa. Bahkan sudah mulai 

memilih nama untuk bayi mereka. 

e.  Kunjungan Periode Antenatal : 

1.  Satu kali kunjungan selama trimester pertama (sebelum 14 

minggu) 

2.   Satu kali kunjungan selama trimester kedua (antara minggu 14-

28) 

3.  Dua kali kunjungan selama trimester ketiga (antara minggu 28-36 

dan sesudah minggu ke 36) 
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Pada setiap kali kunjungan antenatal tersebut, perlu didapatkan 

informasi yang sangat penting.Tablel di bawah ini memberikan garis-

garis besarnya. 

Kunjungan Waktu Informasi penting 

Trimester 
pertama 

Sebelum 
minggu ke 14 

Membangun hubungan 
saling percaya antara 
petugas kesehatan dan ibu 
hamil. 
Mendeteksi masalah dan 
menanganinya. 
Melakukan tindakan 
pencegahan seperti tetanus 
neonatorum, anemia 
kekurangan zat besi, 
penggunaan praktek 
tradisional yang merugikan. 
Memulai persiapan kelahiran 
bayi dan kesiapan 
untuknmenghadapi 
komplikasi 
Mendorong perilaku yang 
sehat (gizi, latihan dan 
kebersihan, istirahat, dan 
sebagainya) 

Trimester kedua Sebelum 
minggu ke 28 

Sama seperti di atas, 
ditambah kewaspadaan 
khusus mengenai 
preeklamsia (Tanya ibu 
tentang gejala-gejala 
preeklamsia, pantau tekanan 
darah, evaluasi edema, 
periksa untuk mengetahui 
proteinuria) 

Trimester ketiga Antara minggu 
28-36 

Sama seperti di atas, 
ditambah palpasi abdominal 
untuk mengetahui apakah 
ada kehamilan ganda 

 Setelah 36 
minggu 

Sama seperti di atas, 
ditambah deteksi letak bayi 
yang tidak normal, atau 
kondisi lain yang 
memerlukan kelahiran di 
rumah sakit. 

(JNPKKR, 2002;N-2) 
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f. Induksi persalinan 

induksi persalinan adalah ibu dapat melahirkan pervaginam 

setelah kontraksi distimulasi sebelum persalinan spontan terjadi. 

(Varney, 2007. h:663) 

Indikasi untuk induksi persalinan mencakup hal-hal berikut ini, 

namun bukan terbatas pada : 

1) Hasil uji pada janin yang meragukan (skor profil biofisik rendah) 

2) Oligohidramnion 

3) Preeklamsia yang semakin parah menjelang cukup bulan 

4) Diabetes tergantung insulin 

5) IUGR menjelang usia cukup bulan 

6) Riwayat lahir mati pada kehamilan cukup bulan. (Varney, 2007. 

h:662)  

  Untuk menghasilkan persalinan yang aman, keberhasilan induksi 

persalinan setelah serviks matang dapat dicapai dengan 

menggunakan prostaglandin bersama oksitosin, dan prostaglandin 

terbukti lebih efektif sebagai agens yang mematangkan serviks 

disbanding oksitosin.Contoh produk-produk prostaglandin adalah 

Cytotec (Misoprostol), Cervidil, Prepidil. Metode lain yang digunakan 

untuk menginduksi persalinan (minyak jarak, stimulasi payudara, 

peregangan serviks secara mekanis) memiliki kisaran keberhasilan 

yang sangat beragam.(Varney, 2007. h:663) 
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  Cytotec (Misoprostol) adalah tablet yang ditempatkan di 

intravagina dengan menggunakan tangan pemeriksa. Tablet tersebut 

ditempatkan dibagian forniks posterior. Pemberian dosis sebaiknya 

dilakukan menurut protocol di masing-masing lingkungan klinik. 

ACOG menyarankan agar tablet 25 mcg diberikan sebagai dosis 

awal, dan sebaiknya tidak memberikan dosis dengan kekerapan lebih 

dari per 3 hingga 6 jam, dan oksitosin sebaiknyantidak diberikan 

sampai setidaknya 4 jam setelah pemberian tablet misoprostol yang 

paling akhir. Keamanan misoprostol pada induksi persalinan masih 

diragukan.Misoprostol dikontraindikasikan bagi wanita yang memiliki 

jaringan parut pada uterus dan sebaiknya selalu diberikan dengan 

pertimbangan cermat.Tablet misoprostol intravagina terbukti efektif 

menginduksi persalinan pada wanita hamil yang serviksnya belum 

tenang. (Varney, 2007. h:665) 

g. Oligohidramnion 

 Oligohidramnion adalah suatu keadaan ketika cairan amnion 

sangat sedikit.Kondisi ini biasanya terjadi akibat insufiensi 

uteroplasenta.Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara volume 

cairan yang kecil dengan peningkatan angka kematian perinatal. 

