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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Medis 

1. Kehamilan 

a. Definisi Kehamilan 

Menurut Federasi Obstetri Ginekologi Internasional kehamilan 

didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa 

dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. 

Kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 

10 bulan atau 9 bulan menurut kalender Internasional. Kehamilan 

terbagi dalam tiga trimester, yaitu trimester kesatu berlangsung 12 

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

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

hingga ke-40) (Prawirohardjo, 2016 dan Walyani, 2015). 

Kehamilan adalah masa dimana seorang perempuan memiliki janin 

yang sedang tumbuh di dalam tubuhnya. Setiap kehamilan harus 

direncanakan, diinginkan dan dijaga perkembangannya dengan 

baik (Sugihantono, 2018). Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

kehamilan adalah masa dimana seorang perempuan memiliki janin 

yang prosesnya dimulai dari fertilisasi hingga menjadi janin 

seutuhnya,  berlangsung dalam waktu 40 minggu. 
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b. Fisiologi Proses Kehamilan 

1) Konsepsi 

Pertemuan inti ovum dengan inti spermatozoa disebut 

konsepsi atau fertilisasi dan membentuk zigot (Manuaba, 

2014). 

2) Pembelahan Sel (Zigot) 

Pada manusia memiliki 46 kromosom, yaitu 44 kromosom 

otosom dan 2 kromosom kelamin. Ketika sudah pembelahan, 

sel telur (ovum) matang mempunyai 22 kromosom otosom 

serta 1 kromosom X, dan sel sperma mempunyai 22 kromosom 

otosom serta 1 kromosom Y. Zigot adalah hasil pembuahan 

yang memiliki 44 kromosom otosom serta 2 kromosom. 

Pembelahan ini terjadi selama 3 hari (Prawirohardjo, 2016). 

3) Nidasi (Implantasi) 

Umumnya nidasi terjadi di dinding depan atau belakang 

uterus, dekat pada fundus uteri. Jika nidasi ini terjadi, barulah 

dapat disebut adanya kehamilan. Lapisan desidua yang 

meliputi hasil konsepsi ke arah kavum uteri disebut desidua 

kapsularis; yang terletak antara hasil konsepsi dan dinding 

uteru disebut desidua basalis; disitu plasenta akan dibentuk 

(Sukarni, 2013). 
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4) Janin 

     Kehamilan dipengaruhi berbagai hormon estrogen, 

progesteron, Human Chorionic Gonadotropin (HCG) adalah 

hormon aktif khusus yang berperan selama awal masa 

kehamilan, berfluktuasi kadarnya selama masa kehamilan 

(Sukarni, 2013). 

c. Tanda-Tanda dan Gejala Kehamilan 

1) Berikut adalah tanda tidak pasti hamil menurut Cruits (2008) : 

a) Berhentinya menstruasi 

b) Nausea (mual), dengan atau tanpa muntah 

c) Letih  

d) Payudara berubah dan menjadi lunak 

e) Sering buang air kecil 

2) Tanda pasti kehamilan menurut Manuaba (2014)  dan Walyani 

(2015) sebagai berikut : 

a) Gerakan janin dalam rahim 

Gerakan janin ini harus dapat diraba dengan jelas oleh 

pemeriksa. Gerakan janin baru dapat dirasakan pada usia 

kehamilan 20 minggu. 

b) Terlihat/teraba gerakan janin dan teraba bagian-bagian 

janin. 
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Bagian-bagian janin yaitu bagian besar janin (kepala 

dan bokong) serta bagian kecil janin (lengan dan kaki) 

dapat diraba dengan jelas pada usia kehamilan lebih tua 

(trimester terakhir). 

c) Denyut jantung janin.  

 Didengar dengan stetoskop laenec pada usia 18-20 

minggu, alat kardiotokografi, alat doppler dan 

ultrasonografi pada usia 12 minggu. 

d. Perubahan Anatomi dan Fisiologi pada Kehamian 

Berikut adalah perubahan anatomi dan fisiologi pada kehamilan 

menurut Sukarni (2013) dan Prawirohardjo (2016) : 

1) Uterus  

Tumbuh membesar primer, maupun sekunder akibat 

pertumbuha isi konsepsi intrauterin. Estrogern menyebabkan 

hiperplasi jaringan, progesteron berperan untuk 

elastisitas/kelenturan uterus. Taksiran kasar perbesaran uterus 

pada perubahan tinggi fundus: 

a) Tidak hamil/normal : sebesar telur ayam (± 30 gram) 

b) Kehamilan 8 minggu : sebesar telur bebek 

c) Kehamilan 12 minggu : sebesar telur angsa 

d) Kehamilan 16 minggu : pertengahan simfisis-pusat 

e) Kehamilan 20 minggu : pinggir bawah pusat 
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f) Kehamilan 24 minggu : pinggir atas pusat 

g) Kehamilan 28 minggu : sepertiga pusat-xyphoid 

h) Kehamilan 32 minggu : pertengahan pusat-xyphoid 

i) 36-42 minggu  : 3 sampai 1 jari di bawah xyphoid 

  (Sukarni, 2013). 

2) Vagina dan Perineum 

Selama kehamilan peningkatan vaskularisasi dan 

hiperemia terlihat jelas pada kulit dan otot-otot di perineum 

dan vulva, sehingga akan terlihat berwarna keunguan yang 

dikenal dengan tanda chadwick (Prawirohardjo, 2016). 

3) Ovarium 

Sejak kehamilan 16 minggu, fungsi diambil alih oleh 

plasenta, terutama fungsi produksi progesteron dan estrogen. 

Selama kehamilan ovarium tenang/beristirahat. Tidak terjadi 

pembentukan dan pematangan folikel baru, tidak terjadi 

ovulasi, tidak terjadi siklus hormonal menstruasi (Sukarni, 

2013). 

4) Payudara 

Akibat pengaruh estrogen terjadi hiperplasia sistem duktus 

dan jaringan interstisial payudara. Hormon laktogenik plasenta 

(diantaranya somatomammotropin) menyebabkan hipertrofi 

dan pertambahan sel-sel sinus payudara, serta meningkatkan 
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produksi zat-zat kasein, laktoalbumin, laktoglobulin, sel-sel 

lemak, kolostrum. Mammae membesar dan tegang, terjadi 

hiperpigmentasi kulit serta hipertrofi kelenjar melanofor 

(Sukarni, 2013). 

e. Jadwal Pemberian Vaksin Tetanus Toxoid Pada Ibu Hamil 

1) Pemberian Vaksin TT untuk ibu yang belum pernah imunisasi 

(DPT/TT/Td) atau tidak tahu status imunisasinya (Koemara, 

2016). 

Tabel 2.1 Pemberian Vaksin TT untuk ibu yang belum pernah 

imunisasi 

Pemberian Selang Waktu 

TT1 
Saat kunjungan pertama (sedini mungkin pada 

kehamilan) 

TT2 4 minggu setelah TT1 (pada kehamilan) 

TT3 
6 bulan setelah TT2 (pada kehamilan, jika selang 

waktu minimal terpenuhi) 

TT4 1 tahun setelah TT3 

TT5 1 thun setelah TT4 

      Sumber buku: Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas 

      Kesehatan Dasar dan Rujukan 2016. 
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2) Pemberian Vaksin Tetanus Toxoid untuk ibu yang sudah 

pernah diimunisasi (DPT/TT/Td) (Koemara, 2016). 

Tabel 2.2 Pemberian Vaksin TT untuk ibu yang sudah pernah 

imunisasi. 

Pernah Pemberian Dan Selang Waktu Minimal 

1 Kali TT2, 4 minggu setelah TT1 (pada kehamilan) 

2 Kali 
TT3 (6 bulan setelah TT2 (pada kehamilan, jika 

selang waktu minimal terpenuhi) 

3 Kali TT4, 1 tahun setelah TT3 

4 Kali TT5, 1 tahun setelah TT4 

5 kali Tidak perlu lagi 

        Sumber buku: Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas 

      Kesehatan Dasar dan Rujukan 2016. 

 

f. Pemeriksaan Penunjang 

Beberapa pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan oleh ibu 

hamil menurut Manuaba (2014) adalah : 

1) Pemeriksaan Laboratorium Rutin 

a) Darah lengkap 

b) Urine Lengkap 

c) Tes kehamilan 

2) Pemeriksaan Laboratorium Khusus 

a)  Pemeriksaan TORCH (Toxoplasma, Rubella, 

Cytomegalovirus/CMV dan Herpes simplex virus) 

b) Pemeriksaan serologis 

c) Pemeriksaan fungsi hati dan ginjal 
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d) Pemeriksaan protein darah 

e) Pemeriksaan golongan darah 

f) Pemeriksaan faktor Rh 

g) Pemeriksaan air ketuban 

h) Pemeriksaan infeksi hepatitis B 

i) Pemeriksaan estriol dalam urine 

j) Pemeriksaan infeksi HIV/AIDS. 

g. Ketidaknyamanan dalam Kehamilan 

Beberapa ketidaknyamanan dalam masa kehamilan pada trimester I 

sampai dengan trimester III :  

1)  Nausea 

Nausea dengan atau tanpa disertai muntah-muntah sering 

terjadi saat sore atau malam hari bahkan sepanjang hari. 

Nausea lebih parah di pagi hari dan kerap terjadi disaat perut 

dalam keadaan kosong (morning sickness). Puncak nausea saat 

kehamilan 11 minggu. Adapun cara mengatasi nausea dalam 

kehamilan yaitu dengan makan porsi kecil tapi sering, makan 

biskuit kering atau roti, batasi lemak, hindari makanan yang 

berbau menyengat, dan istirahat cukup (Varney Ed.4., Vol.1, 

2008). 
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2)  Hipersaliva (air liur berlebihan) 

Saliva yang berlebihan disebabkan oleh peningkatan 

keasaman di dalam mulut. Wanita hamil mengalami 

peningkatan sekresi saliva dan menyebabkan rasa mual 

(Varney Ed.4., Vol.1, 2008). 

3)  Keletihan 

Keletihan dikarenakan peningkatan hormon progesteron 

yang menyebabkan tidur. Keletihan akan hilang pada akhir 

trimester pertama. Cara mengatasi hal tersebut dengan 

meyakinkan kembali pada ibu bahwa keletihan adalah hal yang 

normal dan akan hilang pada trimester kedua. Anjurkan ibu 

untuk sering beristirahat di siang hari (Varney Ed.4., Vol.1, 

2008). 

4)  Nyeri Punggung Bagian Atas (Nonpatologis) 

Nyeri punggung bagian atas terjadi selama trimester 

pertama akibat pembesaran ukuran payudara sehingga 

payudara menjadi berat. Pembesaran ini dapat menyebabkan 

tarikan otot jika payudara tidak disokong  adekuat. 

Mengurangi nyeri ini dengan menggunakan bra berukuran 

sesuai dengan ukuran payudara (Varney Ed.4., Vol.1, 2008). 
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5)  Leukorea 

Leukorea adalah pengeluaran lendir vagina dalam jumlah 

besar dengan konsistensi kental atau cair pada trimester 

pertama. Mengatasinya dengan cara sering mengganti celana 

dalam berbahan katun, menggunakan pantyliner dan tidak 

melakukan semprot vagina (Varney Ed.4., Vol.1, 2008). 

6)  Sering Berkemih 

Peningkatan freuensi berkemih terjadi selama trimester 

pertama diakibatkan peningkatan berat fundus uterus membuat 

istmus menjadi lunak (tanda hegar), uterus antefleksi sehingga 

menekan pada kandung kemih. Pada trimester ketiga frekuensi 

berkemih semakin sering. Cara mengatasi hal tersebut dengan 

mengatur pola berkemih dan mengurangi asupan cairan 

sebelum tidur (Varney Ed.4., Vol.1, 2008). 

7)  Nyeri Ulu Hati 

Nyeri ulu hati timbul menjelang akhir trimester kedua dan 

bertahan hingga trimester ketiga adalah refleks isi lambung 

yang asam menuju esofagus bagian bawah akibat peristaltik 

balik. Cara mengatasinya yaitu dengan makan sedikit tapi 

sering hindari makan berlemak dan pedas, hindari makan 

bersamaan dengan minum (Varney Ed.4., Vol.1, 2008). 
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8)  Kram Tungkai  

Dugaan saat ini yaitu karena uterus yang membesar 

memberi tekanan balik pada pembuluh darah panggul, 

sehingga mengganggu sirkulasi atau pada saraf.  Cara 

mengatasinya yaitu dengan meluruskan kaki dan menekan 

tumitnya dan anjurkan diet mengandung kalsium dan fosfor 

(Varney Ed.4., Vol.1, 2008). 

9)  Konstipasi 

Konstipasi disebabkan oleh peningkatan progesteron, 

pembesaran utterus dan presentasi sehingga penurunan 

peristaltik relaksasi otot polos terjadi pada usus besar. 

Mengatasinya dengan cara, memperbanyak asupan cairan, 

istirahat cukup, minum air hangat, makan makanan yang 

berserat (Varney Ed.4., Vol.1, 2008). 

10) Hemoroid 

Hemoroid disebabkan oleh konstipasi. Progesteron juga 

menyebabkan relaksasi dinding vena dan usus besar. 

Pembesaran uterus juga menyebabkan peningkatan tekanan, 

tekanan ini mengganggu sirkulasi vena. Cara mengatasinya 

dengan menghindari mengejan saat berdefekasi, kompres es 

(Varney Ed.4., Vol.1, 2008). 
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h. Komplikasi dalam Kehamilan  

1) Komplikasi kehamilan trimester I II, dan III 

(a) Anemia Kehamilan 

Anemia merupakan suatu keadaan adanya penurunan 

kadar hemoglobin, hematokrit dan jumlah eritrosit di bawah 

nilai normal. Penyebabnya bisa karena kurangnya zat gizi 

untuk pembentukan darah, misalnya zat besi, asam folat 

dan vitamin B12 (Yeyeh, 2010). 

