
8 

 

BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

 

A. Kehamilan 

1. Definisi kehamilan 

Kehamilan ialah fertilisasi atau  penyatuan dari spermatozoa dan 

ovum kemudian dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Bila dihitung 

dari saat fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan 

berlangsung selama 40 minggu atau 10 bulan. Kehamilan terbagi menjadi 

3 trimester, dimana trimester pertama berlangsung dalam 12 minggu, 

trimester kedua 15 minggu (dari minggu ke 13 hingga ke 27), dan trimester 

ketiga 13 minggu (dari minggu ke 28 hingga ke 40) 

(Prawiroharjo,2010:hal213). 

2. Tanda-tanda kehamilan 

a) Presumtif yaitu berhenti menstruasi secara tiba-tiba. Peningkatan suhu 

basal tubuh yang menetap tanpa disertai infeksi. Mual muntah berkala 

dan terus menerus. Payudara membesar, putting susu hiperpigmentasi, 

dan nyeri tekan, antara lain : 

1) Amenore (tidak adanya menstruasi) 

Konsepsi dan nidasi menyebabkan terjadinya pembentuan folikel de 

graaf dan ovulasi. Gejala ini paling penting karena umumnya 

perempuan hamil tidak mendapat haid. Penting diketahui tanggal 

hari pertama haid terakhir, supaya dapat menentukan umur 

kehamilan dan perkiraan persalinan akan terjadi (Manuaba, 2013 

hal : 106). 

2) Hiperemesis gravidarum (Mual dan muntah) 

Biasanya terjadi pada 2-8 minggu setelah pembuahan. Pengaruh 

esterogen dan progesteron menyebabkan peningkatan asam 

lambung yang berlebihan. Umumnya pada bulan pertama 

kehamilan mual muntah sering terjadi pada pagi hari, yang disebut 

dengan morning sickness. Bila mual dan muntah terlalu sering 

disebut hiperemesis gravidarum.  
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3) Mengidam (ingin makanan dan minuman tertentu) 

Ibu hamil sering meminta makanan atau minuman tertentu terutama 

pada trimester pertama yang dipengaruhi dari faktor psokologis 

pada ibu, akan tetapi akan menghilang seiring semakin tuanya usia 

kehamilan. 

4) Sering buang air kecil 

Pada awal kehmailan dikarenakan adanya pembesaran rahim yang 

akan menekan kandung kemih sehingga terasa penuh yang akan 

menyebabkan sering buang air kecil. Pada terimester II perut 

semakin membesar keluar dari rongga panggul. Pada trimester III 

gejala ini bisa timbul karena janin mulai masuk ke ruang panggul, 

dan menekan kembali kandung kencing. 

5) Nafsu makan berkurang 

Hanya berlangsung pada trimester pertama kehamilan, kemudian 

nafsu makan timbul kembali. Hendaknya nafsu makan tetap dijaga, 

jangan salah pengertian makan untuk dua orang, sehingga berat 

badan tidak sesuai dengan usia kehamilan. 

6) Payudara membesar dan tegang 

Keadaan ini disebabkan oleh pengaruh hormon estrogen dan 

progesteron yang merangsang duktuli dan alveoli pada mamma 

Glandula Montgomeri. Ujung syaraf tertekan sehingga 

menyebabkan rasa sakit, terutama pada hamil pertama. 

7) Konstipasi/obstipasi 

Pengaruh progesteron dapat menghambat peristaltik usus dan 

menyebabkan kesulitan untuk buang air besar. 

8) Pigmentasi kulit terjadi pada umur kehamilan 12 minggu ke atas. 

Ada beberapa bagian dimana pigmentasi terlihat jelas, yaitu: 

(a) Sekitar pipi : Kloasma Gravidarum 

(b) Dinding perut 

(1) Striae gravidarum 

(2) Linea nigra 

(3) Linea alba menjadi hitam 

(c) Sekitar payudara 

(1) Hiperpigmentasi areola 
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(2) Puting susu menonjol 

(3) Kelenjar montgomery 

(4) Pembuluh darah manifes sekitar payudara 

(d) Epulis 

Suatu hipertrofi papilla ginggivae hipertrofi gusi. Sering terjadi 

pada trimester I. 

(e) Varises 

Karena pengaruh dari esterogen dan progesteron terjadi 

penampakan pembuluh darah vena, terutama bagi mereka 

yang mempunyai bakat. Penampakan pembuluh darah tersebut 

terjadi disekitar genetalia eksterna, kaki, betis, dan payudara. 

Pada multigravida kadang-kadang varises ditemukan pada 

kehamilan yang terdahulu. Sering terjadi pada trimestrer I dan 

menghilang setelah melahirkan (Manuaba, 2013 hal : 107-108). 

b) Tanda tidak pasti kehamilan dapat dilihat dari : 

1) Rahim membesar sesuai dengan umur kehamilan 

2) Pada pemeriksaan dalam terdapat : 

(a) Tanda hegar : Pelunakan dan dapat ditekannya istimus uteri 

(b) Tanda Chadwick :Perubahan warna menjadi ungu pada vulva 

dan mukosavagina termasuk juga porsio dan serviks 

(c) Tanda piscaseck : Merupakan pembesaran uterus yang tidak 

simetris 

(d) Braxton-Hicks : Merupakan peregangan sel-sel otot uterus, 

akibat meningkatnya actomysindi dalam otot uterus.kontraksi ini 

tidak sporadic, tidak nyeri, biasanya timbul pada kehamilan 8 

minggu, tetapi baru dapat diamati dari pemeriksaan abdominal 

pada trimester ketiga. Kontraksi ini akan terus meningkat 

frekuensinya, lamanya, dan kekuatannya sampai mendekati 

persalinan. 

(e) Teraba Ballotement : Ketukan yang mendadak pada uterus 

menyebabkan janin bergerak dalam cairan ketuban yang dapat 

dirasakan oleh tangan pemeriksaan (Manuaba, 2013 hal 108). 

3) Pemeriksaan urine test kehamilan positif namun sebagian 

kemungkinan pasitif palsu. 
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c) Tanda pasti kehamilan 

1) Terlihatnya embrio atau kantung kehamilan melalui USG pada 4-6 

minggu setelah pembuahan 

2) Denyut jantung janin ketika usia kehamilan 10-20 minggu. 

Didengar menggunakan Laennec dan dopller.  

3) Terasa ada gerakan janin dalam rahim. Pada primigravida bisa 

dirasakan ketika usia kehamilan 18 minggu, sedangkan pada 

multigravida pada usia 16 minggu. Terlihat atau teraba ada bagian-

bagian janin. Pada pemeriksaan USG terlihat adanya kerangka janin 

(Manuaba, 2013 hal : 109). 

3. Diagnosa Banding Kehamilan 

Pembesaran abdomen pada wanita bukan berarti tanda kehamilan 

sehingga perlu dilakukan diagnosa banding diantaranya : 

a. Hamil pals atau kehamilan spuria. Ditandai dugaan hamil, tetapi 

dengan pemeriksaan tes biologis tidak menunjukkan kehamilan. 

b. Tumor kandungan atau mioma uteri yang terdapat pembesaran pada 

rahim, tetapi tidak disertai tanda hamil. Bentuk pembesaran abdomen 

tidak merata terjadi perdarahan banyak pada saat menstruasi. 

c. Kista ovarium juga terdapat pembesaran abdomen tetapi tidak disertai 

tanda hamil dan menstruasi berlangsung terus-menerus. Pembesaran 

abdomen biasanya melebihi usia kehamilan. 

d. Hematometra yaitu terlambat haid yang melampaui usia kehamilan 

ditandai dengan nyeri pada abdomen setiap bulan yang diakibatkan 

dari tumpukan darah di dalam rahim (Manuaba, 2013 hal 109). 

4. Pembagian kehamilan dalam trimester 

a. Trimester I 

Keadaan dimana usia kehamilan 0 sampai 12 minggu. 

b. Trimester II 

Dimana usia kehamilan lebih dari 13 minggu hingga 27 minggu 

c. Trimester III 

Dimana usia kehamilan lebih dari 28 minggu hingga 42 minggu 

(Irianti B, 2014 hal 56) 
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5. Perubahan Fisiologis Pada Kehamilan 

a. Trimester I 

1) Sistem Reproduksi 

a) Vagina dan Vulva 

Akibat pengaruh hormon estrogen, vagina dan vulva 

mengalami perubahan pula.Sampai minggu ke-8 terjadi 

hipervaskularisasi mengakibatkan vagina dan vulva tampak 

lebih merah, agak kebiruan (lividae) tanda ini disebut tanda 

chatwick.Warna portio pun tampak lividae. 

b) Serviks Uteri 

Serviks pada Kehamilan juga mengalami perubahan karena 

hormon esterogen. 

c) Uterus 

Uterus akan membesar pada bulan-bulan pertama di bawah 

pengaruh estrogen dan progesteron. 

d) Ovarium 

Pada permulaan kehamilan masih terdapat korpus luteum 

gravidatum, korpus luteum graviditatis berdiameter kira-kira 3 

cm, kemudian dia mengecil setelah plasenta terbentuk. 

e) Mamae 

Mamae akan membesar dan tegang akibat hormon 

somatomamotropin, estrogen, dan progesteron, akan tetapi 

belum mengeluargan ASI. 

f) Sistem Endokrin 

Perubahan besar pada sistem endokrin yang penting terjadi 

untuk mempertahankan kehamilan, pertumbuhan normal janin, 

dan pemulihan pascapartum (nifas). 

g) Sistem Kekebalan 

Peningkatan pH sekresi vagina wanita hamil membuat wanita 

tersebut lebih rentan terhadap inveksi vagina. Sistem 

pertahanan tubuh ibu selama kehamilan akan tetap utuh, kadar 

immunoglobulin dalam kehamilan tidak berubah. 
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h) Traktus urinarius/Perkemihan 

Pada bulan-bulan pertama kehamilan kandung kencing 

tertekan sehingga timbul kencing.Keadaan ini hilang dengan 

tuanya kehamilan, bila uterus gravidus keluar dari rongga 

panggul 

i) Traktus digestivus/Pencernaan 

Perubahan rasa tidak enak diulu hati disebabkan karena 

perubahan posisi lambung dan aliran balik asam lambung ke 

esofagus bagian bawah. 

j) Sirkulasi Darah/Cardiovaskule 

Sirkulasi darah ibu dalam kehamilan dipengaruhi oleh adanya 

sirkulasi ke plasenta, uterus yang membesar dengan 

pembuluh-pembuluh darah yang membesar pula, mammae dan 

alat lain yang memang berfungsi berlebihan dalam kehamilan. 

k) Muskuloskeletal 

Perubahan muskuloskeletal akibat peningkatan kadar hormon 

estrogen dan progesteron, terjadi relaksasi dari jaringan ikat, 

kartilago, dan ligament juga meningkatkan jumlah cairan 

synovial. 

l) Integumen/Kulit 

Perubahan keseimbangan hormon dan peregangan mekanis 

menyebabkan timbulnya beberapa perubahan dalam sistem 

integumen selama masa kehamilan. 

m) Metabolisme 

Pada wanita hamil basal metabolic rate (BMR) meninggi.BMR 

meningkat hingga 15-20% yang umumnya terjadi pada triwulan 

terakhir. 

n) Sistem pernafasan 

Adaptasi ventilasi dan struktural selama masa hamil bertujuan 

menyediakan kebutuhan ibu dan janin.Kebutuhan oksigen ibu 

meningkat sebagai respon terhadap percepatan laju metabolik 

dan peningkatan kebutuhan oksigen jaringan uterus dan 

payudara. 
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o) Sistem syaraf 

Hanya sedikit yang diketahui tentang perubahan fungsi sistem 

neurologi selama masa hamil, selain perubahan-perubahan 

neurohormonal hipotalamik hipofisis. 

b. Trimester II 

1) Sistem Reproduksi 

a) Vulva dan vagina 

Karena hormon estrogen dan progesteron terus meningkat dan 

terjadi hipervaskularisasi mengakibatkan pembuluh-pembuluh 

darah alat genetalia membesar 

b) Serviks uteri 

Konsistensi serviks menjadi lunak dan kelenjar-kelenjar 

diserviks akan berfungsi lebih akan mengeluarkan sekresi lebih 

banyak. 

c) Uterus 

Pada kehamilan 16 minggu cavum uteri sama sekali diisi oleh 

ruang amnion yang terisi janin dan istimus menjadi bagian 

korpus uteri. 

d) Ovarium 

Pada usia kehamilan 16 minggu, plasenta mulai terbentuk dan 

menggantikan fungsi korpus luteum graviditatum 

e) Payudara/Mamae 

Pada kehamilan 12 minggu ke atas dari putting susu dapat 

keluar cairan berwara putih agak jernih disebut colustrom. 

f) Sistem pencernaan 

Biasanya terjadi konstipasi karena pengaruhhormon 

progesteron yang meningkat.Selain itu perut kembung juga 

terjadi karena adanya tekanan uterus yang membesar dalam 

rongga perut yang mendesak organ-organ dalam perut 

khususnya saluran pencernaan, usus besar, kearah atas dan 

lateral. 

2) Sistem respirasi 
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Karena adanya penurunan tekanan CO2 seorang wanita hamil 

sering mengeluhkan sesak nafas sehingga meningkatkan usaha 

bernafas 

3) Sistem kardiovaskuler 

Pada usia kehamilan 16 minggu, mulai jelas kelihatan terjadi 

proses hemodilusi. Setelah 24 minggu tekanan darah sedikit demi 

sedikit naik kembali pada tekanan darah sebelum aterm. 

4) Sistem Traktus Urinarius 

Kandung kencing tertekan oleh uterus yang membesar mulai 

berkurang, karena uterus sudah mulai keluar dari rongga panggul. 

5) Sistem musculoskeletal 

Selama trimester kedua mobilitas persendian akan berkurang 

terutama pada daerah siku dan pergelangan tangan dengan 

meningkatnya retensi cairan pada jaringan konektif/jaringan yang 

berhubungan disekitarnya. 

6) Sistem integument 

Akibat peningkatan kadar hormon estrogen dan progesteron, 

kadar MSH pun meningkat. 

7) Sistem Endokrin 

Adanya peningkatan hormon estrogen dan progesteron serta 

terhambatnya pembentukan FSH dan LH. 

8) Kenaikan berat badan 

Kenaikan berat badan 0,4-0,5 kg perminggu selama sisa 

kehamilan 

c. Trimester III 

1) Sistem reproduksi 

Uterus Pada trimester III istimus lebih nyata menjadi bagian 

korpus uteri dan berkembang menjadi segmen bawah rahim 

(SBR). 

2) Sistem Traktus uranius 

Pada akhir kehamilan kepala janin mulai turun ke pintu atas 

panggul keluhan sering kencing akan timbul lagi karena kandung 

kencing akan mulai tertekan kembali. 

3) Sistem respirasi 
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Pada 32 minggu ke atas karena usus – usus tertekan uterus yang 

membesar ke arah diafragma sehingga diafragma kurang leluasa 

bergerak mengakibatkan kebanyakan wanita hamil mengalami 

terajat kesulitan bernafas. 

4) Kenaikan berat badan 

Terjadi kenaikkan berat badan sekitar 5,5 kg, penambahan BB dari 

mulai awal kehamilam sampai akhir kehamilan adalah 11-12 kg. 

5) Sirkulasi darah 

Hemodilusi penambahan volume darah sekitar 25% dengan 

puncak pada usia kehamilan 32 minggu, sedangkan hematokrit 

mencapai level terendah pada minggu 30-32 karena setelah 34 

minggu masa RBC terus meningkat tetapi volume plasma tidak. 

6) Sistem Muskuloskeletal 

Sendi pelvic pada saat kehamilan sedikit dapat bergerak. 

Perubahan tubuh secara bertahap dan peningkatan berat wanita 

hamil menyebabkan postur dan cara berjalan wanita berubah 

secara menyolok (Yuni Kusmiyati dkk,2010;h.55-69). 

6. Ketidaknyamanan dalam kehamilan 

a. Ketidaknyamanan pada trimester I 

1) Mual muntah (emesis gravidarum) yang disebabkan peningkatan 

kadar hCG yang dihasilkan dari plasenta yang berkembang.  

