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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

I. Tinjauan Medis  

A. Kehamilan 

1. Definisi 

Menurut Federasi Obstetri Ginekologi Internasional, kehamilan 

didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan 

ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi atau implantasi. 

Bila dihitung dari fase fertilisasi hingga lahirnya bayi, kahamilan 

normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 10 bulan lunar 

atau 9 bulan menurut kalender internasional. Kehamilan berlangsung 

dalm tiga trimester, trimester satu berlangsung dalam 13 minggu, 

trimester dua 14 minggu (minggu ke-14 hingga ke-27) dan trimester 

ketiga 13 minggu (minggu ke-28 hingga ke-40 minggu) dan trimester 

ketiga 13 minggu (minggu ke-28 hingga ke-40) (Yulistiana, 2015). 

2. Proses Kehamilan  

Proses kehamilan merupakan matarantai yang berkesinambungna dan 

terdiri dari ovulasi, migrasi spermatozoa dan ovum, konsepsi dan 

pertumbuhan zigot, nidasi (implantasi) pada uterus, pembentukan 

plasenta, dan tumbuh kembang hasil konsepsi sampai aterm. 

a. Ovulasi 

Ovulasi adalah proses pelepasan ovum yang dipengaruhi oleh 

system hormonal yang kompleks. Selama masa subur yang 
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berlangsung 20-35 tahun, hanya 420 buah ovum yang dapat 

mengikuti proses pematangan dan terjadi ovulasi (Manuaba, 2014). 

b. Spermatozoa  

Proses pembentukan spermatozoa merupakan proses yang 

kompleks. Pertumbuhan spermatozoa dipengaruhi matarantai 

hormonal yang kompleks dari pancaindra, hipotalamus, hipofisis 

dan sel interstitial Ley-Dig sehingga spermatogonium dapat 

mengalami proses mitosis. Pada setiap hubungan seksuan 

dikeluarkan sekitar 3 cc sperma yang mengandung 40 sampai 60 

juta spermatozoa setiap cc. bentuk spermatozoa seperti cebng yang 

terdiri atas kepala (lonjong sedikit gepeng yang mengandung inti), 

leher(penghubung antara kepala dan ekor), ekor ( panjang sekitar 

10 kali kepala, mengandung energy sehingga dapat bergerak). 

Spermatozoa yang masuk ke dalam alat genetalia wanita dapat 

hidup selama 3 hari, sehingga cukup waktu untuk mengadakan 

konsepsi (manuaba, 2014). 

c. Konsepsi  

Pertemuan inti ovum dengan inti spermatozoa disebut konsepsi atau 

fertilitas dan membentuk zigot (Manuaba, 2014). 

d. Proses Nidasi dan Implantasi  

Setelah pertemuan kedua inti ovum dan spermatozoa, terbentuk 

zigot yang dalam beberapa jam telah mampu membelah dirinya 
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menjdi dua dan seterusnya. Berbarengan dengan pembelahan inti, 

hasil konsepsi terus berjalan menuju uterus (Manuaba, 2014). 

3. Perubahan Fisiologis Pada Kehamilan 

a. Perubahan pada system reproduksi 

1) Uterus  

Rahim atau uterus yang semula besarnya sejempol atau 

beratnya 30 gram akan mengalami hipertropi dan hyperplasia, 

sehingga menjadi sebesar 1000 gram saat akhir 

kehamilan.menjadi lebih besar, lunak, dan dapat mengikuti 

pembesaran Rahim karena pertumbuhan janin. Perubahn uterin 

(Rahim) menyebabkan uterus menjadi panjang dan lunak, 

perlunakan uterus disebut tanda Hegar. Hubungan antara 

besarnya rahim dan usia kehamilan penting diketahui karena 

kemungkinan penyimpangan kehamilan seperti kehamilan 

kembar, hamil mola hidatidosa, hamil dengan hidramnion yang 

akan teraba lebih besar 

Taksiran pembesaan uterus pada perabaan tinggi fundus uteri : 

(a) Pada usia kehamilan 16 minggu : setengah dari jarak 

simfisis dan pusat, plasenta telah terbentuk seluruhnya 

(b) Pada usia kehamilan 20 minggu : terletak dua jari dibawah 

pusat  

(c) Pada usia kehamilan 24 minggu : tepat di tepi atas pusat  
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(d) Pada usia kehamilan 28 minggu :  tinggi fundus uteri sekitar 

3 jari di atas pusat atau sepertiga jarak anrata pusat dan 

prosesus xifoideus. 

(e) Pada usia kehamilan 32 minggu : tinggi fundus uteri adalah 

setengah jarak prosesus xifoideus dan pusat. 

(f) Pada usia kemilan 36 minggu : tinggi fundus uterus sekitar 

satu jari dibawah prosesus xifoideus, 

(g) Pada usia kehamilan 40 minggu : fundus uteri turun setinggi 

tiga jari dibawah prosesus xifoideus. 

Tabel 1.2  Pertumbuhan dan Perkembangan janin  

Usia Kehamilan  Panjang Janin Ciri Khas 

Organogenesis 

4 minggu  

 

 

 

8 minggu  

 

 

 

 

12 minggu  

 

 

 

 

 

 

Usia fetus 

16 minggu 

 

 

 

 

 

 

20 minggu  

 

 

24 minggu 

 

7,5 -10 mm 

 

 

 

2m5 mm 

 

 

 

 

9 cm 

 

 

 

 

 

 

 

16-18 cm 

 

 

 

 

 

 

25 cm 

 

 

30-32 cm 

 

a) Rudimeter : hidung, 

telinga, dan mata 

 

 

a) Kepala fleksi ke dada 

b) Hidung, kuping dan jari 

terbentuk 

 

 

a) Kuping lebih jelas 

b) Kelopak mata terbentuk 

c) Genetalia eksterna 

terbentuk 

 

 

 

a) Genital jelas  

b) Kulit merah tipis 

c) Uterus telah penuh, 

desidua perietalis dan 

kapsularis 

 

 

a) Kulit tebal dengan 

rambut lanugo 

 

a) Kelopak mata jelas, alis 

dan bulu tampak 
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Masa Perietal 

28 minggu  

 

 

 

 

40 minggu 

 

 

 

 

 

35 cm  

 

 

 

 

50-55 Cm 

 

 

 

 

a) Berat badan 1000 gram 

b) Menyempurnakan janin 

 

a) Bayi cukup bulan  

b) Kulit berambut dengan 

baik 

c) Kulit kepala tumbuh 

baik 

d) Pusat penulangan pada 

tibia proksimal 

Sumber : Manuaba (2014). 

 

2) Vagina 

Vagina dan vulva mengalami peningkatan pembuluh darah 

karena pengaruh estrogen sehingga tampak makin makin 

berwarna merah dan kebiru biruan (Tanda Chadwiks) 

(Manuaba, 2014). 

3) Ovarium   

Dengan terjadinya kehamilan, indung telur yang menagandung 

korpus luteum gravidarum akan meneruskan fungsinya sampai 

terbentuknya plasenta yang sempurna pada usia 16 minggu. 

Kejadian ini tidak dapat lepas dari kemampuan vili korealis 

yang mengeluarkan hormone korionik gonadrotopi yang mirip 

dengan hormone luteotropik hiposis anterior (Manuaba, 2014). 

4) Perubahan pada payudara  

Payudara mengalami pertumbuhan dan perkembangan sebagai 

persiapan memberikan ASI pada saat laktasi. Fungsi hormone 
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mempersiapkan payudara untuk pemberian ASI dijabarkan 

sebagai berikut: 

(a) Estrogen, berfungsi: 

(1) Menimbulkan hipertrofi system saluran payudara 

(2) Menimbulkan penimbunan lemak dan air serta garam 

sehingga payudara tampak makin membesar 

(3) Tekanan serat saraf akibat penimbunan lemak, air, dan 

garam menyebabkan rasa sakit pada payudara 

(b) Progesteron, berfungsi: 

(1) Mempersiapkan asinus sehingga dapat berfungsi 

(2) Meningkatkan jumlah sel asinus 

(c) Somatomamotrofin, berfungsi : 

(1) Mempengaruhi sel asinusuntuk membuat kasein, 

laktalbumin, dan laktoglobulin 

(2) Penimbunan lemak disekitar alveolus payudara 

(3) Merangsang pengeluaran kolostrum pada kehamilan.  

5) Sirkulasi Darah Ibu 

Peredaran darh ibu dipengaruhi beberapa faktor, antara lain : 

(a) Meningkatnya kebutuhan sirkulasi darah sehingga dapat 

memenuhinkebutuhan perkembangan dan petumbuhan 

janin dalam Rahim 
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(b) Terjadi hubungan langsung antara arteri dan vena pada 

sirkulasi retroplasenter 

(c) Pengaruh hormone estrogen dan progesterone makin 

meningkat. Akibat dari faktor tersebut dijumpai beberapa 

perubahan peredaran darah. 