(b) Hyperemesis Gravidarum 

Hiperemesis gravidarum adalah mual muntah yang 

berlebihan pada ibu hamil, seorang ibu menderita 

hiperemesis gravidarum jika memuntahkan segala yang 

dimakan dan diminumnya hingga berat badan ibu sangat 

turun, turgor kurang diurese kurang dan timbul aseton 

dalam air kencing (Yeyeh, 2010). 

(c) Abortus 

Abortus didefinisikan sebagai keluarnya hasil konsepsi 

sebelum mampu hidup di luar kandungan dengan berat 

badan kurang dari 1000 gr atau umur kehamilan kurang dari 

28 minggu (Yeyeh, 2010). 
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(d) Kehamilan Ektopik Terganggu (KET)  

Kehamilan ektopik adalah kehamilan yang terjadi bila 

sel telur dibuahi berimplantasi dan tumbuh di luar 

endometrium kavum uteri (Yeyeh, 2010). 

(e) Hipertensi 

Hipertensi karena kehamilan yaitu tekanan darah yang 

lebih tinggi dari 140/90 mmHg yang disebabkan karena 

kehamilan itu sendiri, memiliki potensi yang menyebabkan 

gangguan serius pada kehamilan (Yeyeh, 2010). 

(f) Preeklampsia 

Preeklampsia adalah penyakit dengan tanda-tanda 

hipertensi, proteinuria dan edema yang timbul karena 

kehamilan (Yeyeh, 2010). 

(g) Eklampsia 

Eklampsia adalah kelainan akut pada wanita hamil, 

dalam persalinan atau masa nifas yang ditandai dengan 

timbulnya kejang (bukan timbul akibat kelainan neurologik) 

dan/atau koma dimana sebelumnya sudah menunjukkan 

gejala-gejala preeklampsia (Yeyeh, 2010). 
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2) Komplikasi dalam lamanya kehamilan 

(a) Prematur 

Partus prematurus adalah persalinan pada umur 

kehamilan kurang dari 37 minggu atau berat badan lahir 

antara 500-2499 gram (Yeyeh, 2010). 

(b) Postmatur  

Kehamilan postmatur adalah kehamilan yang 

berlangsung 42 minggu atau lebih. Istilahnya yaitu serotinus 

(Yeyeh, 2010). 

(c) Intra Uterine Growth Retardation (IUGR) 

IUGR adalah berat badan bayi baru kurang dari 

persentil 10 untuk usia kehamilan bayi, dalam artian bayi 

baru lahir berukuran lebih kecil dengan usia kehaamilan 

(Yeyeh, 2010). 

(d) Intra Uterine Fetal Death (IUFD) 

IUFD yaitu kematian yang terjadi saat UK lebih dari 20 

minggu dimana janin sudah mencapai ukuran 500 gram atu 

lebih (Yeyeh, 2010). 

(e) Kehamilan ganda 

Kehamilan 2 telur atau dizigotik yaitu dimana 2 buah 

sel telur dibuahi oleh dua sperma. Kehmilan 1 telur atau 



24 
 

Asuhan Kebidanan Berkelanjutan..., DESI NURHAKIKI, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2019 

 
 
 
 

monozigotik yaitu terjadi dari sebuah sel telur dan sebuah 

sel mani (Yeyeh, 2010). 

3) Kelainan Air Ketuban 

(a) Ketuban Pecah Dini (KPD) 

KPD didefinisikan sebagai pecahnya ketuban sebelum 

waktunya melahirkan. KPD yang terjadi lebih dari 12 jam 

sebelum waktunya melahirkan (Yeyeh, 2010). 

(b) Oligohidramnion 

Oligohidramnion adalah suatu keadaan dimana air 

ketuban sangat sedikit yakni kurang dari normal, yaitu 

kurang dari 500 cc (Yeyeh, 2010). 

i. Asuhan Kebidanan Kehamilan 

Konsep pemeriksaan kehamilan dilakukan beberapa pemeriksaan 

yaitu : 

1) Anamnesis dengan menanyakan kepada pasien yaitu tentang : 

a) Nama diri sendiri, suami 

b) Umur 

c) Pendidikan terakhir 

d) Pekerjaan 

e) Suku asal 

f) Agama   

g) Alamat 
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2) Anamnesis Obstetri 

a) Kehamilan ke berapa dan pernah keguguran atau tidak serta 

kunjungan antenatal dilakukan secara berkala dan teratur 

dengan minimal kunjungan 4 kali. 

b) Apakah persalinan dan nifas: lahir spontan aterm, hidup 

atau dengan tindakan, usia anak terkecil, jenis kelamin, 

berat badan lahir bayi, nifas, dan komplikasi. 

c) Untuk primigravida, lama kawin dan usia. 

d) Tanggal Hari Pertama Haid Terakhir (HPHT) untuk 

menentukan usia kehamilan dan perkiraan taksiran 

persalinan. 

e) Pola kebutuhan sehari-hari termasuk nutrisi, eliminasi, 

aktivitas, istirahat, personal hygiene, seksual, psikososial, 

kultural dan spiritual. 

3) Anamnesis tentang keluhan utama. Dikembangkan sesuai 

dengan kemungkinan pasien dibawa ke rumah sakit atau 

pelayanan kesehatan lainnya (Manuaba, 2014). 

4) Pemeriksaan fisik 

a) Pemeriksaan fisik umum 

(1) Tanda vital: (tekanan darah, suhu badan, frekuensi nadi, 

frekuensi napas) 
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(2) Berat Badan 

(3) Tinggi Badan 

(4) Lingkar Lengan Atas (LILA) 

(5) Muka: apakah ada edema atau terlihat pucat 

(6) Status generalis atau pemeriksaan fisik umum lengkap, 

meliputi: kepala, mata, higiene mulut dan gigi, karies, 

tiroid, jantung, paru, payudara (apakah terdapat benjolan, 

bekas operasi di daerah areola, bagaimana kondisi 

puting), abdomen (terutama bekas operasi terkait uterus), 

tulang belakang, ekstremitas (edema, varises, refleks 

patella), serta kebersihan kulit (Koemara, 2016). 

b) Pemeriksaan khusus obstetri 

(1) Inspeksi (tinggi fundus uteri, keadaan dinding 

abdomen, gerak janin yang tampak). 

(2) Palpasi (Leopold, Knebel, Budin, Ahlfeld) 

(a) Leopold I : Pemeriksa menghadap ke arah 

wajah ibu hamil, menentukan tinggi fundus 

uteri, bagian janin dalam fundus, dan konsistensi 

fundus. 

Variasi Knebel : Menentukan letak kepala atau 

bokong dengan satu tangan di fundus dan tangan 

lain di atas simfisis. 
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(b) Leopold II : Menentukan batas samping 

rahim kanan-kiri, menentukan letak punggung 

janin, pada letak lintang, tentukan mana kepala 

janin. 

Variasi Budin : Menentukan letak punggung 

dengan satu tangan menenkan di fundus. 

(c) Leoppold III : Menentukan bagian terbawah 

janin, apakah bagian terbawah janin sudah 

masuk atau masih goyang. 

Variasi Ahfeld : Menentukan letak punggung 

dengan pinggir tangan kiri diletakkan tegak di 

tengah perut. 

(d) Leopold IV : Pemeriksa menghadap ke kaki 

ibu hamil, juga  menentukan bagian terbawah 

janin dan berapa jauh janin sudah masuk pintu 

atas panggul (Manuaba, 2014). 

(3) Perkusi (meteorisme, tanda cairan bebas). 

(4) Auskultasi (bising usus, denyut jantung janin, gerak 

janin intrauterine, hal lain yang terdengar) 

(5) Pemeriksaan dalam (pembukaan, perlunakan 

serviks, ketuban, penurunan bagian terendah, 
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penempatan kombinasi, tumor yang menyertai 

bagian terrendah, pelvimetri panggul) 

(6) Pemeriksaan tambahan (pemeriksaan laboratorim, 

ultrasonografi, tes pemeriksaan air ketuban, tes 

pemeriksaan bakteriologis) (Manuaba, 2014). 

5) Penentuan jadwal kunjungan ulang  

Penentuan kunjungan ulang secara ideal menurut Maryunani 

(2016) :  

a) Seorang wanita hamil sampai dengan 7 bulan sebaiknya 

memeriksakan diri tiap 4 minggu sekali. 

b) Dari 7 sampai dengan 9 bulan, tiap 2 minggu sekali. 

c) Dari 9 sampai dengan 10 bulan, tiap 1 minggu sekali. 

2. Persalinan  

a. Definisi Persalinan 

Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan 

plasenta) yang telah cukup bulan dan dapat hidup di luar 

kandungan melalui jalan lahir atau melalui jalan lain, dengan 

bantuan atau tanpa bantuan (kekuatan sendiri) yang dimulai sejak 

uterus berkontraksi dan menyebabkan perubahan pada serviks  

(Wiknjosastro, 2014; Sondakh, 2013; dan Manuaba 2014). 

 

 



29 
 

Asuhan Kebidanan Berkelanjutan..., DESI NURHAKIKI, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2019 

 
 
 
 

b. Faktor Pengaruh Persalian 

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jalannya proses 

persalinan adalah: 

1) Fetus (Passanger) 

a) Presentasi janin dan bagian janin yang terletak pada bagian 

depan jalan lahir, seperti: presentasi kepala (verteks, muka, 

dahi), presentasi bokong (bokong murni/Frank Breech, 

bokong kaki/Complete Breech, letak lutut atau letak 

kaki/incomplete Breech, dan presentasi bahu/letak lintang. 

b) Sikap Janin, hubungan bagian janin (kepala) dengan bagian 

janin lainnya (badan), misalnya fleksi, defleksi, dll. 

c) Posisi Janin, hubungan bagian/point penentu dari bagian 

terendah janin dengan panggul ibu (Sukarni, 2013). 

2) Jalan Lahir (Passage) 

Jalan lahir terbagi atas dua, yaitu jalan lahir keras dan jalan 

lahir lunak. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari jalan lahir 

keras adalah ukuran dan bentuk tulang panggul; sedangkan 

yang perlu diperhatikan pada jalan lahir lunak adalah segmen 

bawah uterus yang dapat meregang, serviks, otot dasar panggul, 

vagina (Sondakh, 2013). 
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3) Tenaga (Power) 

a) HIS adalah kontraksi otot-otot rahim pada persalinan 

(1) His persalinan yang menyebabkan pendataran 

pembukaan serviks. Terdiri dari: his pembukaan, his 

pengeluaran, dan his pelepasan uri. 

(2) His pendahuluan tidak berpengaruh pada serviks. 

b) Tenaga Mengejan 

(1) Kontraksi otot-otot dinding perut 

(2) Kepala di dasar panggul merangsang mengejan 

(3) Paling efektif saat kontraksi/his (Sukarni, 2013). 

c) Faktor kekuatan dalam persalinan dibagi atas dua, yaitu : 

(1) Kekuatan primer (kontraksi involunter) 

Kontraksi berasal dari segmen atas uterus yang 

menebal dan dihantarkan ke uterus bawah dalam bentuk 

gelombang. Istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan kontraksi involunter ini antara lain 

frekuensi, durasi, dan intensitas kontraksi. Kekuatan 

primer ini mengakibatkan serviks menipis (effacement) 

dan berdilatasi sehingga janin turun (Sondakh, 2013). 

(2) Kekuatan sekunder ( kontraksi volunter) 

Pada kekuatan ini, otot-otot diafragma dan abdomen 

ibu berkontraksi dan mendorong keluar isi ke jalan lahir 
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sehingga menimbulkan tekanan intraabdomen. Tekanan 

ini menekan uterus pada semua sisi dan mempengaruhi 

dilatasi serviks, tetapi setelah dilatasi serviks lengkap, 

kekuatan ini cukup penting dalam usaha untuk 

mendorong keluar dari uterus dan vagina (Sondakh, 

2013). 

4) Posisi Ibu (Positioning) 

Posisi ibu dapat mempengaruhi adaptasi anatomi dan 

fisiologi persalinan. Perubahan posisi yang diberikan pada ibu 

bertujuan untuk menghilangkan rasa letih, memberi rasa 

nyaman, dan memperbaiki sirkulasi (Sondakh, 2013). Dalam 

membimbing mengejan dapat dipilih posisi berikut: jongkok, 

menungging, tidur miring, dan setengah duduk. Posisi tegak 

kaitannya dengan berkurangnya rasa nyeri, mudah mengejan, 

kurangnya trauma vagina dan perineum dan infeksi (Saifuddin, 

dkk, 2014). 

5) Plasenta 

Plasenta merupakan salah satu faktor dengan 

memperhitungkan implantasi plasenta pada dinding rahim 

(Sukarni, 2013). 
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6) Repon Psikologi (Psychology Response) 

Respon psikologi ibu dapat dipengaruhi oleh: dukungan 

ayah bayi/pasangan selama proses persalinan, dukungan kakek-

nenek (saudara dekat) selama persalinan, dan saudara kandung 

bayi selama persalinan (Sondakh, 2013). Psychologic adalah 

kondisi psikis klien, tersedianya dorongan positif, persiapan 

persalinan, pengalaman lalu, dan strategi adaptasi/coping 

(Sukarni, 2013). 

c. Faktor Penyebab Terjadinya Persalinan 

1) Penurunan Kadar Progesteron 

Progesteron menimbulkan relaksasi otot uterus, sedangkan 

estrogen meningkatkan kerentanan otot uterus. Selama 

kehamilan terdapat keseimbangan antara kadar progesteron 

dan estrogen di dalam darah, namun pada akhir kehamilan 

kadar progesteron menurun sehingga timbul his (Erawati, 

2011). 