Penatalaksanaan mengurangi ketegangan yang menyebabkan 

stress pada ibu, minuman jahe hangat juga dapat mengurangi 

gejala mual dan muntah, mengatur pola makan biasanya dalam 

hal ini ibu cenderung tidak nafsu makan akan tetapi kebutuhan 

nutrisi pada ibu dan janin harus tercukupi maka dari itu disarankan 

pada ibu untuk tetap makan sedikit-sedikit tapi sering (Irianti B, 

2014 hal :56). 

2) Hipersaliva yaitu peningkatan air liur pada wanita hamil, yang 

disebabkan oleh peningkatan keasaman di dalam mulut atau 

peningkatan zat pati, yang menstimulasi kelenjar mengalami mual. 

Penatalaksanaan sering menyikat gigi, berkumur, atau menghisap 

permen yang mengandung mint (Irianti B, 2014 hal :60). 
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3) Pusing penyebab pasti belum ditemukan namun diduga pengaruh 

hormone progesterone yang memicu dinding pembulu darah 

melebar, sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan tekanan 

darah. 

Penatalaksanaan: 

a) Apabila disebabkan karena hormon makan cukup dengan 

istirahat dan tidur serta menghilangkan stress. 

b) Apabila disebabkan oleh anemia atau hipertensi maka dalam 

hal ini harus jelas penyebab pastinya untuk dapat diberikan 

tindakan selanjutnya. 

c) Sedangkan jika disebabkan oleh hipotensi atau tekanan darah 

rendah maka dapat diatasi dengan mengurangi aktivitas dan 

menghemat pengluaran energi. (Irianti B, 2014 hal :61) 

4) Peningkatan frekuensi berkemih pada awal kehamilan 

dikarenakan adanya pembesaran rahim yang akan menekan 

kandung kemih, sehingga terasa penuh yang akan menyebabkan 

sering buang air kecil dan juga peningkatan hormone 

progesterone dan estrogen yang menyebabkan mukosa pada 

kandung kemih menjadi meningkat. (Irianti B, 2014 hal : 63) 

5) Konstipasi/obstipasi pengaruh dari hormone progesteron yang 

dapat menghambat peristaltik usus dan menyebabkan kesulitan 

untuk buang air besar. 

Penatalaksanaan menganjurkan pada ibu untuk mengkonsumsi 

makanan berserat seperti sayuran, buah (Irianti B, 2014 hal :53-

64). 

b. Ketidaknyamanan pada trimester II 

1) Pusing yaitu timbulnya perasaan melayang karena peningkatan 

volume plasma darah hingga 50%. Peningkatan jumlas sel darah 

merah aksn mempengaruhi kadar heemoglobin darah, sehingga 

volume dan sel darah merah tidak diimbangi dengan kadar 

haemoglobin yang cukup yang akan mengakibatkan anemia. 

Penatalaksanaan dengan menghindari berdiri secara tiba-tiba dari 

duduk, hindari berdiri dalam waktu lama, menjaga pola makan 
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teratur, dan berbaring dalam keadaan miring (Irianti B, 2014 hal : 

84). 

2) Sering berkemih disebabkan karena ukuran uterus meningkat, 

sehingga uterus membesar kea rah luar pintu atas panggul 

menuju rongga abdomen. Perubahan tersebut menyebabkan 

tertekannya kandung kemih yang terletak tepat di depan uterus. 

Penatalaksanaan pada ibu hamil tidak di anjurkan untuk 

mengurangi volume minum namun menghindari minum 2 jam 

sebelum ibu tidur agar pola istirahat ibu tidak terganggu (Irianti B, 

2014 hal : 84). 

3) Nyeri pada perut bawah disebabkan oleh semakin membesarnya 

uterus sehngga keluar dari rongga panggul menuju rongga 

abdomen. Keadaan ini diakibatkan tertariknya ligament-ligamen 

uterus seiring dengan pembesaran yang terjadi menimbulkan rasa 

ketidaknyamanan pada perut bagian bawah. 

Penatalaksanaan menganjurkan ibu untuk menghindari bediri 

secara langsung dari posisi jongkok. Mengajarkan pada ibu posisi 

yang baik saat ingin berdiri (Irianti B, 2014 hal : 85). 

4) Nyeri punggung disebabkan oleh pembesaran uterus yang 

memaksa ligament, otot-otot, serabut saraf dan punggung 

teregangkan, sehingga beban tarikan tulang punggung kearah 

depan akan menyebabkan nyeri punggung pada ibu hamil. 

Penatalaksanaan mengajarkan pada ibu mengatur posisi saat 

melakukan aktivitas maupun saat tidur, serta mengurangi aktivitas 

yang berlebihan dan memperbanyak istirahat (Irianti B, 2014 hal : 

85). 

5) Secret vagina berlebih selama kehamilan dikarenakan 

meningkatnya kadar estrogen pada vagina dan peningkatan 

vaskularisasi dan hiperaemia pada bagian servik dan vagina hal ini 

menyebabkan pengentalan mukosa, jaringan ikat melonggar. 

Penatalaksanaan beritahu pada ibu untuk menjaga kebersihan diri 

terlebih kebersihan alat reproduksinya dengan sering mengganti 

celana dalam sesering mungkin serta memelihara agar tetap 

kering setelah buang air (Irianti B, 2014 hal : 91). 
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6) Konstipasi disebabkan peningkatan hormone progesterone yang 

mempengaruhi kerja otot-otot polos tubuh yang mengakibatkan 

melambatnya gerakan peristaltic esofagus dan motilitas usus, 

sehingga proses pencernaan melambat, penyerapan air lebih lama 

dan tinja menjadi kering sehingga sulit untuk dikeluarkan dan 

terjadi konstipasi (Irianti B, 2014 ). 

c. Ketidaknyamanan pada trimester III 

1) Sering berkemih disebabkan karena ukuran uterus meningkat, 

sehingga uterus membesar kea rah luar pintu atas panggul 

menuju rongga abdomen. Perubahan tersebut menyebabkan 

tertekannya kandung kemih yang terletak tepat di depan uterus. 

Penatalaksanaan pada ibu hamil tidak di anjurkan untuk 

mengurangi volume minum namun menghindari minum 2 jam 

sebelum ibu tidur agar pola istirahat ibu tidak terganggu (Irianti B, 

2014 hal : 84). 

2) Nyeri pada perut bawah disebabkan oleh semakin membesarnya 

uterus sehngga keluar dari rongga panggul menuju rongga 

abdomen. Keadaan ini diakibatkan tertariknya ligament-ligamen 

uterus seiring dengan pembesaran yang terjadi menimbulkan rasa 

ketidaknyamanan pada perut bagian bawah. 

Penatalaksanaan menganjurkan ibu untuk menghindari bediri 

secara langsung dari posisi jongkok. Mengajarkan pada ibu posisi 

yang baik saat ingin berdiri (Irianti B, 2014 hal : 85). 

3) Nyeri punggung disebabkan oleh pembesaran uterus yang 

memaksa ligament, otot-otot, serabut saraf dan punggung 

teregangkan, sehingga beban tarikan tulang punggung kearah 

depan akan menyebabkan nyeri punggung pada ibu hamil. 

4) Penatalaksanaan mengajarkan pada ibu mengatur posisi saat 

melakukan aktivitas maupun saat tidur, serta mengurangi aktivitas 

yang berlebihan dan memperbanyak istirahat (Irianti B, 2014 hal: 

85). 

5) Konstipasi disebabkan peningkatan hormone progesterone yang 

mempengaruhi kerja otot-otot polos tubuh yang mengakibatkan 

melambatnya gerakan peristaltik esofagus dan motilitas usus, 
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sehingga proses pencernaan melambat, penyerapan air lebih lama 

dan tinja menjadi kering sehingga sulit untuk dikeluarkan dan 

terjadi konstipasi (Irianti B, 2014). 

7. Komplikasi dalam kehamilan 

a. Komplikasi pada trimester I 

1) Abortus 

Berakhirnya kehamilan sebelum janin mencapai berat 500 gram 

atau umur kehamilan kurang dari 20 minggu (Irianti B, 2014 hal : 

72) 

a) Komplikasi pada abortus : 

(1) Perdarahan : dapat diatasi dengan pengosongan uterus 

dari sisa-sisa hasil konsepsi dan jika perlu diberikan 

transfuse darah apabila pengeluaran darah semakin 

meningkat. 

(2) Syok : pada abortus dapat terjadi karena perdarahan 

dank arena infeksi. 

(3) Infeksi : dapat terjadi pada genetalia eksterna dan vagina 

terdapat flora normal, khususnya pada genetalia eksterna 

(Irianti B, 2014 hal 77). 

b) Klasifikasi abortus : 

(1) Abortus imminens : keadaan berupa bercak dengan atau 

tanpa merasa mules pada bagian perut bagian bawah. 

Pada keadaan ini apabila bidan dapat melakukan 

penanganan dengan tepat maka kehamilan akan dapat 

dipertahankan. 

Penatalaksanaan : dilakukan pemeriksaan inspeksi 

genetalia interna, terlihat ostium uteri tertutup. 

(2) Abortus insipiens : pengeluaran hasil konsepsi yang tidak 

dapat dicegah, dimana peristiwa tersebut sedang 

berlangsung yang disertai dengan rasa mules yang 

meningkat dan perdarahan yang bertambah. 

Penatalaksanaan : dilakukan pemeriksaan inspekulo akan 

terlihat ostium uteri terbuka dan kantung kehamilan 

menonjol ataupun terlihat aliran darah. 
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(3) Abortus inkomplit : pengeluaran sebagian hasil konsepsi 

dengan meninggalkan sisa konsepsi dalam rahim sehingga 

menimbulkan keluhan perdarahan dan nyeri pada perut 

bagian bawah. Darah yang dikeluarkan disertai dengan 

jaringan dan tidak akan berhenti hingga sisa konsepsi 

dikeluarkan. 

Penatalaksanaan : pada abortus inkomplit dilakukan 

penanganan curetase untuk mengeluarkan sisa konsepsi 

yang berada dalam rahim. Jika sisa konsepsi tidak 

dikeluarkan akan dapat menimbulkan infeksi pada ibu. 

(4) Abortus komplit : merupakan pengeluaran hasil konsepsi 

dari cavum uteri secara keseluruhan, biasanya terjadi pada 

kehamilan awal, pada saat plasenta belum terbentuk 

sehingga memungkinkan hasil konsepsi keluar seluruhnya. 

Perdarahan yang terjadi akan meningkat seiring dengan 

mules yang terjadi hingga hasil konsepsi keluar seluruhnya 

dan ostium uteri akan tertutup sehingga perdarahan akan 

berangsur berhenti. 

Penatalaksanaan : Sesuai kewenangan bidan dilakukan 

penanganan pra rujukan dengan memasang infus untuk 

menstabilkan keadaan umum pada ibu (Irianti B, 2014 hal 

74). 

2) Kehamilan ektopik  

yaitu kehamilan yang terjadi diluar rongga rahim, dimana ovum 

yang telah dibuahi berimplantasi dan tumbuh di tempat lain. 

Kehamilan ektopik paling sering dijumpai pada tuba falopi, 

ovarium, serviks, atau tempat lain di rongga perut (Irianti B, 2014 

hal : 78). 

a) Diagnosa : 

Kehamilan ektopik terjadi pada trimester pertama kehamilan. 

Pada umumnya diawali dengan riwayat amenore 6-10 

minggu. Kehamilan ektopik ditandai dengan nyeri pada perut 

bagian bawah yang sangat hebat, berawal dari satu sisi 

menyebar ketengah kemudian keseluruh perut. Biasanya 
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pasien akan mengalami hipotensi dengan gejala nyeri bahu, 

tidak terdapat bising usus, perut membesar dan syok (Irianti 

B, 2014 hal : 80). 

Penatalaksanaan : 

Dalam hal ini kewenangan bidan dalam 

penatalaksanaan kehamilan ektopik yaitu dengan 

memperhatikan faktor resiko yang dimiliki ibu saat 

pemeriksaan kehamilan sehingga mampu melakukan 

deteksi dini. Melakukan kolaborasi dengan dokter untuk 

penegakan diagnosa pasti dengan USG yang dilakukan 

dokter. Apabila terdapat kasus dengan penurunan tingkat 

kesadaran dan dengan tanda-tanda syok segera lakukan 

pencegahan syok dengan memberikan infus sebelum 

ditangani lebih lanjut di rumah sakit. (Irianti B, 2014 hal : 80) 

3) Molahidatidosa yaitu kelainan tropoblas pada kehamilan dimana 

sel-sel villi korialis berkembang membentuk gelombang-

gelombang putih (seperti anggur), berisi cairan yang akan 

menyebabkan kegagalan dalam pembentukan janin (Irianti B, 

2014 hal : 81). 

a) Tanda dan gejala molahidatidosa : 

Pada molahidatidosa biasanya ditandai dengan 

pertumbuhan uterus yang abnormal (lebih besar dari usia 

kehamilan). Terjadi mual muntah yang cukup berat, 

perdarahan pervaginam pada 3 bulan pertama kehamilan, 

terdapat gejala hipertiroidisme seperti intoleransi panas, 

denyut jantung cepat, gelisah, gugup, kulit hangat dan lebih 

lembab dari biasanya, tangan gemetar. Pada beberapa 

kasus gejala timbul mirip dengan preeklamsi yaitu tekanan 

darah tinggi, pembengkakkan kaki dan pergelangan tangan 

(irianti B, 2014 hal : 82). 

Komplikasi molahidatidosa : 

Pada molahidatidosa dapat berkembang menjadi mola 

invasive yang tumbuh kedalam dinding rahim, menyebabkan 

perdarahan dan komplikasi lain yang utama yaitu masalah 
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paru-paru yang mungkin terjadi jika rahim lebih besar dari 

usia kehamilan 16 minggu. Terjadi preeklamsi, masalah 

tiroid, mola berulang (Irianti B, 2014 hal : 83). 

b. Komplikasi pada trimester II 

1) Nyeri perut 

Nyeri perut merupakan timbulnya rasa nyeri pada perut bagian 

bawah, tengah dan atas. Perbedaan letak rasa nyeri yang timbul 

merupakan penentu apakah keluhan terjadi bersifat fisiologis 

maupun patologis (Irianti B, 2014 hal : 100). 

2) Keputihan 

Pada masa kehamilan merupakan bagian dari perubahan fisiologis 

yang terjadi. Perlu diwaspadai apabila terdapat gejala terasa 

panas pada alat genital, berbau, berwarna kehijauan, hal tersebut 

perlu dicurigai infeksi menular seksual yang ditularkan melalui 

hubungan seksual yang disebabkan oleh jamur (IriantiB,2014 hal : 

103). 

3) Ukuran uterus 

Perubahan uterus yang terjadi seiring bertambahnya usia 

kehamilan, uterus akan membesar secara simetris dengan 

pertumbuhan janin dan plasenta. Kelainan pembesaran ukuran 

uterus dapat mengindikasikan terjadinya molahdatidosa, 

pertumbuhan janin terhambat, makrosomnia, kehamilan ganda, 

atau kelainan cairan ketuban (IriantiB,2014 hal : 108). 

4) Preeklampsi ringan 

Memiliki tanda gejala yaitu terjadinya tekanan darah diastole >90 

mmHg dan systole >140 mmHg. Disertai dengan protein urine + 

hingga ++ (karena kpekatan urine sangat bervariasi, sehingga 

mempengaruhi kadar protein dalam urine) (IriantiB,2014 hal : 119). 

5) Preeklampsi berat 

Memiliki tanda  dan gejala, yaitu peningkatan tekanan darah >160 

mmHg pada sistolik dan > 110 mmHg diastolik, protein urine +++ 

hingga ++++. Oedema pada ekstrenitas dan wajah (IriantiB,2014 

hal : 120). 
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6) Eklampsi 

Eklampsi merupakan keadaan preeklampsi yang disertai dengan 

pnurunan tingkat kesadaran dan disertai reaksi kejang. Keadaan 

tersebut dapat terjadi pada usia kehamilan di atas 20 minggu dan 

pada lebih dari 23 hari pascapersalinan (IriantiB,2014 hal : 121). 

c. Komplikasi pada trimester III 

1) Perdarahan antepartum 

Perdarahan pervaginam pada kehamilan di atas 28 minggu atau 

lebih. Karena perdarahan antepartum terjadi pada usia kehamilan 

lebih dari 28 minggu, maka sering disebut atau digolongkan 

perdarahan trimeter III (Manuaba:2010). 

