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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA  

 

 

I. TINJAUAN MEDIS  

A. KEHAMILAN 

1. Definisi  

Kehamilan merupakan mata rantai yang bersinambung dan terdiri 

dari ovulasi, migrasi spermatozoa, dan ovum, konsepsi, dan pertumbuhan 

zigot, nidasi (implantasi) pada uterus, pembentukan plasenta, dan tumbuh 

kembang hasil konsepsi sampai umur kehamilan aterm (cukup bulan) 

(Manuaba 2010:75). 

Kehamilan adalah fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan 

ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Bila dihitung dari 

saat fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung 

dalam waktu 40 minggu atau 9 bulan (Prawirohardjo, 2010 : 213). 

Kesimpulan kehamilan adalah penyatuan sperma dan ovum yang 

berhasil dalam rahim wanita yang mengalami berbagai fase hingga 

menjadi bayi yang siap dilahirkan yang berlangsung dalam waktu 9 bulan.  

2. Proses Fisiologis Terjadinya Kehamilan 

a. Pembuahan / Fertilisasi 

Bertemunya sel telur / ovum wanita dengan sel benih / spermatozoa 

pria.  
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b. Pembelahan Sel (Zigot)  

Hasil pembuahan tersebut.  

c. Nidasi  

Implantasi / Zigot tersebut pada dinding saluran reproduksi (pada 

keadaan normal : implantasi pada lapisan endometrium dinding 

kavum uteri).  

d. Pertumbuhan dan Perkembangan zigot-embrio-janin menjadi bakal 

individu baru (Sukarni, 2013; h. 65).  

Kehamilan dipengaruhi berbagai hormon: estrogen, progesteron, Human  

Chorionic Gonadotropin (hCG) adalah hormone aktif khusus yang 

berperan selama awal masa kehamilan, berfluktuasi kadarnya selama 

masa kehamilan (Sukarni, 2013; h. 65). 

3. Lama Kehamilan 

Lama kehamilan berlangsung sampai persalinan aterm (cukup 

bulan) adalah sekitar 280 sampai 300 hari. Kehamilan dibagi menjadi tiga 

triwulan pertama (0 sampai 12 minggu), triwulan kedua (13 sampai 28 

minggu), dan triwulan ketiga (29 sampai 42 minggu) (Manuaba,dkk, 2010: 

106).  

4. Tanda – Tanda Kehamilan  

Tanda-tanda  kehamilan menurut  Manuaba  2010  hal  107-109 yaitu 

sebagai berikut : 
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a. Tanda Presumptif:  

1) Amenorea (tidak mendapat haid/tidak haid) 

Wanita harus mengetahui tanggal hari pertama haid terakhir (HT) 

agar dapat ditaksir umur kehamilan dan hari perkiraan lahir 

(HPL), yang dihitung dengan menggunakan rumus dari Neagele: 

HPL= (hari HT+7) dan (bulan HT-3) dan (tahun HT-1). 

2) Mual dan muntah (nausea and vomiting) 

Biasanya terjadi pada bulan-bulan pertama kehamilan hingga 

akhir triwulan pertama kehamilan hingga akhir triwulan pertama. 

Karena sering terjadi pada pagi hari, disebut morning sickness 

(sakit pagi). Apabila timbul mual dan munta berlebih karena 

kehamilan, disebut hiperemesis gravidarum.  

3) Mengidam (ingin makan khusus) 

Ibu hamil sering meminta makanan atau minuman tertentu 

terutama pada bulan-bulan triwulan pertama. Mereka juga tidak 

tahan suatu bau-bauan. 

4) Pingsan  

Jika berada pada tempat keramaian yang sesat dan padat, sering 

wanita yang sedang hamil dapat pingsan.  

5) Tidak ada selera makan (anoreksia) 

Hannya berlangsung pada triwulan pertama kehamilan, kemudian 

nafsu makan timbul kembali. 
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6) Lelah (fatigue) 

7) Payudara membesar, tegang sedikit nyeri, disebabkan karena 

pengaruh esterogen dan progresteron yang merangsang duktus 

dan alveoli payudara. Kelenjar Montgomery terlihat lebih 

membesar. 

8) Miksi sering, karena kandung kemih tertekan oleh rahim yang 

membesar. Gejala itu akan hilang pada triwulan kdeua kehamilan. 

Pada akhir kehamilan gejala tersebut muncul kembali karena 

kandung kemih ditekan oleh kepala janin. 

9) Konstipasi/Obstipasi karena tonus otot-otot usus menurun oleh 

pengaruh hormon steroid. 

10)  Pigmentasi kulit oleh pengaruh hormon kortikosteroid plasenta, 

dijumpai di muka (chloasma gravidarum), areola payudara, leher, 

dan dinding perut (linea nigra= grisea). 

11)  Pemekaran vena-vena (varises) dapat terjadi pada kaki, betis, dan 

vulva, biasanya dijumpai pada triwulan akhir. 

b. Tanda-tanda Kemungkinan  

1) Perut membesar  

2) Uterus membesar: terjadi perubahan dalam bentuk, besar, dan 

konsistensi rahim. 

3) Tanda Hegar: ditemukannya serviks dan isthmus uteri yang lunak 

pada pemeriksaan bimanual saat usia kehamilan 4-6 minggu. 
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4) Tanda Chadwick: perubahan warna menjadi kebiruan yang 

terlihat di porsio, vagina dan labia. Tanda tersebut timbul akibat 

pelebaran vena karena peningkatan kadar esterogen. 

5) Tanda Piskacek: pembesaran dan pelunakan rahim ke salah satu 

sisi rahim yang berdekatan dengan tuba uterina. Biasanya tanda 

ini ditemukan di usia kehamilan 7-8 minggu.  

6) Kontraksi-kontaksi kecil uterus jika dirangsang = Braxton-Hicks. 

(a) Teraba ballotement 

(b) Reaksi kehamilan positif 

c. Tanda Pasti (Positif) 

1) Gerakan janin yang dapat dirasakan dan dilihat juga bagian-

bagian janin. 

2) Denyut jantung janin :  

(a) Didengar dengan stetoskop-monoaural Laennae 

(b) Dicatat dan didengar dengan alat Doppler 

(c) Dicatata dengan feto-elektrokardiogram 

(d) Dilihat dengan menggunakan ultrasonografi (USG) 

3) Terlihat tulang-tulang janin dalam foto rontgen. (Mochtar, 2011; 

h. 35). 

5. Perubahan Fisiologis  

Ada beberapa perubahan yang terjadi selama masa kehamilan menurut 

Mochtar 2011 antara lain :   
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a. Perubahan pada sistem reproduksi  

1) Uterus  

Berat uterus akan naik secara drastis dari 30 gram menjadi 

1000gram pada akhir kehamilan (40minggu).  

2) Indung Telur (Ovarium) 

Ovulasi terhenti, masih terdapat korpus luteum garviditas sampai 

terbentuknya uri yang mengambil alih pengeluaran esterogen dan 

progresteron.  

3) Vagina dan Vulva  

Karena pengaruh esterogen terjadi perubahan pada vagina dan 

vulva. Akibat hipervaskularisasi vagina dan vulva terlihat lebih 

merah atau kebiruan. Warna livid pada vagina dan porsio serviks 

disebut tanda chadwick.  

4) Dinding Perut (Abdominal Wall) 

Pembesaran rahim menimbulkan peregangan dan menyebabkan 

robeknya serabut elastik di bawah kulit sehingga timbul striae 

gravidarum. Kulit perut pada linea alba bertambah pigmentasinya 

dan disebut linea nigra.  

b. Perubahan pada sistem dan organ lainnya  

1) Sistem sirkulasi darah  

Volume darah total dan volume plasenta darah naik pesat sejak 

akhir trimester pertama.  
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2) Sistem Pernafasan  

Wanita hamil kadang-kadang mengeluh sesak dan nafas pendek. 

Hal itu disebabkan oleh usus yang tertekan ke arah diafragma 

akibat pembesaran rahim. Kapasitas vital paru sedikit meningkat 

selama hamil. Wanita hamil selalu bernafas lebih dalam. 

3) Saluran Pencernaan (Traktus Digestivus)  

Salivasi meningkat dan pada trimester pertama timbul keluhan 

mual dan muntah. Tonus otot saluran pencernaan melemah 

sehingga motilitas dan makanan akan lebih lama berada dalam 

saluran makanan. Gejala muntah (emesis gravidarum) sering 

terjadi biasanya pada pagi hari disebut sakit pagi (morning 

sickness).  

4) Tulang dan Gigi  

Persendian panggul akan terasa lebih longgar karena ligamen-

ligamen melunak (softening). Juga terjadi sedikit pelebaran pada 

ruang persendian. Apabila konsumsi kalsium cukup maka gigi 

tidak akan kekurangan kalsium.  

5) Kulit  

Pada daerah kulit tertentu terjadi hiperpigmentasi yaitu pada 

muka disebut masker kehamilan (chloasma gravidarum), 

payudara puting susu dan areola payudara, perut linea nigra 

striae, vulva.  
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6) Kelenjar Endokrin  

Selama kehamilan kelenjar tiroid dapat membesar sedikit, 

kelenjar hipofisi dapat membesar terutama lobus anterior, 

kelenjar adrenal tidak begitu berpengaruh.  

c. Metabolisme  

Umumnya kehamilan mempunyai efek pada metabolisme, karena itu 

wanita hamil perlu mendapatkan makanan yang bergizi dan berada 

dalam kondisi sehat. Tingkat metabolik basal (basal metabolic rate 

BMR) pada wanita hamil meninggi hingga 15-20% terutama pada 

trimester terakhir.  

d. Payudara (Mammae)  

Selama kehamilan, payudara bertambah besar, tegang, dan berat. 

Dapat teraba nodul-nodul akibat hipertrofi kelenjar alveoli, bayangan 

vena lebih membiru. Hiperpigmentasi terjadi pada puting susu dan 

areola payudara. Apabila diperas keluar air susu jolong (colostrum) 

yang berwarna kuning.  

(Mochtar, 2011 h. 29). 

6. Ketidaknyamanan dalam kehamilan menurut Manuaba (2015) 

Tabel: 2.1 Ketidaknyamanan dalam kehamilan 
Bentuk Gambaran Klinis Pengobatan  
Sakit 
pingga
ng 

Rasa nyeri pada bagian punggung atau low 
back pain dialami oleh 20-25% ibu hamil. 
Keluhan ini dimulai pada usia kehamilan 12 
minggu dan akan meningkat pada usia 
kehamilan 24 minggu hingga menjelang 
persainan. Rasa nyeri sering dirasakan ibu 
pada waktu malam hari. Seiring 

a. Dapat memakai hak tinggi 
untuk mengurangi sakitnya 

b. Lokal: dapat diurut dengan 
minyak analgesik 

c. Obat analgesik peroral mungkin 
menolong 
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bertambahnya usia kehamilan dan 
perkembangan janin yang menyebabkan 
muatan di dalam uterus bertambah, 
menjadikan uterus membesar. Pembesaran 
uterus ini akan memaksa ligamen, otot-otot, 
serabut saraf dan punggung teregangkan, 
sehingga bebantarikan tulang punggung ke 
arah depan akan bertambah dan 
menyebabkan lordosis fisiologis. Hal inilah 
yang menyebabkan nyeri punggung pada ibu 
hamil (Farid Husein dkk, 2014; hal. 85) 

Konstip
asi  

a. Uterus makin membesar dan menekan 
rektum sehingga terjadi konstipasi 

b. Dianjurkan banyak makan sayur dan 
buah-buahan makanan mengandung 
banyak serat 

Kalau pengobatan dengan makanan 
mengandung banyak serat, dapat 
dilakukan dengan suplemen ringan 

Dispne
a 

a. Gangguan ringan pernafasan sering 
terjadi karena progesteron menimbulkan 
hipervertilasi 

b. Semakin meningkat, karena dorongan 
diafragma yang makin tinggi 

c. Diafragma tinggi menganggu ekspanasi 
paru, untuk memenuhi kebutuhan O₂ 

a. Terapi khusus tidak ada 
b. Sebaiknya tidur dengan bantal 

agak tinggi dengan posisi 
setengah duduk 

Mual 
dan 
Muntah 

a. Umumnya mulai pada kehamilan 6-12 
minggu 

b. Penyebab: 
- Estrogen tinggi  
- Human chorionic gonadothropine 

darah ibu 
c. Semakin tua kehamilan akan semakin 

berkurang kejadianya 
d. Mual dan muntah dipagi hari disebut 

morning sickness 
e. Morning sickness akan makin berkurang 

bila semakin tua kehamilan 

a. Dapat diatasi dengan bangun 
pagi secara bertahap mulai dari 
duduk di tempat tidur, jalan 
sebentar, dan kemudian minum 
teh hangat 

b. Bila tidak tertahankan boleh 
diberikan obat anti muntah 
yang jumlahnya banyak 

c. Hati-hati dalam memilih obat 
penenang yang seharusnya 
tidak memengaruhi tumbuh 
kembang janin dalam uterus 

Sumber: Manuaba (2015) 

7. Gejala dan Tanda Bahaya Kehamilan 

Menurut Prawirohardjo, 2010:  281-284  Tanda-tanda bahaya pada 

kehamilan yaitu : 

a. Perdarahan  

Perdarahan pada kehamilan muda atau usia kehamilan dibawah 20 

minggu, umumnya disebabkan oleh keguguran. Penyebab lainnya 

antara lain karena kelainan kromosom yang ditemui pada spermatozoa 
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ataupun ovum, pembesaran uterus diatas normal (molahidatidosa),  

pembesaran uterus yang tidak sesuai (lebih kecil) dari usia kehamilan, 

adanya massa di adneksa (KET) (Prawirohardjo, 2010; h. 282).  