Sistem Respirasi pada kehamilan, terjadi juga 

perubahan system respirasi untuk dapat memenuhi 

kebutuhan O2. Disamping itu terjadi desakan diafragma 

karena dorongan rahim yang membesar pada usia 

kehamilan 32 minggu. 

System pencernaan oleh karena pengaruh estrogen, 

pengeluaran asam lambung meningkat dan dapat 

menyebabkan terjadi mual dan sakit/pusing kepala terutama 

pagi hari, yang disebut morning sickness 

Traktus urinarius karena pengaruh desakan hamil muda 

dan turunnya kepala bayi pada hamil tua, terjadi gangguan 

miksi dalam bentuk sering berkemih.  

Perubahan pada kulit, pada kulit terjadi perubahan 

deposit pigmen dan dan hiperpigmentasi karena pengaruh 

melanophore stimulating hormone lobus hipofisis anterior 

dan kelenjar suprarenalis. Hiperpigmentasi ini terjadi pada 

striae gravidarum livide atau alba, areola mamae, papilla 
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mamae, linea nigra, pipi (khloasma gravidarum). Setelah 

persalinan hiperpigmentasi ini akan hilang. 

Metabolisme dengan terjadinya kehamilan, metabolism 

tubuh mengalami perubahan yang mendasar, di mana 

kebutuhan nutrisi makin tinggi untuk pertumbuhan janin 

dan persiapan memberikan ASI (Manuaba, 2014). 

6) Plasenta  

Plasenta merupakan akar janin untuk mengisap nutrisi dari ibu 

dalam bentuk O2 Asam amino, vitamin, mineral, dan zat 

lainnya ke janin dan membuang sisa metabolism janin dan CO2 

(Manuaba,2014). 

4. Diagnose Kehamilan  

a. Tanda tidak pasti (Presumptive Sign) 

1) Amenorea (berhentinya mensturasi) 

Konsepsi dan nidasi menyebabkan tidak terjadi pembentukan 

folikel De Graaf dan ovulasi sehingga mensturasi tidak terjadi. 

Lamanya amenorea dapat dikonfirmasidengan memastikan hari 

pertama haid terakhir (HPHT), dan digunakan untuk 

memperkirakan usia kehamilan dan taksiran persalinan. 

2) Mual (nausea) dan muntah (emesis) 

Pengaruh estrogen dan progesterone terjadi pengeluaran asam 

lambung yang berlebihan dan menimbulkan mual muntah yang 

terjadi terutama pada pagi hari yang disebut morning sickness.  
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3) Ngidam  

Wanita hamil sering menginginkan makanan tertentu, 

keinginan demikian disebut ngidam. Ngidam sering terjadi 

pada bulan bulan pertama kehamilan dan akan menghilang 

dengan makin tuanya kehamilan. 

4) Syncope (pingsan) 

Terjadinya gangguan sirkulasi ke daerah kepala (sentral) 

menyebabkan iskemia susunan saraf pusat dan menimbulkan 

syncope atau pingsan  

5) Kelelahan  

Sering terjadi pada trimester pertama, akibat dari penurunan 

kecepatan basal metabolism pada kehamilan. 

6) Payudara tegang  

Estrogen meningkatkan perkembangan sistem duktus pada 

payudara, sedangkan progesterone menstimulasi  sistem 

perkembangan alveolar payudara. Hormone hormone 

menimbulakan pembesaran payudara, menimbulkan perasaan 

tegang dan nyeri selama dua bulan pertama kehamilan, 

pelebaran putting susu, serta pengeluaran kolostrum. 

7) Sering Miksi 

Desakan Rahim kedepan menyebabkan kandung kemih cepat 

merasakan cepat penuh dan sering miksi. 
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8) Konstipasi atau Obstipasi 

Pengaruh progesterone dapat menghambat peristaltic usus 

(tonus otot menurun) sehingga kesulitan untuk BAB 

9) Pigmentasi Kulit 

Pigmentasi terjadi pada usia kehamilan lebih dari 12 minggu. 

Terjadi akibat pengaruh hormone kortikosteroid plasenta yang 

merangsang melanofor dan kulit. 

b. Tanda Kemungkinan (Probability Sign) 

1) Pebesaran Perut  

Terjadi akibat pembesaran uterus. Hal ini terjadi pada bulan 

keempat kehamilan. 

2) Tanda Hegar  

Tanda Hegar adalah pelunakan dan dapat ditekankan isthmus 

uteri. 

3) Tanda Goodel 

Pelunakan serviks. Wanita yang tidak hamil serviks seperti 

ujung hidung, sedangkan pada wanita hamil melunak seperti 

bibir 

4) Tanda Chadwicks 

Perubahan warna menjadi keunguan pada vulva dan mukosa 

vagina termasuk juga porsio dan serviks 

5) Tanda Piscaseck 

Pembesaran uterus yang tidak simetris.  
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6) Kontraksi Braxton Hiks 

Peregangan sel sel otot uterus, akibat meningkatnya actomysin 

di dalam uterus. 

7) Teraba Ballotement 

Ketukan pada uterus menyebabkan janinbergerak dalam cairan 

ketuban yang dapatdirasakan oleh tangan pemeriksa  

8) Pemeriksaan tes biologis kehamilan (planotest) positif  

Pemeriksaan ini untuk mendeteksi adanya Human Chorionic 

Gonadotropin ( Hcg) yang diproduksi oleh sinsio tropoblastik. 

c. Tanda Pasti (Positive Sign) 

1) Gerakan janin dalam Rahim  

Gerakan janin baru dapat dirasakan pada usia kehamilan sekitar 

20 minggu 

2) Denyut jantung janin 

Dapat didengar pada usia 12 minggu dengan menggunakan alat 

fetal electrocardiograf (misalnya dopler). DDJ baru dapat 

didengar pada usia kehamilan 18-20 minggu) 

3) Bagian bagian janin 

Bagian besar janin (kepala dan bokong) serta bagian kecil janin 

(lengan dan kaki) dapat diraba dengan jelas pada trimester 

akhir. 
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4) Kerangka janin  

Kerangka janin dapat dilihat dengan foto rongen maupun USG 

(Hani, Ummi. 2011)  

5. Tanda Bahaya Selama Kehamilan 

a. Perdarahan  

Perdarahan pda kehamilan muda atau usia kehamilan di bawah 20 

minggu, umumnya disebabkan oleh keguguran. Perdarahan pada 

kehamilan lanjut atau di atas 2 minggu pada umumnya disebabkan 

oleh plasenta previa (Prawirohardjo, 2016:282).  

b. Nyeri hebat di daerah abdominopelvikum  

Bila hal tersebut terjadi pada kehamilan trimester kedua dan ketiga 

dan disertai dengan riwayat dan tanda-tanda dibawah ini, maka 

diagnosanya mengarah pada solusio plasenta, baik dari jeis yang 

disertai perdaraan (revealed) maupun tersembunyi (concealed). 

1) Trauma Abdomen  

2) Preeklampsia  

3) Tinggi fundus uteri lebih sulit teraba  

4) Bagian-bagian janin sulit teraba  

5) Uterus tegang dan nyeri  

6) Janin mati dalam rahim  

Gejala dan Tanda lain yang harus diwaspadai:  

1) Muntah berlebihan yang berlangsung selama kehamilan  
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2) Menggigil atau demam   

3) Ketuban pecah dini atau sebelum waktunya  

4) Uterus lebih besar atau lebih kecil dari usia kehamilan yang 

sesungguhnya (Prawirohardjo, 2016:284) 

c. Pre-eklampsia  

1) Definisi  

Preeklamsia ringan adalah suatu sindroma spesifik 

kehamilan dengan menurunnya perfusi organ yang berkaitan 

terjadinya vasosvasme pembuluh darah dan aktivitas endotel. 

Tekanan darah  ≥140/90  mmHg setelah  kehamilan 20 minggu. 

Ekskresi protein dalam urin ≥ 300 mg/24 jam atau ≥ +1 dipstik, 

rasio protein kreatinin ≥ 30 mg/mmol. 

2) Etiologi  

 Penyebab   pasti   preeklampsia   masih   belum   

diketahui   secara   pasti. Menurut  Angsar  (2009)  beberapa  

faktor  risiko  terjadinya  preeklampsia meliputi riwayat    

keluarga    pernah    preeklampsia/eklampsia,    riwayat 

preeklampsia  sebelumnya,  umur  ibu   yang   ekstrim  (35  

tahun),  riwayat preeklampsia dalam keluarga, kehamilan 

kembar, hipertensi kronik. Penyebab terjadinya preeklampsia 

sampai saat ini belum  
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Menurut cuningham, 2010 Diketahui secara pasti, namun 

terdapat beberapa teori yang menerangkan penyebab terjadinya 

preeklampsia yaitu: 

a. Implantasi plasenta disertai invasi trofoblastik abnormal 

pada pembuluh darah uterus. Pada implantasi normal, arteriola 

spiralisuteri mengalami remodeling ekstensi karena invasi oleh 

trofoblas endovascular. Sel sel ini menggantikan lapisan otot 

dan endotel untuk memperlebar diameter pembuluh darah. 