2) Teori Oksitosin Interna 

Hipofisis posterior menghasilkan hormon oksitosin. 

Adanya perubahan keseimbangan antara estrogen dan 

progesteron dapat mengubah tingkat sensitivitas otot rahim dan 

akan mengakibatkan terjadinya kontraksi uterus yang disebut 

Braxton Hicks. Penurunan kadar progesteron karena usia 
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kehamilan yang sudah tua akan mengakibatkan aktivitas 

oksitosin meningkat (Sondakh, 2013). 

3) Teori Keregangan Otot 

Uterus seperti halnya kandung kemih dan lambung. Jika 

dindingnya teregang karena isinya bertambah timbul kontraksi 

untuk mengeluarkan isinya. Dengan bertambahnya usia 

kehamilan, semakin teregang otot-otot uterus dan semakin 

rentan (Erawati, 2011). 

4) Teori Prostaglandin 

Prostaglandin yang dihasilkan oleh desidua, diduga menjadi 

salah satu penyebab permulaan persalinan. Hasil percobaan 

menunjukkan bahwa prostaglandin F2 atau E2 yang diberikan 

melalui intravena, intraamnial, dan ekstraamnial menimbulkan 

kontraksi miometriun pada setiap usia kehamilan. Hal ini juga 

disokong dengan adanya kadar prostaglandin yang tinggi, baik 

dalam air ketuban maupun darah perifer pada ibu hamil 

sebelum melahirkan atau selama persalinan (Erawati, 2011). 

d. Tanda dan Gejala Persalinan 

Tanda-tanda bahwa persalinan sudah dekat, yaitu tanda yang 

muncul beberapa minggu sebelum ibu memasuki minggu atau hari 

persalinan. Tanda-tanda tersebut meliputi : 
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1) Lightening  

Beberapa minggu sebelum persalinan, calon ibu merasa 

bahwa keadaannya menjadi lebih ringan. Ia merasa kurang 

sesak, tetapi sebaliknya ia merasa bahwa berjalan sedikit lebih 

sulit, dan sering terganggu oleh rasa nyeri pada anggota gerak 

bagian bawah (Erawati, 2011).  

Lightening yang mulai dirasakan kira-kira 2 minggu 

menjelang persalinan, adalah penurunan presentasi kedalaman 

pelvis minor. Pada presentasi sefalik, kepala bayi biasanya 

menancap (engaged) setelah lightening. Lightening adalah 

sebutan bahwa kepala janin sudah turun. Sesak nafas yang 

sebelumnya dirasakan selama trimester III akan berkurang 

karena kondisi ini akan menciptakan ruang yang lebih besar di 

dalam abdomen atas untuk ekspansi paru. Namun, lightening 

tetap menimbulkan rasa tidak nyaman yang lain akibat tekanan 

bagian presentasi pada struktur di area pelvis minor (Sukarni, 

2013). 

2) Timbulnya his persalinan, yaitu his pembukaan dengan sifat 

sebagai berikut : 
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a) Nyeri melingkar dari punggung menyebar ke perut bagian 

depan 

b) Semakin lama, semakin singkat intervalnya, dan semakin 

kuat intensitasnya 

c) Jika berjalan, his bertambah kuat 

d) Mempunyai pengaruh pada penipisan dan/atau pembukaan 

serviks (Erawati, 2011). 

His persalinan mempunyai ciri khas pinggang terasa nyeri 

yang menjalar ke depan, sifatnya teratur, interval makin 

pendek, dan kekuatannya makin besar, mempunyai pengaruh 

terhadap perubahan serviks, makin beraktivitas (jalan) 

kekuatan makin bertambah (Manuaba, 2014). 

3) Bloody show (lendir bercampur darah dari jalan lahir) 

Dengan penipisan dan pembukaan serviks, lendir dari 

kanalis servikalis keluar yang disertai dengan sedikit darah. 

Perdarahan yang sedikit ini disebabkan oleh lepasnya selaput 

janin pada bagian bawah segmen bawah uterus hingga beberapa 

kapiler darah terputus (Erawati, 2011). Terjadinya his 

persalinan mengakibatkan terjadinya perubahan pada serviks 

yang akan menimbulkan : 
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a) Pendataran dan pembukaan 

b) Pembukaan menyebabkan lendir yang terdapat pada kanalis 

servikalis lepas 

c) Terjadi perdarahan karena kapiler pembuluh darah pecah 

(Sondakh, 2013) 

Bloody show paling sering terlihat sebagai rabas lendir 

bercampur darah yang lengket dan harus dibedakan dengan 

cermat dari perdarahan murni. Ketika melihat rabas tersebut, 

wanita seringkali berpikir bahwa ia melihat tanda persalinan. 

Kadang-kadang seluruh plak lendir dikeluarkan dalam bentuk 

masa. Bloody show merupakan tanda persalinan yang akan 

terjadi, biasanya dalam 24 sampai 48 jam (Sukarni, 2013). 

4) Ketuban Pecah 

Ketuban pecah adalah keluarnya banyak cairan dengan 

tiba-tiba dari jalan lahir. Hal ini terjadi akibat ketuban pecah 

atau selaput janin robek. Ketuban biasanya pecah jika 

pembukaan serviks sudah lengkap atau hampir lengkap dan 

dalam hal ini keluarnya cairan merupakan tanda yang sangat 

lambat. Persalinan diharapkan terjadi dalam 24 jam setelah air 

ketuban keluar (Erawati, 2011).  

Pengeluaran cairan pada beberapa kasus terjadi ketuban 

pecah yang menimbulkan pengeluaran cairan. Sebagian besar 
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ketuban baru pecah menjelang pembukaan lengkap. Dengan 

pecahnya ketuban diharapkan berlangsung dalam 24 jam 

terakhir (Manuaba, 2014). 

5) Hasil-hasil Pemeriksaan Dalam 

a) Perlunakan serviks 

b) Pendataran serviks 

c) Pembukaan serviks (Sondakh, 2013). 

Pemeriksaan dalam sebaiknya dilakukan setiap 4 jam sekali 

selama kala I pada persalinan, dan setelah selaput ketuban 

pecah (Saifuddin, 2014). 

e. Tahapan Persalinan 

1) Kala I Persalinan 

Kala I persalinan dimulai sejak terjadinya terjadinya 

kontraksi uterus yang teratur dan meningkat (frekuensi dan 

kekuatannya) hingga serviks membuka lengkap (10 cm). Kala 

satu persalinan dibagi menjadi dua fase, yaitu fase laten dan 

fase aktif (Wiknjosastro, 2014) : 

a) Fase laten persalinan dimulai sejak awal kontraksi yang 

menyebabkan penipisan dan pembukaan servik secara 

bertahap, pembukaan servik kurang dari 4 cm, biasanya 

berlangsung antara 6 hingga 8 jam (Sukarni, 2013 dan 

Wiknjosastro, 2014). 
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b) Fase aktif berlangsung selama 7 jam, serviks membuka dari 

4 cm sampai 10 cm, kontraksi lebih kuat dan sering, dibagi 

menjadi 3 fase : 

(1) Fase akselerasi (fase percepatan), dari pembukaan 3 cm 

sampai 4 cm yang dicapai dalam 2 jam 

(2) Fase dilatasi maksimal, dari pembukaan 4 cm sampai 9 

cm yang dicapai dalam 2 jam 

(3) Fase deselerasi (kurangnya kecepatan), dari pembukaan 

9 cm sampai 10 cm selama 2 jam (Erawati, 2011). 

2) Kala II Persalinan 

Kala II atau kala pengeluaran janin adalah tahap persalinan 

yang dimulai dengan pembukaan seriks lengkap sampai bayi 

keluar dari uterus. Kala II pada primipara biasanya berlangsung 

1,5 jam dan pada multipara biasanya berlangsung 0,5 jam 

(Erawati, 2011). 

a) Gejala utama kala II : 

(1) His semakin kuat, dengan interval 2 sampai 3 menit, 

dengan durasi 50 sampai 100 detik. 

(2) Menjelang akhir kala I, ketuban pecah yang ditandai 

dengan pengeluaran cairan secara mendadak. 
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(3) Ketuban pecah pada pembukaan mendekati lengkap 

diikuti keinginan mengejan akibat tertekannya pleksus 

Frankenhauser. 

(4) Kedua kekuatan his dan mengejan lebih mendorong 

kepala bayi sehingga terjadi: kepala membuka pintu dan 

subocciput bertindak sebagai hipomoglion, kemudian 

secara berturut-turut lahir ubun-ubun besar, dahi, hidung 

dan muka, serta kepala seluruhnya. 

(5) Kepala lahir seluruhnya dan diikuti oleh putar paksi 

luar, yaitu penyesuaian kepala pada punggung. 

(6) Setelah putar paksi luar berlangsung, maka persalinan 

bayi ditolong dengan cara: kepala dipegang pada os 

occiput dan di bawah dagu, kemudian ditarik dengan 

menggunakan cunam ke bawah untuk melahirkan bahu 

depan dan ke atas untuk melahirkan bahu belakang, 

setelah kedua bahu lahir, ketiak dikait untuk melahirkan 

sisa badan bayi, dan bayi lahir diikuti oleh sisa air 

ketuban (Sondakh, 2013 dan Manuaba, 2014). 

Pada tahun 1992 WHO/UNICEF mengeluarkan 

protokol tentang Inisiasi Menyusui Dini (IMD) sebagai 

salah satu dari Evidence for the ten steps to successful 

breastfeeding yang harus diketahui oleh setiap tenaga 
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kesehatan. Segera setelah dilahirkan, bayi diletakkan di 

dada atau perut atas ibu selama paling sedikit satu jam 

untuk memberi kesempatan pada bayi untuk mencari 

dan menemukan puting ibunya (Prawirohardjo, 2015). 

b) Tanda Gejala kala II 

(1) Ibu merasa ingin mengejan bersamaan dengan 

terjadinya kontraksi 

(2) Ibu merasakan peningkatan tekanan pada rektum 

dan/atau vaginanya 

(3) Perineum terlihat menonjol 

(4) Vulva vagina dan sfingter ani terlihat membuka 

(5) Peningkatan pengeluaran lendir darah (Erawati, 2011) 

3) Kala III Persalinan 

Kala III persalinan (kala uri) adalah periode waktu yang 

dimulai ketika bayi lahir dan berakhir pada saat plasenta sudah 

dilahirkan seluruhnya (Erawati, 2011). Kala III persalinan 

terdiri dari dua fase, yaitu : 

a) Fase pelepasan plasenta 

Beberapa cara pelepasan plasenta antara lain : 

 

 

 



41 
 

Asuhan Kebidanan Berkelanjutan..., DESI NURHAKIKI, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2019 

 
 
 
 

(1) Schultze 

Pelepasan plasenta dapat dimulai dari tengah/sentral 

yang ditandai dengan keluarnya tali pusat semakin 

memanjang dari vagina tanpa adanya perdarahan 

pervaginam (Erawati, 2011). 

(2) Duncan 

Pada cara  ini lepasnya plasenta mulai dari pinggir 

20%. Darah akan mengalir keluar antara selaput 

ketuban. Pengeluarannya juga serempak dari tengah dan 

pinggir plasenta (Sondakh, 2013). 

b) Fase Pengeluaran Plasenta 

Perasat-perasat untuk mengetahui lepasnya plasenta adalah: 

(1) Kustner 

Dengan meletakkan tangan disertai tekanan di atas 

simfisis, tali pusat ditegangkan, maka bila tali pusat 

masuk berarti belum lepas. Jika diam atau maju berarti 

sudah lepas (Sondakh, 2013). 

(2) Perasat manuaba 

Tangan kiri memegang uterus pada segmen bawah 

rahim, sedangkan tangan kanan memegang dan 

mengencangkan tali pusat. Kedua tangan ditarik 

berlawanan, dapat terjadi: terikan terasa berat dan tali 
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pusat tidak memanjang, berarti plasenta belum lepas. 

Tarikan terasa ringan (mudah) dan tali pusat 

memanjang, berarti plasenta telah lepas (Manuaba, 

2014). 

(3) Strassman 

Tegangkan tali pusat dan ketok pada fundus, bila 

tali pusat bergetar berarti plasenta belum lepas, tidak 

bergetar berarti sudah lepas. Tanda-tanda plasenta telah 

lepas adalah rahim menonjol di atas simfisis, tali pusat 

bertambah panjang, rahim bundar dan keras, serta keluar 

darah secara tiba-tiba (Sondakh, 2013). Penatalaksanaan 

aktif kala III meliputi: pemberian oksitosin dengan 

segera, pengendalian tarikan pada tali pusat, dan 

pemijatan uterus segera setelah plasenta lahir 

(Saifuddin, 2014). 

4) Kala IV Persalinan 

Kala IV (kala pengawasan) adalah kala pengawasan selama 

dua jam setelah bayi dan uri lahir untuk mengamati keadaan ibu 

terutama terhadap bahaya perdarahan pascapartum. Darah yang 

keluar diperiksa sebaik-baiknya. Kehilangan darah selama 

persalinan biasa disebabkan oleh luka pada pelepasan uri dan 

robekan pada serviks dan perineum. Dalam batas normal, rata-
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rata banyaknya perdarahan adalah 250 cc, biasanya 100-300 cc. 