Perdarahan kehamilan lanjut atau datas usia 20 minggu pada 

umumnya  disebabkan oleh plasenta previa. Perdarahan yang terjadi 

sangat terkait dengan luasnya plasenta dan kondisi segmen bawah 

rahim menjadi tempat implasntasi plasenta tersebut (Prawirohardjo, 

2010; h.282).  

b. Preeklampsia  

Pada umumnya Ibu hamil dengan usia kehamilan di atas 20 

minggu disertai dengan peningkatan tekanan darah di atas normal 

sering diasosiasikan dengan preeklamsia. Data atau informasi awal 

terkait dengan tekanan darah sebelum hamil akan sangat membantu 

petugas kesehatan untuk membedakan hipertensi kronis (yang sudah 

ada sebelumnya) dengan preeklampsia (Prawirohardjo, 2010; h.283).  

c. Nyeri Hebat di Daerah Abdominal pelvikum  

Tanda-tanda nya :  

1) Trauma Abdomen  

2) Preeklamsia  

3) Tinggi Fundus Uteri lebih besar dari usia kehamilan  

4) Bagian-bagian janin sulit diraba  

5) Uterus tegang dan nyeri  
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6) Janin mati dalam rahim  

Bila hal tersebut  diatas terjadi pada kehamilan trimester kedua atau 

ketiga dan disertai dengan riwayat diatas, maka diagnosisnya 

mengarah pada solusio plasenta, baik dari jenis yang disertai 

perdarahan maupun yang tersembunyi (Prawirohardjo, 2010; h. 283). 

8. Pemeriksaan TFU sesuai usia kehamilan 

Tabel. 2.2 Pemeriksaan TFU sesuai usia kehamilan 

Usia kehamilan Tinggi Fundus Uteri 
12 minggu 1/3 diatas simpisis atau 3 jari diatas simpisis 
16 minggu ½ simpisis pusat 
20 minggu 2/3 diatas simpisis atau 3 jari dibawah pusat 
24 minggu Setinggi pusat 
28 minggu 1/3 diatas pusat atau 3 jari diatas pusat 
36 minggu Setinggi procesus xipoideus 
40 minggu 2 jari (4 cm) dibawah procesus xipoideus 
Sumber : Hani, U., dkk tahun 2011 hal 85 

9. Asuhan Pada Kehamilan 

Pengawasan antenatal memberikan manfaat dengan ditemukannya 

berbagai kelainan yang menyertai kehamilan secara dini, sehingga dapat 

diperhitungkan dan dipersiapkan langkah-langkah dalam pertolongan 

persalinannya. Ibu hamil dianjurkan untuk melakukan pengawasan 

antenatal sebanyak minimal 4 kali, yaitu pada setiap trimester, sedangkan 

trimester terakhir sebanyak dua kali (Manuaba, 2010; h.109-111). 

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 

Pelayanan kesehatan ibu hamil diberikan kepada ibu hamil yang 

dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. 
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Proses ini dilakukan selama rentang usia kehamilan ibu yang 

dikelompokkan sesuai usia kehamilan menjadi trimester pertama, 

trimester kedua, dan trimester ketiga. Pelayanan kesehatan ibu hamil 

yang diberikan harus memenuhi elemen pelayanan sebagai berikut: 

1) Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan;  

2) Pengukuran tekanan darah;  

3) Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA);  

4) Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri);  

5) Penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi 

tetanus toksoid sesuai status imunisasi;  

6) Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama 

kehamilan;  

7) Penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ);  

8) Penatalaksanaan temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal 

dan konseling, termasuk keluarga berencana);  

9) Pelayanan tes laboratorium sederhana, minimal tes hemoglobin 

darah (Hb),pemeriksaan protein urin dan pemeriksaan golongan 

darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya); dan  

10) Tatalaksana kasus. (Profil Kesehatan Indonesia, 2015; h:106) 

b. Buku kesehatan ibu anak (KIA) 

Buku KIA ( Kesehatan ibu dan Anak) Buku KIA merupakan media 

KIE yang utama dan pertama yang digunakan untuk meningkatkan 



23 
 

ASUHAN KEBIDANAN BERKELANJUTAN..., Devi Rizkia Inayah, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2019 
 

pemahaman ibu, suami dan keluarga akan perawatan kesehatan ibu 

hamil sampai anak usia 6 tahun. Buku KIA berisi informasi kesehatan 

ibu dan anak yang sangat lengkap termasuk imunisasi, pemenuhan 

kebutuhan gizi, stimulasi pertumbuhan dan perkembangan, serta upaya 

promotif dan pereventif termasuk deteksi dini masalah kesehatan ibu 

dan anak.  

Manfaat lain dari Buku KIA dikaitkan dengan tugas pokok dan 

fungsi tenaga kesehatan pemberi pelayanan KIA (antara lain dokter, 

bidan, perawat, pengelola gizi, penanggung jawab imunisasi, petugas 

laboratorium dan lainnya), dapat dikatakan bahwa Buku KIA 

mendorong tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan sesuai 

dengan standar (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015; 

h:3). 

c. Tindakan Bidan untuk setiap kali kunjungan 

Tabel 2.3 Tindakan bidan untuk setiap kali kunjungan 
Kunjungan Waktu Kegiatan 
Trimester 
pertama 

Sebelum 
minggu 
ke – 14 

1. Membangun hubungan saling percaya antara bidan dan ibu 
hamil 

2. Mendeteksi masalah dan mengatasinya 
3. Memberitahukan hasil pemeriksaan dan usia kehamilan 
4. Mengajari ibu cara mengatasi ketidaknyamanan 
5. Mengajarkan dan mendorongperilaku yang sehat (cara hidup 

sehat bagi wanita hamil, nutrisi, mengenali tanda-tanda bahaya 
kehamilan) 

6. Memberikan imunisasi tetanus Toxoid, tablet besi) 
7. Mulai mendiskusikan mengenai persiapan kelahiran bayi  
8. Menjadwalkan kunjungan berikutnya 
9. Mendokumentasikan pemeriksaan dan asuhan 

Trimester 
kedua 

Sebelum 
minggu 
ke – 28 

1. Sama seperti di atas ditambahkan  
2. Kewaspadaan khusus terhadap preeklamsi (Tanya ibu tentang 

gejala-gejala pre eklamsi, pantautekanan darah, evaluasi 



24 
 

ASUHAN KEBIDANAN BERKELANJUTAN..., Devi Rizkia Inayah, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2019 
 

edema, periksa untuk mengetahui proteinuria)  
Trimester 
ketiga 

Antara 
28 – 36 
minggu 

1. Sama seperti di atas ditambahkan 
2. Palpasi abdominal untuk mengetahui apakah  ada kehamilan 

ganda 
 Setelah 

36 
minggu 

1. Sama seperti di atas ditambahkan 
2. Deteksi letak janin dan kondisi lain, kontra indikasi bersalin 

diluar RS. 
Apabila ibu mengalami 
masalah/komplikasi 
kegawatdaruratan 

Diberikan pertolongan awal sesuai dengan masalah yang timbul 
Ibu dirujuk ke SpOG/RSU untuk konsultasi/ kolaborasi dan 
melakukan tindak lanjut. 

 Sumber: Hani, 2010 hal 13 

d. Tujuan asuhan antenatal: 

1) Memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan Ibu 

dan tumbuh kembanng bayi.  

2) Meningkatkan dan  mempertahankan  kesehatan  fisik,  mental,  

dan sosial ibu dan bayi.  

3) Mengenali secara dini adanya ketidaknormalan atau komplikasi 

yang mungkin terjadi selama hamil, termasuk riwayat penyakit 

secara umum, kebidanan dan pembedahan.  

4) Mempersiapkan persalinan cukup bulan, melahirkan dengan 

selamat, ibu maupun bayinya dengan trauma seminimal mungkin.  

5) Mersiapkan Ibu agar masa nifas berjalan normal dan pemberian asi 

eksklusif.  

6) Mempersiapkan peran ibu dan keluarga dalam menerima kelahiran 

bayi agar dapat tumbuh kembang secara normal (Prawirohardjo, 

2009; h.90).  

Dengan memperhatikan batasan dan tujuan pengawasan antenatal, 

maka jadwal pemerikasaan adalah sebagai berikut :  
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a) Pemeriksaan pertama. Pemeriksaan pertama dilakukan segera setelah 

diketahui terlambat haid.  

b) Pemeriksaan ulang :  

(1) Setiap bulan sampai usia kehamilan 6 sampai 7 bulan.  

(2) Setiap 2 minggu sampai usia kehamilan 8 bulan. 

(3) Setiap 1 minggu sejak usia kehamilan 8 bulan sampai terjadi 

persalinan.  

c) Pemeriksaan khusus bila terdapat keluhan tertentu (Manuaba, 2010; 

h.111). 

B. PERSALINAN  

1. Definisi  

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,dkk 2014 h.37, 

Sondakh, 2013 h.2, dan Manuaba 2014 h.164). 

2. Asuhan Sayang Ibu  

Menurut Marmi, 2012 h: 161 dan 175-176 asuhan sayang ibu antara lain: 

a. Asuhan sayang ibu kala I 

1) Memberikan dukungan emosional  

2) Membantu pengaturan posisi  
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3) Memberikan cairan dan nutrisi  

4) Keleluasaan untuk ke kamar mandi secara teratur 

5) Pencegahan infeksi 

b. Asuhan sayang ibu kala II  

1) Pendampingan keluarga 

Selama proses persalinan berlangsung, ibu membutuhkan teman 

dari keluarga. Bisa dilakukan oleh suami, orang tua, kerabat. 

2) Libatkan keluarga  

Keterlibatan keluarga dalam asuhan antara lain membantu ibu 

berganti posisi, teman bicara, melakukan rangsangan taktil, 

memberikan makanan dan minuman, membantu mengatasi rasa 

nyeri dengan memijat bagian lumbal atau pinggang belakang. 

3) KIE proses persalinan 

Penolong persalinan memberikan pengertian tentang tahapan dan 

kemajuan persalinan atau kelahiran janin pada ibu dan keluarga 

agar ibu tidak cemas menghadapi persalinan.  

4) Membantu ibu memilh posisi  

Posisi meneran disesuaikan dengan kenyamanan ibu. 

5) Cara meneran 

Ibu dianjurkan meneran bila ada kontraksi atau dorongan yang 

kuat dan adanya spontan keinginan untuk meneran, dan pada saat 
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relaksasi ibu danjurkan untuk istirahat untuk mengantisipasi agar 

tidak kelelahan. 

6) Pemberian nutrisi  

Ibu bersalin perlu diperhatikan pemenuhan kebutuhan cairan, 

elektrolit, dan nutrisi. Hal ini untuk mengantisispasi ibu 

mengalami dehidrasi. 

3. Faktor yang Mempengaruhi Persalinan 

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jalannya proses 

persalinan adalah: 

a. Fetus (Passanger) 

1) 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 

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

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

3) Posisi Janin, hubungan bagian/point penentu dari bagian terendah 

janin dengan panggul ibu (Sukarni, 2013; h.194). 

b. Jalan Lahir (Passage)  

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

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



28 
 

ASUHAN KEBIDANAN BERKELANJUTAN..., Devi Rizkia Inayah, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2019 
 

adalah ukuran    dan bentuk tulang panggul; sedangkan yang perlu 

diperhatikan pada  jalan lahir lunak adalah segemen bawah uterus 

yang dapat meregang,  serviks, otot dasar panggul, vagina, dan 

introitus vagina. (Sondakh, 2013; h.4). 

c. Kekuatan (Power)  

1) HIS adalah kontraksi otot-otot rahim pada persalinan 

a) His persalinan yang menyebabkan pendataran pembukaan 

serviks. Terdiri dari: his pembukaan, his pengeluaran, dan his 

pelepasan uri 

b) His pendahuluan tidak berpengaruh pada serviks 

2) Tenaga Mengejan 

a) Kontraksi otot-otot dinding perut 

b) Kepala di dasar panggul merangsang mengejan 

c) Paling efektif saat kontraksi/his (Sukarni, 2013; h.186). 

3) Kekuatan Primer (Kontraksi Involunter)  

Faktor kekuatan dalam persalinan dibagi atas tiga, yaitu :  

Kontraksi berasal dari segmen atau 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; h.5) 
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4) Kekuatan Sekunder (Kontraksi Volunter)  

Pada kekutan ini, otot-otot diafragma dan  abdomen  ibu 

berkontraksi   dan mendorong keluar isi jalan lahir sehingga 

menimbulkan tekanan intraabdomen. Tekanan ini menekan uterus 

pada semua sisi dan  menambah kekuatan dalam mendorong 

keluar. Kekuatan sekunder tidak memengaruhi dilatasi serviks, 

tetapi setelah dilatasi serviks lengkap, kekuatan ini cukup penting 

dalam usaha untuk mendorong keluar dari uterus dan vagina. 

(Sondakh, 2013; h.5) 

d. Posisi Ibu (Positioning)  

Posisi Ibu dapat memengaruhi adaptasi anatomi dan  fisiologi 

persalinan. Perubahan posisi yang diberikan pada Ibu bertujuan untuk 

menghilangkan rasa letih, memberi rasa nyaman, dan memperbaiki 

sirkulasi. 

e. Respon Psikologi (Psychology Response) 

Respon Psikologi ibu dapat dipengaruhi oleh: 

1) Dukungan ayah bayi / pasangan selama proses persalinan 

2) Dukungan kakek-nenek (saudara dekat) selama persalinan 

3) Saudara kandung bayi selama persalinan 

4. Tanda Gejala menjelang Persalinan 

Menurut Varney, 2008 h. 672 tanda dan gejala menjelang persalinan 

antara lain sebagai berikut :  
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a. Lightening  

Yaitu penurunan bagian presentasi bayi ke dalam pelvis minor. 

Pada primigravida biasanya lightening terjadi sebelum persalinan. 