Kondisi beresiko tinggi penyebab oligohidramnion antara lain : 

1) Anomali congenital (misalnya agenesis ginjal, sindrom potter) 

2) Penyakit virus 

3) IUGR 
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4) Insufiensi uteroplasenta 

5) Pecah ketuban dini (minggu ke 24 sampai ke 26) 

6) Merespon indosin sebagai suatu tokolitik 

7) Hipoksia janin 

8) Aspirasi mekonium dan cairan yang bercampur mekonium 

9) Sindrom pasca matur 

Gejala dan tanda oligohidramnion adalah : 

1) “Molding” uterus mengelilingi janin 

2) Janin dapat diraba dengan mudah 

3) Tidak ada efek pantul (ballottement) pada janin 

4) Penambahan tinggi fundus berlangsung lambat 

Gejala dan tanda tersebut didasarkan pada fakta bahwa cairan 

amnion yang ditemukan berada dibawah jumlah yang normal untuk 

usia kehamilan tertentu. Pada kehamilan normal, volume cairan 

amnion wanita bervariasi dan dapat mengalami fluktuasi.Umumnya 

cairan amnion meningkat hingga mencapai 1000 mililiter pada 

trimester ketiga kehamilan. Menginjak usia kehamilan 34 minggu, 

jumlah tersebut mulai berkurang secara bertahap dan menyisakan 

sekitar 800 ml pada usia cukup bulan. Pengukuran volume cairan 

amnion dilakukan dengan ultrasonografi dan ini merupakan 

komponen standar pada pemeriksaan ultrasonografi lengkap dan 

profil biofisik. (Varney, 2007. h:634) 
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2. Persalinan  

a. Definisi  

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 plasent. 

(Varney,2008;672) 

Persalinan dimulai (inpartu) sejak uterus berkontraksi, sehingga 

menyebabkan perubahan pada serviks (membuka dan menipis) dan 

berakhir dengan lahirnya plasenta secara lengkap (Asuhan Persalinan 

Normal,2007. h: 

Jadi dapat disimpulkan persalinan adalah proses alamiah yang 

dialami perempuan, merupakan pengeluaran hasil konsepsi yang 

telah mampu hidup di luar kandungan melalui beberapa proses 

seperti adanya penipisan dan pembukaan serviks, serta adanya 

kontraksi yang berlangsung dalam waktu tertentu tanpa adanya 

penyulit. (Rohani, dkk,2011. h:3)    

b. Tanda-tanda persalinan 

Menurut manuaba (2010,167-169), dengan penurunan hormone 

progesterone menjelang persalinan dapat terjadi kontraksi. Kontraksi 

otot rahim dapat menyebabkan : 

1) Dorongan untuk meneran 

2) Adanya tekanan pada anus 

3) Perineum menonjol 

4) Vulva membuka 

5) Rasa nyeri karena adanya his yang sering, kuat, dan teratur 

6) Keluar lender bercampur darah (bloody show) yang lebih banyak 

karena robekan-robekan kecil pada servik 
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7) Kadang-kadang ketuban pecah dengan sendirinya 

8) Pada pemeriksaan dalam, serviks mendatar dan telah ada 

pembukaan 

c. Faktor –faktor yang mempengaruhi persalinan 

1) Power /kekuatan His dan mengejan 

His : 

a) Inertia uteri 

His yang sifatnya lemah, pendek dan jarang dari his yang 

normal  

b) Tetania uteri 

His yang terlalu kuat dan terlalu sering, sehingga tidak 

terdapat kesempatan reaksi otot rahim 

c) His yang tidak terkoordinasi 

Keadaan inkoordinasi kontraksi otot rahim dapat 

menyebabkan sulitnya kekuatan otot rahim untuk dapat 

meningkatkan pembukaan atau pengeluaran janin dari dalam 

rahim. 

(1) Kelelahan ibu yang sedang mengejan 

(2) Salah pimpinan kala II 

   Sifat his normal 

(a) Kontraksi otot rahim mulai dari salah satu tanduk rahim 

(b) Fundal dominant, menjalar keseluruh otot rahim 

(c) Kekuatannya seperti meremas isi rahim 
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(d) Otot rahim yang berkontraksi tidak kembali ke panjang 

semula sehingga terjadi retraksi dan pembentukan segmen 

bawah rahim. (Rohima press,2011;26) 

2) Passage atau jalan lahir 

 Jalan lahir tulang atau jalan lahir lunak. 

Proses persalinan merupakan proses mekanisme yang 

melibatkan tiga factor yaitu : jalan lahir, kekuatan yang mendorong 

dan akhirnya janin yang didorong dalam satu mekanisme tertentu 

dan terpadu. Dari ketiga komponen tersebut hanya kekuatan (his 

dan mengejan) yang dapat dimanipulasi dari luar tanpa 

membahayakan janin dalam proses persalinan. 

Passage terdiri dari : 

a) Bagian keras : tulang dan sendi 

b) Bagian lunak:otot, jaringan dan ligament (Rohima 

press,2011;28) 

3) Passanger (janin dan placenta) 

Selama janin dan plasenta berada dalam rahim belum tentu 

pertumbuhannya normal, adanya kelainan genetic dan kebiasaan 

ibu yang buruk dapat menjadikan pertumbuhannya tidak normal 

antara lain : 

a) Kelainan bentuk dan besar janin : anesefalus, hidrosefalus, 

janin makrosomia 

b) Kelainan pada letak kepala : presentasi puncak, presentasi 

muka, presentasi dahi, dan kelainan oksiput 
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c) Kelainan letak janin : letak sungsang, letak lintang, letak 

mengolak, presentasi rangkap (kepala tangan, kepala kaki, 

kepala tali pusat). (Rohima press,2011;33) 

d. Asuhan sayang ibu kala 1, 2 dan asuhan pemantauan pada kala 

empat 

(1) Kala 1 

a) Memberikan dukungan emosional 

b) Membantu pengaturan posisi ibu 

c) Memberikan cairan dan nutrisi 

d) Keleluasaan untuk menggunakan kamar mandi secara teratur 

e) Pencegahan infeksi (JNPKKR,2008;52) 