Jika perdarahan lebih dari 500 cc sudah dianggap abnormal 

(Erawati, 2011). Observasi yang dilakukan : 

a) Kesadaran penderita, mencerminkan kebahagiaan karena 

tugasnya untuk melahirkan bayi telah selesai 

b) Pemeriksaan yang dilakukan: tekanan darah, nadi, 

pernapasan dan suhu; kontraksi rahim yang keras; 

perdarahan yang mungkin terjadi dari plasenta rest, luka 

episiotomi, perlukaan pada serviks; kandung kemih 

dikosongkan, karena dapat mengganggu kontraksi rahim  

c) Observasi dilakukan selama 2 jam dengan interval 

pemeriksaan setiap jam 

d) Bila keadaan baik, pasien dipindahkan ke ruangan inap 

bersama-sama dengan bayinya (Manuaba, 2014). 

f. Komplikasi pada Persalinan 

1) Komplikasi pada ibu masa persalinan kala I dan II 

(a) Distosia karena Kelainan Presentasi 

Malpresentasi adalah semua presentasi janin selain 

vertex sementara malposisi adalah posisi kepala janin 

terhadap pelvis dengan oksiput sebagai titik referensi, 

masalah; janin yang dalam keadaan malpresentasi dan 

malposisi kemungkinan menyebabkan partus lama atau 
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partus macet. Beberapa kelainannya adalah presentasi 

puncak kepala, presentasi dahi, presentasi muka dan 

presentasi oksiput posterior (Yeyeh, 2010). 

(b) Distosia karena Kelainan Posisi Janin 

(1) Letak sungsang  

Letak sungsang adalah letak memanjang dengan 

bokong sebagai  bagian yang terendah (Presentasi 

bokong). Dibagi menjadi letak bokong murni, letak 

bokong kaki, letak lutut, dan letak kaki (Yeyeh, 2010). 

(2) Letak Lintang 

Letak lintang adalah sumbu memanjang janin 

menyilang sumbu memanjang ibu secara tegak lurus 

mendekati 90 derajat (yeyeh, 2010). 

(c) Distosia Kelainan Tenaga/His 

Distosia karena kelainan tenaga/his adalah his yang 

tidak normal baik kekuatan maupun sifatnya sehingga 

menghambat kelancaran persalinan. Diantaranya adalah his 

hipotonik, his hipertonik, his yang tidak terkoordinasi 

(Yeyeh, 2010). 
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(d) Distosia karenan Kelainan Alat Kandungan 

(1) Distosia vulva 

Distosia vulva adalah persalinan yang sulit 

disebebkan karena atresia vulvae (tertutupnya vulva), 

ada yang bawaan ada juga yang diperoleh misalnya 

radang atau trauma (Yeyeh, 2010). 

(2) Distosia vagina 

Distosia vagina adalah kelambatan atau kesulitan 

dalam jalannya persalinan yang dikarenakan adanya 

kelainan pada vagina yang menghalangi lancarnya 

persalinan (yeyeh, 2010). 

(3) Distosia kista 

Kista adalah tumor jinak di organ reproduksi 

perempuan yang paling sering ditemui. Bentuknya 

kistik, berisi cairan kental, dan ada pula yang berbentuk 

anggur (Yeyeh, 2010). 

(4) Distosia Uterus/Serviks 

Distosia serviks uteri adalah terhalangnya kemajuan 

persalinan disebabkan kelainan serviks uteri yang 

menyebabkan serviks tidak mau membuka (Yeyeh, 

2010). 
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(e) Distosia karenan Kesempitan Pintu Atas Pnggul (PAP) 

Distosia karena kelainan jalan lahir dapat disebabkan 

adanya kelainan pada jaringan keras/tulang panggul, atau 

kelainan pada jaringan lunak panggul (Yeyeh, 2010). 

(f) Distosia karena Kelainan Kesempitan Tengah Pelvis (BTP) 

Rata-rata ukuran diameter pintu tengah panggul adalah 

sebagai berikut: diameter transversal (interspinarum), 

diameter anteroposterior, diameter sagitalis posterior, 

jumlah diameter transversal dan diameter sagitalis posterior 

13,5 cm atau kurang (normal 10,5 cm + 5 cm = 15,5 cm), 

diameter antara spina kurang 9 cm (Yeyeh, 2010). 

(g) Kesempitan Pintu Bawah Panggul (PBP) 

Kesempitan bawah panggul adalah jika diameter 

trasnversal dan diameter sagitalis posterior kurang dari 15 

cm, maka sudut arkus pubis mengecil pula (<80 derajat) 

sehingga timbul kemacetan pada kelahiran ukuran biasa 

(Yeyeh, 2010). 

(h) Distosia karena Kelainan Janin 

(1) Bayi besar 

Bayi besar atau istilah latin dikenal makrosomia, 

atau giant baby (bayi raksasa), adalah bayi dengan berat 

badan di atas 4 kilogram (Yeyeh, 2010). 
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(2) Hidrosepalus  

Hidrosepalus adalah keadaan dimana terjadi 

penimbunan cairan serebrospinalis dalam pentrikel otak, 

sehingga kepala menjadi besar serta terjadi pelebaran 

sutura-sutura dan  ubun-ubun. Cairan yang tertimbun 

biasanya antara 500-1500 ml (Yeyeh, 2010). 

(3) Anencephalus 

Anencephalus adalah suatu keadaan dimana 

sebagian besar tulang tengkorak dan otak tidak 

terbentuk (Yeyeh, 2010). 

(i) Kembar siam 

Siam adalah keadaan anak kembar yang kembar organ 

tubuh keduanya bersatu (Yeyeh, 2010). 

(j) Gawat janin 

Gawat janin terjadi bila janin menerima cukup oksigen, 

sehingga mengalami hipoksia. Situasi ini dapat terjadi 

kronik (dalam jangka waktu lama), atau akut selama 

persalinan menunjukkan hipoksi (kurang oksigen) pada 

janin (Yeyeh, 2010). 
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2) Komplikasi pada Ibu Masa Persalinan Kala III 

(a) Atonia uteri 

Atonia uteri adalah uteri tidak berkontraksi dalam 15 

detik setelah dilakukan pemijatan fundus uteri (plasenta 

telah lahir) (Yeyeh, 2010). 

(b) Retensio plasenta 

Retensio plasenta adalah terlambatnya kelahiran 

plasenta selama setengah jam setelah kelahiran bayi 

(Yeyeh, 2010). 

(c) Emboli air ketuban 

Emboli air ketuban penyebabnya adalah masuknya air 

ketuban melalui vena endoserviks atau sinus vena yang 

terbuka di daerah tempat perlekatan plasenta, masuknya air 

ketuban yang mengandung lanugo, verniks caseosa dan 

mekonium ke dalam paru-paru ibu (Yeyeh, 2010). 

(d) Robekan jalan lahir 

Robekan jalan lahir bersumber dari berbagai organ 

diantaranya vagina, perineum, porsio, serviks, dan uterus 

(Yeyeh, 2010). 
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(e) Inversio uteri 

Inversio uteri adalah suatu keadaan dimana fundus uteri 

masuk ke dalam kavum uteri, dapat secara mendadak atau 

terjadi perlahan (Yeyeh, 2010). 

3) Komplikasi pada Persalinan Kala IV 

(a) Perdarahan Primer dan sekunder 

Perdarahan postpartum primer adalah perdarahan post 

partum terjadi dalam 24 jam pertama. Penyebab: atonia 

uteri, retensio plasenta, sisa plasenta, dan robekan jalan 

lahir, terbanyak dalam 2 jam pertama. Sedangkan 

perdarahan postpartum sekunder adalah perdarahan post 

partum yang terjadi setelah 24 jam pertama. Penyebab 

robekan jalan lahir dan sisa plasenta atau membran plasenta 

(Yeyeh, 2010). 

(b) Syok obstetrik 

Syok obstetrik adalah suatu keadaan klinis yang akut 

pada seorang penderita, yang bersumber pada berkurangnya 

perfusi jaringan dengan darah, akibat gangguan pada 

sirkulasi micro (Yeyeh, 2010). 

g. Asuhan Kebidanan Persalinan 

Asuhan kebidanan persalinan per kala menruurut Prawirohardjo 

(2016) sebagai berikut : 
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1) Kala I 

a) Berikan dukungan dan dengarkan keluhan ibu 

b) Jaga privasi ibu (gunakan tirai penutup dan tidak 

menghadirkan orang lain tanpa seizin ibu) 

c) Beri minum yang cukup untuk menghindari dehidrasi 

d) Anjurkan ibu berkemih sesering mungkin 

e) Pantau dengan partograf dengan terus memperhatikan 

(kontraksi, kondisi ibu, dan DJJ) 

2) Kala II, III, IV 

a) Melihat tanda dan gejala kala dua 

(1) Memeriksa tanda berikut : 

(a) Ibu mempunyai keinginan untuk meneran 

(b) Ibu merasa tekanan yang semakin meningkat pada 

rektum dan/ atau vagina 

(c) Perineum menonjol dan menipis 

(d) Vulva-vagina dan sfingter ani membuka 

b) Menyiapkan pertolongan persalinan 

(2) Pastikan kelengkapan peralatan, bahan dan obat-obatan 

esensial. 

(a) Klem, gunting, benang, tali pusat, penghisap lendir 

steril/DTT siap dalam wadahnya  
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(b) Semua pakaian, handuk, selimut dan kain untuk bayi 

dalam kondisi bersih dan hangat 

(c) Timbangan, pintu ukur, stetoskop bayi, dan 

termometer dalam kondisi bik dan bersih 

(d) Patahkan ampul oksitosin 10 unit dan tempatkan 

spuit steril sekali pakai di dalam partus set/wadah 

DTT 

(e) Untuk resusitasi: tempat datar, rata, bersih, kering 

dan hangat, 3 handuk atau kain bersih dan kering, 

alat penghisap lendir, lampu sorot 60 watt dengan 

jarak 60 cm di atas tubuh bayi 

(f) Persiapan bila terjadi kegawatdaruratan pada ibu: 

cairan kristaloid, set infus. 

(3) Kenakan baju penutup atau celemek plastik yang bersih, 

sepatu tertutup kedap air, tutup kepala, masker, dan 

kacamata. 

(4) Lepas semua perhiasan pada lengan dan tangan lalu cuci 

kedua tangan dengan sabun dan air bersih kemudian 

keringkan dengan handuk atau tisu bersih. 

(5) Pakai sarung tangan steril/DTT untuk pemeriksaan 

dalam 
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(6) Ambil spuit dengan tangan yang bersarung tangan, isi 

dengan oksitosin 10 unit dan letakkan kembali spuit di 

partus set. 

c) Memastikan pembukaan lengkap dan janin baik 

(7) Besihkan vulva dan perineum, dari depan ke belakang 

dengan kapas atau kasa yang dibasahi air DTT. 

(8) Lakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan bahwa 

pembukan lengkap. 

(9) Dekontaminasi sarung tangan dengan mencelupkan 

tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam 

larutan klorin 0,5%, kemudian lepaskan sarung tangan 

dalam keadaan terbalik. 

(10) Periksa denyut jantung janin (DJJ) segera setelah 

kontraksi berakhir. DJJ normal (120-160). 

d) Menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses 

pimpinan meneran 

(11) Beritahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan  

janin baik. 

(12) Minta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu 

meneran. 

(13) Melakukan pimpinan meneran saat ibu ada dorongan 

untuk meneran 
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e) Persipan pertolongan kelahiran bayi 

(14) Anjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau 

mengambil posisi yang nyaman, jika ibu belum merasa 

ada dorongan meneran dalam 60 menit. 

(15) Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 

5-6 cm, letakkan handuk bersih di atas perut ibu untuk 

mengeringkan bayi. 

(16) Letakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian di bawah 

bokong ibu. 

(17) Buka tutup partus set dan perhatikan kembali 

kelengkapan alat dan bahan. 

f) Menolong kelahiran bayi 

(18) Pakai sarung tangan DTT atau steril pada kedua tangan. 

(19) Setelah tampak diameter 5-6 cm, lindungi perineum 

dengan satu tangan yang dilapisi kain bersih dan 

kering, sementara tangan yang lain menahan kepala 

bayi untuk menahan posisi defleksi dan membantu 

lahirnya kepala. 

(20) Periksa lilitan tali pusat dan lakukan tindakan bila ada 

lilitan. 

(21) Tunggu hingga kepala bayi melakukan putaran paksi 

luar secara spontan. 
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(22) Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, 

tempatkan kedua tangan di masing-masing sisi muka 

bayi. 

(23) Setelah kedua bahu dilahirkan, menelusurkan tangan 

mulai kepala bayi yang berada di bagian bawah ke arah 

perineum, membiarkan bahu keluar. 

(24) Setelah tubuh dari lengan lahir, menelusurkan tangan 

yang ada di atas dari punggung ke arah kaki bayi untuk 

menyangga saat punggung kaki lahir. 

g) Penanganan bayi baru lahir 

(25) Menilai bayi dengan cepat (30 detik) 

(26) Segera membungkus kepala dan badan bayi dengan 

handuk dan biarkan kontak antara ibu-bayi. 

(27) Menjepit tali pusat menggunakan klem kira-kira 3 cm 

dari pusat bayi dan memasang klem kedua 2 cm dari 

klem pertama. 

(28) Memegang tali pusat dengan satu tangan, melindungi 

bayi dari gunting dan memotong tali pusat diantara dua 

klem tersebut. 