2) Plasenta previa adalah plasenta dengan implantasi di sekitar 

segmen bawah rahim, sehingga dapat menutupi sebagian atau 

seluruh ostium uteri internum. Plasenta previa dibagi menjdi 4 

yaitu plasenta previa letak rendah, plasenta previa marginalis, 

plasenta previa parsialis dan plasenta previa totalis. 

Penatalaksanaan sebagai bidan yang menghadapi perdarahan 

plasenta previa dapat melakukan rujukan agar dapat dilakukan 

penanganan lebih lanjut yang dilengkapi dengan pemasangan 

infus untuk mengimbangi perdarahan (Manuaba, 2013 hal : 248). 

3) Solusio plasenta adalah lepasnya plasenta sebelum waktunya. 

Lepasnya plasenta sebelum waktunya dapat menyebabkan 

akumulasi antara plasenta dan dinding rahim yang dapat 

menimbulkan gangguan atau penyulit pada ibu maipun janin 

(Manuaba, 2013 hal : 254). 

Penatalaksanaan pada solusio plasenta bidan harus mampu 

melakukan penanganan awal dengan melakukan rujukan yang 

dilengkapi dengan pemasangan infus, tanpa melakukan 

pemeriksaan dalam (Manuaba, 2013 hal : 258). 

8. Tanda bahaya dalam kehamilan 

a. Tanda bahaya pada trimester I 

1) Perdarahan pervaginam 

Perdarahan pervaginam pada kehamilan adalah normal, pada 

awal kehamilan biasanya ibu akan mengalami perdarahan sedikit 
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atau spotting. Perdarahan ini adalah perdarahan akibat dari 

implantasi dan normal terjadi. Perdarahan yan harus diwaspadai 

apabila perdarahan tidak normal yang berwarna merah, banyak, 

yang disertai rasa nyeri, perdarahan tersebut dapat berarti 

abortus, molahidatodosa maupun kehamilan ektopik.  

Penatalaksanaan : 

Melakukan penilaian tanda-tanda vital secara cepat dan tepat, 

lakukan penanganan syok dengan pemberian cairan infus, dan 

segera lakukan rujukan (Hani U, 2011 hal : 108-109). 

2) Hipertensi gravidarum 

Hipertensi dalam kehamilan yaitu hipertensi dalam kehamilan dan 

hipertensi kronik (meningkatnya tekanan darah sebelum usia 

kehamilan 20 minggu). Ditandai dengan nyeri kepala, kejang, dan 

hilangnya kesadaran sering berhubungan dengan hipertensi dalam 

kehamilan. Keadaan lain yang dapat mengakibatkan kejang ialah 

epilepsi. 

Klasifikasi hipertensi gravidarum : 

(1) Hipertensi : pada kehamilan < 20 minggu diagnosisnya 

adalah hipertensi kronik 

(2) Preeklampsi ringan : ditandai dengan tekanan diastolik 90-

110 pemantauan dilakukan dua kali berjarak 4 jam, disertai 

dengan protein urine ++ 

(3) Preeklampsi berat : ditandai dengan tekanan doastolik > 

110 pada kehamilan >20 minggu dengan protein urine +++ 

(4) Eklampsi : ditandai dengan tekanan diastolic > 90 pada 

kehamilan >20 minggu dengan protein urine >++ disertai 

dengan kejang (Hani U, 2011 hal : 113). 

b. Tanda bahaya pada trimester II 

1) Perdarahan pervaginam yang terjadi setelah usia kehamilan 22 

minggu sampai sebelum persalinan dinamakan perdarahan 

inpartum. Perdarahan pada akhir kehamilan yang tidak normal 

adalah yang berwarna merah, banyak dan jarang disertai dengan 

rasa nyeri. (Hani U, 2011 hal : 116) 
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2) Sakit kepala selama kehamilan bersifat umum dan sering kali 

merupakan ketidaknyamanan dalam kehamilan. Sakit kepala 

yang abnormal adalah sakit kepala yang menetap yang disertai 

dengan penglihatan kabur bagian gejala dari preeklampsi (Hani 

U, 2011 hal : 118). 

3) Nyeri abdomen yang hebat yang terjadi apabila tidak bisa hilang 

setelah beristirahat hal ini bisa disebabkan karena apendisitis, 

kehamilan ektopik, penyakit radang pelvis, persalinan preterm, 

grastitis, penyakit kantong empedu, iritasi uterus, plasenta previa 

(Hani U, 2011 hal : 119). 

4) Bengkak pada ekstremitas yang timbul apabila tidak hilang 

dengan istirahat yang disertai dengan keluhan fisik lain. Hal 

tersebut merupakan tanda gejala dari anemia, gagal jantung dan 

peeklampsi (Hani U, 2011 hal : 121). 

5) Pergerakan bayi berkurang pada umumnya pergerakan bayi 

dapat dengan mudah dirasakan ibu pada saat ibu berbaring atau 

beristirahat. Pada normalnya bayi harus bergerak paling sedikit 3 

kali dalam periode 3 jam (>20 kali dalam 24 jam) (Hani U, 2011 

hal : 121). 

c. Ketidaknyamanan pada trimester III 

1) Perdarahan pervaginam yang terjadi setelah usia kehamilan 22 

minggu sampai sebelum persalinan dinamakan perdarahan 

inpartum. Perdarahan pada akhir kehamilan yang tidak normal 

adalah yang berwarna merah, banyak dan jarang disertai dengan 

rasa nyeri (Hani U, 2011 hal : 116). 

2) Sakit kepala selama kehamilan bersifat umum dan sering kali 

merupakan ketidaknyamanan dalam kehamilan. Sakit kepala yang 

abnormal adalah sakit kepala yang menetap yang disertai dengan 

penglihatan kabur bagian gejala dari preeklampsi (Hani U, 2011 

hal : 118). 

3) Nyeri abdomen yang hebat yang terjadi apabila tidak bisa hilang 

setelah beristirahat hal ini bisa disebabkan karena apendisitis, 

kehamilan ektopik, penyakit radang pelvis, persalinan preterm, 
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grastitis, penyakit kantong empedu, iritasi uterus, plasenta previa 

(Hani U, 2011 hal : 119). 

4) Bengkak pada ekstremitas yang timbul apabila tidak hilang dengan 

istirahat yang disertai dengan keluhan fisik lain. Hal tersebut 

merupakan tanda gejala dari anemia, gagal jantung dan 

peeklampsi (Hani U, 2011 hal : 121). 

5) Pergerakan bayi berkurang pada umumnya pergerakan bayi dapat 

dengan mudah dirasakan ibu pada saat ibu berbaring atau 

beristirahat. Pada normalnya bayi harus bergerak paling sedikit 3 

kali dalam periode 3 jam (>20 kali dalam 24 jam) (Hani U, 2011 hal 

: 121). 

9. Standar asuhan pada kehamilan 

a. Kunjungan pertama (K1) 

Yaitu kontak pertama ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang 

mempunyai kompetensi, untuk mendapatkan pelayanan terpadu dan 

komprehensif sesuai standar. Kontak pertama harus dilakukan sedini 

mungkin pada trimester pertama, sebaiknya sebelum minggu ke 8 

(Kaslam,21012 hal : 5). 

b. Kunjungan ke empat (K4) 

Yaitu ibu hamil dengan kontak 4 kali atau lebih dengan tenaga 

kesehatan yang mempunyai kompetensi, untuk mendapatkan 

pelayanan terpadu dan komprehensif sesuai standar (1-2-3). Kontak 

4 kali dilakukan antara lain : minimal satu kali pada trimester 1 (0-12 

minggu), minimal 1 kali pada trimester 2 (>12-24 minggu), dan 

minimal 2 kali pada trimester 3 (>24 minggu sampai dengan 

persalinan). Kunjungan antenatal bisa lebih dari 4 kali sesuai 

kebutuhan atau apabila ada indikasi dan jika ada keluhan, penyakit 

atau gangguan kehamilan (Kaslam,21012 hal : 5). 

c. Penanganan komplikasi (PK) 

Yaitu penanganan komplikasi kebidanan, penyakit menular maupun 

tidak menular serta masalah gizi yang terjadi pada waktu hamil, 

bersalin, dan nifas. Pelayanan diberikan oleh tenaga kesehatan yang 

mempunyai kompetensi. Komplikasi kebidanan, penyakit dan 

masalah gizi yang sering terjadi adalah : perdarahan, 
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preeklampsi/eklampsi, persalinan macet, infeksi, abortus, HIV/AIDS, 

sifilis, TB, hipertensi, diabetes mellitus, anemia, dan kurang energy 

kronis (KEK) (Kaslam,21012 hal : 5). 

10. Pelayanan antenatal terpadu 

Standart 10 T pada kehamilan 

a. Timbang berat badan dan ukur tinggi badan 

Penimbangan berat badan pada setiap kali kunjungan antenatal 

dilakukan untuk mendeteksi adanya gangguan pertumbuhan janin. 

Penambahan berat badanyang kurang dari  9 kilogram selama 

kehamilan atau kurang dari 1 kilogram setiap bulannya 

menunjukkan adanya gangguan pertumbuhan janin. 

Pengukuran tinggi badan pada pertama kali kunjungan dilakukan 

untuk menapis adanya faktor risiko pada ibu hamil. Tinggi badan 

pada ibu hamil kurang dari 145 cm meningkatkan risiko untuk 

terjadinya Cephalo Pelvic Dispropotion (CPD) (Kaslam,21012 hal : 

8). 

b. Ukur tekanan darah 

Pengukuran tekanan darah pada setiap kali kunjungan antenatal 

dilakukan untuk mendeteksi adanya hipertensi (tekanan darah > 

140/90 mmHg) pada kehamilan dan preeklampsi (hipertensi disertai 

edema wajah dan atau tungkai dan protein urine) (Kaslam,21012 

hal : 9). 

c. Nilai status gizi (ukur lingkar lengan atas (LILA) 

Pegukukran LILA dilakukan hanya pada kontak pertama oleh 

tenaga kesehatan di trimester  I untuk skrining ibu hamil berisiko 

Kurang Energi Kronik (KEK), disini ibu hamil yang mengalami 

kekurangan gizi dan telah berlangsung lama (beberapa 

bulan/tahun) dimana LILA kurang dari 23,5 cm, ibu hamil dengan 

KEK akan melahirkan bayi beratKurang Energi Kronik (KEK), disini 

ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi dan telah berlangsung 

lama (beberapa bulan/tahun) dimana LILA kurang dari 23,5 cm, ibu 

hamil dengan KEK akan melahirkan bayi berat lahir rendah (BBLR) 

(Kaslam,21012 hal : 9). 
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d. Ukur tinggi fundus uteri 

Pengukuran tinggi fundus uteri pada setiap kali kunjungan antenatal 

dilakukan untuk mendeteksi pertumbuhan janin sesuai atau tidak 

dengan umur kehamilan. Jika tinggi fundus uteri tidak tidak sesuai 

dengan umur kehamilan, kemungkinan ada gangguan pertumbuhan 

janin. Standar pengukuran menggunakan pita pengukur setelah 

kehamilan 24 minggu (Kaslam,21012 hal : 9). 

e. Tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ) 

Menentukan presentasi janin dilakukan pada akhir trimester II dan 

selanjutnya setiap kali kunjungan antenatal. Pemeriksaan ini 

dimaksudkan untuk mengetahui letak janin. Jika pada trimester III 

bagian bawah janin bukan kepala, atau kepala janin belum masuk 

panggul berarti ada kelainan letak, panggul sempit atau ada 

masalah lain. 

Penilaian DJJ dilakukan pada akhi trimester I dan selanjutnya setiap 

kali kunjungan antenatal. DJJ lambat kurang dari 120 kali per menit 

atau DJJ cepat lbih dari 160 kali per menit menunjukkan adanya 

gawat janin (Kaslam,21012 hal : 9). 

f. Skrining Status Imunisasi Tetatus dan Berikan Imunisasi Tetanus 

Toksoid (TT) bila diperlukan 

Untuk mencegah terjadinya tetanus neonatorum ibu harus 

mendapat imunisasi TT. Pada saat kontak pertama, ibu hamil 

diskrining status imunisasi T-nya. Pemberian imunsasi TT pada ibu 

hamil, disesuaikan dengan status imunisasi TT ibu saat ini. Ibu 

hamil minimal memiliki status munisasi T2 agar mendapatkan 

perlindungan terhadap infeksi tetanus. Ibu hamil dengan status 

imunisasi T5 (TT Long Life) tdak perlu diberikan imunisasi TT lagi 

(Kaslam,21012 hal : 9). 

g. Beri tablet tambah darah (tablet besi) 

Untuk mencegah anemi gizi besi, setiap ibu hamil harus mendapat 

tablet tambah darah (tablet zat besi) dan Asam Folat minimal 90 

tablet selama kehamilan yang diberikan sejak kontak pertama 

(Kaslam,21012 hal : 10). 
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h. Periksa laboratorium (rutin dan khusus) 

Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan pada ibu hamil adalah 

pemeriksaan laboratorium rutin dan khusus. Pemeriksaan 

laboratorium rutin adalah pemeriksaan laboratorium yang harus 

dilakukan pada setiap ibu hamil yaitu golongan darah, hemoglobin 

dan pemeriksaan spesifik daerah endemis (malaria, HIV, dll). 

Sementara pemeriksaan laboratorium lain yang dilakukan atas 

indkasi pada ibu hamil yang melakukan kunjungan antenatal. 

Pemeriksaan laboratorium dilakukan pada saat antenatal tesebut 

meliputi : 

1) Pemeriksaan golongan darah 

Pmeriksaan golongan darah pada ibu hamil tidak hanya untuk 

mengetahui jenis golongan darah ibu melainkan juga untuk 

mempersiapkan calon pendonor darah yang sewakt-waktu 

diperlukan apabila terjadi situasi kegawatdaruratan. 

2) Pemeriksaan kadar hemoglobin darah (HB) 

Pemeriksaan kadar hemoglobin darah ibu hamil dilakukan 

minimal sekali pada trimester pertama dan sekali pada trimester 

ketiga. Pemeriksaan ini ditunjukkan untuk mengetahui ibu hamil 

tersebut menderita anemia atau tidak selama kehamilannya 

karena kondisianemia dapat mempengaruhi proses tumbuh 

kembang janin dalam kandungan. Pemeriksaan kadar 

hemoglobin darah ibu hamil pada trimester kedua dilakukan atas 

indikas. 

3) Pemeriksaan protein dalam urine 

Pemeriksaan protein dalam urine pada ibu hamil dilakukan pada 

trimester kedua dan ketiga atas indikasi. Pemeriksaan ini 

ditunjukkan untuk mengetahui adanya protein urine pada ibu 

hamil. Prtein urine merupakan salah satu indikator preeklampsi 

pada ibu hamil. 

4) Pemeriksaan kadar gula darah 

Ibu hamil yang dicurigai menderita diabetes mellitus harus 

dilakukan pemeriksaan gula darah selama kehamilan minimal 
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sekali pada trimester pertama, sekali pada trimester kedua, dan 

sekali pada trimester ketiga. 

5) Pemeriksaan darah malaria 

Semua ibu hamil didaerah endemis malaria dilakukan 

pemeriksaan darah malaria dalam rangka skrining pada kontak 

pertama. Ibu hamil didaerah non endemis dilakukan pemeriksaan 

darah malaria apabila ada indikasi. 

6) Pemeriksaan tes sifilis 

Pemeriksaan tes sifilis dilakukan didaerah dengan risiko tinggi 

dan ibu hamil yang diduga menderita sifilis. Pemeriksaan sifilis 

sebaiknya dilakukan sedini mungkin pada kehamilan. 