Venavena hanya diinvasi secara superfisial. Namun pada 

preeklampsia, mungkin terjadi invasi trofoblastik inkomplit  

b. Faktor imunologis dimana terjadi toleransi imunologis yang 

bersifat maladaptifdi antara jaringan maternal, paternal 

(plasental) dan fetal Pada preeklampsia . 

c. Faktor faktor genetik, termasuk gen predisposisi yang 

diwariskan, serta pengaruh epigenetik. Kecenderungan 

herediter ini mungkin merupakan akibat interaksi gen gen yang 

diwariskan orang tua yang mengendalikan sejumlah besar 

fungsi metabolic dan enzimatikdi setiap sistem organ  

3) Diagnosis 

Diagnosis preeclampsia ringan ditegakan berdasar atas 

timbulnya hipertensi disertai proteunaria dan atau edema 

setelah kehamilan 20 minggu. 
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1) Hipertensi : sistolik/diastolic >140/90 mmHg. Kenaikan 

sistolik > 30 mmHg dan kenaikan diastolic > 15 mmHg 

tidak di pakai lagi sebagai kriteria preeclampsia. 

2) Proteunaria : > 300 mg/24 jam atau > 1 + diptik 

3) Edema : edema local tidak dimasukan dalam kriteria 

preeklamsia, kecuali edema pada lengan, muka dan perut, 

edema generalisata. 

4) Faktor Risiko 

Faktor risiko terjadinya preeklampsia menurut buku kapita 

selekta tahun 2014 yaitu: 

a. Umur  

Preeklampsia  sering  ditemukan  pada  kelompok  usia  ibu  

yang  ekstrim  yaitu  lebih  dari  35  tahun  dan  kurang  dari  

20  tahun. Tekanan darah cenderung meningkat seiring 

dengan  pertambahan  usia  sehingga  pada  usia 35  tahun  

akan terjadi peningkatan risiko preeklampsi 

Umur sangat mempengaruhi kehamilan maupun 

persalinan usia  yang  baik  untuk  hamil  atau  melahirkan  

berkisar antara  20-35  tahun.  Pada  usia  tersebut  alat  

reproduksi  wanita telah  berkembang  dan  berfungsi  

secara  maksimal.  Sebaliknya pada wanita dengan usia di 

bawah  20 tahun atau diatas 35 tahun kurang  baik  untuk 

hamil  maupun  melahirkan,  karena  kehamilan pada  usia  
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ini  memiliki  resiko  tinggi  seperti  terjadinya  keguguran, 

atau kegagalan persalinan, bahkan bisa menyebabkan 

kematian. Wanita  yang  usianya  lebih  tua  memiliki  

tingkat  resiko  komplikasi melahirkan  lebih  tinggi  

dibandingkan  dengan  yang  lebih  muda. Bagi  wanita  

yang  berusia  35  tahun  keatas,  selain  fisik  melemah, 

juga    kemungkinan    munculnya    berbagai    resiko    

gangguan kesehatan,  seperti  darah  tinggi, diabetes dan  

berbagai  penyakit lain. 

Menurut  Manuaba  (2010), umur dibawah  20  tahun  

bukan masa  yang  baik  untuk  hamil  karena  organ organ  

reproduksi belum   sempurna.   Hal   ini   tentu   akan   

menyulitkan   proses kehamilan dan persalinan. Sedangkan 

kehamilan diatas 35 tahun mempunyai resiko untuk 

mengalami  komplikasi dalam kehamilan dan  persalinan  

antara  lain  perdarahan, gestosis atau hipertensi dalam  

kehamilan, distosiadan  partus  lama. Bertambahnya  usia  

menunjukan  peningkatan  insiden hipertensi kronis 

menghadapi resiko   yang   lebih   besar   untuk   menderita   

hipertensi karena kehamilan,  Wanita  hamil  dengan  usia  

kurang  dari  20  tahun insiden  preeklampsia eklampsia  

lebih  dari  3  kali  lipat.  Pada wanita  hamil  berusia  lebih  

dari  35  tahun  dapat  terjadi hipertensi laten oleh  karena  
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itu  semakin  lanjut  usia  maka  kualitas  sel  telur sudah  

berkurang  hingga  berakibat  juga  menurunkan  kualitas  

keturunan yang dihasilkan.  

b. Paritas 

  Paritas    mempengaruhi    durasi    persalinan    dan    

insiden komplikasi. Pada multiparadominasi fundus uteri 

lebih besar dengan kontraksi  uterus lebih  besar  dengan  

kontraksi  lebih  kuat  dan  dasar panggul  yang  lebih  

rileks  sehingga  bayi  lebih  mudah  melalui  jalan lahir  

dan  mengurangi  lama  persalinan.  Namun  pada 

grandedan  multipara, semakin  banyak  jumlah  janin,  

persalinan  secara progresif lebih  lama.  Hal  ini  diduga  

akibat keletihan  pada  otot otot  uterus. Semakin    tinggi    

paritas insiden    plasenta    previa,    perdarahan, mortalitas 

ibu   dan mortalitas   perinatal juga   meningkat   (Varney,  

2008). 

c. Jarak Kehamilan 

Jarak     kehamilan     adalah     suatu     pertimbangan     

untuk menentukan kehamilan pertama dengan kehamilan 

berikutnya. Jarak antar kehamilan yang kurang dari 2 tahun 

dapat meningkatkan risiko terjadinya  kematian  maternal. 

Persalinan dengan  interval  kurang  dari  24  bulan  
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merupakan  kelompok  risiko tinggi untuk  perdarahan 

postpartum,  kesakitan  dan  kematian  ibu  

d. Riwatay hipertensi 

Riwayat  hipertensi  adalah  ibu  yang  pernah  mengalami  

hipertensi  sebelum hamil  atau  sebelum  umur  kehamilan  

20  minggu.  Ibu  yang  mempunyai  riwayat hipertensi 

berisiko lebih besar mengalami preeklamsi, serta 

meningkatkan morbiditas dan  mortalitas  maternal  dan  

neonatal  lebih  tinggi.  Diagnosa preeklamsia  ditegakkan  

berdasarkan  peningkatan tekanan  darah  yang  disertai  

dengan  proteinuria  atau  edema anasarka (Cunningham, 

2006). 

.5) Tanda dan Gejala   

Menurut Cunningham (2006), mengatakan tanda dan gejala 

preeklampsia ringan adalah :  

a. Preeklampsia ringan ditandai dengan tekanan darah 

diastolik <100 mmHg  

b.  Proteinuria samar (trace) sampai +1 

c. Tidak ada nyeri kepala 

d. Tidak ada gangguan penglihatan  

e.  Tidak ada nyeri abdomen atas 

f.  Tidak ada Oliguria 

g. Tidak ada kejang 
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h. Kreatinin serum normal  

i. Tidak ada trombositopenia  

j. Peningkatan enzim hati minimal 

k. Tidak ada pertumbuhan janin terhambat 

l. Tidak ada edema paru 

6) Diagnosa 

Preeklampsia merupakan kondisi spesifik pada 

kehamilan yang ditandai dengan adanya disfungsi plasenta 

dan respon maternal terhadap adanya inflamasi sistemik 

dengan aktivasi endotel dan koagulasi. Diagnosis 

preeklampsia ditegakkan berdasarkan adanya hipertensi 

spesifik yang disebabkan kehamilan disertai dengan 

gangguan sistem organ lainnya pada usia kehamilan diatas 

20 minggu. Preeklampsia, sebelumya selalu didefinisikan 

dengan adanya hipertensi dan proteinuri yang baru terjadi 

pada kehamilan (new onset hypertension with proteinuria). 

Meskipun kedua kriteria ini masih menjadi definisi klasik 

preeklampsia, beberapa wanita lain menunjukkan adanya 

hipertensi disertai gangguan multsistem lain yang 

menunjukkan adanya kondisi berat dari preeklampsia 

meskipun pasien tersebut tidak mengalami proteinuri. 

Sedangkan, untuk edema tidak lagi dipakai sebagai kriteria 

diagnostik karena sangat banyak ditemukan pada wanita 

dengan kehamilan normal. PNPK, 2016 
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7) Penatalaksanaan preeclampsia ringan  

Menurut Prawirohardjo, 2016 penatalaksanaan 

preeklampsia tergantung dari usia gestasi dan tingkat 

keparahan penyakit. Persalinan/terminasi adalah satu-

satunya terapi definitif untuk preeklampsia. Tujuan utama 

penatalaksanaan preeklampsia adalah kondisi ibu yang 

aman dan persalinan bayi yang sehat. Pada pasien dengan 

preeklampsia tanpa tanda-tanda preeklampsia berat, induksi 

sering dilakukan setelah usia gestasi 37 minggu. 