(29) Mengeringkan bayi, mengganti handuk yang basah dan 

menyelimuti bayi dengan kain atau selimut yang bersih 

dan kering. 
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(30) Memberikan bayi kepada ibunya dan menganjurkan ibu 

untuk memeluk bayinya dan memulai pemberian ASI 

jika ibu menghendakinya. 

(31) Meletakkan kain yang bersih dan kering. Melakukan 

palpasi abdomen untuk menghilangkan kemungkinan 

adanya bayi kedua. 

(32) Memberitahu ibu bahwa ia akan disuntik. 

(33) Dalam waktu 2 menit setelah kelahiran bayi, berikan 

suntikan oksitosin 10 unit IM. Di 1/3 atas paha kanan 

ibu bagian luar. 

(34) Memindahkan klem pada tali pusat. 

(35) Meletakkan satu tangan diatas kain di perut ibu, dan 

melakukan palpasi kontraksi. Memegang tali pusat dan 

klem dengan tangan lain. 

(36) Menunggu uterus berkontraksi dan kemudian 

melakukan penegangan tali pusat terkendali. Lakukan 

tekanan yang berlawanan arah pada bagian bawah 

uterus dengan cara dorso kranial.  

(37) Setelah plasenta lahir, meminta ibu untuk meneran 

sambil menarik tali pusat ke aah bawah kemudian ke 

arah atas, mengikuti kurva jalan lahir. 
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(38) Jika plasenta terlihat di introitus vagina, melanjutkan 

kelahiran plasenta dengan kedua tangan. 

(39) Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, 

lakukan masase uterus, meletakkan telapak tangan di 

fundus dan melakukan masase fundus dengan gerakan 

melingkar. 

(40) Memeriksa kedua sisi plasenta baik yang menempel ke 

ibu maupun janin dan selaput ketuban dan utuh. 

(41) Mengevaluasi adanya laserasi pada vagina dan  

perineum dan segera menjahit laserasi yang mengalami 

perdarahan aktif. 

(42) Menilai ulang uterus dan memastikannya berkontraksi 

dengan baik. 

(43) Mencelupkan kedua tangan yang memakai sarung 

tangan ke dalam larutan klorin 0,5% membilas kedua 

tangan yang masih bersarung tangan tersebut dengan 

DTT  dan mengeringkannya dengan kain kering dan 

bersih. 

(44) Menempatkan klem tali pusat disinfeksi tingkat tinggi 

atau steril sekitar 1 cm  dari pusat. 

(45) Mengikat satu lagi simpul mati di bagian pusat yang 

bersebrangan dengan simpul mati yang pertama. 
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(46) Melepaskan klem bedah dan meletakannya ke dalam 

larutan klorin 0,5%. 

(47) Menyelimuti kembali bayi dan menutupi bagian 

kepalanya. 

(48) Menganjurkan ibu untuk memulai pemberian ASI. 

(49) Melanjutkan pemantauan kontraksi unterus dan 

perdarahan pervaginam. 

(50) Mengajarkan pada ibu/keluarga bagaimana melakukan 

masase uterus dan memeriksa kontraksi uterus. 

(51) Mengevaluasi kehilangan darah. 

(52) Memeriksa tekanan darah, nadi, dan keadaan kandung 

kemih setiap 15 menit selama satu jam pertama 

pascapersalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua 

pascapersalinan. 

(53) Menempatkan semua peralatan di dalam larutan klorin 

0,5% untuk dekontaminasi 10 menit. Mencuci dan 

membilas peralatan setelah dekontaminasi. 

(54) Membuang bahan-bahan yang terkontaminasi ke dalam 

tempat sampah yang sesuai. 

(55) Membersihkan ibu dengan menggunakan air disinfeksi 

tingkat tinggi. Membersihkan cairan ketuban, lendir 
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dan darah. Membantu ibu menggunakan pakaian yang 

bersih dan kering. 

(56) Memastikan bahwa ibu nyaman. Membantu ibu 

memberikan ASI. Menganjurkan keluarga untuk 

memberikan ibu minuman dan makanan yang 

diinginkan. 

(57) Mendekontaminasi daerah yang digunakan untuk 

melahirkan dengan larutan klorin 0,5% dan membilas 

dengan air bersih. 

(58) Mencelupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan 

klorin 0,5% membalikkan bagian dalam ke luar dan 

merendamnya dalam larutan klorin 0,5% selama 10 

menit. 

(59) Mencuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir. 

(60) Melengkapi partograf (halaman depan dan belakang). 

3. Bayi Baru Lahir 

a. Definisi Bayi Baru Lahir (BBL) 

Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir cukup bulan, 38-

42 minggu dengan berat badan sekitar 2500-3000 gram dan 

panjang badan sekitar 50-55 cm (Sondakh, 2013). Dalam profil 

kesehatan Provinsi Jawa Tengah disebutkan bahwa neonatal 

merupakan bayi yang berumur kurang dari 28 hari (0-28 hari). 
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Sedangkan bayi berumur (0-11 bulan) ( Prabowo, 2017). Bayi baru 

lahir adalah bayi yang baru lahir selama satu jam pertama kelahiran 

(Marmi, 2015). Masa neonatal adalah masa sejak lahir sampai 

dengan 4 minggu (28 hari) sesudah kelahiran (Marmi, 2015). 

Homeostasis adalah kemampuan mempertahankan fungsi-

fungsi vital, bersifat dinamis, dipengaruhi oleh tahap pertumbuhan 

dan perkembangan, termasuk masa pertumbuhan dan 

perkembangan intrauterin (Marmi, 2015). Pada saat kelahiran bayi 

berubah dari keadaan ketergantungan sepenuhnya kepada ibu 

menjadi tidak tergantung secara fisiologis, perubahan proses yang 

kompleks ini dikenal dengan periode transisi menurut (Marmi, 

2015) yaitu : 

1) Reaktivitas I (The First Period of Reactifity) 

Selama periode ini detak jantung cepat dan pulsasi tali 

pusat jelas. Warna kulit terlihat sementara sianosis atau 

akronosis. Selama periode ini mata bayi membuka dan bayi 

memperlihatkan perilaku siaga. Bayi mungkin menangis, 

terkejut atau terpaku. 

2) Fase Tidur ( Period of Unresponsive Sleep) 

Berlangsung selama 30 menit sampai 2 jam persalinan. 

Tingkat pernafasan menjadi lebih lambat. Bayi dalam keadaan 

tidur, suara usus muncul tapi berkurang. 



60 
 

Asuhan Kebidanan Berkelanjutan..., DESI NURHAKIKI, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2019 

 
 
 
 

3) Periode Reaktivitas II (The Second Period of Reactivity) 

Berlangsung selama 2 sampai 6 jam setelah persalinan. 

Jantung bayi labil dan terjadi perubahan warna kulit yang 

berhubungan dengan stimulus lingkungan. Tingkat pernafasan 

bervariasi tergantung pada aktivitas. Neonatus mungkin 

membutuhkan makanan dan harus menyusu. Pemberian makan 

awal penting dalam pencegahan hipoglikemi dan stimulasi 

pengeluaran kotoran dan pencegahan penyakit kuning. 

b. Adaptasi Fisiologis Bayi Baru Lahir 

1) Adaptasi pernafasan  

a) Pernapasan awal dipicu oleh faktor fisik, sensorik, dan 

kimia : 

(1) Faktor fisik meliputi usaha yang diperlukan untuk 

mengembangkan paru-paru dan mengisi alveolus 

yang kolaps (misalnya, perubahan dalam gradien 

tekanan) 

(2) Faktor sensorik meliputi suhu, bunyi, cahaya, suara, 

dan penurunan suhu 

(3) Faktor kimia meliputi perubahan dalam darah 

(misalnya, penurunan kadar oksigen, peningkatan 

kadar karbon dioksida, dan penurunan pH) 



61 
 

Asuhan Kebidanan Berkelanjutan..., DESI NURHAKIKI, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2019 

 
 
 
 

b) Frekuensi pernafasan bayi baru lahir berkisar 30-60 

kali/menit 

c) Sekresi lendir mulut dapat menyebabkan bayi batuk dan 

muntah, terutama selama 12-18 jam pertama 

d) Bayi baru lahir lazimnya bernafas melalui hidung 

(Sondakh, 2013). 

2) Adaptasi Kardiovaskular 

a) Sirkulasi perifer lambat, yang menyebabkan akrosianosis 

(pada tangan, kaki, dan sekitar mulut) 

b) Denyut nadi berkisar 120-160 kali/menit saat tidur 

c) Rata-rata tekanan darah adalah 80/46 mmHg dan 

bervariasi sesuai dengan ukuran dan tingkat aktivitas bayi 

d) Nilai hemoglobin 15-20 g/dL, sel darah merah 5,0-7,5 

juta/mm² dan sel-sel darah putih 10.000-30.000/mm² 

(Sondakh, 2013). 

3) Perubahan Termoregulasi dan Metabolik 

a) Suhu bayi baru lahir dapat turun beberapa derajat karena 

lingkungan eksternal lebih dingin daripada lingkungan 

uterus. 

b) Suplai lemak subkutan yang terbatas dan area permukaan 

kulit yang besar dibandingkan dengan berat badan 
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menyebabkan bayi mudah menghantarkan panas pada 

lingkungan. 

c) Kehilangan panas yang cepat dalam lingkungan yang 

dingin terjadi melalui : 

(1) Evaporasi adalah kehilangan panas akibat penguapan 

cairan ketuban pada permukaan tubuh oleh panas 

tubuh bayi sendiri (Marmi, 2015). 

(2) Konduksi adalah kehilangan panas tubuh melalui 

kontak langsung antara tubuh bayi dengan permukaan 

yang dingin. Meja, tempat tidur atau atau timbangan 

yang temperaturnya lebih rendah dari tubuh bayi 

(Pritasari, 2012). 

(3) Konveksi adalah kehilangan panas tubuh yang terjadi 

saat bayi terpapar udara sekitar yang lebih dingin. 

Seperti terkena kipas angin, hembusan udara dingin 

melalui ventilasi/pendingin ruangan (Marmi, 2015). 

(4) Radiasi adalah kehilangan panas yang terjadi karena 

bayi ditempatkan di dekat benda-benda yang 

mempunyai suhu lebih rendah dari suhu tubuh bayi 

(Pritasari, 2012). 
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d) Trauma dingin (hipotermi) pada bayi baru lahir dalam 

hubungannya dengan asidosis metabolik dapat bersifat 

mematikan (Sondakh, 2013). 

4) Adaptasi Neurologis 

a) Sistem neurologis bayi secara anatomik atau fisiologis 

belum berkembang sempurna 

b) Bayi baru lahir menunjukkan gerakan-gerakan tidak 

terkoordinasi, pengaturan suhu yang labil, kontrol otot 

yang buruk, mudah terkejut, dan tremor pada ekstremitas 

c) Perkembangan neonatus terjadi cepat. Saat bayi tumbuh, 

perilaku yang lebih kompleks (misalnya: kontrol kepala, 

tersenyum, dan meraih dengan tujuan) akan berkembang 

d) Refleks bayi baru lahir merupakan indikator penting 

perkembangan normal : 

(1) Menghisap : bayi baru lahir menolehkan kepala ke arah 

stimulus, membuka mulut, dan mulai mengisap bila 

pipi, bibir, atau sudut mulut bayi disentuh dengan jari 

atau puting. 

(2) Menelan : bayi baru lahir menelan berkoordinasi 

dengan mengisap bila cairan ditaruh di belakang lidah. 

(3) Ekstruksi : bayi baru lahir menjulurkan lidah keluar 

bila ujung lidah disentuh dengan jari atau puting. 
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(4) Moro : ekstensi simetris bilateral dan abduksi 

seluruh ektremitas, dengan ibu jari telunjuk membentuk 

huruf “c”, diikuti dengan adduksi ekstremitas dan 

kembali ke fleksi relaks jika posisi bayi berubah tiba-

tiba atau jika bayi diletakkan terlentang pada 

permukaan yang datar. 

(5) Melangkah : bayi akan melangkah dengan satu kaki dan 

kemudian kaki lainnya dengan gerakan berjalan bila 

satu kaki disentuh pada permukaan rata. 

(6) Tonik leher : ekstremitas pada satu sisi dimana saat 

kepala ditolehkan akan ekstensi, dan ekstremitas yang 

berlawanan akan fleksi bila kepala bayi ditolehkan ke 

satu sisi selagi beristirahat. 

(7) Terkejut : bayi melakukan abduksi dan fleksi seluruh 

ekstremitas dan dapat mulai menangis bila mendapat 

gerakan mendadak atau suara keras.  

(8) Grasping : jari bayi akan memeluk di sekeliling 

benda dan menggenggamnya seketika bila jari 

diletakkan di tangan bayi. 

(9) Babinski : jari-jari kaki bayi akan hiperekstensi dan 

terpisah seperti kipas dari dorsofleksi ibu jari kaki bila 
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satu sisi kaki digosok dari tumit ke atas melintasi 

bantalan kaki (Sondakh, 2013). 

5) Adaptasi Sistem Gastrointestinal 

a) Enzim-enzim digestif aktif saat lahir dan dapat 

menyokong kehidupan ekstrauterin pada kehamilan 36-38 

minggu. 

b) Pencernaan protein dan karbohidrat telah tercapai; 

pencernaan dan absorpsi lemak kurang baik karena tidak 

adekuatnya enzim-enzim pankreas dan lipase. 

c) Kelenjar saliva imatur saat lahir: sedikit saliva diolah 

sampai bayi berusia 3 bulan. 

d) Pengeluaran mekonium, yaitu feses berwarna hitam 

kehijauan, lengket dan mengandung darah samar, 

diekskresikan dalam 24 jam pada 90% bayi baru lahir 

normal (Sondakh, 2013). 