7) Pemeriksaan HIV 

Dilakukan terutama pada ibu hamil didaerah terkontaminasi HIV 

dan ibu hamil risiko tinggi terinfeksi HIV. Setiap ibu hamil 

ditawarkan untuk dilakukan tes HIV dan segera dikonseling. 

Tehnik ini disebut Provider Initiated Testing and Counceling 

(PITC) atau Konseling Dan Testing Atas Inisiasi Petugas (KTIP). 

Ibu hamil positif HIV segera dilakukan rujukan untuk 

mendapatkan terapi obat Anti Retroviral Treatment (ART). 

8) Pemeriksaan BTA 

Pemeriksaan BTA dilakukan pada ibu hamil yang dicurigai 

menderita tuberculosis sebagai pencegahan agar infeksi 

tuberculosis tidak mempengaruhi kesehatan janin. Selain 

pemeriksaan tersebut ditas, apabila diperlukan dapat dilakukan 

pemeriksaan penunjang lainnya di fasilitas rujukan 

(Kaslam,21012 hal : 10-11). 

i. Tatalaksana / penanganan kasus 

Berdasarkan hasil pemeriksaan antenatal diatas dan hasil 

pemeriksaan laboratorium, setiap kelainan yang ditemukan pada 

ibu hamil harus ditangani sesuai dengan standar dan 

kewenangan tenaga kesehatan. Kasus-kasus yang tidak dapat 

ditangani, dirujuk sesuai dengan system rujukan (Kaslam,21012 

hal : 11). 
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j. Temu wicara (konseling) 

1) Kesehatan ibu 

Setiap ibu hamil dianjurkan untuk memeriksakan 

kehamilannya secara rutin ke tenaga kesehatan dan 

menganjurkan ibu hamil agar beristirahat yang cukup selama 

kehamilannya (sekitar 9-10 jam per hari) dan tidak bekerja 

berat. 

 

2) Perilaku hidup bersih dan sehat 

Setiap ibu hamil dianjurkan untuk menjaga kebersihan badan 

selama kehamilan misalnya : mencuci tangan sebelum 

makan, mandi 2 kali sehari dengan menggunakan sabun, 

menggosok gigi sesudah makan dan sebelum tidur serta 

melakukan olah raga ringan. 

3) Peran suami/keluarga dalam kehamilan dan perencanaan 

persalinan 

Setiap ibu hamil perlu mendapatkan dukungan dari keluarga 

terutama suami dalam kehamilannya. Suami, keluarga atau 

masyarakat perlu menyiapkan biaya persalinan, kebutuhan 

bayi, transportasi rujukan dan calon donor darah, dan agar 

segera datang ke tenaga kesehatan. 

4) Tanda bahaya pada kehamilan, persalinan dan nifas serta 

kesiapan menghadapi komplikasi 

Setiap ibu hamil diperkenalkan mengenai tanda-tanda bahaya 

baik selama kehamilan, persalinan dan nifas misalnya : 

perdarahan pada hamil, muda maupun hamil tua, keluar 

cairan berbau pada jalan lahir saat nifas dsb. Mengenal tanda-

tanda bahaya ini penting agar ibu hamil segera mencari 

pertolongan ke tenaga kesehatan. 

5) Asupan gizi seimbang 

Selama hamil ibu dianjurkan untuk mendapatkan asupan 

makanan yang cukup dengan pola gizi yang seimbang karena 

hal ini penting untuk proses tumbuh kembang janin dan 

derajat kesehatan ibu misalnya ; ibu hamil disarankan minum 
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tablet tambah darah secara rutin untuk mencegah anemia 

pada kehamilannya (Kaslam,21012 hal : 12-13). 

11. Asuhan pada kehamilan 

a. Asuhan pada trimester I 

1) Menegakkan diagnosa kehamilan 

2) Penapisan kebiasaan ibu yang kurang baik, yang dapat 

menyebabkan gangguan pada janin 

3) Melakukan penapisan penyakit penyerta kehamilan 

4) Pemeriksaan berat badan 

5) Pemeriksaan tekanan darah 

6) Deteksi infeksi menular seksual 

7) Pemenuhan kebutuhan asam folat, vitamin D, vitamin B6, 

vitamin B12 

8) Pemenuhan vitamin A 

9) Menyiapkan psikologis ibu terhadap kehamilannya 

10) Pemberian informasi sesuai kebutuhan 

11) Mengurangi keluhan akibat ketidaknyamanan 

12) Deteksi dini komplikasi 

13) Libatkan keluarga dalam setiap asuhan 

(Irianti B, 2014 hal : 247). 

b. Asuhan pada trimester II 

1) Pemantauan penambahan berat badan 

2) Pemeriksaan tekanan darah 

3) Pemeriksaan tinggi fundus uteru pada umur kehamilan 24 

minggu 

4) Melakukan palpasi abdomen 

5) Melakukan pemeriksaan denyut jantung janin 

6) Pemeriksaan lab urine 

7) Mendeteksi anemia 

8) Mendeteksi terhadap masalah psikologis 

9) Senam ibu hamil 

10) Deteksi dini pertumbuhan janin terhambat 

11) Pemberian imunisasi TT 

12) Mengurangi keluhan akibat ketidaknyamanan yang terjadi 
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13) Memenuhi kebutuhan kalsium 

14) Deteksi dini komplikasi yang terjadi 

15) Melibatkan keluarga dalam setiap asuhan 

(Irianti B, 2014 hal : 247) 

c. Asuhan pada trimester III 

1) Pemantauan peningkatan berat badan pada trimester III 

2) Pemeriksaan tekanan darah 

3) Pemeriksaan tinggi fundus uteri 

4) Menentukan letak janin 

5) Melakukan pemeriksaan denyut jantung janin 

6) Deteksi terhadap masalah 

7) Senam hamil 

8) Deteksi pertumbuhan janin 

9) Mengurangi keluhan akibat ketidaknyamanan yang terjadi 

10) Deteksi dini komplikasi yang terjadi 

11) Melibatkan keluarga dalam setiap asuhan 

12) Persiapan laktasi 

13) Persiapan persalinan 

14) Melakukan kolaborasi untuk pemeriksaan USG 

15) Lakukan rujukan jika ditemukan patologi 

 

B. Persalinan 

1. Definisi 

Persalinan kontraksi uterus, dengan peningkatan frekuensi, durasi 

dan intensitas, serta menyebabkan perubahan serviks. 

Persalinan palsu terdiri atas kontraksi yang tidak teratur, pola kontraksi 

tidak berubah dari waktu ke waktu atau dengan aktivitas dan tidak 

menyebabkan perubahan pada serviks. 

Persalinan prodromal memanjang adalah kondisi ketika kontraksi terartuir 

dan menetap, serta semakin kuat dari waktu ke waktu dengan peribahan 

serviks minimal. Kondisi ini dapat diatasi dengan istirahat, seperti pada 

persalinan fase laten yang memanjang. 
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2. Perubahan fisiologis pada persalinan (Varney, 2007 hal : 335) 

a) Tekanan darah 

Meningkat selama kontraksi dengan tekanan sistlik meningkat rata-

rata 15 (10-20) mmHg dan tekanan diastolic meningkat rata-rata 5-10 

mmHg. Diantara kontraksi, tekanan darah kembali ke tekanan 

sebelum persalinan. Perubahan posisi ibu dari telentang ke posisi 

miring mengurangi perubahan tekanan darah selama kontraksi. 

Nyeri, rasa takut, dan khawatir akan semakin meningkatkan tekanan 

darah. 

b) Metabolism 

Selama persalinan metabolism karbohidrat aerobic dan anaerobic 

terus meningkat. Peningkatan ini sebagian besar karena kecenmasan 

dan aktivitas dari otot rangka. Peningkatan aktifitas metabolic ditandai 

dengan peningkatan suhu tubuh, nadi, pernafasan, curah jantung, 

dan kehilangan cairan. 

c) Suhu 

Sedikit meningkat sepanjang proses persalinan, paling tinggi selama 

dan sesaat setelah melahirkan. Suhu dianggap normal, jika 

peningkatannya tidak lebih dari dari setengah hingga satu derajat 

Celsius. Peningkatan ini mencerminkan peningkatan metabolism 

yang terjadi selama persalinan. 

d) Nadi 

Terjadi perubahan mencolok pada selama kontraksi, yaitu nadi 

meningkat pada saat peningkatan kontraksi, menurun pada saat 

puncak kontraksi hingga mencapai frekuensi nadi diantara kontraksi, 

dan meningkat kembali pada saat penurunan kontraksi hingga 

mencapai frekuensi nadi diantara kontraksi. 

e) Pernafasan 

Frekuensi pernafasan yang sedikit meningkat merupakan temuan 

normal selama persalinan dan ini mencerminkan peningkatan 

metabolism yang terjadi. Hiperventilasi yang berkepanjangan 

merupakan temuan abnormal dan dapat meningkatkan alkalosis. 
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f) Perubahan pada ginjal 

Polyuria sering terjadi selama persalinan. Hal itu mungkin merupakan 

akbat lebih lanjut dari peningkatan curah jantng selama persalinan 

dan kemungkinan peningkatan laju filtrasi glomerulus dan alran 

plasma gnjal, polyuria sedikit nerkurang pada posisi telentang, yang 

menyebabkan penurunan aliran urine selama kehamilan. 

3. Faktor-faktor terjadinya persalinan 

a) Power 

Kontraksi uterus, dinding perut dan daya meneran. Ibu melakukan 

kontraksi involunter dan volunteer secara bersamaan untuk 

mengeluarkan janin dan plasenta dari uterus. 

b) Passageway 

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

panggul, vagina dan introitus (lubang luar vagina) janin harus dapat 

menyesuaikan diri dengan jalan lahir. 

c) Passanger 

Cara penumpang (passanger) atau janin bergerak disepanjang jalan 

lahir merupakan akibat interaksi beberapa faktor, yakni : ukuran 

kepala janin, presentasi letak kepala, letak sikap, dan posisis janin 

(Sondakh, 2013 hal : 17-81). 

4. Penyebab pesalinan 

Penyebab timbulnya persalinan sampai sekarang belum diketahui secara 

pasti/jelas. Terdapat beberapa teori antara lain: 

a) Penuruna kadar progesteron 

Progesterone menimbulkan relaksasi otot-otot rahim, sebaliknya 

estrogen meninggikan otot rahim otot rahim. 

Selama kehamilan terdapat keseimbangan antara kadar 

progesterone dan estrogen di dalam darah, tetapi pada akhir 

kehamilan kadar progesterone menurun sehingga timbul his. 

b) Teori oxytosin 

Pada akhir kehamilan kadar oxytosin bertambah. Oleh karena itu 

timbul kontraksi otot-otot rahim. 

c) Keregangan otot-otot 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Diani Nurcahyaningsih, Kebidanan DIII UMP, 2015



37 

 

 

Seperti halnya kandung kencing dan lambung bila dindingnya 

teregang oleh karena isinya bertambah maka timbul kontraksi untuk 

mengeluarkan isinya. Demikian pula dengan rahim, maka dengan 

majunya kehamilan makin teregang otot-otot dan otot-otot rahim 

makin rentan. 

d) Pengaruh janin 

Hypofise dan kelenjar suprarenal janin rupa-rupanya juga memegang 

peranan oleh karena pada anencephalus kehamilan sering lebih lama 

dari biasa. 

e) Teori prostaglandin 

Prostaglandin yang dihasilkan oleh decidua, disangka menjadi salah 

satu sebab permulaan persalinan. Hasil percobaan menunjukkan 

bahwa prostaglandin F2 dan E2 yang diberikan secara intra vena, 

intra dan extraamnial menimbulkan kontraksi myometrium pada 

setiap umur kehamilan. Hal ini juga sokong dengan adanya kadar 

prostaglandin yang tinggi baik dalam air ketuban maupun darah 

perifer pada ibu-ibu hamil sebelum melahirkan atau selama 

persalinan (Manuaba, 2013 hal : 168). 

5. Teori Terjadinya Persalinan 

Perlu di ketahui bahwa selama kehamilan, dalam tubuh wanita terdapat 

dua hormon yaitu esterogen dan progesterone. Sampai saat ini hal yang 

menyebabkan mulainya persalinanbelum di ketahui benar, yang ada 

hanya berupa teori-teori yang kompleks antara lain dikemukakan faktor-

faktor humoral, struktur rahim, sirkulasi rahim, pengaruh tekanan pada 

saraf, dan nurisi (Nugraheny, Esti, Ari sulistyawati : 2010, hal 4). 

a. Teori penurunan hormon : Saat 1-2 minggu sebelum partus mulai 

terjadi penurunan kadar hormon esterogen dan progesteron. 

Progesteron bekerja sebagai penenang otot-otot polos rahim dan 

akan menyebabkan kekejangan pembuluh darah sehingga timbul his 

bila kadar progesteron turun (Nugraheny, Esti, Ari sulistyawati : 2010, 

hal 5). 

b. Teori plasenta menjadi tua akan menyebabkan turunnya kadar 

esterogen dan progesteron yang menyebabkan kekejangan 
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pembuluh darah hal ini akan menimbulkan kontraksi rahim 

(Nugraheny, Esti, Ari sulistyawati : 2010, hal 5). 

c. Teori distensi rahim, otot rahim mempunyai kemampuan meregang 

dalam batas tertentu, setelah melewati batas tersebut akhirnya terjadi 

kontraksi sehingga persalinan dapat dimulai, contohnya pada 

kehamilan gemeli, sering terjadi kontraksi karena uterus meregang 

oleh ukuran janin ganda, sehingga kadang kehamilan gemeli 

mengalami persalinan yang lebih dini (Nugraheny, Esti, Ari 

sulistyawati : 2010, hal 5). 

d. Teori Oksitosin, oksitosin di keluarkan oleh kelenjar hipofisis 

posterior, perubahan hormn progesteron dan esterogen dapat 

merubah sensitifitas otot rahim, sehingga sering terjadi kontraksi 

braxton hiks.menurunnya konsentrasi progesterone karena 

matangnya usia kehamiln menyebabkan oksitosin meningal 

aktifitasnya dalam merangsang otot rahim untuk kontraksi 

(Nugraheny, Esti, Ari sulistyawati : 2010, hal 5). 

e. Teori prostaglandin 

Prostagglandin yang dihasilkan oleh desidua disangga sebagai salah 

satu penyebab permulaan persalinan. hal ini juga disokong dengan 

adanya kadar prostagglandin yangtinggi dalam air ketuban maupun 

darah perifer pada ibu hamil sebelum melahirkan atau selama proses 

persalinan (Nugraheny, Esti, Ari sulistyawati : 2010, hal 5). 

f. Induksi partus (induction of labour) . partus dapat pula ditmbulkan 

dengan jalan. 

1) Gagang laminaria: beberapa laminaria dimasukan dalam kanalis 

servikalis dengan tujuan merangsang pleksus Frankenhauser. 

2) Amniotomi: pemecahan ketuban 

3) ksitisin drips: pemberian oksitosin menurut tetesan per infus 

(Nugraheny, Esti, Ari sulistyawati : 2010, hal 5). 

6. Tanda-tanda persalinan 

a) Terjadinya his yang ditandai dengan nyeri pada pinggang menjalar ke 

depan, sifatnya teratur, interval makin pewndek, dan kekuatan his 

bertambah, mempunyai pengaruh terhadap perubahan servik. 
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b) Pengeluaran lendir dan darah terjadi perubahan pada serviks yang 

menimbulkan perdarahan dan pembukaan jalan lahir. Pembukaan 

pada serviks mengakibatkan lendir yang terdapat pada kanalis 

serviukalis lepas. Perdarahan terjadi karena pembulu darah kapiler 

pecah. 

c) Pengeluaran cairan yang biasa disebut dengan pecahnya selaput 

ketuban. Sebagian besar ketuban pecah pada saat menjelang 

pembukaan lengkap (Manuaba, 2013 hal : 173). 

7. Mekanisme persalinan normal 

Dalam kenyatannya, beberapa gerakan terjadi bersamaan. 

a) Penurunan kepala 

pada primigravida, masuknya kepala ke dalam pintu atas panggul 

biasanya sudah terjadi pada bulan terakhir dari kehamilan, tetapi 

pada multigravida biasanya baru terjadi pada permulaan persalinan. 