Sebelumnya, pemberian kortikosteroid dilakukan untuk 

mempercepat pematangan paru janin. Pada preeklampsia 

berat, induksi dipertimbangkan setelah usia gestasi di atas 

34 minggu. Pada kondisi seperti ini, beratnya penyakit pada 

ibu lebih dipertimbangkan dari risiko prematuritas bayi. 

Pada situasi gawat darurat, pengontrolan terhadap tekanan 

darah dan kejang harus menjadi prioritas.   

Pada preeklampsia tanpa tanda-tanda severitas (bukan 

preeklampsia berat) dengan kehamilan preterm (<37 

minggu), jika tekanan darah mencapai normotensif selama 

perawatan, persalinan ditunggu hingga aterm. Namun pada 

kehamilan aterm (>37 minggu), persalinan ditunggu sampai 

terjadi onset persalinan atau dipertimbangkan untuk 

dilakukan induksi persalinan pada taksiran tanggal 

persalinan. Sementara pada pasien dengan preeklampsia 
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berat, persalinan/terminasi dipertimbangkan saat usia 

gestasi sudah lebih dari 34 minggu. Namun, selain 

pertimbangan usia gestasi, terminasi kehamilan juga 

dilakukan jika terdapat kondisi sebagai berikut: 

Siakp terhadap penyakit, berarti pemberian obat 

Nifedipin 3x3 jika perlu, atau terapi medikamentosa kiranya 

perlu memberikan cairan infus. 

1) Sikap terhadap kehamilannya, berarti mau diapakan 

kehamilan ini 

i. Apakah kehamilan akan diteruskan sampai aterm? 

Disebut perawatan kehamilan “konservatif” atau 

“ekspektatif” 

ii. Apakah kehamilan akan diakhiri (diterminasi)? 

Disebut perawatan kehamilan “aktif” atau agresif” 

a. Tujuan utama perawatan preeklamsia  

Mencegah kejang, perdarahan intrakranial, mencegah 

gangguan fungsi organ vital, dan melahirkan bayi sehat  

a. Rawat jalan (ambulatoir) 

Ibu hamil dengan preeclampsia ringan dapat dirwat 

secara rawat jalan. Dianjurkan ibu hamil banyak istirahat 

(berbaring/tidur miring), tetapi tidak harus mutlak selalu tirah 

baring. 

Pada umur kehamilan diatas 20 minggu, tirah baring 

dengan posisi miring menghilangkan tekanan rahim pada v. 
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kava inferior, sehingga meningkatkan aliran darah balik dan 

akan menambah curah jantung. Hal ini bararti pula 

meningkatkan aliran darah ke organ organ vital. Penambahan 

aliran darh ke ginjal akan meningkatkan filtrasi glomerule dan 

meningkatkan diuresis. Diuresis dengan sendirinya 

meningkatkan ekskresi natrium, menurunkan reaktivitas 

kardiovaskuler, sehingga vasospasme. Peningkatan curah 

jantung akan meningkatkan pula aliran darah rahim, 

menambah oksigenasi plasenta, dan memperbaiki kondisi anin 

dalam rahim. Pada peeklampsia tidak perlu dilakukan restriksi 

garam sepanjang fungsi gijal masih normal. Pada 

preeklampsia, ibu hamil umumnya masih muda, berarti fungsi 

ginjal masih bagus, sehingga tidak perlu restriksi garam. 

Diet yang mengandung 2 g natrium atau 4-6 g NaCl 

(garam dapur) adalah cukup. Kehamilan sendiri lebih banyak 

membuang garam lewat ginjal, tetapi pertumbuhan janin 

justru membutuhkan lebih banyak konsumsi garam. Bia 

konsumsi garam hendak dibatasi, hendaknya diimbangi 

dengan konsumsi cairan yang banyak, berupa susu atau air 

buah. 

Diet diberikan cukup protein, rendah karbohidrat, 

lemak, garam secukupnya, dan roboransia prenatal. Tidak 

diberikan obat oatan diuretic, antihipertensi, lemak, garam 



 

ASUHAN KEBIDANAN BERKELANJUTAN..., DINDA DWI UTARI, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2019 

 

 

secukupnya, dan boransia prenatal. Tidak diberikan obat obat 

diuretic, antihipertensi dan sedatif. Dilakukan pemeriksaan 

laboratorium Hb, hematrokrit, fungsi hati, urin lengkap, dan 

fungsi ginajl. 

b. Rawat inap (dirawat dirumah sakit)  

Pada keadaan tertentu ibu haml dengan preeklamsia ringan 

perlu dirawat di rumah sakit. Kriteria preeklampsia ringan 

dirawat dirumah sakit diantaranya  

1) Bila tidak ada perbaikan  tekanan darah, kadar proteunaria 

selama 2 minggu 

2) Adanya satu atau lebih gejala dan tanda tanda 

preeklampsia berat. Selama di rumah sakit dilakukan 

anamnesis, pemeriksaan fisik dan laboratorik. 

Pemeriksaan kesejahteraan janin, berupa pemeriksan USG 

dan Doppler khususnya untuk evaluasi pertumbuhan  janin 

dan jumlah cairan amnion. Pemeriksaan nonstress test 

dilakukan 2 kali seminggu dan konsultasi dengan bagian 

mata, jantung, dan lain lain. 

c. Perawatan obsterik yaitu sikap terhadap kehamilan  

Menurut Williams, kehamilan preterm ialah kehamilan antara 

22 minggu sampai < 37 minggu. Pada kehamilan  preterm <37 

minggu, bila tekanan darah mencapai normotensive, selama 

perawatan, persalinannya ditunggu sampai atrm. Sementara 

itu, pada kehamilan atrm  > 37 minggu, persalinan ditunggu 
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sampai terjadi taksiran tanggal persalinan. Persalinan dapat 

dilakukan secara spontan, bila perlu memperpendek kaa II 

Menurut Cuningham, 2006 tujuan dasar penatalksanaan 

untuk setiap kehamilan dengan penyulit preeklampsia 

diantaranya terminasi kehamilan dengan trauma sekecil 

mungkin bagi ibu dan janin, lahirnya bayi yang kemudian 

dapat berkembang, pemulihan sempurna kesehatan ibu.  

Menurut Artikasari, 2009 penatalaksanaan 

preeklampsia ringan biasanya tidak dirawat dan harus lebih 

sering melakukan pemerikaan antenatal dengan memantau 

tekanan darah, urine, dan kondisi janin. Selain itu pasien 

disuruh untuk istirahat, dan juga konseling pasien dengan 

keluarganya tentang tanda tanda bahaya. Obat anti hipertensi 

dan diuretic belum direkomendasikan untuk digunakan pada 

penderita preeklamsia ringan kecuali jiaka terdapat edema 

paru, dekompensatio kordis atau gagal ginjal akut. 

Menurut Nugroho, 2012 pada preeklampsia ringan 

dengan umur kehamilan > 37 minggu dengan serviks yang 

sudah matang akan dilakukan pemecahan ketuban kemudian 

induksi kehamilan dengan oksitosin atau prostaglandin, 

namun jika serviks belum matang maka akan dilakukan 

pematangan dengan prostaglandin atau kateter foley atau akan 

dilakukan tindakan terakhir yaitu seksio saesare. 
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B. Persalinan  

1.  Definisi   

Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan plasenta) 

yang telah cukup bulan atau dapat hidup diluar kandungan melalu jalan 

lahir atau melalui jalan lain, dengan bantuan atau tanpa bantuan (kekuatan 

sendiri), proses ini di mulai dengan adanya kontraksi persalinan sejati, 

yang ditandai dengan perubahan serviks secara progresif dan diakhiri 

dengan kelahiran plasenta (Ari Sulistyawati, 2013). 

Persalinan adalah proses dimana bayi, plasenta dan selaput ketuban keluar 

dari uterus ibu. Persalinan dianggap normal jika prosesnya terjadi pada 

usia kehamilan cukup bulan (setelah 37 minggu) tanpa disertai penyulit 

persalinan dimulai (inpartu) sejak uterus berkontraksi dan menyebabkan 

perubahan pada serviks (membuka dan menipis) dan berakhir dengan 

lahirnya plasenta secara lengkap. Ibu belum dapat dikategorikan In partu 

jika kontraksi uterus tidak mengakibatkan perubahan atau pembukaan 

serviks (buku Acuan, 2014) 

2. Tanda Tanda Persalinan 

a. Tanda persalinan sudah dekat 

1) Lightening 

Menjelang minggu ke-36 pada primigravida, terjadi penurunan 

fundus uterus karena kepala bayi sudah ke dalam panggul. 