6) Adaptasi Ginjal 

a) Sebagian besar bayi baru lahir berkemih dalam 24 jam 

pertama setelah lahir dan 2-6 kali sehari pada 1 sampai 2 

hari pertama, setelah itu mereka berkemih 5 sampai 20 

kali/24 jam. 
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b) Urin dapat keruh karena lendir dan garam asam urat; noda 

kemerahan (debu batu bata) dapat diamati pada popok 

karena kristal asam urat (Sondakh, 2013). 

7) Adaptasi Hati 

a) Selama periode neonatus, hati memproduksi zat yang 

esensial untuk pembekuan darah. 

b) Penyimpanan zat besi ibu cukup memadai bagi bayi 

sampai 5 bulan kehidupan ekstrauterin. 

c) Hati juga mengontrol jumlah bilirubin tak terkonjugasi 

yang bersirkulasi, pigmen berasal dari hemoglobin dan 

dilepaskan bersamaan dengan pemecahan sel-sel darah 

merah. 

d) Bilirubin tak terkonjugasi dapat meninggalkan sistem 

vaskular dan menembus jaringan ekstravaskular lainnya 

(misalnya: kulit, sklera, dan membran mukosa oral) 

mengakibatkan warna kuning yang disebut ikterus 

(Sondakh, 2013). 

8) Adaptasi Imun 

a) Bayi baru lahir tidak dapat membatasi organisme 

penyerang di pintu masuk 



67 
 

Asuhan Kebidanan Berkelanjutan..., DESI NURHAKIKI, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2019 

 
 
 
 

b) Imaturitas jumlah sistem pelindung secara signifikan 

meningkatkan risiko infeksi pada periode bayi baru 

lahir 

c) Infeksi merupakan penyebab utama morbiditas dan 

mortalitas selama periode neonatus (Sondakh, 2013). 

c. Rawat Gabung  

Rawat gabung adalah suatu sistem perawatan ibu dan anak 

bersama-sama atau pada tempat yang berdekatan sehingga 

memungkinkan sewaktu-waktu, setiap saat ibu tersebut dapat 

menyusui anaknya (Marmi, 2015). Rawat gabung adalah satu cara 

perawatan di mana ibu dan bayi yang baru dilahirkan tidak 

dipisahkan, melainkan bersama dalam sebuah ruang selama 24 

jam penuh (Prawirohardjo, 2014). Ibu dan bayi harus tidur dalam 

satu ruangan selama 24 jam. Idealnya BBL ditempatkan di tempat 

tidur yang sama dengan ibunya. Ini adalah cara yang paling 

mudah untuk menjaga bayi tetap hangat, mendorong ibu segera 

menyusui bayinya, dan mencegah paparan infeksi pada bayi 

(Pritasari, 2012). 

Syarat bayi baru lahir bisa dilakukan rawat gabung, antara lain 

bayi lahir spontan baik presentasi kepala maupun bokong. Rawat 

gabung tidak diperbolehkan pada bayi yang sangat prematur, bayi 

dengan berat lahir kurang dari 2000 gram, bayi dengan sepsis, 
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bayi dengan gangguan nafas, bayi dengan cacat bawaan berat atau 

ibu dengan infeksi berat (Tuberkulosis atau sepsis). Bayi dan ibu 

tidak boleh dilakukan rawat gabung apabila keadaan ibu atau bayi 

tidak memungkinkan (Marmi, 2015). 

d. Tanda Bayi Baru Lahir Normal 

Berikut adalah tanda bayi baru lahir normal menurut Sondakh 

(2013) : 

1) Berat badan lahir bayi antara 2500-4000 gram 

2) Panjang badan bayi 48-50 cm 

3) Lingkar dada bayi 32-34 cm 

4) Lingkar kepala bayi 33-35 cm 

5) Bunyi jantung dalam menit pertama ±180 kali/menit, 

kemudian turun sampai 140-120 kali/menit pada saat bayi 

berumur 30 menit 

6) Pernapasan cepat pada menit-menit pertama ±80 kali/menit 

disertai pernapasan cuping hidung, retraksi suprasternal dan 

interkostal, serta rintihan hanya berlangsung 10-15 menit 

7) Kulit kemerah-merahan dan licin karena jaringan subkutan 

cukup terbentuk dan dilapisi verniks kaseosa 

8) Rambut lanugo telah hilang, rambut kepala tumbuh baik 

9) Kuk telah agak panjang dan lemas 
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10) Genetalia: testis sudah turun (pada bayi laki-laki) dan labia 

mayora telah menutupi labia minora (pada bayi perempuan) 

11) Refleks hisap, menelan, dan moro telah terbentuk 

12) Eliminasi, urin, dan mekonium normalnya keluar pada 24 jam 

pertama.  

e. Waktu Pemeriksaan BBL 

Jadwal pemeriksaan bayi baru lahir atau kunjungan neonatus 

menurut Kemenkes RI (2016) :  

1) Pada usia 6-48 jam (kunjungan neonatal 1) 

Penatalaksanaan KN 1 yaitu dengan mempertahankan suhu 

tubuh bayi, melakukan pemeriksaan fisik bayi, memberikan 

imunisasi HB0. 

2) Pada usia 3-7 hari (kunjungan neonatal 2). 

Penatalaksanaan KN2 yaitu dengan memperhatikan tali puasat 

dijaga agar tetap bersih dan kering, menjaga kebersihan bayi, 

pemeriksaan tanda bahaya seperti kemungkinan infeksi 

bakteri, ikterus, diare, dan berat badan, memberikan ASI, 

menjaga keamanan bayi, menjaga suhu tubuh bayi, melakukan 

konseling  kepada ibu dan keluarga untuk  memberikan ASI 

eksklusif pencegahan hipotermi, dan melaksanakan perawatan 

bayi baru lahir di rumah dengan menggunakan buku KIA. 
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3) Pada usia 8-28 hari (kunjungan neonatus 3). 

Penatalaksanaan KN3 yaitu melakukan pemeriksaan fisik, 

menjaga kebersihan bayi, memberitahu ibu tentang tanda-tanda 

bahaya bayi baru lahir, memberikan ASI minimal 10-15 kali 

dalam 4 jam, konseling terhadap ibu dan keluarga untuk 

memberikan ASI eksklusif pencegahan hipotermi dan 

melaksanakan perawatan bayi baru lahir di rumah, 

memberitahu tentang imunisasi BCG. 

f. Komplikasi pada Bayi Baru Lahir 

1) Asfiksia Neonatorum (Apnea Neonatorum) 

Asfiksia neonatorum adalah keadaan dimana bayi yang 

baru dilahirkan tidak segera bernapas secara spontan dan 

teratur setelah dilahirkan (Mochtar, 2012). 

2) Penyakit dan Trauma pada Bayi Baru Lahir 

(a) Respiratory Disstress Syndrome (RDS) 

(b) Gangguan Retina (Retinopathy of Prematurity) 

(c) Sindrom Aspirasi Mekoneum (SAM) 

(d) Gangguan Perdarahan pada Bayi (Hemorragic Disease of 

the Newborn) 

(e) Trauma Pada Bayi Baru Lahir 

(f) Perdarahan Intrakranial 

(g) Perdarahan Intra-Abdominal (Mochtar, 2012). 
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3) Kelainan Kongenital (Malformasi Kongenital) 

Malformasi kongenital adalah kelainan dalam pertumbuhan 

janin yang terjadi sejak konsepsi dan selama dalam kandungan. 

(a) Kelainan kongenital dari sudut obstetrik dan pediatrik 

(1) Hidrosefalus 

(2) Mongolism (Sindrom Down) 

(3) Anensefalus 

(4) Kelainan kongenital lainnya (Mochtar, 2012). 

4) Penyakit-Penyakit dalam Masa Neonatal 

(1) Infeksi neonatus 

(2) Ikterus neonatorum 

5) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) 

Menurut WHO (1961) mengganti istilah bayi prematur 

dengan bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), karena 

karena disadari tidak semua bayi dengan berat badan kurang 

dari 2500 gr pada waktu lahir bukan bayi prematur (Mochtar, 

2012). 

g. Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir Normal 

Asuhan yang diberikan oleh bidan pada bayi baru lahir normal 

menurut Wiknjosastro (2014) adalah sebagai berikut: 
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1) Penilaian selintas (bayi cukup bulan, bayi menangis atau 

bernapas/tidak megap-megap, tonus otos baik/bayi bergerak 

aktif) 

2) Jaga kehangatan bayi  

3) Keringkan Bayi (keringkan tubuh bayi tanpa membersihkan 

verniks) 

4) Pemantauan tanda bahaya 

5) Klem, potong dan ikat tali pusat tanpa membubuhi apapun, 

kira-kira 2 menit setelah lahir 

6) Lakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) 

7) Beri suntikan Vitamin K 1 mg intramuskular, di paha kiri 

anterolateral setelah Inisiasi Menyusui Dini 

8) Beri salep mata antibiotika tetrasiklin 1% pada kedua mata 

9) Pemeriksaan fisik termasuk tanda vital 

10) Beri imunisasi Hepatitis B 0,5 mL, intramuskular, di paha 

kanan anterolateral, kira-kira 1-2 jam setelah pemberian 

Vitamin K. 

4. Nifas 

a. Definisi Nifas 

Masa nifas (puerperium) adalah masa setelah plasenta lahir 

dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan 

sebelum hamil. Masa nifas berlangsung selama kira-kira 6 minggu 
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(Koemara Sakti, 2016, Saleha, 2009, dan Saifuddin, 2014). Masa 

nifas atau puerperium dimulai sejak 1 jam setelah lahirnya plasenta 

sampai dengan 6 minggu (42 hari) setelah itu (Prawirohardjo, 

2016). 

Asuhan kebidanan masa nifas merupakan penatalaksanaan 

asuhan yang diberikan pada pasien mulai dari saat setelah lahirnya 

bayi sampai dengan kembalinya tubuh dalam keadaan seperti 

sebelum hamil atau mendekati keadaan sebelum hamil (Maryunani, 

2016). 

b. Tahapan Masa Nifas 

Tahapan yang terjadi pada masa nifas adalah sebagai berikut : 

1) Periode Immadiate Postpartum 

Masa segera setelah plasenta lahir sampai dengan 24 jam. 

Pada masa ini sering terdapat banyak masalah, misalnya 

perdarahan karena atonia uteri. Oleh karena itu, bidan dengan 

teratur harus melakukan pemeriksaan kontraksi uterus, 

pengeluaran lokia, tekanan darah, dan suhu (Saleha, 2009). 

2) Periode early postpartum (24 jam-1 minggu) 

Pada fase ini bidan memastikan involusi uteri dalam 

keadaan normal, tidak ada perdarahan, lokia tidak berbau 

busuk, tidak demam, ibu cukup mendapatkan makanan dan 

cairan, serta ibu dapat menyusui dengan baik (Saleha, 2009). 
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3) Periode late postpartum (1 minggu-5 minggu) 

Disebut juga remote puerperium. Waktu yang diperlukan 

untuk pulih dan sehat sempurna terutama bila selama hamil 

atau waktu persalinan mempunyai komplikasi, waktu untuk 

sehat sempurna bisa berminggu-minggu, bulanan atau tahunan 

(Maryunani, 2016). 

c. Fase-fase pada adaptasi psikologis 

Beberapa fase pada adaptasi psikologis masa nifas menurut 

Maryunani (2016) : 

a) Fase taking in 

Periode ketergantungan atau fase dependens 

b) Fase taking hold 

Periode yang terjadi pada hari pertama sampai kedua setelah 

melahirkan, dimana ibu baru biasanya bersifat pasif dan 

bergantung, energi difokuskan pada perhatian ke tubuhnya Fase 

taking hold 

(1) Periode antara ketergantungan dan ketidaktergantungan, 

atau fase dependen-independen 

(2) Periode yang berlangsung 2-4 hari setelah melahirkan, 

dimana ibu  menaruh perhatian pada kemampuannya 

menjadi orang tua yang berhasil dan menerima peningkatan 

tanggung jawab terhadap bayinya 
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(3) Ibu memfokuskan pada pengembalian kontrol terhadap 

fungsi tubuhnya, fungsi kandung kemih, kekuatan dan daya 

tahan. 

c) Fase letting  go 

(1) Periode saling ketergantungan, atau fase independen 

(2) Periode ini umumnya terjadi setelah ibu baru kembali ke 

rumah, dimana ibu melibatkan waktu reorganisasi keluarga. 

d. Perubahan Fisiologis pada Masa Nifas 

1) Perubahan sistem reproduksi  

Selama masa nifas, alat-alat interna maupun eksterna 

berangsur-angsur kembali seperti sebelum hamil. Perubahan-

perubahan yang terjadi antara lain sebagai berikut. 

a) Uterus     

Dalam keadaan normal, uterus mencapai ukuran besar 

pada masa sebelum hamil sampai dengan kurang dari 4 

minggu, berat uterus setelah kelahiran kurang lebih 1 kg 

sebagai akibat involusi. 
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Tabel 2.3 Tinggi Fundus Uteri dan berat uterus menurut 

masa involusi 

Involusi Tinggi Fundus Uteri (TFU) Berat 

BBL Setinggi pusat, 2 jbpst* 1.000 gr 

1 minggu Pertengahan pusat simfisis 750 gr 

2 minggu Tidak teraba di atas simfisis 500 gr 

6 minggu Normal  50 gr 

8 minggu Normal tapi sebelum hamil 30 gr 

 *jbpst = jari di bawah pusat (Saleha, 2009) 

 Sumber Buku: Asuhan kebidanan Pada Masa Nifas 2009 

b) Lokia  

Lokia adalah cairan sekret yang berasal dari cavum  

uteri dan vagina selama masa nifas. Berikut beberapa jenis 

lokia yang terdapat pasa wanita nifas : 

(1) Lokia rubra (crueta) berwarna merah karena berisi 

darah segar dan sisa-sisa selaput ketuban, sel-sel 

desidua, verniks caseosa, lanugo, dan mekoneum 

selama 2 hari pasca persalinan.  