Masuknya kepala melewati Pintu Atas Panggul (PAP) dapat dalam 

keadaan asinklitismus yaitu bila sutura sagitalis terdapat di tengah-

tengah jalan lahir tepat diantara simfisis dan promontorium. 

Penurunan kepala lebih lanjut terjadi pada kala I dan kana II 

persalinan. hal ini disebabkan karena adanya kontraksi dan retraksi 

dari segmen atas rahim, yang menyebabkan tekanan langsung 

fundus pada bokong janin (Rohani, S.ST., Saswita reni., Marisah 

2011, hal; 146). 

b) Fleksi 

pada awal persalinan, kepala bayi dalam keadaan fleksi yang ringan. 

Dengan majunya kepala biasanya fleksi juga bertambah. Dagu 

dibawah lebih dekat kearah dada janin sehingga ubun-ubun kecil 

lebih rendah dari ubun-ubun besar (Rohani, S.ST., Saswita reni., 

Marisah 2011, hal; 147). 

c) Rotasi dalam (putar paksi dalam) 

Putaran paksi dalam adalah pemutaran dari bagian depan 

sedemikian rupa sehingga bagian terendah dari bagian depan janin 

memutar kedepan ke bawah simfisis. Pada presentasi belakang 

kepala, bagian yang terendah ialah daerah ubun-ubun kecil dan 
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bagian inilah yang akan memutar ke depan ke arah simfisis (Rohani, 

S.ST., Saswita reni., Marisah 2011, hal; 148). 

d) Ekstensi 

Sesudah kepala janin sampai didasar panggul, dan ubun-ubun kecil 

berada di bawah simfisis, maka terjadilah ekstensi dari kepala janin 

(Rohani, S.ST., Saswita reni., Marisah 2011, hal; 148). 

e) Rotasi luar (putaran paksi luar) 

kepala yang sudah lahir selanjutnya mengalami restitusi yaitu kepala 

bayi memutar kembali ke arah punggung anak untuk menghilangkan 

rotasi pada leher yang terjadi karena putaran paksi dalam. I dalam 

rongga panggul, bahu akan menyesuaikan diri dengan bentuk 

penggul yang dilaluinya (Rohani, S.ST., Saswita reni., Marisah 2011, 

hal; 149). 

f) Ekspulsi 

Etelah putaran paksi luar, bahu depan sampai di bawah simpisis dan 

untuk kelahiran bahu belakang. Setelah kedua bahu bayi lahir, 

selanjutnya seluruh badan bayi dilahirkan searah dengan sumbu 

jalan lahir (Rohani, S.ST., Saswita reni., Marisah 2011, hal; 149). 

8. Tahapan persalinan 

a) Kala I 

Dimulai dari saat persalinan sampai pembukaan lengkap 

(10cm). kala I selesai apabila pembukaan serviks uteri telah lengkap. 

Pada primigravida kala I berlangsung 13 jam, sedangkan pada 

multigravida berlangsung 7 jam. proses ini berlangsung antara 18-20 

jam terbagi 2 fase yaitu: 

1) Fase laten : berlangsung selama 8 jam. Pembukaan terjadi 

sangat lambat sampai mencapai ukuran diameter 3 cm. 

2) Fase aktif terbagi menjadi 3 fase yaitu : 

Fase akselerasi : dalam waktu 3 jam pembukaan 3cm tersebut 

menjadi 4 cm 

Fase dilatasi : dalam waktu 2 jam pembukaan berlangsung 

sangat cepat dari 4cm menjadi 9cm. 

Fase deselerasi : pembukaan menjadi lambat kembali, dalam 

waktu 2 jam pembukaan dari 9cm menjadi lengkap. 
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b) Kala II 

Pada kala II his menjadi lebih kuat dan lenih cepat, kira-kira 2 

sampai 3 menit sekali. Karena biasanya dalam hal ini janin sudah 

masuk ruang panggul, maka pada his dirasakan tekanan pada otot-

otot dasar panggul, yang secara reflektoris menimbulkan rasa 

menejan. Wanita merasa pula tekanan pada rectum dan hendak buar 

air besar. Kemudian oerineum mulai menonjol dan menjadi lebar 

dengan anus membuka, labia mulai membuka dan tidak lama 

kemudian kepala janin tampak dalam vulva pada waktu his. Bila 

dasar panggul sudah lebih berelaksasi, kepala tidak masuk lagi diluar 

his, dengan his dan kekuatan mengejan maksimal kepala janin 

dilahirkan dengan suboksiput dibawah simpisis dan dahi, muka, dan 

dagu melewati perineum. Setelah istirahat sebentar, his mulai lagi 

untuk mengeluarkan badan dan anggota bayi. Pada primigravida kala 

II berlangsung 2  jam dan pada multigravida berlangsung 1 jam. 

c) Kala III 

Setelah bayi lahir, uterus teraba keras dengan fundus uteri 

agak diatas pusat. Beberapa menit kemudian uterus kontraksi lagi 

untuk melepas plasenta dari dinding rahim. Biasanya plasenta akan 

lepas 5-10 menit setelah bayi lahir dan keluar dengan spontan atau 

dengan tekanan pada fundus uteri. Pengeluaran plasenta disertai 

dengan pengeluaran darah. 

d) Kala IV 

Dimulai saat plasenta lahir sampai 2 jam pertama post partum 

keduanya baru saja mengalami perubahan fisik yang luar biasa. 

Rata-rata perdarahan normal 200cc. perdarahan persa) (Manuaba, 

2013 hal 173). 

9. Asuhan dalam persalinan 

a. Kala I 

1) Melakukan anamnesa meliputi : 

a) Identitas pasien 

b) Gravida dan para 

c) Hari pertama haid terakhir 

d) Hari perkiraan lahir 
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e) Riwayat kesehatan 

f) Riwayat kehamilan sebelumnya 

g) Riwayat kehamilan sekarang 

h) Keluhan pasien 

2) Melakukan pemeriksaan fisik meliputi : 

a) Menilai keadaan umum pasien 

b) Menilai tanda-tanda vital pasien 

c) Melakukan pemeriksaan keseluruhan 

d) Melakukan pemeriksaan abdomen 

e) Memantau kontraksi setiap 

f) Memantau denyut jantung janin setiap 30 menit sekali 

g) Menentukan presentasi 

h) Menentukan penurunan bagian terbawah janin 

i) Melakukan pemeriksaan dalam 

b. Kala II 

1) Mengenali gejala dan tanda kala II 

Melihat adanya tanda persalinan kala II : 

b) Ibu merasa ada dorongan kuat untuk meneran 

c) Ibu merasa tekanan yang semakin meningkat pada rectum 

d) Perineum tampak menonjol 

e) Vulva dan sfingter ani membuka 

2) Memastika perlengkapan, bahan, obat-obatan sensual siap 

digunakan. Mematahkan ampul oksitosin 10 IU dan menempatkan 

tabung suntik stering sekali pakai didalam partus set. 

3) Menggunakan APD (topi, kacamata, masker, clemek dan sepatu 

boot) 

4) Melepaskan semua perhiasan yang dipakai dibawah siku, mencuci 

kedua tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir dan 

mengeringkan tangan dengan handuk satu kali pakai/pribadi yang 

bersih 

5) Memakai satu sarung tangan dengan DTT atau steril untuk semua 

pemeriksaan dalam 

6) Menghisap oksitosin 10 IU ke dalam tabung (dengan memakai 

sarung tangan disinfeksi tingkat tinggi atau steril dan meletakkan 
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kembali di partus set/wadah desinfeksi tingkat tinggi atau steril 

tanpa mengontaminasi tabung suntik) 

7) Memastikan pembukaan lengkap dengan janin baik 

8) Membersihkan vulva dan perineum, menyekanya dengan hati-hati 

dari depan kebelakang dengan menggunakan kapas atau kasa 

yang sudah dbasahi air disinfeksi tingkat tinggi. Jika mulut vagina, 

perineum atau anus terkontaminasi oleh kotoran ibu, 

membersihkannya dengan seksama dengan cara menyeka dari 

depan ke belakang membuang kapas atau kasa yang 

terkontaminasi dalam wadah yang besar. Mengganti sarung 

tangan (meletakkan kedua sarung tangan tersebut dengan benar 

di dalam larutan dekontaminasi) 

Dengan menggunakan teknik aseptik, melakukan pemeriksaan 

dalam untuk memastikan bahwa pembukaan serviks sudah 

lengkap. Bila selaput ketuban belum pecah, sedangkan 

pembukaan sudah lengkap, lakukan amniotomi 

9) Mendekontaminasi sarung tangan dengan cara menceupkan 

tangan yang masih memakai sarung tangan kotor ke dalam larutan 

klorin 0,5% dan kemudian melepaskannya dalam keadaan terbalik 

serta merendamnya didalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. 

Mencuci kedua tangan (seperti diats) 

10) Memeriksa denyut jantung janin (DJJ) setelah kontraksi berakhr 

untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal (100-180 kali 

per menit) 

a) Mengambil tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal. 

b) Mendokmentasikan hasil-hasil pemerksaan dalam, DJJ, dan 

semua hasil-hasil penilaian serta asuhan lainnya pada 

partograf 

c) Menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses 

pimpinan meneran 

11) Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin 

baik. Membantu ibu berada dalam posisi yang nyaman sesui 

dengan keinginan 
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12) Menunggu hingga ibu mempunyai keinginan untuk meneran. 

Melanjutkan pemantauan kesehatan kesehatan dan kenyamanan 

ibu serta janin sesuai dengan pedoman persalinan aktif dan 

mendokumentasikan temuan-temuan. 

13) Menjelaskan kepada anggota keluarga bagaimana mereka dapat 

mendukung dan memberi semangat kepada ibu saat ibu mulai 

meneran 

14) Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk 

meneran. (pada saat ada his, bantu ibu pada posisi setengah 

duduk dan pastikan ibu merasa nyaman) 

15) Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempnyai dorongan yang 

kuat untuk meneran 

16) Membimbing ibu menean saat ibu mempunyai keinginan untuk 

meneran 

17) Mendukung dan membei semangat atas usaha ibu untuk meneran 

18) Membantu ibu untuk mengambil posisi yang nyaman sesuai 

dengan pilihannya (tidak meminta ibu untuk berbaring terlentang). 

19) Menganjurkan ibu untuk beristirahat diantara kontraksi 

20) Menganjukan keluarga untuk mendukung dan memberi semangat 

pada ibu 

21) Menganjurkan asupan per oral 

22) Menilai DJJ setiap 5-10 menit 

23) Jika bayi belum lahir atau kelahiran bayi beum akan terjadi segera 

dalam waktu 120 menit (2jam) meneran ibu untuk primipara atau 

60 menit (1 jam) untuk bu multipara, merujuk segera. Jika ibu tdak 

mempunyai keinginan untuk meneran 

24) Menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil 

posisi yang aman. Jika ibu belum ingin meneran 60 menit, 

anjurkan ibu untuk mulai meneran pada puncak kontraksi tersebut 

dan beristirahat diantara kontraksi 

25) Jika bayi belum lahir atau kelahiran bayi belum akan terjadi segera 

setelah 60 menit meneran, merujuk ibu dengan segera 

26) Persiapan pertilongan kelahiran bayi 
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27) Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm 

letakkan handuk bersih diatas perut ibu untuk mengeringkan bayi 

28) Meletakkan kain yang bersih dilipat 1/3 bagian, dibawah bokong 

ibu 

29) Membuka partus set 

30) Memakai sarung tangan DTT atau steril pada kedua tangan 

31) Menolong kelahiran bayi 

32) Lahirnya kepala 

Saat kepala bayi membuka vulva 5-6 cm lindungi perineum 

dengan satu tangan yang dilapisi kain agar saat kepala lahir tidak 

terjadi deflesi maksimal, letakkan tangan yang lain dikepala bayi 

dan lakukan tekanan yang lembut dan tidak menghambat pada 

kepala bayi, membiarkan kepala keluar perlahan, menganjurkan 

ibu untuk meneran perlahan atau bernapas cepat saat kepala lahir 

33) Dengan lembut menyeka muka, mulut dan hidung bayi dengan 

kain atau kasa yang bersih  

34) Memeriksa lilitan tali pusat dan mengambil tindakan yang sesuai 

jika hal itu terjadi, dan kemudian meneruskan segera proses 

kelahiran bayi. Jika tali pusat melilit leher janin dengan longgar 

lepaskan melalui bagian atas kepala bayi. Jika tali pusat melilit 

leher bayi dengan erat, klem talipusat di dua tempat dan 

memotongnya. 

35) Menunggu hingga kepala bayi melakukan putar paksi luar secara 

spontan 

36) Lahirnya bahu 

Setelah kepala melakukan putar paksi luar, tempatkan 

kedua tangan di masing-masing sis muka bayi. Menganjurkan ibu 

untuk meneran saat kontraksi berikutnya. Dengan lembut 

menariknya kea rah bawah dank e arah atas hingga bahu anterior 

muncul dibawah arkus pubis dan kemudian dengan lembut 

menarik kea rah atas dan arah luar untuk melahirkan bahu 

posterior 

37) Setelah kedua bahu dilahirkan meluruskan tangan mulai kepala 

bayi yang berada dibagian bawah kea rah perineum, membiarkan 
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bahu dan lengan posterior lahir ke tangan tersebut. 

Mengendalikan kelahiran siku dan tangan bayi saat melewati 

perineum, gunakan lengan bagian bawah untuk menyangga tubuh 

bayi saat lahir. Menggunakan tangan anterior (bagian atas) untuk 

mengendalikan siku dan tangan anterior bayi saat keduanya lahir 

38) Setelah tubuh dari lengan lahir, meluruskan tangan yang ada 

diatas (anterior) dari punggung kea rah kaki bayi untuk 

menyangga saat punggung kaki lahir 

39) Memegang kedua mata kaki bayi dengan hati-hati membantu 

kelahiran kaki 

40) Penanganan bayi baru lahir 

Menilai bayi dengan cepat (30 detik), kemudian meletakkan bayi 

diatas perut ibu dengan posisi kepala bayi sedikit lebih rendah 

daritubuh bayi (bila tali pusat terlalu pendek, letkakkan bayi 

ditempat yang memungkinkan). Bila bayi mengalami asfiksia 

lakukan resusitasi 

41) Segera membungkus kepala bayi dan badan bayi dengan handuk 

dan membiarkan kontak kulit ibu-bayi. Mengecek ada atau 

tidaknya janin kedua dengan cara memegang perut ibu. 

42) Lakukan penyuntikan oksitosin secara im. Lakukan jenjepit tali 

pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari tali pusat bayi. Melakukan 

urutan pada tali pusat mulai dari klem kea rah ibu dan memasang 

klem kedua berjarak 3cm dari klem pertama (kearah ibu) 

43) Memegang tali pusat dengan satu tangan, melindungi bayi dari 

gunting dan memotong tali pusat diantara klem tersebut 

44) Mengeringkan bayi mengganti handuk yang basah dan 

menyelimuti bayi dengan kain atau selimut bersih dan kering, 

menutupi bagian kepala, membiarkan talipusat terbuka. Jika bayi 

mengalami kesulitas bernafas, ambil tindakan yang sesuai 

45) Memberikan bayi kepada ibunya dan menganjurkan ibu untuk 

memeluk bayinya dan memulai pemberian ASI atau inisiasi 

menyusui dini 

46) Meletakkan kain yang bersih dan kering. Melakukan ppalpasi 

abdomen untuk menghilangkan kemungkinan adanya bayi kedua  
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c. Kala III 

47) Memberitahu ibu bahwa ia akan disuntik. Dalam waktu 2 menit 

setelah bayi lahir berikan suntikan oksitosin 10 IU secara IM di 1/3 

paha atas sebelah kanan ibu bagian luar, setelah mengaspirasinya 

terlebih dahulu 

48) Memegang tali pusat terkendali 

Memindahkan klem pada tali pusat meletakkan satu tangan diatas 

kain yang ada diperut ibu tepat di atas tulang pubis, dan 

menggunkan tangan ini untuk melakukan palpasi kontraksi dan 

menstabilkan uterus. Memegang tali pusat dan kelmm dengan 

tangan yang lain 

Menunggu uterus berkontraksi dan kemudian melakukan tekanan 

yang berlawanan arah pada bagian bawah uterus kea rah atas 

dan belakang (dorso kranial) dengan hati-hati untuk membantu 

mencegah terjadinya inversion uteri. Jika plasenta tidak lahir 

setelah 30-4 detik, hentikan penegangan tali pusat dan menunggu 

hingga kontraksi berikut mulai, jika uterus tidak berkontraksi 

meminta ibu atau seorang anggota untuk melakukan rangsangan 

putting susu. Mengeluarkan plasenta setelah plasenta terlepas 

dari tempat implantasinya minta ibu untuk meneran sambil 

menarik tali pusta kearah bawah dan kemudian kea rah atas. 