Lightening menyebabkan tinggi fundus uteri menurun ke posisi 

yang sama dengan posisi fundus pada usia kehamilan delapan 

bulan (Varney, 2008;h. 672)  

b. Perubahan Serviks  

Perubahan serviks diduga terjadi akibat peningkatan intensitas 

kontraksi braxton hicks. Serviks menjadi matang selama periode 

yang berbeda-beda sebelum persalinan. Kematangan serviks 

mengindikasikan kesiapannya untuk persalinan (Varney, 2008;h. 

672).  

c. Kontraksi  

Kontraksi pada persalinan palsu sebenarnya timbul akibat 

kontraksi braxton hicks yang tidak nyeri, yang telah terjadi sejak 

sekitar enam minggu kehamilan (Varney, 2008;h. 672)  

d. Bloody show  

Yaitu plak lendir disekresi serviks sebagai hasil poliferasi kelenjar 

lendir serviks pada awal kehamilan. Plak lendir inilah yang 

dimaksud sebagai bloody show (Varney, 2008;h. 672)  

 

 



31 
 

ASUHAN KEBIDANAN BERKELANJUTAN..., Devi Rizkia Inayah, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2019 
 

e. Lonjakan energi 

Banyak wanita mengalami lonjakan energi kurang lebih 24 

sampai 48 jam sebelum mulainya persalinan. Setelah beberapa 

hari dan minggu merasa letih secara fisik dan lelah karena hamil, 

mereka terjaga pada suatu hari dan menemukan diri mereka 

bertenaga penuh. Umumnya para wanita ini merasa energi selama 

beberapa jam sehingga mereka semangat melakukan berbagai 

aktivitas sehari-hari (Varney, 2008;h. 672).  

f. Gangguan Saluran Cerna  

Ketika tidak ada penjelasan yang tepat untuk diare, kesulitan 

untuk mencerna, mual dan muntah, diduga hal–hal tersebut 

merupakan gejala menjelang persalinan walaupun belum ada 

penjelasan untuk hal ini. Beberapa wanita mengalami satu atau 

beberapa gejala tersebut (Varney, 2008;h. 672).  

5. Mekanisme Persalinan 

Gerakan utama kepala janin pada proses persalinan :  

a. Engagement  

Pada minggu-minggu akhir kehamilan atau pada saat persalinan 

dimulai  kepala masuk lewat pintu atas panggul (PAP), 

umumnya dengan  presentasi biparietal.  Kepala  masuk  PAP  

dengan  sumbu kepala  janin  dapat tegak lurus dengan PAP 
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(Sinklintismus) atau miring/membentuk sudut dengan PAP 

(asinklintismus anterior /posterior) (Sukarni, 2013; h.202). 

b. Penurunan  

Penurunan  kepala  janin  sangat  tergantung  pada  arsitekstur 

pelvis  dengan  hubungan  ukuran  kepala  dan  ukuran  pelvis  

sehingga penurunan  kepala  berlangsung  lambat.  Kepala  turun  

dari  rongga panggul akibat tekanan langsung dari his dari daerah 

fundus ke arah daerah bokong, tekanan dari cairan amnion, 

kontraksi otot dinding perut dan diafragma (mengejan), dan 

badan janin terjadi ekstensi dan menegang (Sukarni, 2013; 

h.203). 

c. Fleksi 

Kepala janin fleksi, dagu menempel ke toraks, posisi kepala 

berubah   dari diameter oksipito-frontalis (puncak kepala) 

menjadi diameter suboksipito-bregmatikus (belakang kepala). 

Fleksi terjadi karena anak didorong maju, sebaliknya juga 

mendapat tahanan dari PAP, serviks, dinding panggul/dasar 

panggul (Sukarni, 2013; h.203). 

d. Rotasi Internal (Putar Paksi Dalam) 

Putar paksi dalam disertai turunnya kepala, putaran ubun-ubun 

kecil ke arah depan (ke bawah simfisis  pubis), membwa kepala 
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melewati distansia interspinarum dengan diameter biparietal 

(Sukarni, 2013; h.205). 

e. Ekstensi  

Ekstensi terjadi setelah kepala mencapai vulva, terjadi ekstensi 

setelah oksiput melewati bawah simfisis pubis bagian eksterior. 

Lahir berturut-turut : oksiput, bregma, dahi, mulut, dagu 

(Sukarni, 2013;h. 206). 

f. Rotasi Eksternal (Putar Paksi Luar) 

Setelah seluruh kepala sudah lahir terjadi putaran kepala ke 

posisi pada saat engagement. Dengan demikian bahu depan dan 

belakang dilahirkan lebih dahulu dan diikuti dada, perut, bokong, 

dan seluruh tungkai (Sukarni, 2013; h.206). 

g. Ekspulsi  

Setelah putar paksi luar, bahu depan di bawah simfisis menjadi 

hipomoklin kelahiran bahu  belakang,  bahu  depan  menyusul  

lahir, diikuti seluruh  badan  anak:  badan  (toraks,  abdomen)  

dan  lengan, pinggul/trochanter depan dan belakang, tungkai dan 

kaki (Sukarni, 2013; h.210). 
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6. Tahapan Persalinan  

a. Kala I (Kala Pembukaan)  

Inpartu (partus mulai) ditandai dengan keluarnya lendir bercampur  

darah (bloody show) karena serviks mulai membuka (dilatasi) dan 

mendatar (effacement).  

Kala pembukaan dibagi atas 2 fase :  

1) Fase Laten  

Pembukaan seviks yang berlangsung lambat sampai pembukaan 3 

cm, lamanya 7-8 jam.  

2) Fase Aktif  

Berlangsung selama 6 jam dan dibagi atas 3 subfase :  

a) Periode Akselerasi  

Berlangsung 2 jam, pembukaan menjadi 4 cm.  

b) Periode Dilatasi Maksimal (steady)  

Selama 2 jam, pembukaan berlangsung cepat menjadi 9 cm.  

c) Periode Deselerasi  

Berlangsung lambat, dalam waktu 2 jam pembukaan menjadi 

10 cm (lengkap) (Mochtar, 2012; h.71).  

b. Kala II  (Kala Pengeluaran Janin)  

Pada kala pengeluaran janin, his terkoordinasi, kuat, cepat, dan lebih  

lama, kira-kira 2-3 menit sekali. Kepala janin telah turun dan masuk 

ke ruang panggul sehingga terjadilah tekanan pada otot-otot dasar 
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panggul yang melalui lengkung refleks menimbulkan rasa 

mengedan.Karena  tekanan  pada  rektum,  Ibu  merasa  seperti  mau 

buang air besar, dengan tanda anus terbuka. Pada waktu his, kepala 

janin  mulai  kelihatan, vulva  membuka, dan perineum mereganng. 

Dengan  his  dan  mengedan  yang  terpimpin, akan lahir kepala, 

diikuti oleh seluruh badan janin. Kala II pada primi berlangsung 

selama 1½-2 jam, pada multi ½ -1 jam (Mochtar, 2012; h. 73).  

c. Kala III (Kala Pengeluaran Uri)  

Setelah bayi lahir, kontraksi rahim beristirahat sebentar. Uterus teraba  

keras dengan fundus uteri setinggi pusat, dan berisi plasenta yang  

menjadi dua kali lebih tebal dari sebelumnya. Beberapa saat 

kemudian, timbul his pelepasan dan pengeluaran uri. Dalam waktu 5-

10 menit,  seluruh  plasenta  terlepas, terdorong ke dalam vagina, dan 

dan akan lahir spontan atau dengan sedikit dorongan dari atas simfisis 

atau fundus uteri. Seluruh proses biasanya berlangsung 5-30 menit 

setelah bayi lahir.   Pengeluaran plasenta disertai dengan pengeluaran 

darah kira-kira 100-200 cc (Mochtar, 2012; h. 73).  

d. Kala IV  

Kala IV adalah kala pengawasan selama 1 jam setelah bayi dan uri 

lahir  untuk mengamati keadaan Ibu, terutama terhadap bahaya 

perdarahan postpartum (Mochtar, 2012; h. 73). 
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7. Asuhan Persalinan Normal 

Asuhan Persalinan Normal (APN) ini adalah asuhan yang bersih 

dan aman dari setiap tahapan persalinan dan upaya mencegah komplikasi 

terutama perdarahan pasca persalinan dan hipotermia serta asfiksia bayi 

baru lahir.  

Tujuan asuhan persalinan normal adalah mengupayakan 

kelangsungan hidup dan mencapai derajat kesehatan yang tinggi bagi ibu 

dan bayinya,  melalui  berbagai  upaya  terintegrasi  dan  lengkap  serta  

intervensi minimal  sehingga  prinsip  keamanan  dan  kualitas  pelayanan  

dapat  terjaga (Prawirohardjo, 2010 h.335). 

60 langkah Persalinan menurut Prawirohardjo, 2014: 341-347. 

Melihat tanda dan gejala kala dua yaitu : 

a. Kala I 

1) Berikan dukungan dan dengarkkan keluhan ibu 

2) Jaga privasi ibu (gunakan tirai penutup dan tidak menghadirkan 

orang lain tanpa seizin ibu) 

3) Beri minum yang cukup untuk menghindari dehidrasi 

4) Anjurkan ibu berkemih sesering mungkin 

5) Pantau dengan partograf dengan terus memperhatikan (kontraksi, 

kondisi ibu, dan DJJ) 

b. Mengamati tanda dan gejala persalinan kala II 

1) Memeriksa tanda berikut 
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a) Ibu mempunyai keinginan untuk meneran 

b) Ibu merasa tekanan yang semakin meningkat pada rectum dan 

vaginanya. 

c) Perenium menonjol. 

d) Vulva vagina dan sfingter anal membuka 

c. Menyiapkan pertolongan persalinan 

2) Memastikan perlengkapan, bahan, dan obat-obatan esensial siap 

di gunakan. Mematahkan ampul oksitosin 10 unit dan 

menempatkan tabung suntik steril sekali pakai di dalam partus set. 

3) Mengenakan baju penutup atau clemek plastic yang bersih. 

4) Melepaskan semua perhiasan yang di pakai di bawah siku, 

mencuci kedua tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir 

dan mengeringkan tangan dengan handuk satu kali pakai / pribadi 

yang bersih. 

5) Memakai sarung tangan DTT atau steril untuk semua 

pemeriksaan dalam. 

6) Menghisap oksitosin 10 unit ke dalam tabung suntik (dengan 

memakai sarung tangan disinfeksi tingkat tinggi / steril) dan 

meletakkan kembali ke partus set/wadah disinfeksi tingkat tinggi 

atau steril tanpa mengontaminasi tabung suntik. 

d. Memastikan pembukaan lengkap dengan janin baik 
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7) Membersihkan vulva dan perenium, menekannya dengan hati-hati 

dari depan ke belakang dengan menggunakan kapas atau kassa 

yang sudah di basahi air disinfeksi tingkat tinggi. Jika mulut 

vagina, perenium, atau anus terkontaminasi oleh kotoran ibu, 

membersihkannya dengan seksama dengan cara menyeka dari 

depan ke belakang. Membuang kapas atau kassa yang 

terkontaminasi dalam wadah yang benar. Mengganti sarung 

tangan jika terkontaminasi (meletakan kedua sarung tangan 

tersebut dengan benar di dalam larutan dekontaminasi). 

8) Dengan menggunakan teknik aseptic, melakukan pemeriksaan 

dalam untuk memastikan bahwa pembukaan serviks sudah 

lengkap. Bila selaput ketuban belum pecah, sedangkan 

pembukaan sudah lengkap, lakukan amniotomi 

9) Mendekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan 

tangan yang masih memakai sarung tangan kotor ke dalam larutan 

klorin 0,5% dan kemudian melepaskannya dalam keadaan terbalik 

serta merendamnya di dalam larutan klorin 0,5% selama 10 

menit. Mencuci kedua tangan. 

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

untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal (100-180 

kali/menit) 
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e. Menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses pimpinan 

meneran 

11) Memberi tahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin 

baik. Membantu ibu berada dalam posisi yang nyaman sesuai 

dengan keinginannya. 

a) Menunggu hingga ibu mempunyai keinginan untuk meneran. 

Melanjutkan pemantauan kesehatan dan kenyamanan ibu serta 

janin sesuai dengan pedoman persalinan aktif dan 

mendokumentasikan temuan. 

b) Menjelaskan kepada anggota keluarga bagaimana mereka 

dapat mendukung dan memberi semangat kepada ibu saat ibu 

mulai meneran 

12) Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk 

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

dan pastikan ia merasa nyaman) 

13) Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang 

kuat untuk meneran: 

a) Membimbing ibu untuk meneran saat ibu mempunyai 

keinginan untuk meneran. 

b) Mendukung dan memberi semangat atas usaha ibu untuk 

meneran 
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c) Membantu ibu mengambil posisi yang nyaman sesuai dengan 

pilihannya (tidak meminta ibu berbaring terlentang). 

d) Menganjurkan ibu untuk beristirahat di antara kontraksi. 

e) Menganjurkan keluarga untuk mendukung dan memberi 

semangat pada ibu. 

f) Menganjurkan asupan cairan peroral. 

g) Menilai DJJ setiap 5menit 

h) Jika bayi belum lahir atau kelahiran bayi belum akan terjadi 

segera waktu 120 menit (2 jam) meneran untuk ibu primipara 

atau 60 menit (1 jam) untuk ibu multipara, merujuk segera. 

Jika ibu tidak mempunyai keinginan unutuk meneran. 

i) Menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok, atau mengambil 

posisi yang aman. Jika ibu belum ingin meneran dalam 60 

menit, anjurkan ibu untuk mulai meneran pada puncak 

kontraksi-kontraksi tersebut dan beristirahat di antara 

kontraksi. 

j) Jika bayi belum lahir atau kelahiran bayi belum akan terjadi 

segera setelah 60 menit meneran, merujuk ibu dengan segera. 

f. Persiapan pertolongan kelahiran bayi 

14) Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 

cm, letakan handuk bersih di atas perut ibu untuk 

mengeringkan bayi. 
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15) Meletakan kain yang bersih di lipat 1/3 bagian, di bawah 

bokong ibu. 