(2) Lokia sanguilenta berwarna merah kuning berisi darah 

dan lendir yang keluar pada hari ke-3 sampai ke-7 

pascapersalinan. 

(3) Lokia serosa adalah lokia berikutnya. Dimulai dengan 

versi yang lebih pucat dari lokia rubra. Lokia ini 

berbentuk serum  dan berwarna merah jambu kemudian 

menjadi kuning. Cairan tidak berdarah lagi pada hari 

ke-7 dampai hari ke-11 pascapersalinan. 
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(4) Lokia alba adalah lokia yang terakhir. Dimulai dari hari 

ke-14 kemudian makin lama makin sedikit hingga sama 

sekali berhenti sampai satu atau dua minggu berikutnya 

(Saleha, 2009) 

c) Endometrium 

Perubahan pada endometrium adalah timbulnya 

trombosis, degenerasi, dan nekrosis di tempat implantasi 

plasenta. Pada hari pertama tebal endometrium 2,5 mm, 

mempunyai permukaan yang kasar akibat pelepasan 

desidua, dan selaput janin. Setelah tiga hari mulai rata, 

sehingga tidak ada pembentukan jaringan parut pada bekas 

implantasi (Saleha, 2009) 

d) Serviks  

Segera setelah berakhirnya kala TU, serviks menjadi 

sangat lembek, kendur, dan terkulai rongga leher serviks 

bagian luar akan membentuk seperti keadaan sebelum 

hamil pada saat empat minggu postpartum (Saleha, 2009) 

e) Vagina  

Vagina dan lubang vagina pada permulaan puerperium 

merupakan suatu saluran yang luas berdinding tipis. Secara 

berangsur-angsur luasnya berkurang, tetapi jarang sekali 

ukuran seorang nulipara (Saleha, 2009). 
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f) Payudara (Mamae) 

Sampai hari ketiga setelah melahirkan, efek prolaktin 

pada payudara menjadi bengkak terisi darah, sehingga 

timbul rasa hangat, bengkak, dan rasa sakit. Oksitosin 

merangsang reflek let down (mengalirkan), sehingga 

menyebabkan ASI keluar (Saleha, 2009). 

e. Kebutuhan Dasar Ibu pada Masa Nifas 

Di bawah ini beberapa kebutuhan dasar pada ibu nifas menurut

 Saleha (2009) : 

1) Nutrisi dan cairan 

Ibu yang menyusui harus memenuhi kebutuhan akan gizi 

sebagai berikut : 

a) Mengonsumsi tambahan 500 kalori tiap hari 

b) Makan dengan diet berimbang untuk mendapatkan protein, 

mineral, dan vitamin yang cukup 

c) Minum sedikitnya 3 liter air setiap hari 

d) Pil zat besi harus diminum, setidaknya 40 hari 

pascapersalinan 

2) Minum kapsul vitamin A 200.000 unit agar dapat memberikan 

vitamin A kepada bayinya melalui ASI. 
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3) Ambulasi  

Ambulasi dini (early ambulation) ialah kebijaksanaan agar 

secepat mungkin bidan membimbing ibu postpartum bangun 

dari tempat tidurnya dan membimbing ibu secepat mungkin 

untuk berjalan. 

4) Eliminasi  

a) Buang air kecil 

Ibu diminta untuk buang air kecil (miksi) 6 jam 

postpartum. Jika dalam 8 jam postpartum belum dapat 

berkemih atau berkemih kurang dari 100 cc, maka 

dilakukan kateterisasi. 

b) Buang air besar 

Ibu postpartum diharapkan dapat buang air besar 

(defekasi) setelah hari kedua postpartum. Jika tiga hari 

belum BAB, maka perlu diberi obat pencahar per oral atau 

rektal. 

5) Personal Hygiene 

Pada masa postpartum seorang ibu sangat rentan terhadap 

infeksi. Oleh karena itu, kebersihan diri sangat penting untuk 

mencegah terjadinya infeksi. Kebersihan tubuh, pakaian, dan 

lingkungan sangat penting untuk tetap dijaga. 
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6) Istirahat dan tidur 

Hal-hal yang dapat dilakukan pada ibu hamil untuk 

memenuhi kebutuhan istirahat dan tidur adalah menganjurkan 

ibu untuk istirahat yang cukup, menganjurkan ibu untuk 

perlahan-lahan mulai kegiatan rumah tangga. 

7) Aktivitas seksual 

Secara fisik aman untuk memulai hubungan suami istri 

begitu darah merah berhenti dan ibu dapat memasukkan satu-

satu dua jarinya ke dalam vagina tanpa rasa sakit. 

8) Latihan dan senam nifas 

Cara untuk mengembalikan bentuk tubuh menjadi indah 

dan lansing seperti semula adalah dengan melakukan latihan 

dan senam nifas. 

f. Komplikasi dalam Masa Nifas 

Masa nifas merupakan masa yang rawan bagi ibu, sekitar 60% 

kematian ibu terjadi setelah melahirkan dan hampir 50% dari 

kematian pada masa nifas terjadi 24 jam pertama setelah 

persalinan, diantaranya oleh adanya komplikasi sebagai berikut 

Saleha (2009) : 

1) Infeksi Puerperalis 

Infeksi puerperalis adalah infeksi pada traktus genitalia 

setelah persalinan, biasanya dari endometrium bekas insersi 
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plasenta, infeksi dapat terjadi pada perineum, vulva, vagina, 

serviks, dan endometrium (Saleha, 2009). 

2) Perdarahan dalam Masa Nifas 

Penyebab perdaraan dalam masa nifas adalah sebagai 

berikut: 

a) Sisa plasenta dan polip plasenta 

b) Endometritis puerperalis 

c) Sebab sebab fungsional 

d) Perdarahan luka (Saleha, 2009). 

3) Infeksi Saluran Kemih 

Sistitis biasanya memberikan gejala berupa nyeri berkemih 

(disuria), sering berkemih, dan tak dapat menahan untuk 

berkemih. Adanya retensi urine pascapersalinan umumnya 

merupakan tanda adanya infeksi (Saleha, 2009). 

4) Patologi Menyusui 

Masalah menyusui pada umumnya terjadi dalam dua 

minggu pertama masa nifas. Masalah-masalah yang biasanya 

terjadi adalah puting usus lecet, payudara bengkak, saluran susu 

tersumbat, mastitis, dan abses payudara (Saleha, 2009). 
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g. Asuhan Kebidanan Masa Nifas 

Asuhan Kebidanan dalam masa nifas dibagi dalam beberapa 

kunjungan (KN) menurut Saleha (2009) dan Saifuddin (2014) 

adalah : 

1) Kunjungan Nifas 1 

6-8 jam setelah persalinan (Mencegah perdarahan masa 

nifas karena atonia uteri, mendeteksi dan merawat penyebab 

lain perdarahan; rujuk jika perdarahan berlanjut, memberikan 

konseling pada ibu atau salah satu anggota keluarga bagaimana 

mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri, pemberian 

ASI, melakukan hubungan antara ibu dan bayi baru lahir, 

menjaga bayi tetap sehat dengan cara mencegah hipotermia, 

dan jika petugas kesehatan menolong persalinan, ia harus 

tinggal dengan ibu dan bayi baru lahir untuk 2 jam pertama 

setelah kelahiran, atau sampai ibu dan bayi dalam keadaan 

stabil). 

2) Kunjungan Nifas 2  

6 hari setelah persalinan (memastikan involusi uteri 

berjalan normal, uterus berkontraksi, fundus di bawah 

umbilikus tidak ada perdarahan abnormal, tidak bau, menilai 

adanya tanda-tanda demem, infeksi, atau kelainan pasca 

melahirkan, memastikan ibu mendapat cukup makanan, cairan 
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dan istirahat, memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak 

ada tanda-tanda penyulit, memberikan konseling kepada ibu 

mengenai asuhan pada bayi, cara merawat tali pusat, dan 

bagaimana menjaga bayi agar tetap hangat). 

3) Kunjungan Nifas 3  

 2 minggu setelah persalinan (sama seperti 6 hari setelah 

persalinan) (Saifuddin, 2014). 

4) Kunjungan Nifas 4  

6 minggu setelah persalinan (menanyakan pada ibu tentang 

penyulit-penyulit yang ia atau bayi alami dan memberikan 

konseling untuk KB secara dini) (Saleha, 2009). 

5. Keluarga Berencana (KB) 

a. Definisi Keluarga Berencana (KB) 

Keluarga Berencana (KB) merupakan suatu usaha 

menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan 

dengan menggunakan kontrasepsi (Sulistyaningsih, 2013). Tujuan 

umum keluarga berencana dalah membentuk keluarga kecil yang 

sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara 

mengatur kelahiran anak (Mochtar, 2012). 
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b. Macam-Macam Metode Kontrasepsi 

1) Metode Amenore Laktasi (MAL) 

Metode amenore laktasi (MAL) adalah kontrasepsi yang 

mengandalkan pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif, 

artinya hanya diberikan ASI tanpa tambahan makanan atau 

minuman apapun lainnya (Affandi, 2014). 

a) Efektivitas 

Risiko kehamilan tinggi bila ibu tidak menyusui bayinya 

secara benar. Bila dilakukan secara benar, risiko kehamilan 

kurang dari 1 di antara 100 ibu dalam 6 bulan setelah 

persalinan  

b) Efek Samping tidak ada 

c) Keuntungan khusus 

Mendorong pola menyusui yang benar, sehingga membawa 

manfaat bagi ibu dan bayi (Koesmara, 2016). 

2) Metode Kalender 

Metode kalender adalah metode alamiah dengan 

menghindari senggama pada masa subur. 

a) Efektivitas  

Bila dilakukan secara benar, risiko kehamilan berkisar 

antara 1 hingga 9 di antara 100 ibu dalam 1 tahun. 
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b) Efek samping tidak ada 

c) Keuntungan khusus tidak ada (Koemara, 2016). 

3) Senggama Terputus 

Senggama terputus adalah metode keluarga tradisional, di 

mana pria mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari vagina 

sebelum pria mencapai ejakulasi. 

a) Efektivitas 

Bila dilakukan secara benar, risiko kehamilan adalah 4 di 

antara 100 ibu dalam 1 tahun 

b) Efek samping tidak ada 

c) Keuntungan khusus tidak ada (Koemara, 2016). 

4) Kondom  

Kondom menghalangi terjadinya pertemuan sperma dan sel 

telur dengan cara mengemas sperma di ujung selubung karet 

yang dipasang pada penis sehingga sperma tersebut tidak 

tercurah ke dalam saluran reproduksi perempuan. 

a) Efektivitas 

Bila digunakan dengan benar, risiko kehamilan adalah 2 di 

antara 100 ibu dalam 1 tahun. 

b) Efek samping tidak ada 
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c) Keuntungan khusus 

Mencegah penularan penyakit menular seksual dan 

konsekuensinya (misal: kanker serviks) (Koemara, 2016). 

5) Diafragma  

Diafragma adalah kap berbentuk cembung, terbuat dari 

lateks (karet) yang dimasukkan ke dalam vagina sebelum 

berhubungan seksual dan menutup serviks sehingga sperma 

tidak dapat mencapai saluran alat reproduksi bagian atas. Dapat 

pula digunakan sebagai spermisida. 

a) Efektivitas  

Bila digunakan dengan benar bersama spermisida, risiko 

kehamilan adalah 6 di antara 100 ibu dalam 1 bulan. 

b) Efek samping 

Iritasi vagina dan penis, lesi di vagina. 

c) Keuntungan khusus  

Mencegah penularan penyakit menular seksual dan kanker 

serviks (Koemara, 2016). 

6) Pil kombinasi  

Pil kombinasi menekan ovulasi, mencegah implantasi, 

mengentalkan lendir serviks sehingga sulit dilalui oleh sperma, 

dan mengganggu pergerakan tuba sehingga transportasi telur 

terganggu. Pil ini diminum setiap hari. 
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a) Efektivitas  

Bila digunakan secara benar, risiko kehamilan kurang dari 1 

di antara 100 ibu dalam 1 tahun. 

b) Efek samping 

Perubahan pola haid (haid jadi sedikit atau semakin pendek, 

haid tidak tertur, haid jarang, atau tidak haid), sakit kepala, 

pusing, mual, nyeri payudara, perubahan berat badan, 

perubahan suasana perasaan, jerawat (dapat membaik atau 

memburuk), dan peningkatan tekanan darah. 

c) Keuntungan khusus 

Mengurangi risiko kanker endometrium, kanker ovarium, 

penyakit radang panggul simptomatik, mengurangi risiko 

kista ovarium, dan anemia defisiensi besi, mengurangi nyeri 

haid, masalah peradarahn haid, nyeri saat ovulasi, kelebihan 

rambut wajah dan tubuh, gejala sindrom ovarium polikistik, 

dan gejala endometriosis (Koemara, 2016). 