(2) Kala 2 

a) Anjurkan agar ibu selalu didampingi oleh keluarganya selama 

proses persalinan dan kelahiran bayinya. Dukungan dari 

suami, orang tua, dan kerabat yang disukai ibu sangat 

diperlukan dalam menjalani proses persalinan 

b) Anjurkan keluarga ikut terlibat dalam asuhan, diantaranya 

membantu ibu untuk berganti posisi, melakukan rangsangan 

taktil, memberikan makanan dan minuman, teman bicara, dan 

memberikan dukungan dan semangat selama persalinan dan 

melahirkan bayinya 

c) Penolong persalinan dapat memberikan dukungan dan 

semangat kepada ibu dan anggota keluarganya dengan 

menjelaskan tahapan dan kemajuan proses persalinan atau 

kelahiran bayi kepada mereka 
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d) Tenteramkan hati ibu dalam menghadapi dan menjalani kala 

dua persalinan. Lakukan bimbingan dan tawarkan bantuan jika 

diperlukan 

e) Bantu ibu untuk memilih posisi yang nyaman saat meneran 

f) Setelah pembukaan lengkap, anjurkan ibu hanya meneran 

apabila ada dorongan kuat dan spontan untuk meneran, 

jangan menganjurkan untuk meneran berkepanjangan dan 

menahan nafas, anjurkan ibu beristirahat di antara kontraksi 

g) Anjurkan ibu untuk  minum selama persalinan kala dua 

h) Adakalanya ibu merasa khawatir dalam menjalani kala dua 

persalinan, berikan rasa aman dan semangat serta tentramkan 

hatinya selama proses persalinan berlangsung, dukungan dan 

perhatian akan mengurangi perasaan tegang, membantu 

kelancaran proses persalinan dan kelahiran bayi, beri 

penjelasan tentang cara dan tujuan dari setiap tindakan setiap 

kali penolong akan melakukannya, jawab setiap pertanyaan 

yang diajukan ibu, jelaskan apa yang dialami oleh ibu dan 

bayinya dan hasil pemeriksaan yang dilakukan (misalnya 

tekanan darah, denyut jantung janin, pemeriksaan 

dalam)(JNPKKR,2008;79) 

(3) Asuhan dan pemantauan pada kala empat 

a) Lakukan rangsangan taktil (masase) uterus untuk merangsang 

uterus berkontraksi baik dan kuat 
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b) Evaluasi tinggi fundus dengan meletakan jari tangan anda 

secara melintang dengan pusat sebagaipatokan, umumnya 

fundus uteri setinggi atau beberapa jari di bawah pusat 

c) Memperkirakan kehilangan darah secara keseluruhan 

d) Periksa kemungkinan perdarahan dari robekan perineum 

e) Evaluasi keadaan umum ibu 

f) Dokumentasikan semua asuhan dan temuan selama 

persalinan kala empat di bagian belakang partograf, segera 

setelah asuhan diberikan atau setelah penilaian 

dilakukan(JNPKKR,2008;111) 

e. Fase –fase dalam persalinan 

1. Fase laten 

Fase laten adalah periode waktu dari awal persalinan hingga ke 

titik ketika pembukaan mulai berjalan secara progresif, yang 

umumnya dimulai sejak kontraksi mulai muncul hingga 

pembukaan tiga sampai empat sentimeter atau permulaan fase 

aktif. Selama fase laten bagian presentasi mengalami penurunan 

sedikit hingga tidak sama sekali. Kontraksi menjadi lebih stabil 

selama fase laten seiring dengan peningkatan frekuensi, durasi, 

dan intensitas dari mulai terjadi setiap 10 sampai 20 menit, 

berlangsung 15 sampai 20 detik, dengan intensitas ringan hingga 

kontraksi dengan intensitas sedang (rata-rata 40 mmHg pada 

puncak kontraksi dari tonus uterus dasar sebesar 10 mmHg) yang 

terjadi setiap lima sampai tujuh menit dan berlangsung 30 sampai 

40 detik. 
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2. Fase aktif 

Fase aktif adalah periode waktu dari awal kemajuan aktif 

pembukaan hingga pembukaan menjadi komplet dan mencakup 

fase transisi. Pembukaan umumnya dimulai dari tiga sampai 

empat sentimeter (atau pada akhir fase laten). Penurunan bagian 

presentasi janin yang progresif terjadi selama akhir fase aktif dan 

selama kala dua persalinan.Kontraksi selama fase aktif menjadi 

lebih sering, dengan durasi yang lebih panjang dan intensitas lebih 

kuat.Kontraksi biasanya muncul setiap dua sampai tiga menit 

berlangsung sekitar 60 detik. 

3. Fase transisi 

Selama fase transisi, wanita mengakhiri kala satu persalinan pada 

saat hampir memasuki dan sedang mempersiapkan diri untuk kala 

dua persalinan. Sejumlah besar tanda dan gejala, termasuk 

perubahan perilaku, telah diidentifikasi sebagai penunjuk transisi 

ini, diantaranya : 

a. Terdapat butiran keringant pada bibir atas atau alis 

b. Tungkai gemeteran 

c. Gigi menggeletuk 

d. Kram pada bokong, paha, atau betis 

e. Cegukan 

f. Bersendawa 

g. Haus 

h. Anoreksia 

i. Mual dan kemungkinan muntah 

j. Tidak mampu bernafas melalui perut 
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k. Abdomen sensitive, nyeri tekan meningkat jika abdomen dan 

punggung di sentuh 

l. Gelisah yang mencolok 

m. Amnesia yang alami antar kontraksi tampak letih dan sulit 

untuk bangkit 

n. Tidak mudah mengikuti arahan.(Varney,2008;679-680) 

f. Ektraksi vakum 

Menurut Sarwono, 2009. h:495 Ektraksi fakum merupakan tindakan 

obstetric yang bertujuan untuk mempercepat kala pengeluaran 

dengan sinergi tenaga mengedan ibu dan ektraksi pada bayi. Oleh 

karena itu, kerjasama dan kemampuan ibu untuk mengekspresikan 

bayinya, merupakan factor yang sangat penting dalam menghasilkan 

akumulasi tenaga dorongan dengan tarikan kea rah yang sama. 