Mengikuti kurva jalan lahir sambil meneruskan tekanan 

berlawanan arah pada uterus. 

Jika tali pusat bertambah panjang pindahkan klem hingga berjarak 

5-10 cm dari vulva. Jika plasenta tidak terlepat setelah melakukan 

penegangan tali pusat selama 15 menit. 

a) Mengurangi pemberian oksitosin 10 IU secara IM 

b) Menilai kandung kemih dan dilakukan katetterisasi kandung 

kemih dengan menggunakan teknik aseptic jika perlu 

c) Meminta keluarga untuk menyiapkan rujuakan 

d) Mengulangi penanganan tali pusat selama 15 menit berikutnya 

e) Merujuk ibu jika plasenta tidak lahir dalam waktu 30 menit 

sejak kelahiran bayi jika plasenta terlihat di introitus vagina, 

melanjutkan kelahiran plasenta dengan menggunakan kedua 
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tangan memegang plasenta dengan kedua tangan dan dengan 

hati-hati memutar plasenta hingga selaput ketuban terpilin. 

Dengan lembut perlahan melahirkan selaput ketuban tersebut, 

jika selaput ketuban robek makan pakai sarung tangan 

disinfeksi tinggi atau steril dan memeriksa vagina dan serviks 

ibu dengan sederhana. Menggunakan jari-jari tangan atau 

klem atau forceps disinfeksi tingkat tinggi atau steril untuk 

melepas bagian selaput yang tertinggal 

d. Kala IV 

49) Pemijatan uterus 

Segera setelah plasenta lahir dan selaput ketuban lahir, lakukan 

masame uterus, meletakkan telapak tangan di fundus dan 

melakukan masase dengan gerakan melingkar dengan lembut 

hingga uterus berkontraksi (uterus  menjadi keras) 

50) Menilai perdarahan 

Memeriksa kedua sisi plasenta baik yang menempel ke ibu 

maupun janin dan selaput ketuban untuk memastikan bahwa 

plasenta dan selaput ketuban lengkap dan utuh. Meletakkan 

plasenta di dalam kantung plastik atau tempat khusus. Jika 

uterus tidak berkontraksi setelah melakukan masase selama 15 

detik mengambil tindakan yang sesuai 

Mengevaluasi adanya laserasi pada vagina dan perineum dan 

segera menjahit ;aserasi yang mengalami perdarahan aktif. 

51) Melakukan prosedur pasca persalinan 

Menilai ulang dan memastikannya berkontraksi dengan baik. 

Mencelupkan kedua tangan yang memakai sarung tangan dalam 

larutan klorin 0,5%, membilas kedua tangan yang masih 

bersarung tangan tersebut dengan air disinfeksi tingkat tinggi dan 

mengeringkan dengan kain yang bersih dan kering. 

Menempatkan klem tali pusat pada disinfeksi tingkat tinggi atau 

steril atau meningkatkan tali disinfeksi tingkat tinggi dengan 

simpul mati sekeliling tali pusatsekitar 1 cm dari pusat. Mengikat 

satu lagi simpul mati bagian pusat yang berseberangan dengan 

simpul mati yang pertama. Melepaskan klem bedah dan 
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meletakkannya ke dalam larutan klorin 0,5 %. Menyelimuti 

kembali bayi dan menutupi bagian kepalanya. Memastikan 

handuk atau kainnya bersih dan kering. Menganjurkan ibu untuk 

memulai pemberian ASI. 

52)  Melanjutkan pemantauan kontraksi uterus dan perdarahan 

pervaginam 

a) 2-3 kali dalam 15 menit pertama pasca persalinan 

b) Setiap 15 menit pada 1 jam pertama pasca persalinan 

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

53) Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, laksanakan 

perawatan yang sesuai untuk menatalaksana atonia uteru 

54) Jika ditemukan laserasi yang memerlukan penjahitan, lakukan 

penjahitan dengan anestesi lokas dan penggunaan teknik yang 

sesui. Mengajarkan pada ibu/keluarga bagaimana melakukan 

masase dan memeriksa kontraksi uterus, mengevaluasi 

kehilangan darah, memeriksa tekanan darah, nadi, dan keadaan 

kandung kemih setiap 15 menit selama satu jam pertama pasca 

persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca 

persalinan. Memeriksa temperature tubuh ibu sekali setiap jam 

selama dua jam pertama pasca persalinan. Melakukan tindakan 

yang sesuai untuk temuan yang tidak normal. 

55) Kebersiahan dan keamanan 

Menempatakan semua peralatan didalam larutan klorin 0,5% 

untuk dekontaminasi (10 menit) 

56) Mencuci dan membils peralatan setelah dekontaminasi. 

Membuang bahan-bahan yang terkontaminasi ke dalam tempat 

sampah yang sesuai. Membersihkan ibu dengan air disinfeksi 

tingkat tinggi. Membersihkan cairan ketuban, lendir dan darah. 

Membantu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering. 

Memastikan bahwa ibu nyaman. 

57) Membantu ibu memberikan ASI. Menganjurkan keluarga untuk 

memberikan ibu minum dan makan yang diinginkan. 

Mendekontaminasi daerah yang digunakan untuk melahirkan 

dengan larutan klorin 0,5% dan membilas dengan air bersih. 
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Mecelupkan sarung tangan kotor kedalam keluar dan 

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

Mencuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir 

58) Dokumentasi : melengkapi partograf (halaman depan dan 

belakang) 

(sondakh, 2013). 

10. Komplikasi pada persalinan 

b. Perdarahan pascapersalinan 

Yang paling dikenal sebagai tiga penyebab klasik kematian ibu 

disamping infeksi dan pre-eklamsia adalah perdarahan. Perdarahan 

pascapersalinan (PPP) adalah perdarahan yang masih aktif yang 

berasal dari tempat implantasi plasenta, robekan pada jalan lahir dan 

jaringan sekitarnya. 

Definisi Perdarahan Pasca Persalinan adalah perdarahan yang 

melebihi 500 ml setelah bayi lahir. Pada praktisnya tidak perlu 

mengukur jumlah perdarahan sampai sebanyak itu sebab 

menghentikan perdarahan lebih dini akan memberikan prognosis 

lebih baik. Pada umumnya bila terdapat perdarahan yang lebih dari 

normal, apalagi telah menyebabkan perubahan tanda vital, seperti 

kesadaran menurun, pucat, berkeringat dingin, seak nafas, serta 

tensi <90 mmHg dan nadi >100x/menit, maka penanganan harus 

segera di lakukan. 

Perdarahan Pasca Persalinan dapat menyebabkan kematian ibu 

45% terjadi pada 24 jam pertama etelah bayi lahir, 68-73% dalam 

satuminggu setelah bayi lahir, 82-88% dalam 2 minggu setelah bayi 

lahir (Sarwono: 2009, hal; 522-523). 

c. Atonia uteri 

keadaan lemahnya tonus/kontraksi rahim yang menyebabkan 

uterus tidak mampu menutup perdarahan terbuka dari tempat 

implantasi plasenta setelah bayi dan plasenta lahir. 

d. Perdarahan karena atonia uteri dapat disebabkan dengan: 

a. Robekan jalan lahir 

b. Retensio plasenta 

c. Inversi uterus 
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C. Nifas 

1. Definisi 

Masa nifas merupakan masa yang dilalui oleh setiap wanita setelah 

melahirkan. Pada masa tersebut dapat terjadi komplikasi persalinan baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Masa nifas ini berlangsung 

sejak plasenta lahir sampai dengan 6 minggu setelah kelahiran atau 42 

hari setelah kelahiran. Kunjungan selama nifas sering dianggap tidak 

penting oleh tenaga kesehatan karena sudah merasa baik dan 

selanjutnya berjalan dengan lancar. Konsep early ambulation dalam masa 

postpartum merupakan hal yang perlu diperhatikan karena terjadi 

perubahan hormonal. Pada masa ini ibu membutuhkan petunjuk dan 

nasihat dari bidan sehingga proses adaptasi setelah melahirkan 

berlangsung dengan baik. 

2. Perubahan masa nifas 

a) Perubahan fisiologis pada masa nifas 

1) Perubahan pada uterus terjadinya kontraksi uterus yang 

meningkat setelah bayi lahir. 

Pada hari ke 2 pasca persalinan uterus dua jari dibawah pusat, 

hari ke 7 uterus pertengahan pusat symphsis, minggu ke 2 uterus 

tidak teraba diatas symphsis, minggu ke 6 uterus tidak teraba 

2) Klasifikasi lochea : 

(a) Lochea rubra : berwarna merah segar dan sisa-sisa selaput 

berlangsung selama 2 hari setelah persalinan 

(b) Lochea sanguinolenta : berwarna merah kecoklatan terdapat 

darah dan lendir berlangsung selama 3-7 hari setelah 

persalinan 

(c) Lochea serosa : berwarna kecoklatan tidak disertai darah 

berlangsung selama 8-14 hari setelah persalinan 

(d) Lochea alba : berwarna putih yang berlangsung setelah 14 

hari persalinan 

(e) Lochea purulenta : lochea ini biasanya terjadi akibat infeksi 

keluar cairan bernanah dan berbau busuk 

b) Perubahan psikologis pada masa nifas 
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1) Fase taking in (ketergantungan) : hal ini berlangsung dari hari 

pertama sampai hari kedua setelah persalinan. Pada fase ini 

ibu masih merasa ketidaknyamanan seperti rasa mules, nyeri 

pada jahitan, pola istirahat kurang, kelelahan. 

2) Fase taking hold : berlangsung 3 sampai 10 hari setelah 

persalinan. Pada fase ini timbul rasa khawatir akan 

ketidakmampuannya dalam merawat bayinya. 

3) Fase letting go : fase dimana ibu sudah menerima perannya 

dan bertanggung jawab dan bisa menyesuaikan diri. Fase ini 

akan berlangsung 10 hari setelah persalinan 

3. Ketidaknyamanan fisik dalam masa nifas 

Terdapat beberapa ketidaknyamanan pada masa nifas. Meskipun 

dianggap normal, ketidaknyamanan tersebut dapat menyebabkan distres 

fisik yang bermakna. 

a) Nyeri setelah melahirkan 

Nyeri setelah melahirkan disebabkan oleh kontraksi dan relaksasi 

uterus yang berurutan yang terjadi secara terus menerus. Nyeri ini 

lebih umum terjadi pada paritas tinggi dan pada wanita menyusui. 

Alasan nyeri yang lebih berat pada wanita dengan paritas tinggi 

adalah penurunan tonus otot uterus secara bersamaan, 

menyebabkan relaksasi intermiten. Berbeda pada wanita primipara 

yang tonus ototnya masih kuat dan uterus tetap berkontraksi tanpa 

relaksasi intermiten. Pada wanita menyusui, isapan bayi 

menstimulasi produksi oksitosin oleh hipofise posterior. Pelepasan 

oksitosin tidak hanya memicu refleks let down (pengeluaran ASI) 

pada payudara, tetapi juga menyebabkan kontraksi uterus. Nyeri 

setelah melahirkan akan hilang jika uterus tetap berkontraksi dengan 

baik saat kandung kemih kosong. Kandung kemih yang penuh 

mengubah posisi uterus ke atas, menyebabkan relaksasi dan 

kontraksi uterus lebih nyeri. 

b) Keringat berlebih 

Wanita postpartum mengeluarkan keringat berlebihan karena tubuh 

menggunakan rute ini dan diuresis untuk mengeluarkan kelebihan 

cairan interstisial yang disebabkan oleh peningkatan normal cairan 
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intraselular selama kehamilan. Cara menguranginya sangat 

sederhana yaitu dengan membuat kulit tetap bersih dan kering. 

c) Pembesaran payudara 

Diperkirakan bahwa pembesaran payudara disebabkan oleh 

kombinasi akumulasi dan stasis air susu serta peningkatan 

vaskularitas dan kongesti. Kombinasi ini mengakibatkan kongesti 

lebih lanjut karena stasis limfatik dan vena. Hal ini terjadi saat 

pasokan air susu meningkat, pada sekitar hari ketiga postpartum baik 

pada ibu menyusui maupun tidak menyusui dan berakhir sekitar 24 

hingga 48 jam. 

d) Nyeri perineum 

Beberapa tindakan dapat mengurangi ketidaknyamanan atau nyeri 

akibat laserasi atau luka episiotomi dan jahitan laserasi atau 

episiotomy tersebut. Sebelum tindakan dilakukan, penting untuk 

memeriksa perineum untuk menyingkirkan komplikasi seperti 

hematoma. Pemeriksaan ini juga mengindikasikan tindakan lanjutan 

apa yang mungkin paling efektif. 

e) Konstipasi 

Rasa takut dapat menghambat fungsi bowel jika wanita takut bahwa 

hal tersebut dapat merobek jahitan atau akibat nyeri yang disebabkan 

oleh ingatannya tentang tekanan bowel pada saat persalinan. 

Konstipasi lebih lanjut mungkin diperberat dengan longgarnya 

abdomen dan olehketidaknyamanan jahitan robekan perineum 

derajat tiga atau empat. 

f) Hemoroid 

Jika wanita mengalami hemoroid, mungkin mereka sangat 

merasakan nyeri selama beberapa hari. Hemoroid yang terjadi 

selama masa kehamilan dapat menimbulkan traumatis dan menjadi 

lebih edema selama kala dua persalinan. 

4. Program kunjungan masa nifas 

1. Kunjungan pertama (6-8jam post partum) : 

1) Mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri 

2) Mendeteksi dan merawat penyebab lain, perdarahan, rujuk bila 

perdarahan berlanjut 
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3) Memberikan konseling pada ibu atau salah satu anggota 

keluarga bagaimana mencegah perdarahan masa nifas karena 

atonia uteri 

4) Pemberian ASI awal 

5) Melakukan hubungan antara ibu dan bayi baru lahir 

6) Menjaga bayi tetap sehat dengan cara mencegah hipotermi 

(Mardiah, 2013 hal : 3). 

b) Kunjungan kedua (6 hari post partum) 

(1)   Memastikan involusi uterus berjalan normal, uterus 

berkontraksi, fundus di bawah umbilikus, tidak ada perdarahan 

abnormal dan tidak ada bau 

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

abnormal 

3) Memastikan ibu mendapat cukup makanan, cairan dan istirahat 

4) Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak 

memperlihatkan tanda-tanda penyuli. 

5) Memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi, tali 

pusat, menjaga bayi tetap hangat dan perawatan bayi sehari-hari 

(Mardiah, 2013 hal : 3). 

2. Kunjungan ketiga (2 minggu post partum) 

(1) Memastikan involusi uterus berjalan normal, uterus berkontraksi, 

fundus di bawah umbilkus, tidak ada perdarahan abnormal dan 

tidak ada bau 

(2) Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi atau perdarahan 

abnormal 

3) Memastikan ibu mendapat cukup makanan, cairan dan istirahat 

4) Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak memperlihatkan 

tanda-tanda penyulit 

5) Memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi, tali 

pusat, menjaga bayi tetap hangat dan perawatan bayi sehari-hari 

(Mardiah, 2013 hal : 4). 

3. Kunjungan keempat (6 minggu post partum) 

a. Menanyakan pada ibu tentang penyulit-penyulit yang dialami 

atau bayinya 
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b. Memberikan konseling Keluarga berencana secara dini 

c. Menganjurkan ibu membawa bayinya ke posyandu atau 

puskesmas untuk penimbangan (Mardiah, 2013 hal : 4). 