7) Suntikan kombinasi 

Suntikan kombinasi menekan ovulasi, mengentalkan lendir 

serviks sehingga penetrasi sperma terganggu. 

a) Efektivitas 

Bila digunakan secara benar, risiko  kehamilan kurang dari 

1 di antara 100 ibu dalam 1 tahun. 
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b) Efek samping 

Perubahan pola haid, sakit kepala, pusing, nyeri payudara, 

dan kenaikan berat badan. 

c) Keuntungan khusus  

Mirip dengan pil kombinasi (Koemara, 2016). 

8) Implan 

Kontrasepsi implan menekan ovulasi, mengentalkan lendir 

serviks, menjadikan selaput rahim tipis dan atrofi, dan 

mengurangi transportasi sperma. Implan dimasukkan di bawah 

kulit dan dapat bertahan hingga 3-7 tahun tergantung jenisnya. 

a) Efektivitas 

Pada umumnya, risiko kehamilan kurang dari 1 di antara 

100 ibu dalam 1 bulan. 

b) Efek samping 

Perubahan pola haid, sakit kepala, pusing, perubahan 

suasana perasaan, perubahan berat badan, jerawat, nyeri 

perut, dan mual. 

c) Keuntungan khusus 

Mengurangi risiko penyakit radang panggul simptomatik. 

Dapat mengurasi risiko anemia defisiensi zat besi 

(Koemara, 2016). 

 



89 
 

Asuhan Kebidanan Berkelanjutan..., DESI NURHAKIKI, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2019 

 
 
 
 

9) Alat Kontrasepsi Dalam rahim (AKDR) 

AKDR dimasukkan ke dalam uterus. AKDR menghambat 

kemampuan sperma untuk masuk ke tuba fallopi. 

a) Efektivitas 

Pada umumnya, risiko kehamilan kurang dari 1 di antara 

100 ibu dalam 1 tahun. Efektivitas dapat bertahan lama 

hingga 12 tahun. 

b) Efek samping 

Perubahan pola haid terutama 3-6 bulan pertama haid 

memanjang, dan nyeri haid. 

c) Keuntungan khusus 

Mengurangi risiko kanker endometrium (Koemara, 2016). 

10) Tubektomi  

Menutup utba fallopi (mengikat dan memotong atau 

memasang cincin), sehingga sperma tidak dapat bertemu 

dengan ovum. 

a) Efektivitas  

Pada umumnya, risiko kehamilan kurang dari 1 di antara 

100 dalam 1 tahun. 

b) Efek samping tidak ada 
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c) Keuntungan khusus 

Mengurangi risiko penyakit radang panggul dan kanker 

endometrium (Koemara, 2016). 

11) Vasektomi 

Menghentikan kapasitas reproduksi pria dengan jalan 

melakukan oklusi vas deferens sehingga alur transportasi 

sperma terhambat dan proses fertilisasi tidak terjadi. 

a) Efektivitas 

Bila pria dapat memeriksakan semennya segera setelah 

vasektomi, risiko kehamilan kurang dari 1 di antara 100 

dalam 1 tahun. 

b) Efek samping tidak ada 

c) Keuntungan khusus tidak ada (Koemara, 2016). 

c. Penapisan 

Tujuan utama penapisan klien sebelum pemberian suatu 

metode kontrasepsi (misalnya pil KB, suntikan atau AKDR) adalah 

untuk menentukan apakah ada: 

1) Kehamilan 

2) Keadaan yang membutuhkan perhatian khusus 

3) Masalah (misalnya diabetes atau tekanan darah tinggi) yang 

membutuhkan pengamatan dan pengelolaan lebih lanjut 

(Affandi, 2014) 
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4) Bagaimana meyakini bahwa klien tidak hamil apabila : 

a) Tidak senggama sejak haid terakhir 

b) Sedang memakai metode efektif secara baik dan benar 

c) Sekarang di dalam 7 hari pertama haid terakhir 

d) Di dalam 4 minggu pascapersalinan 

e) Dalam 7 hari pascakeguguran 

f) Menyusui dan tidak haid 

g) Daftar Tilik Penapisan Klien Metode Hormonal 

Tabel 2.4 Daftar Tilik Penapisan Klien Metode Hormonal 

Metode Hormonal (pil kombinasi, pil progestin, 

suntikan dan susuk 
Ya Tidak 

Apakah hari pertama haid terakhir 7 hari yang 

lalu atau lebih 

  

Apakah anda menyusui dan kurang dari 6 minggu 

pascapersalinan 

  

Apakah pernah ikterus pada kulit atau mata   

Apakah pernah nyeri kepala hebat dan gangguan 

visual 

  

Apakah nyeri hebat pada betis, paha atau dada, 

atau tungkai bengkak (edema) 

  

Apakah pernah tekanan darah di atas 160 mmHg 

(sistolik) atau 90 mmHg (diastolik) 

  

Apakah ada massa atau benjolan pada payudara   

Apakah anda sedang minum obat-obatan anti 

kejang (epilepsi) 

  

Apakah mengalmi perdarahan/bercak antara haid 

setelah senggama 

  

           Sumber buku: Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi  

           2014. 
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h)  Daftar Tilik Penapisan Klien Metode AKDR 

Tabel 2.5 Daftar Tilik Penapisan Klien Metode AKDR 

AKDR (semua jenis pelepas tembaga dan 

progestin) 
Ya Tidak 

Apakah hari pertama haid terakhir 7 hari yang lalu   

Apakah klien (atau pasangan) mempunyai pasangan 

seks lain 

  

Apakah pernah mengalami penyakit radang 

panggul atau kehamilan ektopik 

  

Apakah pernah mengalami haid lama (lebih dari 8 

hari) 

  

Apakah pernah mengalami haid banyak (lebih dari 

1-2 pembalut tiap 4 jam) 

  

Apakah pernah mengalami dismenorea berat  yang 

membutuhkan analgetika dan/atau istirahat baring 

  

Apakah pernah mengalami perdarahan/bercak 

antara haid atau setelah senggama 

  

Apakah pernah mengalami gejala penyakit jantung 

valvular atau kongenital 

  

Apakah pernah mengalami infeksi menular seksual 

(IMS) 

  

                Sumber buku: Buku Panduan Praktis Pelayanan  

   Kontrasepsi 2014. 

B. Tinjauan Asuhan Kebidanan 

1. Standar Asuhan Kebidanan 

a. Tahap 1 : Pengkajian (pengumpulan data dasar) 

Pada langkah pertama dikumpulkan semua informasi (data) yang 

akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan 

kondisi klien. Data yang dibutuhkan dalam pengumpulan data 

dasar : 
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1) Anamnesis 

Anamnesis dilakukan untuk mendapatkan biodata riwayat 

menstruasi, riwayat kesehatan, riwayat kehamilan, persalinan, 

dan nifas, bio-psiko-sosio-spiritual, serta pengetahuan klien. 

2) Pemeriksaan fisik  

Pemeriksaan fisik seusai dengan kebutuhan dan pemeriksaan 

tanda-tanda vital, meliputi : 

(1) Pemeriksaan khusus (inspeksi, palpasi, auskultasi, dan 

perkusi) 

(2) Pemeriksaan penunjang (laboratorium dan catatan terbaru 

serta catatan sebelumnya. 

b. Tahap II : Perumusan diagnosa dan atau masalah kebidanan 

Pada langkah kedua dilakukan interpretasi terhadap diagnosis atau 

masalah berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang 

telah dikumpulkan. Data dasar tersebut kemudian diinterpretasikan 

sehingga dapat dirumuskan diagnosis dan masalah yang spesifik. 

Baik rumusan diagnosis maupun masalah.  

Standar nomenklatur diagnosis kebidanan : 

1) Diakui dan telah disahkan oleh profesi 

2) Berhubungan langsung dengan praktik kebidanan 

3) Memiliki ciri khas kebidanan 

4) Didukung oleh clinical judgment dalam praktik kebidanan 
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5) Dapat diselesaikan dengan pendekatan manajemen kebidanan. 

c. Tahap III : Identifikasi Diagnosis/Masalah Potensial dan 

Antisipasi Penanganannya 

Pada langkah ketiga kita mengidentifikasi masalah potensial atau 

diagnosis/masalah yang sudah diidentifikasi. Langkah ini 

membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan 

pencegahan. Dalam langkah ini bidan dituntut untuk dapat 

mengidentifikasi masalah dan diagnosa potensial terlebih dahulu 

baru setelah itu menentukan antisipasi yang dapat dilakukan. 

d. Tahap IV : Perencanaan 

Pada langkah keima direncanakan asuhan menyeluruh yang 

ditentukan berdasarkan lagkah-langkah sebelumnya. Langkah ini 

informasi data yang tidak lengkap dapat dilengkapi. 

1) Tidak hanya meliputi apa yang sudah teridentifikasi kondisi 

klien, tapi juga dari kerangka pedoman antisipasi terhadap 

klien. 

2) Dalam perencanaan ini apa yang direncanakan harus 

disepakati klien, harus rasional, benar-benar valid berdasar 

pengetahuan teori yang up to date. 

e. Tahap V : Implementasi 

Pada langkah keenam, rencana asuhan menyeluruh dilakukan 

dengan efisien dan aman. Pelaksanaan ini bisa dilakukan 
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seluruhnya oleh bidan atau sebagian dikerjakan oleh klien atau 

anggota tim kesehatan lainnya. 

1) Bisa dilakukan oleh bidan, klien, keluarga klien, maupun 

tenaga kesehatan yang lain 

2) Bidan bertanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaan 

asuhan bersama yang menyeluruh. 

f. Tahap VI : Evaluasi 

Evaluasi dilakukan secara siklus dengan mengkaji ulang aspek 

asuhan yang tidak efektif untuk mengetahui faktor mana yang 

menguntungkan atau menghambat keberhasilan asuhan yang 

diberikan. Evaluasi efektivitas asuhan yang telah dilakukan 

(Maryunani, 2016). 

g. Tahap VII : Pencatatan asuhan kebidanan  

Catatan mengenai asuhan yang telah dan akan dilakukan pada 

seorang pasien, di dalamnya tersirat proses berpikir bidan yang 

sistematis sesuai langkah manajemen kebidanan. 

Pendokumentasian dilakukan dengan metode SOAP yang bersifat 

sederhana, jelas, logis dan singkat (Muslihatun, dkk, 2009). 

2. Aspek Hukum  

Undang-Undang Kebidanan No. 4 Tahun 2019 dan Permenkes RI No. 

28 Tahun 2017 : 
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a. Undang-Undang Tentang Kebidanan No. 4 Tahun 2019 Bagian 

Kedua tentang “Tugas dan Wewenang”. Pada pasal 46 ayat (1) 

disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan  praktik kebidanan, 

bidan memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan yang 

meliputi: pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, 

pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Dan 

disebutkan dalam pasal 49 bahwa sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 46 ayat (1) bidan berwenang memberikan asuhan pada masa 

sebelum hamil, kehamilan normal, persalinan normal, masa nifas, 

kegawatdaruratan ibu hamil, bersalin, nifas, dan rujukan; dan 

deteksi dini kasus risiko dan komplikasi pada masa kehamilan, 

persalinan, pascapersalinan, nifas, serta asuhan pascakeguguran 

dan dilanjutkan rujukan. Dalam pasal 50 huruf (a) disebutkan 

bahwa bidan berwenang dalam memberikan asuhan kebidanan bayi 

baru lahir, bayi, balita, dan anak pra sekolah. Serta disebutkan juga 

dalam pasal 51 bidan berwenang melakukan komunikasi, 

informasi, edukasi, konseling, dan memberikan pelayanan 

kontrasepsi. 

b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 

2017 tentang “Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan “. Pada 

pasal 18  disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan  praktik 

kebidanan, bidan memiliki kewenangan untuk memberikan 
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pelayanan yang meliputi: pelayanan kesehatan ibu, pelayanan 

kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga 

berencana.  

c. Standar Kompetensi Bidan 

1) Kompetensi 1 

 Bidan memiliki persyaratan pengetahuan dan keterampilan 

dari ilmu sosial, kesmas dan etika yang membentuk dasar dari 

asuhan yang bermutu tinggi sesuai dengan budaya untuk wanita, 

bayi baru lahir serta keluarganya. 

2) Kompetensi 2 

Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, pendidikan 

kesehatan yang tanggap terhadap budaya dan pelayanan 

menyeluruh di masyarakat dalam rangka meningkatkan 

kehidupan keluarga yang sehat, perencanaan kehamilan, dan 

kesiapan menjadi orang tua. 

3) Kompetensi 3 

Bidan memberikan asuhan antenatal yang bermutu tinggi 

untuk mengoptimalkan kesehatan selama kehamilan meliputi 

deteksi dini, pengobatan atau rujukan untuk komplikasi tertentu. 

4) Kompetensi 4 

Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, tanggap 

terhadap kebudayaan setempat selama persalinan, memimpin 
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persalinan yang bersih dan aman, menangani situasi 

kegawatdaruratan tertentu untuk mengoptimalkan kesehatan ibu 

& bayi baru lahir. 

5) Kompetensi 5 

 Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi pada ibu 

nifas dan menyusui dan tanggap terhadap budaya setempat. 

6) Kompetensi 6 

 Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi & 

komprehensif pada bayi baru lahir sehat sampai dengan usia 1 

bulan. 

7) Kompetensi 7 

 Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, 

komprehensif pada bayi & balita sampai usia 2 bulan – 5 tahun. 

8) Kompetensi 8 

 Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi & 

komprehensif pada keluarga, kelompok, serta masyarakat sesuai 

dengan budaya setempat. 

9) Kompetensi 9 

 Melaksanakan asuhan kebidanan pada wanita/ibu dengan 

gangguan reproduksi. 

 