Tarikan pada kulit kepala bayi, dilakukan dengan membuat 

cengkeraman yang dihasilkan dari aplikasi tekanan negative (vakum). 

Mangkuk logam atau silastik akan memegang kulit kepala yang akibat 

tekanan vakum, menjadi kaput artificial. Mangkuk dihubungkan 

dengan tuas penarik (yang dipegang oleh penolong persalinan), 

melalui seutas rantai. Ada 3 gaya yang bekerja pada prosedur ini, 

yaitu tekanan intrauterine (oleh kontraksi) tekanan ekspresi eksternal 

(tenaga mengedan) dan gaya tarik (ektraksi vakum).  

Indikasi : kala II lama dengan presentasi kepala belakang/vertex 

Kontraindikasi : 

1) Malpresentasi (dahi, puncak kepala, muka, bokong) 

2) Panggul sempit (disproporsi kepala-panggul) 
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Syarat khusus : 

1) Pembukaan lengkap atau hampir lengkap 

2) Presentasi kepala 

3) Cukup bulan (tidak prematur) 

4) Tidak ada kesempitan panggul 

5) Anak hidup dan tidak gawat janin 

6) Penurunan H III/III + (Puskesmas H IV/dasar panggul) 

7) Kontraksi baik 

8) Ibu kooperatif dan masih mampu untuk mengedan 

3. Nifas 

a. Definisi  

Periode pascaprtum adalah masa dari kelahiran plasenta dan selaput 

janin hingga kembalinya traktus reproduksi wanita pada kondisi tidak 

hamil, periode pemulihan pascapartum berlangsung sekitar enam 

minggu.(Varney,2008;958) 

Masa nifas atau puerperium dimulai sejak 1 jam setelah lahirnya 

plasenta sampai dengan 6 minggu (42 minggu) setelah itu. (Sarwono, 

2008. h:356) 

Dari kedua pengertian dapat disimpulkan masa nifas (puerperium) 

dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat 

kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil.Masa nifas 

berlangsung selama kira-kira 6 minggu. (Sarwono, 2009. h:122) 

b. Tahapan masa nifas 

Adapun tahapan-tahapan masa nifas (postpartum/puerperium) 

adalah: 
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1) Puerperium dini : masa kepulihan, yakni saat-saat ibu dibolehkan 

berdiri dan berjalan-jalan. 

2) Puerperium intermedial : masa kepulihan menyeluruh dari organ-

organ genital, kira-kira antara 6-8 minggu. 

3) Remot puerperium : waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat 

sempurna terutama apabila ibu selama hamil atau persalinan 

mempunyai komplikasi.(Fitramaya,2008;2) 

c. Kunjungan masa nifas 

1) Kunjungan pertama, waktu 6-8 jam setelah persalinan. Tujuan : 

a) Mencegah perdarahan masa nifas karena persalinan atonia 

uteri. 

b) Mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan : rujuk 

bila perdarahan berlanjut. 

c) Memberikan konseling pada ibu atau salah satu anggota 

keluarga bagaimana mencegah perdarahan masa nifas karena 

atonia uteri 

d) Pemberian ASI awal 

e) Member supervise kepada ibu bagaimana teknik melakukan 

hubungan antara ibu dan bayi baru lahir 

f) Menjaga bayi agar tetap sehat dengan cara mencegah 

hipotermi. Bila ada bidan atau petugas lain yang membantu 

melahirkan, maka petugas atau bidan itu harus tinggal dengan 

ibu dan bayi baru lahir untuk 2 jam pertama 

2) Kunjungan kedua, waktu :  enam hari setelah persalinan,Tujuan: 

a) Memastikan involusi uterus berjalan dengan normal 
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b) Evaluasi adanya tanda–tanda demam, infeksi atau perdarahan 

abnormal 

c) Memastikan ibu cukup makan, minum, dan istirahat 

d) Memastikan ibu menyusui dengan benar dan tidak ada tanda-

tanda adanya penyulit 

e) Memberikan konseling pada ibu mengenai hal-hal berkaitan 

dengan asuhan pada bayi 

3) Kunjungan ketiga, waktu : dua minggu setelah persalinan, tujuan: 

 Sama seperti kunjungan hari keenam 

4) Kunjungan keempat, waktu : 6 minggu setelah persalinan 

a) Menanyakan penyulit-penyulit yang ada 

b) Memberikan konseling untuk KB secara dini.  