5. Deteksi dini pada masa nifas 

a. Hemoragi post partum primer : perdarahan yang berjadi 24 jam 

setelah persalinan yang disebabkan : 

(1) Uterus atonik : sisa plasenta atau selaput masih tertinggal 

(2) Trauma genital : trauma akibat penatalaksanaan misalnya ; 

episiotomy, caesaria 

(3) Inversi uterus 

(4) Hemoragi post partum sekunder : yang terjadi antara 24 jam 

setelah persalinan dan 6 minggu post partum. 

b. Perdarahan postpartum sekunder 

Perdarahan nifas sekunder adalah perdarahan yang terjadi setelah 

24 jam pertama pascapersalinan. Biasanya terjadi pada minggu 

kedua masa nifas 

1) Penyebab 

Penyebab utama terjadinya perdarahan postpartum sekunder 

adalah adanya sisa plasenta atau selaput ketuban, infeksi pada 

endometrium, dan sebagian kecil terjadi dalam bentuk mioma 

uteri bersamaan dengan kehamilan dan inversion uteri. 

2) Gejala klinis 

Gejala klinis pada perdarahan postpartum sekunder adalah 

terjadinya perdarahan berkepanjangan melebihi partum 

pengeluaran lochea normal, terjadi perdarahan yang cukup 

banyak, dan dapat di sertai nyeri di daerah uterus.Apabila 

dilakukan palpasi fundus masih dapat diraba lebih besar dari 

yang seharusnya.Pada pemeriksaan dalam didapatkan uterus 

membesar, lunak, dan dari osteum uteri keluar darah (Manuaba, 

2010; h.418-419; Sukarni, 2013; h.340-341). 

6. Kebutuhan pada masa nifas 

a. Gizi pada ibu nifas dianjurkan untuk makan makanan seimbang dan 

cukup karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. 

Mengkonsumsi vit A untuk meningkatkan kualitas ASI, meningkatkan 
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daya tahan tubuh, dan meningkatkan kuslitas ASI. Kebersihan diri 

pada masa nifas dianjurkan untuk menjaga menjaga kebersihan 

seluruh tubuh, mengajarkan ibu cara membersihkan kemaluan 

dengan air bersih dan dikeringkan, sering mengganti ceana dalam 

dan pembalut apabila terasa lembab atau penuh. 

Istirahat cukup untuk mengurangi kelelahan yang sering terjadi pada 

ibu, tidur siang selagi bayinya tidur, istirahat malam 7-8 jam. 

Kurangnya istirahat pada ibu dapat mengakibatkan ASI berkurang, 

memperlambat involusi yang menyebabkan terjadinya perdarahan, 

stress. 

7. Asuhan masa nifas 

Asuhan masa nifas adalah proses pengambilan keputusan dan tindakan 

yang dilakukan bidan pada masa nifas sesuai dengan wewenang dan 

ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan. Di dalam 

standar kompetensi bidan dijelaskan bahwa bidan memberikan asuhan 

pada ibu nifas dan menyusui yang bermutu tinggi dan tanggap terhadap 

budaya setempat. Asuhan masa nifas difokuskan pada upaya 

pencegahan infeksi dan menuntut bidan untuk memberikan asuhan 

kebidanan tingkat tinggi. 

8. Tujuan asuhan masa nifas 

Asuhan masa nifas bertujuan untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi baik 

fisik maupun psikis, melaksanakan skrining yang komprehensif, 

mendeteksi masalah, mengobati dan merujuk apabila terjadi komplikasi 

pada ibu dan bayi, memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan 

kesehatan diri, nutrisi, keluarga berencana, pemberian imunisasi, 

menyusui, perawatan pada bayi (Mardiah, 2013 hal : 1). 

 

D. Neonatus 

1. Definisi 

Masa neonatal masa sejak lahir sampai dengan 4 minggu (28 hari) 

sesudah kelahiran. Bayi adalah anak yang belum lama lahir. Bayi baru 

lahir adalah bayi yang lahir dari kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu 

dan berat badan lahir 2.500-4000 gram.  
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Bayi Baru Lahir adalah janin yang lahir melalui proses persalinan dan 

telah mampu hidup di luar kandungan. Periode neonatal adalah periode 

yang sangat penting dalam kehidupan. Dari penelitian menunjukkan 

bahwa lebih dari 50 % kematian bayi terjadi pada periode neonatal yaitu 

dalam bulan pertama kehidupan. Kurang baiknya penanganan bayi baru 

lahir yang lahir sehat akan menyebabkan kelainan-kelainan yang dapat 

mengakibatkan cacat seumur hidup,bahkan kematian .misalnya sebagai 

akibat hipotermi pada bayi baru lahir dapat terjadi cold stress yang 

selanjutnya yang dapat menyebabkan hipoksemia atau hipoglikemia dan 

mengakibatkan kerusakan otak, akibat selanjutnya adalah perdarahan 

otak, syok, beberapa bagian tubuh mengeras dan keterlambatan tumbuh 

kembang. 

Pada dasarnya perkembangan abnormal tidak hanya mencakup 

gangguan perkembangan saja. Perkembangan abnormal juga berkaitan 

dengan perkembangan yang lebih cepat atau lebih bagus dari pada rata-

rata, misalnya: anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata atau 

disebut anak berbakat. Oleh karena itu, dalam penyajian ini 

perkembangan anak luar biasa, khususnya anak jenius atau berbakat 

disajikan dalam satu kesatuan dalam perkembangan abnormal. 

(muslihatun, 2010). 

2. Asuhan pada BBL Normal 

a) Pengkajian fisik bayi baru lahir : pengkajian ini dilakukan segera 

setelah bayi lahir. Penilaian meliputi warna kulit, denyut jantung, 

reflek atau respon, tonus otot, usaha bernafas. 

b) Pemeriksaan umum : 

1) Pernafasan pada bayi baru lahir normal 30-60 kali per menit, 

tanpa ada retraksi dinding dada dan tanpa suara metrintih. 

2) Warna kulit pada bayi aterm terlihat lebih pucat dibandingkan 

dengan bayi preterm karena kulit lebih tebal. 

3) Denyut jantung pada bayi baru lahir normal 100-160 kali per menit 

4) Suhu pada bayi baru lahir normal antara 36,50C sampai 37,50C 

c) Pemeriksaan fisik (head to to) 

1) Kepala 

2) Muka 
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3) Mata 

4) Telinga 

5) Hidung 

6) Mulut 

7) Leher 

8) Klavikula dan lengan tangan 

9) Dada 

10) Abdomen 

11) Gnitalia 

12) Tungkai dan kaki 

13) Anus 

14) Punggung 

15) Kulit 

16) reflek 

3. kunjungan pada BBL meliputi: 

a) Asuhan bayi baru lahir pada 0 – 6 jam: 

1) Asuhan bayi baru lahir normal, dilaksanakan segera setelah lahir, 

dan diletakkan di dekat ibunya dalam ruangan yang sama. 

2) Asuhan bayi baru lahir dengan komplikasi dilaksanakan satu 

ruangan dengan ibunya atau di ruangan khusus. 

3) Pada proses persalinan, ibu dapat didampingi suami. 

b) Asuhan bayi baru lahir 2- 6 hari 

1) Pemberian ASI eklusif minimal 8 kali dalam 24 jam atau sesuai 

kemauan bayi 

c) Asuhan bayi baru lahir pada 6 jam sampai 28 hari: 

1) Pemeriksaan neonatus pada periode ini dapat dilaksanakan di 

puskesmas/ pustu/ polindes/ poskesdes dan/atau melalui 

kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan. 

2) Pemeriksaan neonatus dilaksanakan di dekat ibu, bayi didampingi 

ibu atau keluarga pada saat diperiksa atau diberikan pelayanan 

kesehatan. 

4. Tanda bahaya bayi baru lahir 

a) Pernafasan kurang dari 60 kali per menit 

b) Terdapat retraksi dinding dada 
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c) Suhu badan lebih dari 380C atau terlalu dingin kurang dari 360C 

d) Warna kulit kebiruan atau pucat 

e) Kuning (teutama pada 24 jam pertama) 

f) Tali pusat merah berdarah, keluar cairan berbau busuk, serta dengan 

adanya tanda infeksi seperti she tubuh meningkat. 

g) Meconium tidak kelua setelah 3 hari, urine tidak keluar setelah 24 jam 

5. Reflek pada bayi baru lahir 

Reflek pada bayi baru lahir normal yaitu : 

1) Rooting (mencari) 

Pada bayi baru lahir akan menoleh kearah dimana terjadi sentuhan 

pada pipinya. Bayi akan membuka mulutnya apabila bibirnya disentuh 

dan berusaha untuk menghisap benda yang disentuhkannya (JNPK-KR, 

2008: hal. 134). 

2) Swallowing (menelan) 

Kumpulan ASI didalam mulut bayi mendesak otot-otot didaerah mulut 

dan faring untuk mengaktifkan reflek menelan dan mendorong ASI 

kedalam lambung bayi (JNPK-KR, 2008; hal. 134). 

3) Moro (terkejut) 

Tangan pemeriksa menyangga pada punggung dengan posisi 45 

derajat. Normalnya akan terjadi abduksi sendi bahu dan ekstensi lengan 

(Dewi. V, 2011; hal. 26). 

4) Tonik leher (ekstensi saat kepala ditolehkan) 

Letakkan bayi dalam posisi terlentang, putar kepala kwsatu sisi dengan 

badan ditahan, ekstremitas terektensi pada sisi kepala yang diputar 

(Dewi. V, 2011; hal.25). 

5) Grasping (menggenggam) 

Normalnya bayi akan menggenggam dengan kuat saat pemeriksa 

meletakkan jari telunjuk pada palmar yang diletakkan dengan kuat 

(Dewi. V, 2011; hal. 26). 

6)  Babinski (hiperektensi) 

Dengan menggores telapak kaki, dimulai dari tumit lalu gores ke sisi 

lateral telapak kaki kea rah atas kemudian gerakan jari sepanjang 

telapak kaki (Dewi. V, 2011; hal. 26). 
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7) Sucking (menghisap) 

Rangsangan putting susu pada langit-langit bayi menimbulkan reflek 

menghisap. Isapan ini akan menyebabkan areola dan putting susu ibu 

tertekan gusi, lidah dan langit-langit bayi sehingga sinus laktiferus 

dibawah areola dan ASI terpancar keluar (Dewi. V, 2011; hal. 2). 

8)   Glabelar (kedipan) 

Merupakan respon terhadap cahaya terang yang mengindikasikan 

normalnya syaraf optic (Dewi. V, 2011; hal. 25). 

9)   Swallowing (menelan 

Kumpulan ASI didalam mulut bayi mendesak otot-otot didaerah mulut 

dan faring untuk mengaktifkan reflek menelan dan mendorong ASI 

kedalam lambung bayi (JNPK-KR, 2008; hal. 134). 

10) Walking 

Bayi akan menunjukkan respon berupa gerakan berjalan dan kaki akan 

bergantian dari fleksi ke ekstensi (Dewi. V, 2011; hal. 26). 

 

E. Keluarga Berencana (KB) 

1. Definisi 

Keluarga Berencana adalah metode medis yang dicanangkan oleh 

pemerintah untuk menurunkan angka kelahiran (Manuaba, 2014). 

KB merupakan bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi untuk 

pengaturan kehamilan dan merupakan hak setiap individu sebagai 

makhluk seksual (Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi, 2010). 

Kelurga Berencana adalah suatu usaha untuk menjarangkan atau 

merencanakan jumlah anak dan jarak kehamilan dengan memakai 

kontrasepsi (Manuaba 2014).  

Keluarga berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang 

sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. 

Keluarga berencana menurut Undang-Undang no 10 tahun 1992 

(tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga 

sejahtera) adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta 

masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan peningkatan 

kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera (Manuaba 2014). 

Secara umum keluarga berencana dapat diartikan sebagai suatu usaha 
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yang mengatur banyaknya kehamilan sedemikian rupa sehingga 

berdampak positif bagi ibu, bayi, ayah serta keluarganya yang 

bersangkutan tidak akan menimbulkanb kerugian sebagai akibat 

langsung dari kehamilan tersebut. Diharapkan dengan adanya 

perencanaan keluarga yang matang kehamilan merupakan suatu hal 

yang memang sangat diharapkan sehingga akan terhindar dari perbuatan 

untuk mengakhiri kehamilan dengan aborsi (Manuaba, 2014). 

KB (Family Planning, Planned Parenthood) adalah suatu usaha untuk 

menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan 

memakai alat kontrasepsi, untuk mewujudakan keluarga kecil, bahagia 

dan sejahtera. (Manuaba 2014). 

2. Penapisan KB 

2.1 Tabel Penapisan KB Metode Nonoperatif 
METODE HORMONAL (PIL KOMBINASI, PIL 

PROGESTIN, SUNTIK DAN IMPLANT) 
YA TIDAK 

Apakah hari pertama haid terakhir 7 hari yang lalu atau lebih   
Apakah anda menyusui dan kurang dari 6 minggu pacsa 

persalinan 
  

Apakah mengalami perdarahan bercak antara haid setelah 

senggama 
  

Apakah pernah ikterus pada kulit ataua mata   
Apakah pernah nyeri kepala hebat atau gangguan visual   
Apakah pernah nyeri hebat pada betis, paha atau dada, 

atau tungkai bengkak (edema) 
  

Apakah pernah tekanan darah diatas 160 mmHg (sistolik) 

atau 90 mmHg (diastolik) 
  

Apakah ada massa atau benjolan pada payudara   
Apakah anda sedang minum obat-obatan anti kejang 

(epilepsi) 
  

AKDR (SESUAI JENIS PELEPASAN TEMBAGA DAN 

PROGESTINE 

  

Apakah hari pertama haid terakhir 7 hari yang lalu   
Apakah pasien (atau pasangan) mempunyai pasangan seks 

lain 
  

Apakah pernah mengalami infeksi menular seksual (IMS)   
Apakah pernah mengalami penyakit radang panggul atau   
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kehamilan ektopik 

Apakah pernah mengalami haid banyak (lebih 1-2 pembalut 

tiap jam) 
  

Apakah pernah mengalami haid lama (lebih dari 8 hari)   
Apakah pernah mengalami dismenorea berat yang 

membutuhkan analgetika dan istirahat baring 
  

Apakah pernah mengalami perdarahan atau bercak antara 

haid atau setelah senggama 
  

Apakah pernah mengalami gejala penyakit jantung valvular 

atau kongenital 
  

(abdul B, 2010 hal : U-10). 

 

2.2 Tabel Penapisan KB Metode Tubektomi 

Keadaan Pasien 
Dapat dilakukan pada 

fasilitas rawat jalan 

Dilakukan difasilitas 

rujukan 

Keadaan umum (anamnesis 

dan pemeriksaan fisik) 

Keadaan umum baik, tidak 

ada tanda-tanda penyakit 

jantung, paru atau ginjal 

Diabetes tidak terkontrol, 

riwayat gangguan 

pembekuan darah, ada 

tanda-tanda penyakit 

jantung, paru, ginjal 

Keadaan emosional Tenang Cemas, takut 
Tekanan darah <160/100 mmHg >160/100 mmHg 
Berat badan 35-38 kg > 85 kg, < 35 kg 
Riwayat operasi abdomen/ 

panggul 
Bekas seksio caesaria 

(tanpa perlekatan) 

Operasi abdomen 

lainnya, perlekatan 

atau terdapat 

kelainan pada 

pemeriksaan panggul 
Riwayat radang panggul, 

hamil ektopik, apendisitis 
Pemeriksaan dalam 

normal 

Pemeriksaan dalam 

ada kelainan 
Anemia Hb > 8 g%dl Hb < 8 g%dl 

(abdul B, 2010 hal : U-10). 