Penyebab dari proses ini adalah sebagai berikut 
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(a) Kontraksi Braxton Hicks  

(b) Ketegangan dinding perut  

(c) Ketegangan dinding perut 

(d) Gaya berat janin, kepala kearah bawah uterus 

2) Terjadinya His Permulaan 

His permulaan ini sering diistilahkan sebagai his palsu dengan ciri 

ciri sebagai berikut :  

(a) Rasa nyeri ringan di bawah perut 

(b) Datang tidak teratur 

(c) Tidak ada perubahan pada serviks atau tidak ada tanda tanda 

kemajuan pesalinan 

(d) Durasi pendek 

(e) Tidak bertambah bila beraktivitas 

b. Tanda Masuk Dalam Persalinan 

1) Terjadinya His Persalinan 

Karakter dari his persalinan 

(a) Pinggang terasa sakit menjalar ke depan 

(b) Sifat his teratur, interval makin pendek, dan kekuatan makin 

besar 

(c) Terjadi perubahan pada serviks 

(d) Jika pasien menambah aktivitasnya, misalnya dengan berjalan, 

maka kekuatannya bertambah 
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2) Pengeluaran lender darah (penanda persalinan) 

Dengan adanya persalinan his persalinan, terjadi perubahan pada 

serviks yang menimbulkan 

(a) Perdarahan dan pembukaan  

(b) Pembukaan menyebabkan selaput lender yang terdapat pada 

kanalis servikalis terlepas 

(c) Terjadi perdarahan karena kapiler pembuluh darah pecah 

3) Pengeluaran Cairan 

Meneluarkan air ketuban akibat pecahnya air ketuban jika ketuban 

sudah pecah, maka ditargetkan persalinan dapat berlangsung dalam 

24 jam jika tidak persalinan akhirnya diakhiri dengan tindakan 

tertentu, misalnya ekstraksi vakum, atau section caesaria. 

3. Faktor faktor yang mempengaruhi proses persalinan 

a. Passage (Jalan Lahir)  

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

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

lunak, khususnya bayi, tetapi panggul ibu lebih berperan dalam proses 

persalinan. Janin harus berhasil menyesuaikan dirinya terhadap jalan 

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

harus ditetukan sebelum persalinan dimulai. 
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b. Power (Kekuatan)  

Adalah kekuatan yang mendorong janin keluar. Kekuatan yang 

mendorong janin keluar dalam persalinan ialah: his, kontraksi otot-otot 

perut, kontraksi diafragma dan aksi dari ligament, dengan kerja sama 

yang baik dan sempurna. 

c. Passenger (Isi Kehamilan)  

Faktor passenger terdiri atas 3 komponen yaitu janin, air ketuban dan 

plasenta. 

1) Janin   

Janin bergerak sepanjang jalan lahir merupakan akibat interaksi 

beberapa faktor, yaitu ukuran kepala janin, presentasi, letak, sikap, 

dan posisi janin. Namun plasenta jarang menghambat proses 

persalinan pada kehamilan normal.  

2) Air ketuban  

Waktu persalinan air ketuban membuka serviks dengan mendorong 

selaput janin ke dalam ostium uteri, bagian selaput anak yang di 

atas ostium uteri yang menonjol waktu his disebut ketuban. 

Ketuban inilah yang membuka serviks.  

3) Plasenta  

Plasenta juga harus melewati jalan lahir, ia juga dianggap sebagai 

penumpang yang menyertai janin. Namun plasenta jarang 

menghambat proses persalinan pada persalinan normal. 
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4. Tahapan Persalinan  

a. Kala 1 (Pembukaan) 

Kala 1 kala pembukaan yang berlangsung antara pembukaan 0-10 cm 

(pembukaan lengkap). Proses ini terjadi menjadi dua fase, yaitu 

1) Fase Laten (8 jam) membuka 3 cm  

2) Fase aktif (7 jam) pembukaan dari 3-10 cm. kontraksi lebih kuat 

Lamanya kala 1 untuk primigravida berlangsung 12 jam sedangkan 

pada multigravida sekitar 8 jam. Pembukaan primigravida 1 cm per 

jam dan pembukaan multigravida 2 cm per jam. 

b. Kala II (Pengeluaran Bayi) 

Di mulai dari pembukaan lengkap sampai bayi lahir. Proses kala II 

biasanya berlangsung 2 jam pada primigravidarum dan 1 jam pada 

multigravida. Diagnose kala II ditegakan untuk memastikan 

membukaan sudah lengkap dan kepala janin sudah tampak di vulva 

dengan diameter 5-6 cm. gejala utama kala II adalah sebagai berikut : 

1) His semakin kuat 50-100 detik dengan interval 2-3 menit 

2) Ketuban pecah pengeluaran cairan secara mendadak 

3) Ketuban pecah pada pembukaan mendekati lengkap diikuti 

keinginan meneran 

4) Dua kekuatan, yaitu his dan meneran akan mendorong kepala bayi 

5) Kepala lahir seluruhnya 

6) Setelah puran paksi, bayi lahir 
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7) Lamanya kala II untuk Primigravida 50 menit dan multigravida 30 

menit 

c. Kala III (Pelepasa Plasenta) 

Kala III adalah waktu untuk pelepasa dan pengeluara plasenta. 

Lepasnya plasenta sudah dapat diperkirakan dengan memperhatikan 

tanda tanda sebagai berikut : 

1) Uterus menjadi berbentuk bundar 

2) Uterus terdorong ke atas, karena plasenta dilepas ke segmen bawah 

Rahim 

3) Tali pusat bertambah panjang 

4) Terjanya perdarahan 

d. Kala IV ( Observasi) 

Kal IV mulai dari lahirnya plasenta selama 1-2 jam. Observasi yang 

dilakukan adalah sebagai berikut : 

1) Tingkat kesadaran pasien 

2) Pemeriksaan tanda tanda vital tekanan darah, nadi, dan pernafasan 

3) Kontraksi uterus 

4) Perdarahan, perdarahan normal bila jumlahnya tidak melebihi 400-

500 cc (sulistyawati, 2013) 

5. Asuhan Sayang Ibu 

Asuhan sayang ibu adalah asuhan dengan prinsip saling menghargai 

budaya, kepercayaan dan keinginan sang ibu. Salah satu prinsip dasar 

asuhan sayang ibu adalah dengan mengikut sertakan suami dan keluarga 
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selama suami dan keluarga selama proses persalinan dan kelahiran bayi. 

(Prawirohardjo, 2016: 336-337). 

Asuhan sayang ibu dalam proses persalinan : 

a. Jelaskan asuhan dan perawatan yang akan diberikan  

b. Jelaskan proses persalinan pada ibu dan keluaraga 

c. Berikan dukungan, anjurkan ibu untuk ditemani suami dan anggota 

teman yang lain  

d. Hargai privasi ibu 

e. Anjurkan mencoba berbagai posisi selama persalinan dan kelahiran 

bayi 

f. Anjurkan ibu untuk minum cairan dan makan makanan ringan  

g. Anjurkan ibu untuk memeluk bayinya segera setelah lahir 

h. Membantu memulai pemberian ASI dalam 1 jam pertama  

60 Langkah Persalinan menurut Prawirohardjo (2014: 341-347). 

Melihat tanda dan gejala kala dua yaitu :  

1) Mengamati tanda dan gejala persalinan kala II  

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 

Menyiapkan pertolongan persalinan  
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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. 

Memastikan pembukaan lengkap dengan janin baik  

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 
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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) 

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.  
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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  

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 5 menit  

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, 
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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. 

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.  

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 tangan 

Menolong kelahiran bayi  

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, 
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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  

21) Menunggu hingga kepala bayi melakukan putaran paksi luar 

secara spontan Lahir bahu 

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.  
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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. 

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  
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kearah ibu dan memasang klem kedua 2 cm dari klem pertama 

(kearah 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.  

30) Memberikan bayi kepada ibunya dan menganjurkan ibu untuk 

memeluk bayinya dan memulai pemberian ASI jika ibu 

menghendakinya.  

Oksitosin 

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 

Penegangan Tali Pusat Terkendali 

34) Memindahkan klem pada tali pusat.  
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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-

40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan menunggu hingga 

kontraksi berikut mulai.  

a) Jika uterus tidak berkontraksi, meminta ibu atau seorang 

anggota keluarga untuk melakukan rangsangan putting 

susu.  

Pengeluaran Plasenta 

37) Setelah plasenta terlepas, meminta ibu untuk meneran sambil  

menarik tali pusat kea rah bawah dan kemudian  

38) 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.  
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(1) 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.  

39) 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.  

Pemijatan uterus 

40) Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan 

masase uterus, meletakan telapak tangan di fundus dan 
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melakukan masase dengan gerakan melingkar dengan lembut 

hingga uterus berkontraksi (fundus menjadi keras)  

Menilai Perdarahan 

41) 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.  

42) Mengevaluasi adanya laserasi pada vagina dan perineum dan 

segera menjahit laserasi yang mengalami perdarahan aktif. 

Melakukan Prosedur Pasapersalinan  

Melakukan Prosedur Pascapersalinan 

43) Menilai ulang uterus dan memastikannya berkontraksi dengan 

baik.  

44) 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.  

45) 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.  

46) Mengikat satu lagi simpul mati di bagian pusat yang 

berseberangan dengan simpul mati yang pertama.  

47) Melepaskan klem bedah dan meletakkannya ke dalam larutan 

klorin 0,5 %.  
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48) Menyelimuti kembali bayi dan menutupi bagian kepalanya. 