16) Membuka partus set. 

17) Memakai sarung tangan DTT atau steril pada kedua 

tanganMenolong kelahiran bayi 

g. Lahirnya kepala 

18) Saat kepala bayi membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, 

lindungi perenium dengan sarung tangan yang di lapisi kain 

tadi, letakkan tangan yang lain di kepala bayi dan lakukan 

tekanan yang lembut dab tidak menghambat pada kepala bayi, 

membiarkan kepala keluar perlahan-lahan. Menganjurkan ibu 

untuk meneran perlahan-lahan atau bernafas cepat saat kepala 

lahir 

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

kain atau kassa yang bersih. 

20) Memeriksa lilitan tali pusat dan mengambil tindakan yang 

sesuai jika hal itu terjadi, dan kemudian meneruskan segera 

proses kelahiran bayi: 

a) Jika tali pusat melilit leher janin dengan longgar, lepaskan 

lewat bagian atas kepala bayi. 

b) Jika tali pusat melilit leher bayi dengan erat, 

mengklemnya di dua tempat dan memotongnya 
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21) Menunggu hingga kepala bayi melakukan putaran paksi luar 

secara spontan lahir bahu. 

22) Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, tempatkan kedua 

tangan di masing-masing sisi muka bayi. Menganjurkan ibu 

untuk meneran saat berkontraksi berikutnya. Dengan lembut 

menariknya kearah bawah dan kea rah luar hingga bahu 

anterior muncul di bawah akus pubis dan kemudian dengan 

lembut menarik ke arah atas dan ke arah luar untuk melahirkan 

bahu posterior. 

23) Setelah kedua bahu di lahirkan, menelusurkan tangan mulai 

kepala bayi yang berada di bagian bawah kea rah perenium, 

membiarkan bahu dan lengan posterior lahir ke tangan 

tersebut. Mengendalikan kelahiran siku dan tangan bayi saat 

melewati perineum, gunakan lengan bagian bawah untuk 

menyangga tubuh bayi saat di lahirkan.menggunakan tangan 

anterior (bagian atas) untuk mengendalikan siku dan tangan 

anterior bayi saat keduanya lahir. 

24) Setelah tubuh dari lengan lahir, menelusurkan  tangan yang ada 

di atas (anterior) dari punggung kea rah kaki bayi untuk 

menyangganya saat punggung kaki lahir. Memegang kedua 

mata kaki bayi dengan hati-hati membantu kalahiran kaki 
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h. Penanganan bayi baru lahir 

25) Menilai bayi dengan cepat (dalam 30 detik), kemudian 

meletakan bayi di atas perut ibudengan posisi kepala bayi 

sedikit lebih rendah dari tubuhnya (bilatali pusat terlalu 

pendek, meletakan bayi di tempat yang memungkinkan). Bila 

bayi mengalami asfiksia, lakukan resusitasi. 

26) Segera membungkus kepala dan badan bayi dengan handuk 

dan biarkan kontak kulit ibu-bayi. Lakukan penyuntikan 

oksitosin/i.m. 

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

pusat bayi. Melakukan urutan pada tali pusat mulai dari klem 

kea rah ibu dan memasang klem kedua 2 cm dari klem pertama 

(ke arah ibu) 

28) Memegang tali pusat dengan sarung tangan, melindungi bayi 

dari gunting dan memotong tali pusat di antara dua klem 

tersebut. 

29) Mengeringkan bayi, mengganti handuk yang basah dan 

menyelimuti bayi dengan kain atau selimut yang bersih dan 

kering, menutupi bagian kepala, membiarkan tali pusat 

terbuka. Jika bayi mengalami kesulitan bernapas, ambil 

tindakan yang sesuai. 
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30) Memberikan bayi kepada ibunya dan menganjurkan ibu untuk 

memeluk bayinya dan memulai pemberian ASI jika ibu 

menghendakinya. 

31) Meletakan kain yang bersih dan kering. Melakukan palpasi 

abdomen untuk menghilangkan kemungkinan adanya bayi 

kedua. 

32) Membritahu kepada ibu bahwa ia akan di suntik 

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

oksitosin 10 unit I.M. di gluteus 1/3 atas paha kanan ibu bagian 

luar, setelah mengaspirasinya terlebih dahulu. 

34) Memindahkan klem pada tali pusat. 

35) Meletakan satu tangan di atas kain yang ada di perut ibu, tepat 

di atas tulang pubis, dan menggunakan tangan ini untuk 

melakukan palpasi kontraksi dan menstabilkan uterus. 

Memegang tali pusat dan klem dengan tangan yang lain. 

36) Menunggu uterus berkontraksi dan kemudian melakukan 

penegangan kea rah bawah pada tali pusat dengan lembut. 

Lakukan tekanan yang berlawanan arah pada bagian bawah 

uterus dengan cara menekan uterus kea rah atas dan belakang 

(dorso kranial) dengan hati-hati untuk membantu mencegah 

terjadinya inversion uteri. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-
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40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan menunggu hingga 

kontraksi berikut mulai. 

Jika uterus tidak berkontraksi, meminta ibu atau seorang 

anggota keluarga untuk melakukan rangsangan putting susu. 

37) Setelah plasenta terlepas, meminta ibu untuk meneran sambil 

menarik tali pusat kea rah bawah dan kemudian kea rah atas, 

mengikuti kurva jalan lahir sambil meneruskan tekanan 

berlawan arah pada uterus. 

a) Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga 

berjarak sekitar 5-10 cm dari vulva. 

i. Jika plasenta tidak lepas setelah melakukan penegangan 

tali pusat selama 15 menit: 

(a) Mengulangi pemberian oksitosin 10 unit I.M. 

(b) Menilai kandung kemih dan dilakukan kateterisasi 

kandung kemih dengan menggunakan teknik aseptic 

jika perlu. 

(c) Meminta keluarga untuk menyiapkan rujukan. 

(d) Mengulangi penegangan tali pusat selama 15 menit 

berikutnya. 

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

menit sejak kelahiran bayi. 
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38)  Jika plasenta terlihat di introitus vagina, melanjutkan 

kelahiran plasenta dengan dua tangan dan dengan hati-hati 

memutar plasenta hingga selaput ketuban terpilin. Dengan 

lembut perlahan melahirkan selaput ketuban tersebut. 

a) Jika selaput ketuban robek, memakai sarung tangan 

disinfeksi tingkat tinggi atau steril dan memeriksa vagina 

dan serviks ibu dengan seksama. Menggunakan jari-jari 

tangan atau klem atau forceps disinfeksi tingkat tinggi atau 

steril untuk melepaskan bagian selaput yang tertinggal. 

39) Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan 

masase uterus, meletakan telapak tangan di fundus dan 

melakukan masase dengan gerakan melingkar dengan lembut 

hingga uterus berkontraksi (fundus menjadi keras). 

40) Memeriksa kedua sisi plasenta baik yang menempel ke ibu 

maupun janin dan selaput ketuban untuk memastikan bahwa 

plasenta di dalam kantung plastic atau tempat khusus. 

41) Mengevaluasi adanya laserasi pada vagina dan perineum dan 

segera menjahit laserasi yang mengalami perdarahan aktif. 

i. Melakukan Prosedur Pasapersalinan 

42) Menilai ulang uterus dan memastikannya berkontraksi dengan 

baik. 



47 
 

ASUHAN KEBIDANAN BERKELANJUTAN..., Devi Rizkia Inayah, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2019 
 

43) Mencelupkan kedua tangan yang memakai sarung tangan ke 

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

bersarung tangan tersebut dengan air disinfeksi tingkat tinggi 

dan mengeringkannya dengan kain bersih dan kering. 

44) Menempatkan klem tali pusat disinfeksi tingkat tinggi atau steril 

atau mengikatkan tali disinfeksi tingkat tinggi dengan simpul 

mati kelilin tali pusat sekitar 1 cm dari pusat. 

45) Mengikat satu lagi simpul mati di bagian pusat yang 

berseberangan dengan simpul mati yang pertama. 

46) Melepaskan klem bedah dan meletakkannya ke dalam larutan 

klorin 0,5 %. 

47) Menyelimuti kembali bayi dan menutupi bagian kepalanya. 

Mmemastikan handuk atau kainnya bersih atau kering. 

48) Menganjurkan ibu untuk memulai pemberian ASI. 

49) Melanjutkan pemantauan kontraksi uterus dan perdarahan 

pervaginam : 

a) 2-3 kali dalam 15 menit pertama pacapersalinan. 

b) Setiap 15 menit pada 1 jam pertama pascapersalinan. 

c) Setiap 20 – 30 menit pada jam kedua pascapersalinan. 

d) Jika uterus tidak kontraksi dengan baik laksanakan 

perawatan yang sesuai untuk menatalaksanaan tonia uteri. 
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e) Jika ditemukan laserasi yang memerlukan penjahitan, 

lakukan penjahitan dengan anestesi local dan menggunakan 

teknik yang sesuai. 

50) Mengajarkan pada ibu/keluarga bahgaimana melakukan massase 

uterus dan memeriksa kontraksi uterus. 

51) Mengevaluasi kehilangan darah. 

52) Memeriksa tekanan darah, nadi dan kandung kemih setiap 15 

menit selama satu jam perttama pascapersalinan dan setiap 30 

menit jam kedua setelah pascapersalinan. 

a) Memeriksa temperatur tubuh ibu sekali setiap jam kedua 

jam pertama pascapersalinan 

b) Melakukan tindakan yang sesuai untuk temuan yang tidak 

normal. 

53) Menempatkan semua pralatan di dalam larutan klorin 0,5 % 

untuk dekontaminasi (10 menit ). Mencuci dan membilas 

peralatan setelah dekontaminasi. 

54) Mebuang bahan-bahan yang terkontaminasi ke dalam tempat 

sampah yang sesuai. 

55) Membersihkan ibu dengan menggunakan air disinfeksi tinggat 

tinggi. Membersihkan cairan ketuban, lender, dan darah. 

Membantu ibu memakaikan pakaian yang bersih dan kering. 
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56) Memastikan bahwa ibu nyaman. Membantu ibu memberikan 

ASI. Menganjurkan keluarga untuk memberikan minuman dan 

makanan yang diinginkan. 

57) Mendekontaminasi daerah yang digunakan utuk melahirkan 

dengan larutan klorin 0,5 % dan membilas dengan air bersih. 

58) Mencelupkan sarung tangan kotor de dalam larutan klorin 0,5 

%, membalikkan bagian dalam ke luar  dan  merendamnya 

daklam larutan klorin 0,5 % delama 10 menit. 

59) Mencuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir. 

j. Dokumentasi 

60) Melengkapi patograf. 

8. Patograf 

Partograf adalah alat bantu yang digunakan selama persalinan. 

Tujuan utama penggunaan partograg adalah untuk mencatat hasil 

observasi dan kemajuan persalinan dan mendeteksi apakah proses 

persalinan berjalan secara normal. Penggunaan partograf secara rutin 

akan memastikan ibu dan janin telah mendapatkan asuhan persalinan 

secara aman dan tepat waktu. Selain itu, dapat mencegah terjadinya 

penyulit yang dapat mengancam keselamatan jiwa mereka. 

(Prawirohardjo, 2014; hal:315-316) 
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9. Penyulit 

a. Persalinan Lama  

Persalinan yang disebabkan karena 3 faktor yaitu: kelainan tenaga 

(His), kelainan janin dan kelainan jaan lahir.  

b. Malpresentasi dan Malposisi  

Malpresentasi adalah bagian terendah janin yang berada dibawah 

rahim bukan belakang kepala. Malposisi adalah penunjuk 

(presenting part) tidak berada di anterior.  

c. Distosia bahu  

Distosia bahu adalah suatu keadaan kepala yang sudah dilahirkan 

tidak melakukan putar paksi luar dan tertahan akibat adanya tarikan 

yang terjadi antara bahu posterior dengan kepala.  

d. Ketuban Pecah Dini  

Ketuban pecah dini adalah keadaan pecahnya selaput ketuban 

sebelum persalinan. Bila krtuban pecah dini terjadi pada sebelum 

usia kehamilan 37 minggu disebut ketuban pecah dini pada 

kehamilan prematur (Prawirohardjo, 2014).  

C. BAYI BARU LAHIR dan NEONATUS 

1. Definisi Bayi Baru Lahir 

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 h.150). Bayi baru lahir adalah bayi yang 
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baru lahir selama satu jam pertama kelahiran (Marmi, 2015 h.5). Masa 

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

sesudah kelahiran (Marmi, 2015 h.3). Bayi baru lahir dibagi menjadi 2 :  

a. Bayi normal (sehat) memerlukan perawatan biasa.  

b. Bayi gawat (high risk baby) memerlukan penanggulangan khusus, 

misalnya bayi yang mengalami asfiksia dan perdarahan. (Mochtar, 

2012; h.90).  

Disimpulkan, Asuhan bayi baru lahir merupakan asuhan yang diberikan 

kepada bayi bayi setelah kelahiran. Bayi baru lahir normal lahir pada usia 

kehamilan 37-42 minggu dengan berat antara 2500-4000 gram. 

2. Definisi Neonatus 

Neonatus adalah bayi baru lahir sampai dengan usia 28 hari. Pada 

masa tersebut terjadi perubahan yang sangat besar dari kehidupan di dalam 

rahim dan terjadi pematangan organ hampir pada semua sistem 

(Kemenkes RI, 2016). Dalam profil kesehatan Provinsi Jawa Tengah 

disebutkan bahwa neonatal merupakan bayi yang berumur kurang dari 28 

hari (0-28 hari). Sedangkan bayi berumur (0-11 bulan) ( Prabowo, 2017 

h.11). 