(Fitramaya,2010;3) 

d. Perubahan fisiologis dan anatomis masa nifas 

1) Uterus 

Involusi atau pengerutan uterus merupakan suatu proses dimana 

uterus kembali ke kondisi sebelum hamil dengan berat sekitar 60 

gram, proses ini dimualai segera setelah plasenta lahir akibat 

kontraksi otot-otot polos uterus, proses involusi uterus pada akhir 

kala III persalinan, uterus berada di garis tengah kira-kira 2 cm 

dibawah umbilicus dengan bagian fundus bersandar pada 

promotorium sakralis. Pada saat ini besar uterus kira-kira sama 

dengan uterus sewaktu usia kehamilan 16 minggu dengan berat 

1000 gram. (Diah dkk, 2008. h:73)  

2) Lokia  

uhan Kebidanan Komprehensif..., Diana Permana Sari, Kebidanan UMP, 2015



 

  

42 

 

Lokia adalah ekskresi cairan rahim selama masa nifas.Lochea 

mengandung darah dan sisa jaringan desidua yang nekrotik dari 

dalam uterus.Lochea mempunyai reaksi basa/alkalis yang dapat 

membuat organism berkembang lebih cepat daripada kondisi 

asam yang ada pada vagina normal. Lochea mempunyai bau 

amis/anyir seperti darah menstruasi, meskipun tidak terlalu 

menyengat dan volumenya berbeda-beda pada setiap wanita, 

lochea mempunyai perubahan karena proses involusi, proses 

keluarnya darah nifas atau lochea terdiri atas 4 tahapan : Lochea 

rubra, Lochea sanguinolenta, Lochea serosa, Lochea alba. (Diah 

dkk, 2008. h:78) 

a) Lokia rubra berwarna merah karena mengandung darah. Ini 

adalah lokia pertama yang mulai keluar segera setelah 

pelahiran dan terus berlanjut selama dua hjingga tiga hari 

pertama pascapartum. Lokia rubra terutama mengandung 

darah dan jaringan desidua. 

b) Lokia serosa mulai terjadi sebagai bentuk yang lebih pucat 

dari lokia rubra, serosa, dan merah muda. Lokia ini berhenti 

sekitar tujuh hingga delapan hari kemudian dengan warna 

merah muda, kuning,atau putih hingga transisi menjadi lokia 

alba. Lokia serosa terutama mengandung cairan serosa, 

jaringan desidua, leukosit, dan eritrosit. 

c) Lokia alba mulai terjadi sekitar hari kesepuluh pascapartum 

dan hilang sekitar periode dua hingga empat minggu. Pada 

beberapa wanita, lokia ini tetap ada pada saat pemeriksaan 
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pascapartum. Warna lokia alba putih krem dan terutama 

mengandung leukosit dan sel desidua. 

3) Vulva dan vagina 

Vulva dan vagina mengalami penekanan serta peregangan yang 

sangat besar selama proses persalinan dan akan kembali secara 

bertahap dalam 6-8 minggu postpartum. Penurunan hormone 

esterogen pada masa postpartum berperan dalam penapisan 

mukosa vagina dan hilangnya rugae, rugae akan terlihat kembali 

pada sekitar minggu ke 4. (Diah dkk, 2008. h:80)  

4) Payudara 

Laktasi dimulai pada semua wanita dengan perubahan hormone 

saat melahirkan. Apakah wanita memilih menyusui atau tidak, ia 

dapat mengalami kongesti payudara selama beberpa hari pertama 

pascapartum karena tubuhnya mempersiapkan untuk memberikan 

nutrisi kepada bayi. Wanita yang ,menyusui berespons terhadap 

menstimulus bayi yang disusui akan terus melepaskan hormone 

dan stimulasi alveoli yang memproduksi susu. Bagi wanita yang 

memilih memberikan makanan formula, involusi jaringan payudara 

terjadi dengan menghindari stimulasi. Pengkajian payudara pada 

periode awal pascapartum meliputi penampilan dan integritas 

puting susu, memar atau iritasi jaringan payudara karena posisi 

bayi pada payudara, adanya kolostrum, apakah payudara terisi air 

susu, dan adanya sumbatan duktus, kongesti, dan tanda-tanda 

mastitis potensial.   (Varney,2008;960)  
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4. Bayi baru lahir 

a. Definis 

Masa perinatal adalah masa sejak terjadinya konsepsi sampai 

dengan 4 minggu (28 hari) sesudah kelahiran. 

Masa neonatal adalah masa sejak lahir sampai dengan 4 minggu 

(28 hari) sesudah kelahiran. Neonates adalah bayi berumur 0 (baru 

lahir) sampai dengan usia 1 bulan sesudah lahir. Neonates dini 

adalah bayi berusia 0-7 hari. Neonates lanjut adalah bayi berusia 7-28 

hari. 

Berat badan lahir adalah berat badan neonates pada saat 

kelahiran, ditimbang dalam waktu satu jam sesudah lahir. Bayi berat 

lahir cukup adalah bayi dengan berat lahir lebih dari 2500 gram.Bayi 

berat lahir rendah (BBLR) adalah bayi dengan berat badan lahir 1500 

sampai kurang dari 2500 gram.Bayi berat lahir sangat rendah 

(BBSLR) adalah bayi dengan berat badan lahir 1000-1500 gram. Bayi 

berat lahir amat sangat rendah adalah bayi lahir hidup dengan berat 

badan lahir kurang dari 1000 gram.(Wafi,2010;2). 