Memastikan handuk atau kainnya bersih atau kering.  

49) Menganjurkan ibu untuk memulai pemberian ASI.  

50) 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 atonia uteri.  

e) Jika ditemukan laserasi yang memerlukan penjahitan, 

lakukan penjahitan dengan anestesi local dan menggunakan 

teknik yang sesuai.  

51) Mengajarkan pada ibu/keluarga bahgaimana melakukan 

massase uterus dan memeriksa kontraksi uterus.  

52)  Mengevaluasi kehilangan darah.  

53) 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. 
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Kebersihan dan keamanan 

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

untuk dekontaminasi (10 menit). Mencuci dan membilas 

peralatan setelah dekontaminasi. 

55) Mebuang bahan-bahan yang terkontaminasi ke dalam tempat 

sampah yang sesuai.  

56) Membersihkan ibu dengan menggunakan air disinfeksi tinggat 

tinggi. Membersihkan cairan ketuban, lender, dan darah. 

Membantu ibu memakaikan pakaian yang bersih dan kering.  

57) Memastikan bahwa ibu nyaman. Membantu ibu memberikan 

ASI. Menganjurkan keluarga untuk memberikan minuman dan 

makanan yang diinginkan.  

58) Mendekontaminasi daerah yang digunakan utuk melahirkan 

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

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

%, membalikkan bagian dalam ke luar  dan  merendamnya 

dalam larutan klorin 0,5 % delama 10 menit.  

60) Mencuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir.  

Dokumentasi  

61) Melengkapi partograf. 
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C. Bayi Baru Lahir 

1.  Definisi   

Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir pada usia kehamilan 37 42 

minggu dengan berat lahir antara 2500-4000 gram. Bayi baru lahir normal 

adalah bayi yang lahir cukup bulan 38-42 minggu dengan berat sekitar 

2500 gram dan panjang badan sekitar 50-55 cm (Sondakh, 2013, hal 150 ).  

2. Pemeriksaan neurologis  

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

a. Reflek moro / terkejut  

Apabila bayi diberi sentuhan mendadak terutama dengan jari dan 

tangan, maka akan menimbulkan gerak terejut.  

b. Reflek menggenggam  

Apabila telapak tangan bayi disentuh oleh jari pemeriksa, maka ia 

berusaha mngenggam jari pemeriksa.  

c. Reflek rooting/ mencari  

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

dan mencari sentuhan itu.  

d. Reflek  sucking/menghisap 

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

menghisap. 

e. Glabela reflex  
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Apabila bayi disentuh pada daerah os glabella dengan jari tangan 

pemeriksa, maka ia akan mengerutkan keningnya dan mengedipkan 

matanya. 

 

f. Gland reflex  

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

berusaha mengangkat kedua pahanya.  

g. Tonik Neck Reflek 

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

berusaha mengangkat kepalanya. 

3.  Tanda APGAR  

Tabel 2.2 Tanda APGAR 

Tanda  Angka 0 Angka 1 Angka 2 

Appearance 

(warna kulit) 

Pucat/biru 

Seluruh tubuh 

Tubuh 

merah,ekstremitas 

biru  

Seluruh tubuh 

kemerahan 

Pulse 

(denyut jantung) 

Tidak ada <100 >100 

Grimance 

(tonus otot) 

Tidak ada Ekstremitas sedikit 

fleksi 

Gerakan aktif 

Activity  

(aktivitas) 

Tidak ada Sedikit gerak Langsung 

menangis 

Respirasi 

(pernafasan) 

Tidak ada Lemah/tidak teratur menangis 

Sumber : Menurut Sondakh, (2013) 

4. Kunjungan Bayi Baru Lahir  

Kunjungan neonatal menurut PERMENKES NO. 53, 2014, yaitu:  

a. KN-1: pada saat bayi berumur (satu) kali pada umur 6-48 jam  

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

c. KN-3: pada saat bayi berumur 8-28 hari. 
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5. Asuhan Kebidanan pada BBL Normal 

a. Memotong dan mengikat  

1) Klem, potong dan ikat tali pusat dua menit pasca bayi lahir. 

Protokol untuk menyuntikan oksitosin dilakukan sebelum tali 

pusat dipotong 

2)  Lakukan penjepitan ke-1 tali pusat dengan klem logam DDT 3 

cm dari dinding perut (pangkal pusat) bayi. Dari titik jepitan, 

tekan tali pusat dengan dua jari kemudian dorong isi tali pusat 

bayi. Dari titik jepitan, tekan tali pusat dengan dua jari 

kemudian dorong isi tali pusat ke arah ibu (agar darah tidak 

terpancar pada saat dilakukan pemotongan tali pusat). Lakukan 

penjepitan ke-2 dengan jarak 2 cm dari tempat jepitan ke-1 ke 

arah ibu. 

3) Pegang tali pusat di antra ke 2 klem tersebut, satu tangan 

menjadi landasan tali pusat sambil melindungi bayi, tangan 

yang lain memotong tali pusat diantara kedua klem tersebut 

dengan menggunakan guntng DDT aatau steril 

4) Ikat tali pusat dengan benang DTT atau steril pada satu sisi 

kemudian melingkarkan kembali benang tersebut dan 

mengikatnya dengan simpul kunci pada sisi lainnya 

5) Lepaskan klem logam menjepit tali pusat dan masukan 

kedalam larutan klorin 0,5 %. 
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6) Letakan bayi tengkurap di dada ibu untuk upaya Inisiasi 

Menyusi Dini 

6. Pencegahan kehilangan panas  

a. Mekanisme kehilangan panas  

1) Evaporasi, kehilangan panas terjadi pada bayi yng terlalu cepat 

dimandikan dan tubuhnya tidak segera dieringkan dan 

diselimuti 

2) Konduksi, kehilangan panas tubuh malali kontak langsung 

antara tubuh bayi dengan permukaan yang dingin 

3) Konveksi, kehilangan panas tubuh yang terjadi saat bayi 

terpapar udara sekitar yang lebih dingin. 

4) Radiasi, kehilangan panas yang terjadi karena bayi ditempatkan 

di dekat benda benda yang mempunya suhu suhu lebih rendah 

dari suhu tubuh bayi. 

b. Mecegah kehilangan panas  

1) Keringkan tubuh bayi tanpa membersihkan verniks 

2) Letakan bayi di dada ibu agar ada kontak kulit ibu ke kulit bayi 

3) Selimuti ibu dan bayi dan pasang topi dikepala bayi  

4) Jangan segera menimbang atau memandikan bayi baru lahir 

5) Tempatkan bayi di lingkungan yang hangat 

6) Bayi jangan dibedong ketat (acuan, 2014). 
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D. Nifas  

1.  Definisi  

Masa nifas adalah masa pulih kembali, mulai dari persalinan selesai 

sampai alat alat kandungan kembali sebelum hamil. Peurperium dapat 

diartikan sebagai masa postpartum atau masa sejak bayi dilahirkan dan 

plasenta keluar lepas dari Rahim sampai 6 minggu berikutnya disertai 

pulihnya kembali organ organ yang berkaitan dengan kandungan yang 

mengalami perubahan yang berkaitan dengan saat melahirkan (Yusari, 

2013). 

2. Tahap Masa Nifas 

Masa nifas terbagi menjadi tiga periode (Kemenkes RI, 2015) yaitu: 

a. Periode pasca salin segera (immediate postpartum) 

Masa segera setelah plasenta lahir sampai dengan 24 jam. Bidan 

dengan teratus harus melakukan pemeriksaan kontraksi uterus, 

pengeluaran lokhea, tekanan darah, dan suhu. 

b. Periode early postpartum (24 jam – 1 minggu) 

Fase ini bidan memastikan involusi uteri dalam keadaan normal, tidak 

ada perdarahan, lokia tidak berbau busuk, tidak demam, ibu cukup 

mendapatkan makanan dan cairan, serta ibu dapat menyusui dengan 

baik. 

c. Periode late postpartum (1 minggu- 5 minggu) 
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Melakukan perawatan dan pemeriksaan sehari-hari serta konseling Kb 

( sitti, 2009). 

3. Perubahan fisiologis pada masa nifas  

a. Uterus   

Pada uterus terjadi proses involusi. Proses involusi adalah proses 

kembalinya uterus ke dalam keadaan sebelum hamil setelah 

melahirkan ( sitti, 2009). 

Table 3.1 Tinggi fundus uteri dan berat uterus menurut masa 

involusi 

Involusi  TFU Berat Uterus 

Bayi lair  Setinggi pusat, 2 jbpst* 1.000 gr 

1 minggu Pertengahan pusat simfisis 750 gr 

2 minggu  Tidak teraba di atas simfisis 500 gr 

6 minggu Normal 50 gr 

8 minggu Normal tapi sebelum hamil 30 gr 

 Sumber : menurut Sitti, (2009) 

b.  Lokia  

1) Lokia Rubra warna merah berisi darah segar dan sisa sisa selaput 

ketuban, selama 2 hari pascapersalinan. 