3. Ciri-ciri BBL normal 

Bayi baru lahir dikatakan normal jika termasuk dalam kriteria sebagai 

berikut: 

a) Berat badan lahir bayi antara 2500-4000 gram 
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b) Panjang badan bayi 48- 50 cm 

c) Lingkar dada bayi 32 – 34 cm 

d) Lingkar kepala bayi 33 – 35 cm  

e) Bunyi jantung dalam menit pertama 180 kali/menit, kemudian turun 

sampai 140 – 120 kali/menit pada saat abyi berumur 30 menit. 

f) Pernapasan cepat pada menit – menit pertama kira – kira 80 kali/menit 

disertai pernapasan cuping hidung, retraksi suprasternal dan 

intercostal, serta rintihan hanya berlangsung 10 – 15 menit. 

g) Kulit kemerah – merahan dan licin karena jaringan subkutan cukup 

terbentuk dan dilapisi verniks kaseosa.  

h) Rambut lanugo telah hilang, rambut kepala tumbuh baik  

i) Kuku telah agak panjang dan lemas 

j) Genetalian : testis sudah turun (pada bayi laki-laki) dan labiamayora 

telah menutupi labia minora (pada bayi perempuan)  

k) Refleks isap, menelan dan moro telah terbentuk  

l) Eliminasi, urin dan meconium normalnya keluar pada 24 jam pertama. 

Mekonium memiliki karakteristik hitam kehijauan dan lengket 

(Sondakh,2013;Hal.150) 
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4. Manajemen Bayi Baru Lahir Normal 

Menurut JNPK KR (2008; h.126), manajemen bayi baru lahir 

normal, yaitu: 

Melakukan penilaian apakah bayi cukup bulan, air ketuban jernih 

(tidak bercampur meconium), bayi menangis atau bernapas, dan tonus otot 

bayi baik. Kemudian melakukan asuhan bayi baru lahir dengan cara:  

a. Menjaga kehangatan bayi 

b. Membersihkan jalan napas 

c. Mengeringkan dan tetap menjaga kehangatan 

d. Memotong dan mengikat tali pusat tanpa membubuhi apapun  

Tali pusat di potong sebelum atau sesudah plasenta lahir tidak begitu 

menentukan dan tidak akan mempengaruhi bayi, kecuali pada bayi 

kurang bulan. Apabila bayi lahir menangis, maka tali pusat segera di 

potong untuk memudahkan melakukan tindakan resusitasi pada 

bayi.Tali pusat di potong 5 cm dari dinding perut bayi dengan gunting 

steril dan diikat dengan pengikat steril.Apabila masih terjadi 

perdarahan dapat di buat ikatan baru.Luka tali pusat di bersihkan dan 

di rawat dengan alkohol 70% atau povidn iodine 10% serta di balut 

kasa steril. (Prawirohardjo,2009 h:133) 

e. Melakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dengan cara kontak kulit 

bayi dengan kulit ibu  
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f. Memberikan salep mata antibiotika tetrasiklin 1% pada kedua mata 

Di  beberapa  Negara  perawatan  mata  bayi  baru  lahir  ecara  hokum  

diharuskan  untuk  mencegah  terjadinya  oftaalmia  neonatorium. Di 

daerah  dimana  prevelensi  gonoreatinggi,  setiap  bayi  baru  lahir  

perlu di beri salep mata sesudah 5 jam bayi lahir. Pemberian obat mata   

eritromisin   0,5%   atau   tetrasiklin   1%   dianjurkan   untuk   

mencegah  penyakit  mataa  karena  klamidia  (penyakit  menular  

seksual). (Prawirohardjo,2009 h:133) 

g. Memberikan suntikan vitamin K1 1 mg intramuscular, di paha kiri 

anterolateral. Kejadian perdarahan karena defisiensi vitamin K pada 

bayi baru lahir dilaporkan cukupp tinggi, berkisar 0,25-0,5%. Untuk 

mencegah terjadinya perdarahan tersebut, semua bayi baru lahir 

normal dan cukupp bulan perlu diberi vitamin K peroral 1 mg/hari 

selama 3 hari, sedangkan resiko tinggi di beri vitamin K perenteral 

dengan dosis 0,5-1 mg I.M (Prawirohardjo,2009 h:133). 

h. Memberikan imunisasi Hepatitis B 0,5 ml intramuscular di paha kanan 

anterolateral. 

Pemeriksaan fisik pada bayi meliputi :  

a. Telinga, Periksa dalam hubungan letak dengan mata dan kepala  

b. Mata periksa tanda – tanda infeksi, yakni pus  
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c. Hidung dan mulut periksa normalkah bibir dan langitan, periksa 

adanya sumbing, refleks hisap dinilai dengan mengamati bayi pada 

saat menyusu badan. 

d. Leher di priksa adakah pembengkakan dan gumpalan.  

e. Dada di priksa bentuk, putting, bunyi jantung  

f. Bahu, lengan, dan tangan di priksa gerkan normal dan jumlah Jari.  

g. Sistem syaraf di priksa adanya refleks Moro, lakukan rangsangan 

dengan suara keras, yaitu pemerisaan bertepuk tangan. 

h. Perut di priksa bentuk, penonjolan sekitar tali pusar pada saat 

menangis, perdarahan tali pusat, lembek (pada saat tidak menangis), 

tonjolan  

i. Kelamin laki-laki di priksa testis berada pada skrotum, penis berlubang 

dan pada ujung letak lubang.  

j. Kelamin perempuan di priksa vagina berlubang, Uretra berlubang , 

Labia minor dan labia mayor.  

k. Tungkai dan kaki di priksa Gerakan normal, Tampak normal, Jumlah  

l. Punggung dan anus di priksa Pembengkakan atau ada cekungan, Ada 

lubang anus.  

m. Kulit dipriksa Verniks (tidak perlu dibersihkan karena menjaga 

kehangatan tubuh bayi, Warna, Pembengkkan atau bercak-bercak 

hitam, Tanda-tanda lahir 
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n. Konseling : 

1) Jaga kehangatan bayi  

2) Pemberian ASI  

3) Perawatan tali pusat 

5. Inisiasi Menyusui Dini (IMD) 

Pada tahun 1992 WHO/UNICEF mengeluarkan protokol tentang 

IMD sebagai salah satu dari Evidence for the ten steps to succesful 

breastfeeding yang harus diketahui oleh setiap tenaga 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.  

Manfaat IMD bagi bayi adalah membantu stabilisasi pernapasan, 

mengendalikan suhu tubuh bayi lebih baik dibandingkan dengan 

inkubator, menjaga kolonisasi kuman yang aman untuk bayi dan 

mencegah infeksi nosokomial. Kadar bilirubin bayi juga lebih cepat 

normal karena pengeluaran mekonium lebih cepat sehingga dapat 

menurunkan insiden ikterus bayi baru lahir (Prawirohardjo, 2014). 

6. Perawatan lain-lain 

a) Lakukan perawatan tali pusat. 

1) Pertahankan  sisa  tali  pusat  dala  keadaaan  terbuka  agar  terkena  

udara  dan  ditutupi  dengan  kain  bersih  secara  longgar.  
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2) Jika  tali  pusat  terkena  kotoran  atau  tinja,  dicuci  dengan sabun 

dan air bersih, kemudian dikeringkan sampia benar-benar kering. 

b) Dalam waktu 24 jam dan sebelum ibu dan bayi dipulangkan ke rumah, 

diberikan imunisasi BCG, polio, dan hepatitis B.  

c) Orangtua dianjurkan tanda-tanda bahaya  bayi  dan  mereka  diberitahu  

agar  merujuk  bayi  dengan  segera  untuk  perawatan  lebih lanjut jika 

ditemui hal-hal berikut:  

1) Pernfasan: sulit atau lebih dari 60 kali/menit. 

2) Warna:  kuning  (terutama  pda  24  jam  pertama),  biru,  atau  

pucat. 

3) Tali  pusat:  merah,  bengkak,  keluar  caiiran  (nanah),  bau  busuk, 

berdarah.  

4) Infeksi:  suhu  menngkat,  merah,  bengkak,  keluar  cairan  

(nanah), bau busuk, pernafasan sulit.  

5) Feses  atau  kemih:  tidak  berkemih  dalam  24  jam,  feses  

lembek, sering kejang, tidak bisa tenang, menangis terus menerus. 

d) Orangtua   dianjurkan   cara   merwat   bayi   dan   melakukan   

perawatn harian untuk bayi baru lahir, meliputi:  

1) Pemberian  ASI  sesuai  dengan  kebutuhan  setiap  2-3  jam,  mulai 

dari hari pertama. 

2) Menjaga  bayi  dalam  keadaan  bersih,  hangat  dan  kering,  serta 

mengganti popok.  
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3) Menjaga tali pusat dalam keadaan bersih dan kering.  

4) Menjaga keamanan bayi terhadap trauma dan infeksi. 

7. Adaptasi Fisiologis Bayi Baru Lahir 

a. Adaptasi Pernapasan  

Pernapasan pertama pada bayi normal terjadi dalam waktu 30 detik  

sesudah kelahiran. Pernapasan ini timbul sebagai akibat aktivitas 

normal sistem saraf pusat dan perifer yang dibantu oleh beberapa 

rangsangan lainnya. (Sondakh, 2013; h. 151).  

b. Adaptasi Kardiovaskuler  

1) Denyut nadi berkisar 120-160 kali/menit saat bangun dan 100 

kali/menit saat tidur.  

2) Rata-rata tekanan darah adalah 80/46 mmHg dan bervariasi sesuai 

dengan ukuran dan tingkat aktivitas bayi.  (Sondakh, 2013; h. 152).  

c. Adaptasi Neurologis  

1) Sistem neurologis bayi secara anatomi atau fisiologis belum 

berkembang sempurna.  

2) Bayi baru lahir menunjukkan gerakan-gerakan tidak terkoordinasi, 

pengaturan suhu yang labil, kontrol otot yang buruk, mudah 

terkejut, dan tremor pada ekstremitas.  

3) Perkembangan neonatus terjadi cepat. Saat bayi tumbuh, perilaku 

yang  lebih kompleks (misalnya: kontrol kepala, tersenyum, dan 

meraih dengan tujuan) akan berkembang.  
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4) Refleks bayi baru lahir merupakan indikator penting perkembangan 

normal (Sondakh, 2013; h.153-154).  

d. Adaptasi  Gastrointestinal  

1) Enzim-enzim digestif aktif saat lahir dan dapat menyokong 

kehidupan ekstrauterin pada kehamilan 36-38 minggu.  

2) Perkembangan otot dan refleks yang penting untuk menghantarkan 

makanan sudah terbentuk saat lahir.  

3) Pencernaan protein dan karbohidrat telah tercapai, pencernaan, dan  

absorpsi lemak kurang baik karena tidak adekuatnya enzim-enzim 

pancreas dan lipase.  

4) Kelenjar saliva  imatur  saat  lahir;  sedikit  saliva  diolah  sampai  

bayi berusia 3 bulan.  

5) Pengeluaran meconium, yaitu feses berwarna hitam kehijauan, 

lengket,  dan mengandung darah samar, diekskresikan dalam 24 

jam pada 90% bayi baru lahir yang normal.  

6) Variasi besar terjadi di antara bayi baru lahir tentang minat 

terhadap makanan, gejala-gejala lapar, dan jumlah makanan yang 

ditelan pada setiap kali pemberian makanan.  

7) Beberapa bayi baru lahir menyusu segera bila diletakkan pada 

payudara; sebagian lainnya memerlukan 48 jam untuk menyusu 

secara efektif.  
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8) Gerakan acak tangan ke mulut dan menghisap jari telah diamati di 

dalam uterus; tindakan-tindakan ini berkembang baik pada saat 

lahir dan diperkuat dengan rasa lapar (Sondakh, 2013; h.156).  

e. Adaptasi Ginjal  

1) Laju filtrasi glomerulus relatif rendah pada saat lahir disebabkan 

oleh tidak adekuatnya area permukaan kapiler glomerulus.  

2) Sebagian bayi baru lahir berkemih dalam 24 jam pertama setelah 

lahir dan 2-6 kali sehari pada 1-2 hari pertama; setelah itu, mereka 

berkemih 5-20 kali dalam 24 jam (Sondakh, 2013; h.156).  

f. Adaptasi Hati  

1) Selama kehidupan janin dan sampai tingkat tertentu setelah lahir, 

hati terus membantu pembentukan darah.  

2) Selama periode neonatus, hati memproduksi zat yang essensial 

untuk pembekuan darah.  

3) Penyimpanan zat besi ibu cukup memadai bagi bayi sampai 5 bulan   

kehidupan ekstrauterin; pada saat ini, bayi baru lahir menjadi 

rentan terhadap defisiensi zat besi.  

4) Hati juga mengontrol jumlah bilirubin tak terkonjugasi yang 

bersirkulasi, pigmen berasal dari hemoglobin dan dilepaskan 

bersamaan dengan pemecahan darah merah.  

5) Bilirubin tak terkonjugasi dapat meninggalkan system vascular dan 

menembus jaringan ekstravaskular lainnya (misalnya: kulit, sclera, 

dan membrane mukosa oral) mengakibatkan warna kuning yang 

disebut  jaundice atau ikterus (Sondakh, 2013; h. 157). 
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g. Adaptasi Imun  

1) Bayi baru lahir tidak dapat membatasi organisme penyerang di 

pintu masuk.  

2) Imaturitas jumlah sistem pelindung secara signifikan meningkatkan 

risiko infeksi pada periode bayi baru lahir.  

a) Respons inflamasi berkurang, baik secara kualitatif maupun 

kuantiatif.  

b) Fagositosis lambat.  

c) Keasaman lambung dan produksi pepsin dan tripsin belum 

berkembang sempurna sampai usia 3-4 minggu.  

d) Imunoglobulin A hilang dari saluran pernapasan dan 

perkemihan,  kecuali jika bayi tersebut menyusu ASI, IgA juga 

tidak terdapat dalam saluran GI.   