Jadi dapat disimpulkan bayi baru lahir normal adalah  bayi baru lahir 

pada usia kehamilan 37-42 minggu dengan berat lahir antara 2500-

4000 gram. (Jenny, 2013. h:150) 

b. Asuhan  segera bayi baru lahir 

Asuhan segera pada bayi baru lahir adalah asuhan yang diberikan 

pada bayi tersebut selama jam pertama setelah kelahiran. Sebagian 

besar bayi yang baru lahir akan menunjukan usaha pernapasan 

spontan dengan sedikit bantuan atau gangguan. Aspek-aspek penting 

uhan Kebidanan Komprehensif..., Diana Permana Sari, Kebidanan UMP, 2015



 

  

45 

 

dari asuhan segera bayi yang baru lahir : Jagalah agar bayi tetap 

kering dan hangat, Usahakan adanya kotak antara kulit bayi dan kulit 

ibunya sesegera mungkin 

1) Klem dan potong tali pusat 

a) Klemlah tali pusat dengan dua buah klem, pada titik kira-kira 2 

dan 3 cm dari pangkal pusat bayi (tinggalkan kira-kira satu cm 

di antara klem-klem tersebut). 

b) Potonglah tali pusat di antara kedua klem sambil melindungi 

bayi dari gunting dengan tangan kiri. 

c) Pertahankan kebersihan pada saat memotong tali pusat. Ganti 

sarung tangan anda bila ternyata sudah kotor. Potonglah tali 

pusatnya dengan pisau atau gunting yang steril atau disinfeksi 

tingkat tinggi (DTT). 

d) Periksa tali pusat setiap 15 menit. Apabila masih terjadi 

perdarahan, lakukan pengikatan ulang yang lebih kuat 

2) Jagalah bayi agar tetap hangat 

a) Pastikan bayi tersebut tetap hangat dan terjadi kontak antara 

kulit bayi dengan kulit ibu 

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

dengan selimut dan jangan lupa memastikan bahwa kepala 

telah terlindung dengan baik untuk mencegah keluarnya panas 

tubuh 

c) Pastikan bayi tetap hangat dengan memeriksa telapak bayi 

setiap 15 menit 

3) Kontak dini dengan ibu 

a) Berikan bayi kepada ibunya secepat mungkin. Kontak dini 

antara ibu dan bayi penting untuk: kehangatan, 
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mempertahankan panas yang benar pada bayi baru lahir, 

ikatan batin dan pemberian ASI. 

b) Doronglah ibu untuk menyusui bayinya apabila bayi telah siap 

4) Pernapasan  

Sebagian besar bayi akan bernapas secara spontan. Pernapasan 

bayi sebaiknya diperiksa secara teratur untuk mengetahui adanya 

masalah. 

a) Periksa pernapasan dan warna kulit bayi setiap 5 menit 

b) Jika bayi tidak segera bernapas, lakukan hal-hal berikut: 

(a) Keringkan bayi dengan selimut atau handuk yang hangat 

(b) Gosokan punggung bayi dengan lembut 

c) Jika bayi masih belum mulai bernapas setelah 60 detik mulai 

resusitasi 

d) Apabila bayi sianosis atau sukar bernapas berilah oksigen 

kepada bayi dengan kateter nasal atau nasal prongs 

5) Perawatan mata 

Obat mata eritromisin 0,5% atau tetrasiklin 1 % dianjurkan untuk 

pencegahan penyakit mata karena klamidia (penyakit menular 

seksual). Obat mata perlu diberikan pada jam pertama setelah 

persalinan. Yang lazim dipakai adalah larutan perak nitrat atau 

Neosporin dan langsung diteteskan pada mata bayi segera 

setelah bayi lahir.(Prawiroharjo,2002;N-31) 

c. Pemeriksaan bayi 

Adapun pemeriksaan bayi yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1) Keadaan umum 

Memeriksa pernapasan : 

a) Apakah merintih 
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b) Hitung napas : apakah 40-60 per menit? Bila tidak, ulangi 

kembali 

c) Apakah terdapat retraksi dinding dada bawah 

Melihat gerakan : apakah tonus baik dan simetris? 

Melihat warna kulit 

Meraba kehangatan : bila teraba dingin atau terlalu panas, 

lakukan pengukuran suhu 

Melihat adanya hipersaliva dan/atau muntah 

Melihat adanya kelainan bawaan 

2) Melihat kepala : adakah bengkak atau memar? 

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

4) Memeriksa adanya pengeluaran mekonium dan air seni 

5) Menimbang bayi 

6) Menilai cara menyusu (JNPKKR,2008;139) 

d. Tanda-tanda bayi baru lahir  normal  

Semua bayi baru lahir harus dinilai adanya tanda-tanda kegawatan 

atau kelainan menunjukan suatu penyakit. 

Tanda-tanda bayi baru lahir normal : 

1) Berat badan: 2500-4000 gram  

2) Panjang badan: 48-52 cm 

3) Lingkar kepala: 33-35 cm 

4) Llingkar dada: 30-38 cm 

5) Denyut Jantung: 120-160 x/menit 

6) Pernapasan: 40-60 x/menit 

7) Kulit kemerahan dan licin karena jaringan dan adanya vernik 

caeosa 
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8) Rambut lanugo terlihat, rambut kepala biasanya sudah sempurna 

9) Kuku agak panjang dan lepas 

10) Genetalia: jika perempuan labia mayora telah menutupi labia 

minora, jika laki-laki testis sudah turun 

11) Reflek menghisap dan menelan baik 

12) Reflek moro baik (bila dikagetkan akan reflek seperti memeluk) 

13) Reflek mengenggam baik 

14) Eliminasi :urine dan mekonium akan keluar dalam waktu 24 jam. 

(Jenny, 2013. h:150) 

5. KB (Keluarga Berencana) 

a. Definisi 

Menurut WHO (World Health Organisation) Expert Committee 1970): 

Adalah : 

1) Mendapatkan objektif-objektif tertentu 

2) Menghindari kelahiran yang tidak diinginkan 

3) Mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan 

4) Mengatur interval di antara kehamilan 

5) Mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur 

suami istri 

6) Menentukan jumlah anak dalam keluarga.(Hanafi,2004;26) 

b. Penapisan pada KB hormonal dan nonhormonal 

Metode Hormonal : 

1) Apakah hari pertama haid terakhir 7 hari yang lalu atau lebih. 