2) Lokia sanguilenta warna merah kuning berisi darah dan lender 

keluar pada  hari ke 3-7 pascapersalinan. 

3) Lokia serosa warna lebih pucat dari lokia rubra. Keluar pada hari 

ke 7-14 pascapersalinan. 

4) Lokia alba lokia yang berakhir. Dimulai pada hari ke 14 sampai 

berhenti. 
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c. Endometrium  

Perubahan pada endometrium adalah timbulnya grombosis, degenerasi, 

dan nekrosis ditempat implantasi plasenta. Pada hari pertama tebal 

endometrium 2,5 mm,mempunyai permukaan yang kasar akibat 

pelepasan desisua, dan selaput janin. Setelah 3 hari mulai rata. 

d. Serviks  

Setelah berakhirnya kala IV, serviks menjadi sangat lembek, kendur, 

dan terkulai. Serviks akan terlihat yang mencerminkan vaskularitasnya 

yang tinggi, lubang serviks lambat laun mengecil, beberapa hari 

setelah persalinan diri retak karena robekan dalam persalinan. Rongga 

leher serviks bagian luar akan membentuk seprti keadaan sebelum 

hamil pada saat empat minggu postpartum. 

e. Vagina  

Vagina dan lubang vagina pada permulaan puerpurium merupakan 

suatu saluran yang luas brrdinding tipis. Secara berangsur angsur 

luasnya berkurang, tetapi jarang sekali kembali seperti ukuran seorang 

nulipaa. 

f. Payudara 

Pembuluh payudar menjadi bengkak berisi darah, sehingga timbul rasa 

hangat, bengkak, dan rasa sakit. (sitti,2009) 

4. Adaptasi psikologis pada masa nifas 

a. Taking in period 
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Terjadi pada 1-2 hari setelah persalinan, ibu masih pasif dan sangat 

bergantung pada orang lain, fokus perhatian terhadap tubuhnya, ibu 

lebih mengingat pengalaman melahirkan dan persaliann yang dialami, 

serta kebutuhan tidur dan nafsu makan meningkat. 

b. Taking hold period 

Berlangsung 3-4 hari postpartum, ibu lebih berkonsentrasi pada 

kemampuannnya dalam menerima tanggung jawab sepenuhnya 

terhadap perawatan bayi. Pada masa ini ibu sangat sensitive, sehingga 

membutuhkan bimbingan dan dorongan perawatn untuk mengatasi 

kriteria yang dialami ibu. 

c. Letting go perio 

Dialami setelah tiba ibu dan bayi di rumah. Ibu mulai secara penuh 

menerima tanggung jawab sebagai seorang ibu dan menyadari atau 

merasa kebutuhan bayi sangat bergantung pada dirinya. (sitti, 2009). 

5. Jadwal Kunjungan Rumah  

Kunjungan nifas Menurut (sitti, 2009, h 6)  dibagi menjadi 3: 

a. Kunjungan ke 1 ( 6-8 jam pascapersalinan) 

1) mencegah terjadinya perdarahan pada masa nifas 

2) mendeteksi danmerawat penyebab lain perdarahan dan memberi 

ruukan bila berdarahan berlanjut 
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3) memberikan konseling kepada ibu atau salah satu anggota keluarga 

mengenai bagaimana mencegah perdarahan masa nifas karena 

atonia uteri 

4) pemberian ASI pada masa awal menjadi ibu 

5) mengajarkan cara memperera hibungana antara ibu dan bayi baru 

lahir 

b. kunjungan ke 2 (6 hari pascapersalinan)  

1) memastikan involusi uteri berjalan normal, uterus berkontraksi, 

fundus dibawah umbilicus tidak ada perdarahan abnormal, dan 

tidak ada bau 

2) menilai adanya tanda tanda demam, infeksi, atau kelainan 

pascamelahirkan 

3) memastikan ibu mendapatkan cukup makanan, cairan, 

istirahatmemastikan ibu menusui dengan baik dan tidak ada tanda 

tanda penyulit 

4) memberikan konseling kepada ibu mengenai asuhan pada bayi, 

cara merwat tali pusat, dan bagaimana menjaga bayi agar tetep 

hangat 

c. kunjungan ke 3 (2 minggu pascapersalinan) 

1) sama seperti diatas (6 hari pasca persalinan) 

d. kunjungan ke 4 (6 mingg pasca persalinan) 
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1) menanyakan kepada ibu tentang penyulit penyulit yang dialami 

atau bayinya 

2) memberikan konseling untuk KB secara dini. 

 

E.  Keluarga Berencana  

1. Definisi 

Konrasepsi adalah cara, alat, atau obat obatan, untuk mencegah terjadinya 

konsepsi. Pengaturan kelahiran adalah penggunaan alat alat atau cara cara 

dengan tujuan untuk mengatur jumlah dan jarak waktu kelahiran. Keluarga 

berencana adalah suatu usaha untuk mencarangkan atau merencanakan 

jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai kontrasepsi. 

2. Syarat syarat kontrasepsi 

Kontrasepsi hendaknya memenuhi syarat yarat sebagai berikut: 

a. Aman pemakaiannya dan dapat terpercaya 

b. Tidak ada efek samping yang merugikan 

c. Lama kerjanya dapat diatur menurut keinginan  

d. Tidak mengganggu hubungan persetubuhan 

e. Tidak memerlukan bantuan medik atau kontrol yang ketat selama 

pemakaiannya 

f. Cara penggunaannya sederhana  

g. Harganya murah supaya dapat dijangkau masyarakat luas  

h. Dapat diterima oleh pasangan asuami istri. (mochtar, 2012) 
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3. Macam macam metode kontrasepsi 

a. Metode sederhana 

1) Tanpa alat  

a)  KB Alamiah   

(1) Metode Kalender (Ogino-Knous) 

(2) Metode Suhu Badan Basal (Termal) 

(3) Motode Lendir Serviks (Billings) 

(4) Metode Simpto-Termal 

 

b) Coitus interruptus 

2) Dengan Alat 

a) Mekanisme (Barrier) 

(1) Kondom pria  

(2) Barrier Intra-vaginal 

(a) Diafragma 

(b) Kap serviks (servical cap) 

(c) Spona (Sponge) 

(d) Kondom Wanita 

b. Metode Modern 

1) Kontrasepsi hormonal  

a) Per-oral  

(1) Pil oral kombinasi (POK) 
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(2) Mini-pil  

(3) Morning-after pill 

b) Injeksi/Suntikan  (microspheres, microcapsules)  

c) Sub-kutis : Implant (Alat kontrasepsi bawah kulit=AKBK) 

2) Intra Uterine Devices (IUD,AKDR) 

3) Kontrasepsi mantap  

a) Tubek tomi  

b) Vasek tomi (hanafi,2015) 

 

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 diagnose dan atau masalah kebidanan, perencanaan, 

implementasi, evaluasi dan pencatatan asuhan kebidanan.      

A. Manajemen Kebidanan menurut Helen Varney 2007 hal 26  

1.  Langkah 1: Pengumpulan data  

 Pada langkah ni dilakukan pengajian dengan menguumpulkan 

semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi keadaan klien secara 

lengkap, data yang dikumpulkan antara lain:   

a. Keluhan utama  

b. Riwayat kesehatan klien  
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c. Pemeriksaan fisik secara lengkap sesuai kebutuhan  

d. Meninjau catatan terbaru dan catatan sebelumnya.  

e. Meninjau data laboratorium.  

 Pada langkah ini dikumpulkan semua informasi yang akurat dari 

semua seumber yang berkaitan dengan kondisi klien, pada langkah ini 

bidan mengmpulkan data secara lengkap.  

2. Langkah 2: Interpretasi data   

Pada langkah ini, kegiatan yang dilakukan adalah 

menginterpretasikan semua data dasar yang telah dikumpulkan sehingga 

ditemukan diagnoa atau masalah, dan kebutuhan klien berdasarkan 

interpretasi yang benar atas data-data yang telah di interpretasikan 

sehingga ditemukan masalah atau diagnose yang spesifik.   

3. Langkah 3: Identifikasi/ masalah potensial.  

Pada langkah ini, mengidentiifikasi masalah atau diagnose 

potensial lain berdasarkan rangkaian dan masalah yang sudah 

teridentifikasi.  

4. Langkah 4: identifikasi kebutuhan yang memerlukan penanganan 

segera.  

Langkah ini, bertujuan untuk mengidentifikasi atas perlunya 

tindakan yang dilakukan oleh bidan atau dokter untuk dikonsultasikan 

atau ditangani bersama anggota tim kesehatan yang lain sesuai dengan 

kondisi klien.  

5. Langkah 5: perencanaan asuhan yang menyeluruh.  
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Pada langkah ini, direncanakan asuhan yang dilakukan secara 

menyeluruh yang ditentukan berdasarkan langkah-langkah sebelumnya, 

tidak hanya meliputi hal-hal yang sudah teridentifikasi dai kondisi klien 

atau setiap masalah yang berkaitan, tetapi dilihat juga dari apa yang 

akan diperkirakan terjadi selanjutnya.   