3) Infeksi merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas 

selama periode neonatus (Sondakh, 2013; h. 157). 

8. Pemeriksaan Neurologis 

Menurut Sondakh (2013); h. 163 , pemeriksaan neurologis meliputi : 

a)  Refleks Moro/Terkejut  

Apabila  bayi  diberi  sentuhan  mendadak  terutama  dengan  jari  dan 

tangan, maka akan menimbulkan gerak terkejut. 
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b) Refleks Menggenggam/ plamer grasping 

Apabila telapak tangan bayi disentuh dengan jari pemeriksa, maka ia 

akan berusaha menggenggam jari pemeriksa.  

c) Refleks Rooting/ Mencari  

Apabila pipi bayi disentuh oleh jari pemeriksa, maka ia akan menoleh 

dan mencari sentuhan itu.   

d) Reflek Merangkak/ Walking 

Bayi akan berusaha untuk merangkak kedepan engan kedua tangan dan 

kaki bila diletakan telungkup pada permukaan datar. 

e) Refleks Menghisap/Sucking Reefleks 

Apabila bayi diberi dot/putting, maka ia akan berusaha untuk 

menghisap. 

f) Reflek Menelan/ Swallowing 

BBL menelan berkordinasi dengan menghisap bila cairaan ditaruh 

dibelakang lidah. 

g) Reflek Babinski 

Jari jari kaki bayi akan hiperekstensi dan terpisah seperti kipas dari 

dorsofleksi ibu jari kaki bila satu sisi kaki digosok dari tumit keatas 

melintasi bantalan kaki. 
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h) Glabella Refleks 

Apabila bayi disentuh pada daerah os glabella dengan jari tangan 

pemeriksa, maka ia akan mengerutkan keningnya dan mengedipkan 

matanya. 

i) Gland Refleks  

Apabila bayi disentuh pada lipatan paha kanan dan kiri, maka ia 

berusaha mengangkat kedua pahanya. 

j) Tonick Neck Refleks  

Apabila bayi diangkat dari tempat tidur (digendong), maka ia akan 

berusaha mengangkat kepalanya 

9. Kunjungan Neonatus  

Kunjungan neonatal menurut Marmi dan Rahardjo (2015;hal. 32) : 

a. KN - 1: Pada saat bayi berumur 6 – 48 jam  

1) Pencegahan Hipotermi  

2) Menilai tanda-tanda pernafasan, denyut jantung dan suhu badan  

3) Perawatan tali pusat  

4) Pemberian ASI awal  

b. KN – 2: Pada saat bayi berumur 3-7 hari 

1) Keadaan Bayi 

2) Bagaimana pemberian ASI Eksklusif  

3) Melihat adanya kuning (Ikterus) pada bayi  

4) Perawatan tali pusat  
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c. KN – 3: Pada saat bayi berumur 8-28 hari 

1) Tali pusat lepas setelah kunjungan 2 minggu pasca persalianan  

2) Memastikan bayi mendapatkan ASI cukup  

3) Pemberian Imunisasi  

10. Tanda Bahaya Bayi Baru Lahir 

Menurut  Mochtar  (2012);  h.N-36,  Tanda  bahaya  yang  harus  di 

waspadai pada bayi baru lahir adalah :  

a. Pernapasan: Sulit atau lebih dari 60 kali per menit.  

b. Kehangatan: Terlalu panas (> 38°C atau terlalu dingin <36°C).  

c. Warna: Kuning (terutama pada 24 jam pertama), biru atau pucat, 

memar. 

d. Pemberian makan: Hisapan lemah, mengantuk berlebihan, banyak 

muntah.  

e. Tali Pusat: Merah, bengkak, keluar cairan, bau busuk, berdarah.  

f. Infeksi: Suhu meningkat, merah, bengkak, keluar cairan (nanah). Bau 

busuk, pernapasan sulit.  

g. Tinja/ Kemih: Tidak berkemih dalam 24 jam, tinja lembek, sering, 

hijau tua, ada lendir atau darah pada tinja.  

h. Aktivitas: Menggigil, atau tangis tidak biasa, sangat mudah 

tersinggung, lemas, terlalu mengantuk, lungai, kejang, kejang halus, 

tidak bisa tenang, menangis terus menerus. 
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11. Komplikasi Pada Bayi Baru Lahir (BBL) 

a. Asfiksia Neonatorum (Apnea Neonatorum) 

Asfiksia neonatorum adalah keadaan dimana bayi yang baru dilahirkan 

tidak segera bernapas secara spontan dan teratur setelah dilahirkan 

(Mochtar, 2012 h.291). 

b. Penyakit dan Trauma pada Bayi Baru Lahir 

1) Respiratory Disstress Syndrome (RDS) 

2) Gangguan Retina (Retinopathy of Prematurity) 

3) Sindrom Aspirasi Mekoneum (SAM) 

4) Gangguan Perdarahan pada Bayi (Hemorragic Disease of the 

Newborn) 

5) Trauma Pada Bayi Baru Lahir 

6) Perdarahan Intrakranial 

7) Perdarahan Intra-Abdominal (Mochtar, 2012 h.294). 

c. Kelainan Kongenital (Malformasi Kongenital) 

Malformasi kongenital adalah kelainan dalam pertumbuhan janin yang 

terjadi sejak konsepsi dan selama dalam kandungan. 

1) Kelainan kongenital dari sudut obstetrik dan pediatrik 

a) Hidrosefalus 

b) Mongolism (Sindrom Down) 

c) Anensefalus 

d) Kelainan kongenital lainnya (Mochtar, 2012; h.298) 
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d. Penyakit-Penyakit dalam Masa Neonatal 

1) Infeksi neonatus 

2) Ikterus neonatorum 

e. 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 h.305). 

D. NIFAS dan Menyusui 

1. Definisi  

Periode pascapartum/masa nifas adalah masa dari kelahiran 

plasenta dan selaput janin (menandakan akhir periode intrapartum) hingga 

kembalinya traktus reproduksi wanita pada kondisi tidak hamil (Varney, 

2008;hal 958). 

2. Menurut Sulistyawati (2009), nifas dibagi dalam 3 periode: 

a. Puerperium dini merupakan suatu masa pemulihan dimana ibu sudah 

diperbolehkan untuk berdiri dan berjalan-jalan dalam agama Islam 

dianggap bersih setelah 40 hari. 

b. Puerperium intermedial merupakan masa pemulihan secara menyeluruh 

alat-alat genitalia yang lamanya sekitar 6-8 minggu. 
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c. Remote Puerperium 

Merupakan masa yang diperlukan untuk pemulihan dan sehat sempurna, 

terutama apabila selama hamil atau waktu persalinan mempunyai 

komplikasi. Waktu untuk sehat sempurna dapat berlangsung selama 

berminggu-minggu, bulanan bahkan tahunan. 

3. Perubahan Fisiologis Pada Masa Nifas 

a. 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. 

1) 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. 

Sumber: (Saleha, 2009 h.54) 

2) Lochea  

Lochea adalah cairan sekret yang berasal dari cavum  uteri dan 

vagina selama masa nifas. Berikut beberapa jenis lokia yang 

terdapat pasa wanita nifas: 

a) Lochea 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.  
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b) Lochea sanguilenta berwarna merah kuning berisi darah dan 

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

persalinan. 

c) Lochea 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 pasca 

persalinan. 

d) Lochea 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 h.56) 

3) 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 h.56) 

4) Serviks  

Segera setelah berakhirnya kala TU, serviks menjadi sangat 

lembek, kendur, dan terkulai rongga leher serviks bagian luar akan 
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membentuk seperti keadaan sebelum hamil pada saat empat 

minggu postpartum (Saleha, 2009 h.57) 

5) Vagina  

Vagina dan lubang vagina pada permulaan puerperium merupakan 

suatu saluran yang luas berdinding tipis. Secara berangsur-angsur 

luasnya berkurang, tetapi jarang sekali ukuran seoran nulipara 

(Saleha, 2009 h.57) 

6) 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 h.58). 

4. Perubahan tanda-tanda vital 

Beberapa perubahan tanda- tanda vital biasa terlihat jika wanita dalam 

keadaan normal. Peningkatan kecil sementara, baik peningkatan tekanan 

darah sistole maupun diastole dapat timbul dan berlangsung selama sekitar 

empat hari setelah wanita melahirkan. 

a. Tekanan darah 

Biasanya tidak berubah, kemungkinan tekanan darah akan rendah 

setelah melahirkan karena ada pendarahan. Tekanan darah tinggi post 

partum dapat menandakan terjadinya preeklampsia postpartum 
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b. Suhu  

Satu hari (24 jam) postpartum suhu badan akan naik sedikit (37,5-

38°C) sebagai akibat kerja kerja keras waktu melahirkan, kehilangan 

cairan, dan kelelahan. Apabila keadaan normal, suhu badan menjadi 

biasa. Biasanya pada hari ke-3 suhu badan naik lagi karena ada 

pembentukan ASI dan payudara menjadi bengkak, berwarna merah 

karena banyaknya ASI. Bila suhu tidak turun kemungkinan adanya 

infeksi pada endometrium, mastitis, traktus genitalis, atau sistem lain. 

c. Nadi 

Denyut nadi normal pada orang dewasa 60-80 x/ menit. Sehabis 

melahirkan biasanya denyut nadi itu akan lebih cepat. 

d. Pernafasan 

Keadaan pernapasan selalu berhubungan dengan keadaan suhu dan 

denyut nadi. Bila suhu nadi tidak normal , pernapasan juga akan 

mengikutinya, kecuali apabila ada gangguan khusus pada saluran 

napas (Vivian, 2010). 

5. Adaptasi Psikologis Masa Nifas 

Beberapa fase pada adaptasi psikologis masa nifas menurut (Maryunani, 

2016 h.382): 

a. Fase taking in 

Periode ketergantungan atau fase dependens 
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b. 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 orangtua yang 

berhasil dan menerima peningkatan tanggung jawab terhadap 

bayinya 

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. 

6. Tujuan Asuhan pada masa nifas 

a. Menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik fisik maupun psikologisnya. 

b. Mendeteksi masalah, mengobati dan merujuk apabila ada komplikasi 

pada ibu maupun pada bayinya.  

c. Memberikan pendidikan kesehatan mengenai perawatan kesehatan 

diri, nutrisi, KB, cara dan waktu menyusui, imunisasi, serta perwatan 

bayi.  
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d. Memberikan pelayanan KB (Suherni, 2009; h.2) 

7. Kunjungan Nifas  

Kunjungan masa nifas dilakukan paling sedikit empat kali. Kunjungan ini 

bertujuan untuk menilai status ibu dan bayi baru lahir juga untuk 

mencegah, mendeteksi, serta menangani masalah-masalah yang terjadi. 

Kunjungan nifas Menurut (Viviana ,2013;h.94-96) dibagi menjadi tiga: 

a. Kunjungan I (Hari ke-1 sampai hari ke-7)  

a) Pemberian ASI: bidan mendorong pasien untuk memberikan ASI 

secara eksklusif. Cara menyatukan mulut bayi dengan puting susu, 

mengubah-ubah posisi, mengetahui cara memeras ASI dengan 

tangan seperlunya, atau dengan metode-metode untuk mencegah 

nyeri puting dan perawatan putting.  

b) Perdarahan: bidan mengkaji warna dan banyaknya atau jumlah 

yang semestinya, adakah tanda-tanda perdarahan yang berlebihan, 

yaitu nadi cepat dan suhu naik. Uterus tidak keras dan TFU 

menaik. Kaji pasien apakah bisa masase uterus dan ajari cara 

memasase uterus agar uterus bisa mengeras. Periksa pembalut 

untuk memastikan tidak ada darah berlebihan. 

c) Involusi uterus, bidan mengkaji involusi uterus dan beri penjelasan 

kepada pasien mengenai involusi uterus. 

d) Pembahasan tentang kelahiran: kajiperasaan ibu dan adakah 

pertanyaan tentang proses tersebut. 
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e) Bidan mendorong ibu untuk memperkuat ikatan batin antara ibu 

dan bayi (keluarga), pentingnya sentuhan fisik, komunikasi, dan 

rangsangan. 

f) Bidan memberikan penyuluhan mengenai tanda-tanda bahaya baik 

bagi ibu maupun bayi dan rencana menghadapi keadaan darurat. 

b. Kunjungan II (hari ke-8 sampai hari ke-28)  

1) Diet: bidan memberikan informasi mengenai makanan yang 

seimbang, banyak mengandung protein, makanan berserat dan air 

sebanyak 8-10 gelas per hari untuk mencegah komplikasi. 

Kebutuhan akan jumlah kalori yang lebih besar per hari untuk 

mendukung laktasi, kebutuhan akan makanan yang mengandung 

zat besi, suplemen dan folat, serta vitamin A jika diindikasikan. 

2) Kebersihan perawatan diri sendiri: bidan menganjurkan pasien 

untuk menjaga kebersihan diri, terutama puting susu dan perineum  

3) Senam: bidan mengajarkan senam kegel, serta senam perut yang 

ringan tergantung pada kondisi ibu dan tingkat diastasis . 