 

2.3 tabel penapisan kb metode vasektomi 

Keadaan Pasien 
Dapat dilakukan pada 

fasilitas rawat jalan 

Dilakukan difasilitas 

rujukan 
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Keadaan umum (anamnesis 

dan pemeriksaan fisik) 

Keadaan umum baik, tidak 

ada tanda-tanda penyakit 

jantung, paru atau ginjal 

Diabetes tidak terkontrol, 

riwayat gangguan 

pembekuan darah, ada 

tanda-tanda penyakit 

jantung, paru, ginjal 

Keadaan emosional Tenang Cemas, takut 
Tekanan darah <160/100 mmHg >160/100 mmHg 
Infeksi atau kelainan skrotum  Nrmal Tanda-tanda infeksi 

atau ada kelainan 
Anemia Hb > 8 g%dl Hb < 8 g%dl 

 (abdul B, 2010 hal : U-10). 

 

3. Jenis KB 

a. Kontrasepsi Alamiah 

1) MAL (Metode Amenore Laktasi) 

Kontrasepsi yang menggunakan pemberian air susu ibu (ASI) 

secara eklusif, tanpa makanan atau minuman tambahan. Metode 

MAL dapat digunakan sebagai kontrasepsi apabila ibu masih 

menyusui secara eklusif (full breast feeding). Ibu belum 

mendapatkan haid, bayi belum berusia 6 bulan namun efektif hanya 

sampai 6 bulan. Metode kontrasepsi ini yaitu menekan atau 

menunda ovulasi. 

a) Kelebihan 

(1) Bagi ibu : 

(a) Tidak mengganggu senggama 

(b) Tidak ada efek samping 

(c) Tidak perlu pengawasan medis 

(d) Tidak menggunakan biaya 

(e) Mengurangi perdarahan pasca persalinan 

(f) Mengurangi resiko anemia 

(g) Meningkatkan hubungan psikologik ibu dan bayi 

(2) Bagi bayi 

(a) Mendapatkan antibodi dari ASI 

(b) Sumber asupan gizi yang baik bagi tumbuh kembang 

bayi 
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b) Kekurangan 

(1) Perlu persiapan sejak perawatan kehamilan agar segera 

menyusui dalam 30 menit pasca persalinan 

(2) Tidak melindungi terhadap IMS termasuk virus hepatitis B 

dan HIV/AIDS 

(Abdul B, 2010 hal MK-2). 

2) Senggama terputus 

Yaitu metode keluarga berencana tradisional dimana pria 

mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina sebelum pria mencapai 

ejakulasi. Sehingga tidak ada pertemuan antara sperma dan ovum 

dan kehamilan dapat dicegah. 

a) Kelebihan 

(2) Meningkatkan keterlibatan suami dalam keluarga 

berencana 

(3) Tidak mengganggu produksi ASI 

(4) Tidak ada efek samping 

(5) Dapat digunakan setiap waktu 

(6) Tidak menggunakan biaya 

b) Kekurangan 

1) Efektifitas bergantung dari kesediaan pasangan  

2) Memutus kenikmatan dalam berhubungan seksual 

3) Kondom 

Kontrasepsi ini tidak hanya mencegah kehamilan tetapi juga 

mencegah IMS termauk HIV/AIDS. Kondom juga terdapat untuk pria 

juga wanita. Cara kerja dari kondom yaitu menghalangi terjadinya 

pertemuan sperma dan sel telur. 

a) Kelebihan 

Tidak mengganggu produksi ASI 

Murah dan terjangkau 

Tidak perlu pemeriksaan tenaga kesehatan 

Sebagai kontrasepsi sementara apabila kontrasepsi lainnya 

sedang ditunda 

b) Kekurangan 

(1) Efektivitas kurang 
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(2) Mengganggu saat berhubungan 

(3) Harus selalu tersedia setiap kali berhubungan 

(4) Beberapa klien malu untuk membeli kondom ditempat 

umum 

(Abdul B, 2010 hal : MK-17). 

b. Kontrasepsi hormonal 

1. Pil kombinasi 

Alat kontrasepsi yang berisi hormone edtrogen dan progesterone 

dalam bentuk pil, hormone inilah yang mengatur siklus haid.  

Hormone estrogen bekerja untuk membantu pengaturan hormone 

releasing factors di hipotalamus, membantu pertumbuhan dan 

pematangan dari ovum di dalam ovarium dan merangsang 

perkembangan endometrium. Hormone pregesteron bekerja untuk 

menekan dan melawan isyarat-isyarat dari hipotalamus, dan 

mencegah plepasan ovum yang terlalu dini. (Hanafi, 201 hal : 103-

104) 

a) Kelebihan 

(1) Memiliki efektivitas yang tinggi  

(2) Tidak mengganggu hubungan seksual 

(3) Siklus haid teratur 

(4) Mudah dihentikan setiap saat 

(5) Kesuburan segera kembali setelah penggunaan dihentikan 

(6) Membantu mencegah kehamilan ektopik, kanker ovarium, 

kanker endometrium, kista ovarium, penyakit radang 

panggul.  

(Abdul B, 2010 hal : MK- 29). 

b) Kekurangan 

(1) Menyebabkan mual terutama pada 3 bulan pertama 

(2) Perdarahan bercak terutama 3 bulan pertama 

(3) Menyebabkan pusing 

(4) Nyeri pada payudara 

(5) Kenaikan berat badan 

(6) Tidak dianjurkan untuk wanita yang masih menyusui 

(7) Tidak mencegah IMS (infeksi menular seksual), HIV/AIDS 
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(Abdul B, 2010 hal : MK-30). 

c) Kontraindikasi menggunakan pil kombinasi 

(1) Hamil atau dicurigai hamil 

(2) Menyusui eklusif 

(3) Perdarahan pervaginam yang belum diketahui penyebabnya 

(4) Riwayat penyakit jantung, stroke, tekanan darah >180/110 

mmHg. 

(5) kanker payudara 

(6) Tidak dapat menggunakan pil kontrasepsi teratur 

d) Efek samping 

(1) Amenore : lakukan pemeriksaan daalm atau tes kehamilan, 

bila tidak     

hamil dan pasien minum pil dengan benar. Tidak datang 

haid kemungkinan besar karena kurang adekuatnya efek 

estrogen terhadap endometrium, hal tersebut tidak perlu 

pengobatan khusus. Apabila pasien hamil hentikan 

penggunaan pil dan beritahu pada pasien bahwa pil yang 

telah diminumnya tidak mempunyai efek pada janin. 

(2) Mual, pusing, muntah : lakukan tes kehamilan. Bila tidak 

hamil sarankan minum pil saat makan malam, atau sebelum 

tidur. 

(3) Perdarahan pervaginam atau (spotting) : tes kehamilan, 

sarankan minum pil pada waktu yang sama. Jelaskan bahwa 

perdarahan atau spotting hal yang biasa terjadi pada 3 bulan 

pertama, dan akan berhenti. Bila perdarahan / spotting tetap 

terjadi gantilah pil dengan metode kontrasepsi yang lain. 

2. Suntikan kombinasi 

Kontrasepsi ini adalah salah satu metode kontrasepsi yang berjangka 

panjang tidak membutuhkan pemakaian setiap hari. Kontrasepsi ini 

berisi 25 mg Depo Medroksiprogesteron asetat dan 5 mg Estradiol 

Sipionat yang diberikan secara IM pada bokong. 

a) Kelebihan 

(1) Risiko terhadap kesehatan kecil 

(2) Tidak berpengaruh terhadap hubungan seksual 
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(3) Tidak memerlukan pemeriksaan dalam 

(4) Kontrasepsi jangka panjang 

b) Kekurangan 

(1) Terjadi perubahan pada pola haid yang tidak teratur, 

mengalami bercak (spotting) 

(2) Mual, sakit kepala, nyeri payudara ringan, keluhan ini akan 

menghilang setelah suntikan kedua atau ketiga 

(3) Penambahan berat badan 

(4) Tidak menjamin perlindungan terhadap penularan IMS, 

maupun HIV/AIDS 

(5) Terlambatnya pemulihan kesuburan setelah berhenti 

pemakaian.. 

(Abdul B, 2010 hal : MK-34-35). 

c) Kontra indikasi 

(1) Hamil atau diduga hamil 

(2) Menyusui < 6 minggu pasca persalinan 

(3) Perdarahan pervaginam yang belum jelas penyebabnya 

(4) Virus hepatitis 

(5) Usia > 35 tahun perokok 

(6) Riwayat penyakit jantung, stroke, atau tekanan darah tinggi (> 

180/90 mmHg) 

(7) Kelainan pembuluh darah yang menyebabkan sakit kepala 

atau migren 

(8) Kanker atau tumor payudara 

d) Yang harus di waspadai pada pengguna suntik kombinasi 

(1) Nyeri dada hebat atau sesak nafas. Kemungkinan adanya 

bekuan darah di paru atau serangan jantung 

(2) Sakit kepala hebat atau gangguan penglihatan. Kemungkinan 

terjadi stroke, hipertensi atau migren 

(3) Nyeri tungkai, kemungkinan terjadi sumbatan pembuluh 

darah pada tungkai 

(4) Tidak terjadi perdarahan atau spotting selama 7 hari 

sebelum suntikan berikutnya, kemungkinan terjadi 

kehamilan (Abdul B, 2010 hal : MK-34-38). 
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e) Suntikan progestin 

Sama halnya dengan kontrasepsi suntikan kombinasi suntikan 

progesterone mengandung progestin yang tidak menekan 

produksi ASI justru malah memeperbaiki masa laktsi. 

(1) Cara kerja 

(a) Mencegah ovulasi 

(b) Mengentalkan lendir serviks sehingga menurunkan 

kemampuasn penetrasi sperma 

(c) Menjadikan selaput lendir rahim tipis dan atrofi 

(d) Menghambat transportasi gamet oleh tuba 

(2) Kelebihan 

(a) Sangat efektif 

(b) Pencegahan kehamilan jangka panjang 

(c) Tidak berpengaruh pada hubungan suami istri 

(d) Tidak mengandung esrogen sehingga tidak berdampak 

serius terhadap penyakit jantung dan gangguan 

pembekuan darah 

(e) Tidak memiliki pengaruh terhadap ASI 

(f)   Dapat digunakan oleh wanita usia > 35 tahun sampai 

perimenopause 

(g) Membantu mencegah kanker endometrium dan 

kehamilan ektopik 

(h) Menirinkan kejadian penyakit jinak payudara kanker 

maupun tumor 

(i) Mencegah beberapa penyakit radang panggul 

(j) Menurunkan anemis bulan sabit (sickle cell) 

a) Kekurangan 

(1) Sering ditemukan gangguan haid seperti : siklus haid 

yang memendek atau memanjang, perdarahan yang 

banyak atau sedikit, perdarahan tidak teratur atau 

perdarahan bercak (spotting), tidak haid sama sekali. 

(2) Pasien sangat bergantung pada tempat sarana pelayanan 

kesehatan 
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(3) Tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu sebelum suntikan 

berikutnya 

(4) Kenaikan berat badan 

(5) Tidak menjamin perlindungan dari penyakit IMS maupun 

HIV/AIDS 

(6) Terlambatnya kembali kesuburan setelah penghentian 

pemakaian 

(7) Pada penggunaan jangka panjang dapat menimbulkan 

kekeringan pada vagina, menurunkan libido, sakit kepala 

timbulnya jerawat atau cloasma. 

b) Kontra indikasi 

(1) Hamil atau dicurigai hamil (resiko cacat pada janin 7 per 

100.000 kelahiran) 

(2) Perdarahan pervaginam yang belum jelas penyebabnya 

(3) Tidak dapat menerima terjadinya gangguan haid, 

terutama amenorea 

(4) Menderita kanker payudara atau riwayat kanker payudara 

(5) Diabetes mellitus disertai komplikasi 

c) Indikasi 

(1) Usia reproduksi 

(2) Nulipara dan yang telah memiliki anak 

(3) Menghendaki kontrasepsi jangka panjang dan yang 

memiliki efektifitas tinggi 

(4) Menyusui dan membutuhkan kontrasepsi yang sesuai 

(5) Setelah melahirkan dan menyusui 

(6) Setelah abortus dan keguguran 

(7) Telah banyak anak, tetapi belum menghendaki tubektomi 

(8) Tekanan darah < 180/110 mmHg, dengan masalah 

gangguan pembekuan darah atau anemia bulan sabbit 

(9) Sering lupa menggunakan pil 

d) Waktu memulai menggunakan kontrasepsi 

(1) Setiap saat selama siklus haid 

(2) Mulai hari pertama  sampai hari ke tujuh siklus haid 
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(3) Pada ibu yang tidak haid injeksi pertama dapat diberikan 

setiap saat, asalkan ibu tidak hamil. 

(4) Ibu yang ingin menggantikan AKDR dengan kontrasepsi 

hormonal, suntikan pertama dapat diberikan pada hari 

pertama sampai hari ketujuh siklus haid, atau dapat 

diberikan setiap saat setelah hari ketujuh siklus haid. 

e) Peringatan untuk pemakai kontrasepsi suntikan progestin 

(1) Setiap terlambat haid harus dipikirkan adanya 

kemungkinan hamil 

(2) Nyeri abdomen bawah yang berat kemungkinan gejala 

kehamilan ektopik terganggu 

(3) Timbulnya abses atau perdarahan tempat injeksi 

(4) Sakit kepala migren, sakit kepala berulang yang berat, 

atau kaburnya penglihatan 

(5) Perdarahan berat yang 2 kali lebih panjang dari masa 

haid atau 2 kali lebih banyak dalam satu periode. 

(Abdul B, 2010 hal : MK-41-46) 

3. Kontrasepsi Impan 

Kontasepsi yang efektif hingga 5 tahun untuk yang jenis norplant dan 

3 tahun untuk jenis indoplant atau implanon. Dapat dipakai oleh 

semua ibu dalam usia reproduksi 

1) Cara kerja 

1) Mengentalkan lendir serviks 

2) Membantu proses pembentukan endometrium sehingga 

sulit terjadi implantasi 

3) Menekan ovulasi 

2) Kelebihan 

(1) Efektif digunakan hingga 5 tahun 

(2) Pengembalian kesuburan yang cepat setelah pelepasan 

(3) Tidak memerlukan pemeriksaan dalam 

(4) Bebas dari pengaruh estrogen 

(5) Tidak mengganggu hubungan suami istri 

(6) Pasien hanya perlu periksa kembali 1 minggu setelah 

pemasangan dan untuk pelepasan 
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3) Kekurangan 

(1) Nyeri kepala 

(2) Peningkatan atau penurunan berat badan 

(3) Nyeri payudara 

(4) Rasa mual 

(5) Tidak memberikan perlindungan terhadap IMS Maupun 

HIV/AIDS 

4) Kontra indikasi 

(1) Hamil atau diduga hamil 

(2) Perdarahan pervaginam yang belum jelas penyebabnya 

(3) Terdapat tumor atau kanker payudara ataupun 

mempunyai riwayat kanker kayudara 

(4) Miom uterus (Abdul B, 2010 hal : MK 53-55). 

4. Kontrasepsi non hormonal (alat kontrasepsi dalam rahim) 

Kontrasepsi ini tidak mengandung hormonal dan cukup efektif untuk 

jangka panjang dapat sampai 10 tahun. Alat kontrasepsi dalam rahim 

menghambat sperma dan ovum bertemu. 

a. Kelebihan 

1) Sebagai kontrasepsi yang efektifitasnya tinggi berjangka 8-10 

tahun 

2) Tidak mempengaruhi hubungan seksual 

3) Tidak ada efek samping hormonal 

4) Tidak mempengaruhi produksi ASI 

5) Dapat dipasang segera setelah melahirkan atau sesudah 

abortus 

b. Kekurangan 

1) Efek samping 

Perubahan siklus haid (umumnya pada 3 bulan pertama dan 

akan berkurang setelah 3 bulan). Haid lebih banyak dan lama. 

Saat haid lebih sakit. 

2) Tidak mencegah IMS maupun HIV/AIDS 

c. Kontra indikasi 

1) Sedang hamil atau diduga hamil 

2) Perdarahan vagina yang tidak diketahui 
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3) Sedang menderita infeksi alat genital (vaginitis, servisitis) 

4) Tumor jinak pada rahim yang dapat mempengaruhi kavum 

uteri 

5) Kanker alat genital 

6) Ukuran rongga panggul < 5 cm (Abdul B, 2010 hal : MK 53-

55). 
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