2) Apakah anda menyusui dan kurang dari 6 minggu pasca 

persalinan. 
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3) Apakah mengalami perdarahan/perdarahan bercak antara haid 

setelah senggama.  

4) Apakah pernah ikterus pada kulit atau mata. 

5) Apakah pernah nyeri kepala hebat atau gangguan visual. 

6) Apakah pernah nyeri hebat pada betis, paha atau dada, atau 

tungkai bengkak (edema). 

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

mmHg (diastolik). 

8) Apakah ada masa atau benjolan pada payudara. 

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

Metode Nonhormonal : 

1) Apakah hari pertama haid terakhir 7 hari yang lalu. 

2) Apakah klien (atau pasangan) mempunyai pasangan seks lain. 

3) Apakah pernah mengalami infeksi menular seksual (IMS). 

4) Apakah pernah mengalami penyakit radang panggul atau 

kehamilan ektopik. 

5) Apakah pernah mengalami haid banyak (lebih 1-2 pembalut tiap 4 

jam). 

6) Apakah pernah mengalami haid lama (lebih dari 8 hari). 

7) Apakah pernah mengalami dismenorhea berat yang 

membutuhkan analgetik dan atau istirahat baring. (Sarwono, 2006. 

h:U-10) 
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c. Macam-macam metode kontrasepsi 

1) Metode sederhana (kondom, spermisida, koitus interuptus, 

pantang berkala ) 

a) Kondom 

Cara kerja kondom adalah menampung spermatozoa 

sehingga tidak masuk ke dalam serviks, konsep kerja kondom 

adalah menghalangi tertumpahnya sperma ke dalam vagina 

sehingga spermatozoa tidak mungkin masuk ke dalam rahim 

dan seterusnya. Keuntungan kontrasepsi kondom : murah, 

mudah didapatkan (gratis), tidak memerlukan pengawasan 

medis, berfungsi ganda, dan dipakai oleh kalangan yang 

berpendidikan. Sedangkan kerugiannya adalah kenikmatan 

terganggu, mungkin alergi terhadap karet atau jelinya yang 

mengandung spermisid, dan sulit dipasarkan kepada 

masyarakat dengan pendidikan rendah. (Manuaba, 2012, 

h:594) 

b) Spermisida 

Spermisida adalah zat kimia yang dapat melumpuhkan sampai 

mematikan spermatozoa yang digunakan menjelang 

hubungan hubungan seks.Setelah pemasangan sekitar 5 

sampai 10 menit, hubungan seksual dapat dilakukan agar 

spermisid dapat berfungsi. Sedangkan kekurangan spermisida 

adalah : merepotkan menjelang hubungan sanggama, nilai 

kepuasan berkurang, dapat menimbulkan iritasi atau alergi, 

kejadian hamil tinggi sekitar 30 sampai 35 % karena 
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pemasangan tidak sempurna atau terlalu cepat melakukan 

senggama. (Manuaba, 2012, h:597) 

c) Koitus interuptus  

Koitus interuptus adalah mengeluarkan kemaluan menjelang 

terjadinya ejakulasi, kekurangan metode ini adalah 

menganggu kepuasan kedua belah pihak, kegagalan hamil 

sekitar 30 sampai 35 % karena semen keluar sebelum 

mencapai puncak kenikmatan, terlambat mengeluarkan 

kemaluan, semen yang tertumpah di luar sebagian dapat 

masuk genetalia dan dapat menimbulkan ketegangan jiwa 

kedua belah pihak. (Manuaba, 2012. h:596) 

d) Pantang berkala 

Dalam memberikan nasehat kepada peserta KB dengan 

menggunakan pantang berkal harus diketahui patrun 

menstruasinya.Syarat utama metode pantang berkala adalah 

patrun menstruasi teratur dan kerjasama dengan suami harus 

baik. Metode pantang berkala mempunyai kegagalan tinggi 

bila patrun menstruasi tidak teratur, apalagi kerja sama 

dengan suami tidak mungkin dilakukan. (Manuaba, 2012. 

h:594) 

2) Metode hormonal (Pil KB, suntikan KB, Alat kontrasepsi bawah 

kulit (AKBK) 

a. Pil KB 

Keuntungan : 

1) Bila minum pil sesuai dengan aturan dijamin berhasil 100% 
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2) Dapat dipakai pengobatan terhadap beberapa masalah : 

ketegangan menjelang menstruasi, perdarahan menstruasi 

yang tidak teratur, nyeri saat menstruasi, pengobatan 

pasangan mandul 

3) Pengobatan penyakit endometriosis 

4) Dapat meningkatkan libido 

Kerugian : 

1) Harus minum pil secara teratur 

2) Dalam waktu panjang dapat menekan ovarium 

3) Penyulit ringan (berat badan bertambah, rambut rontok, 

tumbuh acne, mual sampai muntah) 

4) Memengaruhi fungsi hati dan ginjal. (Manuaba, 2012. 

h:599) 

b. Suntik KB 

  Keuntungan : 

1) Pemberiannya sederhana setiap 8-12 minggu 

2) Tingkat efektivitasnya tinggi 

3) Hubungan seks dengansuntik KB bebas 

4) Pengawasan medis yang ringan 

5) Dapat diberikan pasca persalinan, pasca keguguran atau 

pasca menstruasi 

6) Tidak menganggu pengeluaran laktasi dan tumbuh 

kembang bayi 

7) Suntikan KB cyclofem diberikan setiap bulan dan peserta 

KB akan mendapatkan menstruasi 
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Kerugian : 