4) Kebutuhan akan istirahat:bidan menganjurkan untuk cukup tidur 

ketika bayi sedang tidur, meminta bantuan anggota keluarga untuk 

mengurusi pekerjaan rumah tangga  

5) Bidan mengkaji adanya tanda- tanda post partum blues 
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6) Keluarga berencana: pembicara awal tentang kembalinya masa 

subur dan melanjutkan hubungan seksual setelah selesai masa 

nifas, kebutuhan akan pengendalian kehamilan  

7) Tanda-tanda bahaya: bidan memberitahu kapan dan bagaimana 

menghubungi bidan jika ada tanda-tanda bahaya, misalnya pada 

ibu dengan riwayat preeklampsia atau risiko eklampsia 

memerlukan penekanan pada tanda-tanda bahaya dari 

preeklampsia/ eklampsia  

8) Perjanjian untuk petemuan berikutnya  

c. Kunjungan III (hari ke-29 sampai ke-42)  

Meskipun puerperium berakhir sekitar enam minggu, kebanyakan ahli 

meyakini bahwa untuk menunjukkan lamanya waktu yangdigunakan 

saluran reproduksi wanita untuk kembali ke kondisi tidak hamil 

dimungkinkan untuk dilakukan evauasi normalitas dan akhir 

puerperium pada minggu keempat pascapartum. Pemeriksaan 4-6 

minggu pascapartum sering kali terdiri atas pemeriksaan riwayat 

lengkap fisik dan panggul dalam. Setiap catatan yang ada dalam 

kehamilan harus ditinjau. Selain itu, hal ini yang perlu dikaji pada saat 

kunjungan III, yaitu sebagai berikut:  

1) Penapisan adanya kontraindikasi terhadap metode keluarga 

berencana yang belum dilakukan  
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2) Riwayat tambahan tentang periode waktu sejak pertemuan 

berakhir.  

3) Evaluasi fisik dan panggul spesifik tambahan yang berkaitan 

dengan kembalinya saluran reproduksi dan tubuh pada status tidak 

hamil 

8. Ketidaknyamanan Masa Nifas  

a. Nyeri Setelah Lahir  

Nyeri setelah lahir disebabkan oleh kontaksi dan relaksasi uterus 

berurutan yang terjadi secara terus menerus.  

b. Keringat berlebih  

Wanita pascapartum mengeluarkan keringat berlebih karena tubuh 

menggunakan rute ini dan diuresis untuk mengeluarkan kelebihan 

cairan interstial yang disebabkan oleh peningkatan normal cairan 

intraselular selama kehamilan. 

c. Pembesaran payudara  

Hal ini terjadi saat pasokan air susu meningkat, pada sekitar hari 

ketiga pascapartum baik pada ibu menyusui atau tidak menyusui, dan 

berakhir sekitar 24 hingga 48 jam.  

d. Nyeri perineum  

Beberapa tindakan kenyamanan perineum dapat meredakan 

ketidaknyamanan atau nyeri akibat laserasi atau episiotomy dan 

jahitan laserasi atau episiotomy tersebut.  
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e. Konstipasi  

Konstipasi terjadi karena longgarnya dinding abdomen dan oleh 

ketidaknyamanan jahitan robekan perineum derajat 3 atau 4.  

f. Hemoroid 

Wanita mengalami hemoroid mungkin merasakan nyeri selama 

beberapa hari (Varney, 2007;h. ). 

9. Tanda Bahaya Masa Nifas 

a. Perdarahan  pervaginam yang melebihi 500 ml setelah persalinan atau 

yang tiba-tiba keluar banyak.  

b. Pengeluaran cairan dari pervaginam yang berbau busuk.  

c. Sakit  kepala yang  hebat, pandangan kabur dan nyeri pada ulu hati.  

d. Pembengkakan yang tejadi pada wajah dan ekstremitas.  

e. Ibu mengalami demam, muntah, rasa sakit pada waktu buang air kecil 

ataupun merasa tidak enak badan (Bakhiyatun, 2009; h.115-117). 

10. Komplikasi 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; h.95): 

a. Infeksi Puerperalis 

Infeksi puerperalis adalah infeksi pada traktus genitalia setelah 

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

(Saleha, 2009 ; h.96). 

b. Perdarahan dalam Masa Nifas 

Penyebab perdaraan dalam masa nifas adalah sebagai berikut: 

1) Sisa plasenta dan polip plasenta 

2) Endometritis puerperalis 

3) Sebab sebab fungsional 

4) Perdarahan luka (Saleha, 2009; h.100). 

c. 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; h.101). 

d. 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; h.102). 

E. PERENCANAAN KB 

1. Definisi 

Keluarga Berencana (KB) merupakan suatu usaha menjarangkan 

atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan menggunakan 
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kontrasepsi (Sulistyaningsih, 2013 h.13). Tujuan umum keluarga 

berencana dalah membentuk keluarga kecil yang sesuai dengan kekuatan 

sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara mengatur kelahiran anak 

(Mochtar, 2012 h.192). 

2. Macam-macam  

Menurut Cunningham, dkk (2013) terdapat beberapa macam alat 

kontrasepsi seperti : 

a. Kontasepsi Hormonal : 

1) Kontrasepsi esterogen dan progrestin 

Kontrasepsi oral yang dikombinasikan seperti pil kombinasi, dan 

suntik kombinasi   

2) Kontrasepsi progesteron : 

Merupakan kontrasepsi yang hannya mengandung progestin 

seperti minipil, suntik, implant. 

b. Alat Kontrasepsi Dalam Rahin (AKDR):  

Alat kontrasepsi dalam rahim adalah alat yang mengandung gelang-

gelang tembaga yang berpilin membentuk sebuah benang dan 

diletakkan ke fundus miometrium. 

c. Metode Barier  

1) Kondom Pria  

Merupakan alat kontrasepsi yang efektif dan angka kegagalan 

pada pasangan cukup rendah. 
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2) Kondom Wanita  

Merupakan alat kontrasepsi wanita yang dipasang didalam vagina 

dimana selubung polyurethane dengan satu cincin polyurethane 

fleksibel pada masing-masing ujung.  

3) Spermisida  

Kontrasepsi ini dipasarkan dalam berbagai bentuk seperti gel, 

krim, supositoria, dan busa aerosol. 

4) Diafragma  

Diafragma terdiri dari kubah lateks sirkular dengan berbagai 

diameter yang diperkuat oleh pegas logam yang dibungkul lateks, 

metode ini efektif jika digunakan dalam kombinasi gel atau krim 

spermisida.    

d. Metode Masa Subur 

1) Metode hari-hari standar  

Penggunaan metode ini dengan menghindari hubungan seksual 

yang tidak terlindungi selama siklus hari ke 8 sampai ke 19. 

2) Metode kalender 

Metode ini memerlukan perhitungan jumlah hari hari siklus 

menstruasi terpendek dan terpanjang selama jangka waktu 6 

sampai 12 bulan. 
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3) Metode suhu basal 

Metode ini bergantung pada perubahan kecil peningkatan sebesar 

0,4 derajat farhenheit yang terus menerus pada suhu tubuh basal 

yang biasanya terjadi tepat sebelum ovulasi. 

4) Metode mukus serviks  

Metode ini bergantung pada perubahan jumlah dan kualitas 

mukus serviks pada waktu yang berbeda dalam siklus menstruasi. 

5) Metode simtotermal 

Metode ini menggabungkan penggunaan perubahan mukus 

serviks awitan masa subur, perubahan pada suhu tubuh basal 

akhir masa subur dan perhitungan untuk memperkirakan waktu 

ovulasi. 

e. Laktasi  

Metode ini menggunakan kontrasepsi esterogen-progresteron yang 

dapat menurunkan jumlah dan durasi produksi ASI. 

f. Kontrasepsi Darurat  

Metode kontrasepsi darurat ini mencakup KOK, produk progestin 

saja, AKDR yang mengandung tembaga dan mifepriston.  

(Cunningham dkk,2013). 
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3. Tinjauan tentang implant 

a. Definisi  

Kontrasepsi yang populer dengan nama susuk KB ini berisi 

progestinyang memiliki efektivitas yang cukup tinggi dengan angka 

kegagalan kurang dari 1 kegagalan dalamsetiap 100 wanita/ tahun 

untuk 5 tahun pertama (Yuhedidan Kurniawati, 2015: 83).Implan 

adalah alat kontrasepsi yang berbentuk batang dengan panjang sekitar 

4 cm yang didalamnya terdapat hormon progesteron, implan ini 

kemudian dimasukkan didalam kulit bagian lengan atas 

(Purwoastutidan Mulyani, 2015:203). 

b. Cara Kerja 

Cara kerja implan menurut Saifuddin (2010: MK-29), adalah menekan 

ovulasi, menganggu proses pembentukan endometrium sehingga sulit 

terjadi implantasi, mengentalkan lendir serviks sehingga sulit dilalui 

sperma, mengurangi transportasi sprema. Menurut Affandi (2012: 

MK-58), mekanisme kerja implan yaitu implan mencegah terjadinya 

kehamilan melalui berbagai cara sama halnya dengan mekanisme 

kerja kontrasepsi yang mengandung progestin pada umumnya, 

mekanisme utamanya adalah menebalkan lendir serviks sehingga 

tidakbisa dilewati oleh sperma, perubahan terjadi setelah pemasangan 

implan progestin menekan pengeluaran FSH dan LH dari hipotalamus 

dan hipofisis, levonogestrel yang terkandung pada kapsul implan 
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menekan lonjakan LH agar tidak terjadi ovulasi, penggunaan 

progestin dalam jangka panjang dapat menyebabkan hipotropisme 

pada endometrium sehingga dapat menganggu proses implantasi. 

c. Cara Kerja 

Menurut The NSW Ministry of Health (2013), implan adalah metode 

yang sangat efektif untuk mencegah kehamilan lebih dari 99,9% 

efektif. Menekan ovulasi, menganggu proses pembentukan 

endometrium sehingga sulit terjadi implantasi, mengurangi 

transportasi sperma, lendir serviks menjadi kental(Tresnawati, 2013: 

125) 

d. Keuntungan 

Saifuddin (2010), menyatakan bahwa keuntungan implan dibagi atas 

dua yaitu keuntungan sebagai kontrasepsi dan non kontrasepsi. 

Adapun keuntungan implan sebagai kontrasepsi menurut Yuhedi dan 

Kurniawati (2013: 105), yaitu daya guna tinggi, perlindungan jangka 

panjang (sampai 5 tahun), pengembalian tingkat kesuburan yang cepat 

setelah pencabutan, tidak memerlukan pemeriksaan dalam, bebas dari 

pengaruh estrogen, tidak mengganggu kegiatan senggama, tidak 

mengganggu ASI, klien hanya perlu kembali ke klinik bila ada 

keluhan, dapat dicabut setiap saat sesuai dengan kebutuhan. 

Keuntungan nonkontrasepsi yaitu mengurangi rasa nyeri dan jumlah 
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darah haid serta menurunkan angka kejadian endometriosis 

(Saifuddin, 2010). 

e. Kerugian 

Kerugian implanmenurutTresnawati (2013: 124), yaitu tidak 

memberikan efek protektif terhadap penyakitmenular seksual, 

termasuk AIDS, membutuhkan tindak pembedahan minor untuk 

insersi dan pencabutan, akseptor tidak dapat menghentikan sendiri 

pemakaian kontrasepsi ini sesuai keinginanakan tetapi harus pergi ke 

klinik untuk pencabutan, memiliki semua 23 resiko sebagai layaknya 

setiap tindak bedah minor (infeksi, hematoma dan perdarahan), pada 

kebanyakan klien dapat menyebabkan terjadinya perubahan pola haid. 

Keluhan-keluhan yang mungkin berhubungan dengan pemakaian 

susuk norplan seperti peningkatan/penurunan berat badan, dermatitis 

atau jerawat(Saifuddin, 2010). 

f. Indikasi 

Indikasi implan menurut Yuhedi dan Kurniawati (2013: 105), adalah 

wanita usia reproduksi, wanita nulipara atau yang sudah mempunyai 

anak atau yang belum mempunyai anak, wanita yang menghendaki 

kontrasepsi jangka panjang dan yang memiliki efektivitas yang tinggi, 

wanita yang setelah keguguran dan setelah melahirkan, yang 

menyusui atau tidak menyusui, wanita yang tidak menginginkan anak 

lagi tapi menolak untuk sterilisasi, wanita yang tekanan darahnya 
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kurang dari 180/110 mmHg, wanita yang sering lupa meminum pil 

kontrasepsi. 

g. Kontra indikasi 

Kontraindikasi menurut Tresnawati(2013: 123), yaitu ibu dengan berat 

badan > 70 kg, hamil atau diduga hamil, perdarahan pervaginam yang 

belum jelas penyebabnya, kanker payudara atau riwayat kanker 

payudara, tidak dapat menerima perubahan pola haid yang terjadi, 

menderita mioma uterus, penyakit jantung, hipertensi, diabetes 

militus, penyakit tromboemboli, gangguan toleransi glukosa. 

h. Waktu yang tepat untuk menggunakan 

Menurut Affandi(2012: MK-67), adapun waktu yang tepat untuk 

memulai menggunakan implanantara lain: 

1) Setiap saat selama siklus haid hari ke-2 sampai hari ke-7 tidak 

diperlukan metode kontrasepsi tambahan. 

2) Insersi dapat dilakukan setiap saat, asal saja diyakini tidak terjadi 

kehamilan. Bila diinsersi setelah hari ke-7 siklus haid, klien jangan 

melakukan hubungan seksual, atau menggunakan metode 

kontrasepsi lain untuk 7 hari saja. 

3) Bila klien tidak haid, insersi dapat dilakukan setiap saat, asal saja 

diyakini tidak terjadi kehamilan, jangan melakukan hubungan 

seksual atau gunakan metode kontrasepsi lain untuk 7 hari saja. 
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4) Bila menyusui antara 6 minggu sampai 6 bulan pascapersalinan. 

Insersi dapat dilakukan setiap saat. Bila menyusui penuh, klien 

tidak perlu memakai metode kontrasepsi lain. 

5) Bila setelah 6 minggu melahirkan dan telah terjadi haid kembali, 

insersi dapat dilakukan setiap saat, tetapi jangan melakukan 

hubungan seksul selama 7 hari atau gunakan metode kontrasepsi 

lain untuk 7 hari. 

6) Bila klien menggunakan kontrasepsi hormonal dan ingin 

menggantinya dengan implan, insersi dapat dilakukan setiap saat, 

asal saja diyakini klien tersebut tidak hamil, atau klien 

menggunakan kontrasepsi terdahulu dengan benar. 