6. Langkah 6: pelaksana  

Pada langkah ini kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan 

rencana asuhan yang di buat pada langkah lima secara man dan efisien. 

Dalam situai ini, bidan harus berkolaborai dengan tim kesehatan lain 

atau doketr, dengan demikian bidan hanya bertanggung jawab atas 

terlaksanannya rencana asuhan yang menyeluruh yang telah dibuat 

bersama tersebut.  

7. Langkah 7: evaluasi  

Pada langkah ini dilakukan evaluasi efektif dari asuhan yang sudah 

diberikan, meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan, apakah 

benarbenar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah 

diidentiifikasikan dalam masalah diagnose. 

B. Menurut Permenkes No. 938/Menkes/SK/VIII/2007:  

1. Pengkajian  

a. Pernyataan Standar  

Bidan mengumpulkan semua informasi yang akurat, relevan dan 

lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. 
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b. Kriteria Pengkajian  

1) Data tepat, akuran dan lengkap  

2) Terdiri dari data subyektif (hasil anamnesa, biodata, keluhan 

utama, riwayat obstetric, riwayat kesehatan dan latar belakang 

social budaya)  

3) Data Obyektif (hasil pemeriksaan fisik, psikologis dan 

pemeriksaan penujang)  

1. Perumusan diagnose dan atau masalah kebidanan  

a. Pernyataan Standar  

Bidan menganalisa data yang diperoleh pada pegkajian, 

menginterpretasikannya secara akurat dan logis untuk menegakan 

diagnose dan masalah kebidanan yang tepat. 

b. Kriteria Perumusan Diagnose dan atau Masalah  

1) Diagnosa sesuai dengan nomenklatur Kebidanan  

2) Masalah dirumuskan sesuai dengan kondisi klien  

3) Dapat diselesaikan dengan Asuhan Kebidana secara mandiri, 

kolaborasi dan rujukan. 

2. Perencanaan  

a. Pernyataan Standar  

Bidan merencanakan asuhan kebidanan berdasarkan diagnose dan 

masalah yang ditegakkan.  
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b. Kriteria Perencanaan  

1) Rencana tindakan disusun berdasarkan prioritas masalah dan 

kondisi klien, tindakan segera, tindakan antisipasi, dan asuhan 

secara komprehensif  

2) Melibatkan klien/ pasien dan atau keluarga  

3) Mempertimbangkan kondisi psikologi, social budaya 

klien/keluarga  

4) Memilih tindakan yang aman sesuai kondisi dan kebutuhan klien 

berdasarkan evidence based dan memastikan bahwa asuhan yang 

diberikan bermanfaat untuk klien  

5)  Mempertimbangkan kebijakan dan peraturan yang berlaku, 

sumberdaya serta fasilitas yang ada.  

3. Implementasi  

a. 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 

rehabilitative. Dilaksanakan secara mandiri, kolaborasi dan rujukan.  

b. Kriteria  

1) Memperhatikan keunikan klien sebagai makhluk bio-psiko-sosial 

spiritual-kultural  
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2) Setia tindakan asuhan harus mendapatkan persetujuan dari klien 

dan atau keluarganya (inform consent)  

3) Melaksanakan tindakan asuhan berdasarkan evidence based  

4) Melibatkan klen/pasien dalam setiap tindakan    

5) Menjaga privacy klien/pasien  

6)  Melaksanakan prinsip pencegahan infeksi  

7) Mengikuti perkembangan kondisi klien secara berkesinambungan  

8) Menggunakan sumber daya, sarana dan fasilitas yang ada dan 

sesuai  

9) Melakukan tindakan sesuai standar 

10)  Mencatat semua tindakan yang telah dilakukan  

4. Evaluasi  

a. Pernyataan Standar  

Bidan melakukan evaluasi secara sistematis dan berkesinambungan 

untuk melihat keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan, sesuai 

dengan perubahan perkembangan kondisi klien.  

b. Kriteria  

1) Penilaian dilakukan segera setelah selesai melaksanakan asuhan 

sesuai kondisi klien  

2) Hasil evaluasi segera dicatat dan dikomunikasikan pada klien  dan 

keluarga  

3)  Evaluasi dilakukan sesuai dengan standar  
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4)  Hasil evaluasi ditindak lanjuti sesuai dengan kondisi klien/pasien.  

5. Pencatatan asuhan kebidanan  

a. Pernyataan Standar  

Bidan melakukan pencatatan secara lengkap, akurat, singkat dan jelas 

mengenai keadaan/kejadian yang ditemukan dan dilakukan dalam 

memberikan asuhan kebidanan.  

b. Kriteria 

1) Penctatan dilakukan segera setelah melaksanakan asuhan pada 

formulir yang tersedia (rekam medis/KMS/Status pasien/buku 

KIA)  

2) Ditulis dalam bentuk catatan perkembangan SOAP  

3)  S adalah data subyektif, mencatat hasil anamnesa  

4) O adalah data obyektif, mencatat hasil pemeriksaan  

5) A adalah hasil analisa, mencatat diagnose dan masalah kebidanan  

6) 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. 

III. Aspek Hukum  

1. Landasan hukum kewenangan bidan  

Berdasarkan PEMENKES RI nomor 28/MENKES/PER/V/2017  

tentang Izin  Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.  
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Kewenangan  

Pasal 18 Dalam penyelenggaraan Praktik Kebidanan, Bidan 

memiliki  

kewenangan untuk memberikan:   

a. Pelayanan kesehatan ibu;   

b. Pelayanan kesehatan anak; dan  

c. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga 

berencana.   

Pasal 19  

(1) 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.   

(2) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi pelayanan:   

a. Konseling pada masa sebelum hamil;   

b. Antenatal pada kehamilan normal;   

c. Persalinan normal;   

d. Ibu nifas normal;   

e. Ibu menyusui; dan 

f.  Konseling pada masa antara dua kehamilan.  
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(3)  Dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Bidan berwenang melakukan:   

a.  episiotomi;   

b. pertolongan persalinan normal;  

c. penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II;   

d.  penanganan kegawat-daruratan, dilanjutkan dengan 

perujukan;   

e. pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil;   

f. pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas;  

g. fasilitasi/bimbingan inisiasi menyusu dini dan promosi air 

susu ibu eksklusif;  

h. pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala tigadan 

postpartum;  penyuluhan dan konseling;   

i. bimbingan pada kelompok ibu hamil; dan  

j. pemberian surat keterangan kehamilan dan kelahiran.      

2. Standar Kompetensi Bidan  

Diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor:369/MENKES/SK/III/2007 hal 15  

Kompetensi  1 Bidan mempunyai persyaratan 

pengetahuan dan keterampilan dan 

ilmu – ilmu sosial, kesehatan 

masyarakat dan etik yang 
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membentuk dasar dari asuhan yang 

bermutu tinggi sesuai dengan 

budaya, untuk wanita, bayi baru 

lahir dan keluarganya.  

Kompetensi  2  Bidan memberikan asuhan yang 

bermutu tinggi, pendidikan 

kesehatan yang tanggap terhadap 

budaya dan pelayanan menyeluruh 

dimasyarakat dalam rangka untuk 

meningkatkan kehidupan keluarga 

yang sehat, perencanaan kehamilan 

dan kesiapan menjadi orang tua.  

Kompetensi  3  Bidan memberi asuhan antenatal 

lbermutu tinggi untuk 

mengoptimalkan kesehatan selama 

kehamilan yang meliputi: 

deteksidini, pengobatan atau rujuk 

anda rikomplikasi tertentu.  

Kompetensi  4  Bidan memberikan asuhan yang 

bermutu tinggi, tanggap terhadap 

kebudayaan setempat selama 

persalinan, memimpin selama 
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persalinan yang bersih dan aman, 

menangani situasi kegawatdaruratan 

tertentu untuk mengoptimalkan 

kesehatan wanita dan bayinya yang 

barulahir.  

Kompetensi  5  Bidan memberikan asuhan pada ibu 

nifas dan menyusui yang bermutu 

tinggi dan tanggap terhadap budaya 

setempat.  

Kompetensi  6  Bidan memberikan asuhan yang 

bermutu tinggi, komprehensif pada 

bayi baru lahir sehat sampai dengan 

1 bulan.  

Kompetensi  7  Bidan memberikan asuhan yang 

bermutu tinggi, komprehensif pada 

bayi dan balita sehat (1 bulan–5 

bulan).  

Kompetensik 8  Bidan memberikan asuhan yang 

bermututinggi dan komprehensif 

pada keluarga, kelompok dan 

masyarakat sesuai dengan budaya 

setempat.  
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Kompetensi  9 Melaksanakan asuhan kebidanan 

pada  wanita atau ibu dengan 

gangguan sistem reproduksi 

(KEPMENKES RI, 2008; h:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