1) Perdarahan yang tidak menentu 

2) Terjadi amenorea (tidak datang bulan) berkepanjangan 

3) Masih terjadi kemungkinan hamil 

4) Kerugian atau penyulit inilah yang menyebabkan peserta 

KB menghentikan suntikan KB.(Manuaba, 2012. h:601) 

c. Alat kontrasepsi Bawah kulit (AKBK) 

Keuntungan : 

1) Dipasang selama lima tahun 

2) Kontrol medis ringan 

3) Dapat dilayani di daerah pedesaan 

4) Penyulit medis tidak terlalu tinggi 

5) Biaya murah 

Kerugian 

1) menimbulkan gangguan mentruasi, yaitu tidak mendapat 

mentruasi dan terjadi perdarahan yang tidak teratur 

2) berat badan bertambah 

3) menimbulkan acne, ketegangan payudara 

4) liang senggama terasa kering.(Manuaba, 2012. h:603) 

3) Metode non hormonal 

  a.  Alat kontrasepsi Dalam rahim (AKDR) 

Keuntungan : 

1) Alat kontasepsi dalam rahim dapat diterima masyarakat 

2) Pemasangan tidak memerlukan medis teknis yang sulit 

3) Control medis yang ringan 
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4) Penyulit tidak terlalu berat 

5) Pulihnya kesuburan setelah AKDR dicabut berlangsung 

baik 

Kerugian : 

1) Masih terjadi kehamilan dengan AKDR in situ 

2) Terdapat perdarahan (spotting dan menometroragia) 

3) Leukorea, sehingga menguras protein tubuh dan liang 

senggama terasa lebih basah 

4) Dapat terjadi infeksi 

5) Tingkat akhir infeksi menimbulkan kemandulan primer atau 

sekunder dan kehamilan ektopik 

6) Tali AKDR dapat menimbulkan perlukaan portio uteri dan 

menganggu hubungan seksual. (Manuaba, 2012. h:611) 

b. AKDR Post Plasenta 

Kita pernah mengenal program insersi AKDR (IUD) 

postpartum di mana pasien mendapat insersi AKDR 

pascapersalinan.Program tersebut tidak pernah dikembangkan 

lagi.Pemasangan AKDR dapat dilakukan juga pada saat 

seksio sesaria. Peningkatan penggunaan AKDR 

akanmengurangi kehamilan yang tidak diinginkan di masa 

depan, sehingga akan mengurangi angka kematian ibu di 

Indonesia. 

Efektifitas : 

1) AKDR post plasenta telah dibuktikan tidak menambah 

resiko infeksi, perforasi dan perdarahan. 

2) Diakui bahwa ekspulsi lebih tinggi (6-10%) dan ini harus 

disadari oleh pasien bila mau akan dapat dipasang lagi.  
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3) Kemampuan penolong meletakan di fundus amat 

memperkecil resiko ekspulsi.  

4) Kontraindikasi pemasangan post plasenta ialah : ketuban 

pecah lama, infeksi intrapartum, perdarahan post partum. 

Teknologi 

1) AKDR umumnya jenis Cu-T dimasukan ke dalam fundus 

uteri dalam 10 menit setelah plasenta lahir. Penolong telah 

menjepit AKDR di ujung jari tengah dan telunjuk yang 

selanjutnya menyusuri sampai fundus. 

2) Pastikam bahwa AKDR diletakan dengan benar di fundus. 

Tangan kiri penolong memegang fundus dan menekan ke 

bawah. Jangan lupa memotong benang AKDR sepanjang 

6 cm sebelum insersi. 

Pemantauan : 

Klien hendaknya diberikan pendidikan mengenai manfaat dan 

resiko AKDR.Bila terjadi ekspulsi AKDR dapat kembali 

dipasang. Pemeriksaan AKDR dapat dilakukan setiap tahun 

bila terdapat keluhan (nyeri, perdarahan, deman, dsb). 

(Sarwono, 2006. h:MK-78)  

4) Kontrasepsi mantap : MOW dan MOP. 

Keuntungan MOP: 

a. Efektif  

b. Aman, morbiditas rendah dan hampir tidak ada mortalitas 

c. Sederhana  

d. Cepat, hanya memerlukan waktu 5-10 menit 

e. Menyenangkan bagi akseptor karena memerlukan anestesi 

lokal saja 
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f. Biaya rendah 

g. Secara cultural, sangat dianjurkan di Negara-negara dimana 

wanita merasa malu untuk ditangani oleh dokter pria atau 

kurang tersedia dokter wanita dan paramedic 

wanita(Hanafi,2004;42) 

Kerugian MOP : 

a. Diperlukan suatu tindakan operstif 

b. Kadang-kadang menyebabkan komplikasi seperti perdarahan 

atau infeksi 

c. Kontap pria belum memberikan perlindungan total sampai 

semua spermatozoa, yang sudah ada di dalam system 

reproduksi distal dari tempat oklusi vas deferens, dikeluarkan 

d. Problem 

d. Tujuan pelayanan kontrasepsi 

1) Tujuan umum 

Pemberian dukungan dan pemantapan penerimaan gagasan KB 

yaitu dihayatinya NKKBS. 

2) Tujuan pokok 

Penurunan angka kelahiran yang bermakna. 

Guna mencapai tujuan tersebut maka ditempuh kebijaksanaan 

mengkategorikan tiga fse untuk mencapai sasaran yaitu : 

a) Fase menunda perkawinan/kesuburan 

b) Fase menjarangkan kehamilan 

c) Fase menghentikan/mengakhiri kehamilan/kesuburan. 

(Hanafi,2004;30) 
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