7) Bila kontrasepsi sebelumnya adalah kontrasepsi non hormonal 

(kecuali IUD) dan klien ingin menggantinya dengan implan, 

insersi implan dapat dilakukan setiap saat, asal saja yakini klien 

tidak hamil. Tidak perlu menunggu sampai datangnya haid 

berikutnya. 

8) Bila kontrasepsi sebelumnya adalah IUD dan klien ingin 

menggantinya dengan implan, implan dapat diinsersikan pada saat 

haid hari ke-7 dan klien jangan melakukan hubungan seksual 

selama 7 hari atau gunakan metode kontrasepsi lain untuk 7 hari 

saja. IUD segera dicabut. 

9) Pasca keguguran implan dapat diinsersikan. 
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10) Pasca bersalin implan dapat diinsersikan. 

4. Penapisan  

a. Penapisan Calon Akseptor KB 

1) Penapisan metode kontrasepsi hormonal (pil, suntik, implant) 

Tabel 2.5 Penapisan metode kontrasepsi hormonal 
No Pertanyaan Ya Tidak  

1 Hari pertama haid terakhir 7 hari atau lebih    
2 Menyusui dan kurang dari 6 minggu paska salin   
3 Perdarahan/ perdarahan bercak antara haid setalah senggama   
4 Ikterus pada kulit atau sclera mata   
5 Nyeri kepala hebat   
6 Nyeri hebat pada betis atau gangue visual   
7 Tekanan darah diatas 160 mmHg (sistolis) atau 90 mmHg 

(diastolic) 
  

8 Massa atau benjolan pada payudara   
9 Sedang minum obatobatan epilepsy   

  Sumber: Sri Handayani, 2010; h: 37 

2) Penapisan metode kontrasepsi AKDR 

Tabel 2.6 Penapisan metode kontrasepsi AKDR  
No Pertanyaan Ya Tidak 

1 Hari pertama haid terakhir 7 hari atau lebih   
2 Klien (atau pasangan) mempunyai pasangan seks lain.   
3 Infeksi Menular Seksual (IMS)   
4 Penyakit radang panggl atau kehamilan ektopik   
5 Haid banyak (>1-2 pemblut tiap 4 jam)   
6 Haid lama(>8hari)   
7 Disminorhoe berat yang membutuhkan analgetik atau 

istirahat baring 
  

8 perdarahan/ perdarahan bercak anatara haiid atau setelah 
haid 

  

9 Gejala penyakit jantung vascular atau konginital   
 Sumber: Sri Handayani, 2010; h: 38 

3) Penapisan alat kontrasepsi mantap. 

a) Tubektomi 

Tabel 2.7 Penaapisan metode kontrasepsi Tubektomi 
No Keadaan Klien Ffasilitas Rawat Jalan Fasilitas Rujukan 

1 Keadaan umum 
(anamnesa dan 
oemeriksaan fisik) 

KU baik, tidak ada tanda 
penyakit jantung, paru, 
ginjal. 

DM tidak terkontrol, riwayat 
gangguan pembekuan darah, 
ada tanda penyakit jantung, 
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paru atau ginjal  
2 Keadaan emosi Tenang Cemas, takut  
3 Tekanan darah  <160/100 mmHg >160/100 mmHg 
4 Berat badan 35-85 kg >85 kg;<35 kg 
5 Riwayat operasi 

abdomen/ panggul 
Bekas SC (tanpa perlekatan) Operasi abdomen, 

perlekatan atau terdapat 
kelainan panggul 

6 Riwayat radang 
panggul, kehamilan 
ektopik, apendiksitis 

Pemeriksaan dalam normal Pemeriksaan dalam ada 
kelainan 

7 Anemia Hb ≥8 gr% Hb< 8 gr% 
 Sumber: Sri Handayani, 2010; h: 38 

b) Vasektomi 

Tabel 2.8 Penapisan metode kontraepsi Vasektomi 
No Keadaa klien Fasilitas rawat jalan Fasilitas rujukan 

1 Keadaan umum 
(anamnesa dan 
pemeriksaan fisik) 

KU baik, tidak ada tanda 
penyakit jantung, paru, 
ginjal. 

DM tidak terkontrol, riwayat 
gangguan pembekuan darah, 
ada tanda penyakit jantung, 
paru atau ginjal 

2 Keadaan emosi Tenang Cemas, takut 
3 Tekanan darah <160/100 mmHg ≥160/100 mmHg 
4 Infeksi atau kelainan 

scrotum atau inguinal 
Normal Tanda-tanda infeksi atau ada 

kelainan 
5 Anemia Hb ≥ 8 gr% Hg < 8 gr% 

Sumber: Sri Handayani, 2010; h: 39 
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II. TINJAUAN ASUHAN KEBIDANAN  

Standar asuhan kebidanan adalah acuan dalam proses pengambilan 

keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan wewenang dan 

ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan. Mulai dari 

pengkajian, perumusan diagnosa atau masalah kebidanan, perencanaan, 

implementasi, evaluasi dan pencatatan asuhan kebidanan. 

A. Standar  I : Pengkajian  

1. Pernyataan Standar  

Bidan mengumpulkan semua informasi yang akurat, releva dan lengkap 

dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien.  

2. Kriteria Pengkajian : 

a. Data tepat, akurat dan lengkap  

b. Terdiri dari Data Subyektif (hasil Anamnesa, biodata, keluhan 

utama, riwayat obstetri, riwayat kesehatan dan latar belakang sosial 

budaya). 

c. Data Subyektif (hasil pemeriksaan fisik, psikologis dan 

pemeriksaan penunjang).  

B. Standar  II : Perumusan Diagnosa atau Masalah Kebidanan  

1. Pernyataan Standar  

Bidan menganalisa diagnosa yang diperoleh pada pengkajian, 

menginterpretasikannya secara akurat dan logis untuk menegakkan 

diagnosa dan masalah kebidanan yang tepat 
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2. Kriteria Perumusan diagnosa dan atau Masalah 

a. Diagnosa sesuai dengan nomenkulator Kebidanan  

b. Masalah dirumuskan sesuai dengan kondisi klien  

c. Dapat diselesaikan dengan Asuhan Kebidanan secara mandiri, 

kolaborasi, dan rujukan  

C. Standar  III : Perencanaan  

1. Pernyataan Standar 

Bidan merencanakan asuhan kebidanan berdasarkan diagnosa dan 

masalah yang ditegakkan. 

2. Kriteria Perencanaan 

a. Rencana tindakan disusun berdasarkan prioritas masalah dan kondisi 

klien, tindakan segera, tindakan antisipasi, dan asuhan secara 

komprehensif 

b. Melibatkan klien/pasien dan atau keluarga  

c. Mempertimbangkan kondisi psikologi, sosial budaya klien/keluarga  

d. Memilih tindakan yang aman sesuai kondisi dan kebutuhan klien 

berdasarkan evidance based dan memastikan bahwa asuhan yang 

diberikan bermanfaat untuk klien. 

e. Mempertimbangkan kebijakan dan peraturan yang berlaku, 

sumberdaya serta fasilitas yang ada.  
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D. Standar  IV : Implementasi  

1. Pernyataan Standar  

Bidan melaksanakan rencana asuhan kebidanan secara komprehensif, 

efektif, efisien dan aman berdasarkan evidence based kepada 

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

rehabilitatif. Dilaksanakan secara mandiri, kolaborasi dan rujukan.  

2. Kriteria   

a. Memperhatikan keunikan klien sebagai makluk bio-psiko-sosial-

spiritual-kultural 

b. Setiap tindakan asuhan harus mendapatkan persetujuan dari klien 

atau keluarganya (inform consent) 

c. Melaksanakan tindakan asuhan berdasarkan evidence based 

d. Melibatkan klien/pasien dalam setiap tindakan  

e. Menjaga privacy klien/pasien  

f. Melaksanakan prinsip pencegahan infeksi  

g. Mengikuti perkembangan kondisi klien secara berkesinambungan  

h. Menggunakan sumber daya, sarana dan fasilitas yang ada dan sesuai  

i. Melakukan tindakan sesuai standar  

j. Mencatat semua tindakan yang telah dilakukan  
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E. Standar  V : Evaluasi  

1. Pernyataan Standar 

Bidan melakukan evaluasi secara sistematis dan berkesinambungan 

untuk melihat keefektifan dari asuhan yang diberikan, sesuai dengan 

perubahan perkembangan kondisi klien.   

2. Kriteria Evaluasi  

a. Penilaian dilakukan segera setelah selesai melaksanakan asuhan 

sesuai kondisi klien  

b. Hasil evaluasi segera dicatat dan dikomunikasikan pada klien dan 

keluarga  

c. Evaluasi dilakukan sesuai dengan standar  

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

F. Standar  VI : Pencatatan Asuhan Kebidanan  

1. Pernyataan Standar  

Bidan melakukan pencatatan secara lengkap, akurat, singkat dan jelas 

mengenai keadaan/kejadian yang ditemukan dan dilakukan dalam 

memberikan asuhan kebidanan. 

2. Kriteria Pencatatan Asuhan Kebidanan  

a. Pencatatan dilakukan segera setelah melaksanakan asuhan pada 

formulir yang tersedia (Rekam medis/KMS/Status pasien/buku KIA) 

b. Ditulis dalam bentuk catatan perkembangan SOAP  

c. S adalah data Subyektif, mencatat hasil anamnesa  
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d. O adalah data Obyektif, mencatat hasil pemeriksaan  

e. A adalah hasil Analisa, mencatat diagnosa masalah kebidanan  

f. P adalah penatalaksanaan, mencatat seluruh perencanaan dan 

penatalaksanaan yang sudah dilakukan seperti tindakan antisipatif, 

tindakan segera, tindakan secara komprehensif : penyuluhan, 

dukungan, kolaborasi, evaluasi/follow up dan rujukan. 

(KEPMENKES RI nomor: 938/Menkes/SK/VII/2007). 

 

III. ASPEK HUKUM  

Dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam masyarakat mempunyai 

kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang –undangan kesehatan. Hal ini 

bertujuan untuk melindungi bidan maupun masyarakat secara hukum terhadap 

malpraktik yang mungkin dilakukan oleh bidan atau tenaga kesehatan lain. 

Dari PERMENKES/28/2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik 

bidan mempunyai kewenangan yang meliputi :  

1. Pasal 18 

Dalam penyelenggaraan Praktik Kebidanan, Bidan memiliki kewenangan 

untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, 

pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. 
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2. Pasal 19  

a. Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a 

diberikan pada masa sebelum hamil, masa hamil, masa persalinan, masa 

nifas, masa menyusui, dan masa antara dua kehamilan.  

b. Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

pelayanan konseling pada masa sebelum hamil, antenatal pada kehamilan 

normal, persalinan normal, ibu nifas normal, ibu menyusui, konseling pada 

masa antara dua kehamilan.  

c. Dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Bidan berwenang melakukan episiotomi, pertolongan persalinan 

normal, penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II, penanganan kegawat-

daruratan, dilanjutkan dengan perujukan, pemberian tablet tambah darah 

pada ibu hamil, pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas, 

asilitasi/bimbingan inisiasi menyusu dini dan promosi air susu ibu 

eksklusif, pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala tiga dan 

postpartum, penyuluhan dan konseling, bimbingan pada kelompok ibu 

hamil, pemberian surat keterangan kehamilan dan kelahiran.  

b. Pasal 20  

1) Pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 

huruf b diberikan pada bayi baru lahir, bayi, anak balita, dan anak 

prasekolah.  
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2) Dalam memberikan pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) Bidan berwenang melakukan:  

a) Pelayanan neonatal esensial.  

b) Penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan perujukan.  

c) Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak 

prasekolah.  

d) Konseling dan penyuluhan.  

3) Pelayanan noenatal esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

a meliputi inisiasi menyusui dini, pemotongan dan perawatan tali 

pusat, pemberian suntikan Vit K1, pemberian imunisasi Hb0, 

pemeriksaan fisik bayi baru lahir, pemantauan tanda bahaya, 

pemberian tanda identitas diri, dan merujuk kasus yang tidak dapat 

ditangani dalam kondisi stabil dan tepat waktu ke Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan yang lebih mampu.  

4) Penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan perujukan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:  

a) penanganan awal asfiksia bayi baru lahir melalui pembersihan jalan 

nafas, ventilasi tekanan positif, dan/atau kompresi jantung.  

b) penanganan awal hipotermia pada bayi baru lahir dengan BBLR 

melalui penggunaan selimut atau fasilitasi dengan cara 

menghangatkan tubuh bayi dengan metode kangguru.  



95 
 

ASUHAN KEBIDANAN BERKELANJUTAN..., Devi Rizkia Inayah, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2019 
 

c) Penanganan awal infeksi tali pusat dengan mengoleskan alkohol 

atau povidon iodine serta menjaga luka tali pusat tetap bersih dan 

kering.  

d) Membersihkan dan pemberian salep mata pada bayi baru lahir 

dengan infeksi gonore (GO).  

5) Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kegiatan 

penimbangan berat badan, pengukuran lingkar kepala, pengukuran 

tinggi badan, stimulasi deteksi dini, dan intervensi dini peyimpangan 

tumbuh kembang balita dengan menggunakan Kuesioner Pra Skrining 

Perkembangan (KPSP).  

6) Konseling dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

d meliputi pemberian komunikasi, informasi, edukasi (KIE) kepada ibu 

dan keluarga tentang perawatan bayi baru lahir, ASI eksklusif, tanda 

bahaya pada bayi baru lahir, pelayanan kesehatan, imunisasi, gizi 

seimbang, PHBS, dan tumbuh kembang.  

c. Pasal 21 

Dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan 

keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf c, Bidan 

berwenang memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi 

perempuan dan keluarga berencana, pelayanan kontrasepsi oral, kondom, 

dan suntikan. 


