
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Medis 

1. Kehamilan 

a. Definisi 

Kehamilan didefinisikan sebagai 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 10 bulan lunar atau 9 bulan menurut 

kalender internasional. Kehamilan terbagi menjadi 3 trimester, di mana 

trimester kesatu berlangsung dalam 12 minggu, trimester kedua 15 minggu 

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

hingga ke-40) (Prawirohardjo, 2010). Masa Kehamilan dimulai dari konsepsi 

sampai lahirnya janin.Lamanya hamil normal adalah 280 hari (40 minggu atau 

9 bulan 7 hari) dihitung dari hari pertama haid terakhir (Tresnawati, F. 2012). 

b. Proses Kehamilan (Ummi, Hani 2011) 

1) Fertilitas  

Proses kehamilan dimulai dari fertilisasi yaitu bertemunya sel telur dan sel 

sperma. Saat terjadi ejakulasi, kurang lebih 3 cc sperma dikeluarkan dari 

organ reproduksi pria yang kurang lebih berisi 300 juta sperma. Setelah 

masuh ke organ genitalia interna wanita, sperma akan menghadapi beberapa 
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rintangan antara lain : lendir vagina yang bersifat asam, lendir serviks yang 

kental, panjangnya uterus, serta silis yang ada di tuba fallopi. Untuk bisa 

menghadapi rintangan tersebut, maka sperma harus mempunyai akrosom 

dan melewati proses kapasitasi. Sedangkan, ovum akan dikeluarkan dari 

ovarium sebanyak satu setiap bulan, ditangkap oleh fibriae dan berjalan 

menuju tuba fallopi. Tempat bertemunya ovum dan sperma paling sering 

adalah di daerah ampula tuba. 

2) Pembelahan 

Setelah itu zigot akan membelah menjadi tingkat 2 sel (30 jam), 4 sel, 8 sel 

sapai dengan 16 sel disebut Blastomer (3 hari) dan membentuk sebuah 

gumpalan bersusun longgar. Setelah 3 hari sel-sel tersebut akan membelah 

membentuk buah arbei dan 16 sel disebut Morula (4 hari). Setelah morula 

memasuki rongga rahim, cairan mulai menembus zona pellusida masuk ke 

dalam ruang antar sel yang ada di massa sel dalam. Berangsur-angsur ruang 

antar sel menyatu dan akhirmya terbentuklah sebuah rongga atau blastokel 

sehingga disebut Blastokista (4-5 hari).Sel yang bagian dalam disebut 

embrioblas dan sel diluar disebut trofoblas.Zona pellusida akhirnya 

menghilang sehingga trofoblast bisa memasuki dinding rahim 

(endometrium) dan siap berimplantasi (5-6 hari) dalam bentuk Blastokista 

tingkat lanjut. 

 

 

Asuhan Kebidanan Berkelanjutan..., Fitriana Nur Hidayah, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2019



3) Nidasi/implantasi 

Nidasi atau implantasi adalah penanaman sel telur yang sudah dibuahi (pada 

stadium blastokista) ke dalam dinding uterus pada awal kehamilan. 

Biasanya terjadi pada pars superior korpus uteri bagian anterior atau 

posterior. Pada saat implantasi, selaput lendir rahim sedang berada pada 

fase sekretorik (2-3 hari setelah ovulasi).Pada saat ini, kelenjar rahim dan 

pembuluh nadi menjadi berkelok-kelok.Jaringan ini mengandung banyak 

cairan. 

c. Tanda-tanda dan gejala Kehamilan 

Menurut Sutanto (2018) tanda-tanda kehamilan meliputi : 

1) Tanda dan gejala kehamilan pasti 

a) Ibu merasakan gerakan kuat bayi di dalam perutnya. 

b) Bayi dapat dirakan di dalam rahim. 

c) Denyut jantung bayi dapat terdengar. 

d) Tes kehamilan medis menunjukan bahwa ibu hamil. 

2) Tanda dan gejala kehamilan tidak pasti 

a) Ibu tidak menstruasi. 

b) Mual atau ingin muntah. 

c) Payudara menjadi peka. 

d) Ada bercak darah dank ram perut. 

e) Ibu merasa letih dan mengantuk sepanjang hari. 

f) Sakit kepala. 
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g) Ibu sering berkemihsembelit 

h) Sering meludah. 

i) Temperature suhu basal naik. 

j) Ngidam. 

k) Perut ibu membersar. 

3) Tanda dan gejala kehamilan palsu 

a) Gangguan menstruasi. 

b) Perut bertumbuh. 

c) Payudara membesar dan mengecang, perubahan pada putting dan 

mungkin produksi ASI. 

d) Merasa pergerakan janin. 

e) Mual dan muntas 

f) Kenaikan berat badan. 

d. Adaptasi Psikologis Selama Kehamilan hamil pada Trimester I, II, III (Sutanto, 

2018) 

1) Perubahan adaptasi psikologis Trimester I 

a) Stress di dalam individu 

(1) Taking on 

Seorang wanita dalam pencapaian peran sebagai ibu akan 

memulainya dengan meniru dan melakukan peran ibu. 

(2) Taking in 

Seorang wanita sudah mulai membayangkan peran yang dilakukan. 
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(3) Letting go 

Wanita menginginkan kembali proses dan aktivitas yang sudah 

dilakukannya. 

b) Stress yang disebabkan oleh pihak lain 

Misalnya hubungan yang kurang harmonis dengan pasangan, berkaitan 

dengan hal itu justru ibu dituntut untuk mampu menyesuaikan diri 

dengan kehamilan dan saling memperkuat hubungan dengan pasangan. 

c) Stress yang disebabkan penyesuaian terhadap tekanan sosial. 

Misalnya, anjuran berupa meminum air kelapa muda supaya lebih mudah 

melahirkan.Padahal itu hanya mitos dan belum terbukti secara ilmiah. 

Hal ini jika tidak disikapi dengan bijak akan menimbulkan stress pada 

ibu hamil. 

2) Perubahan adaptasi psikologis Trimester II 

a) Fase Prequickening (Sebelum adanya gerakan janin yang dirasakan ibu) 

Proses yang terjadi pada masa mengevaluasi kembali ini adalah 

perubahan identitas dari penerima kasih sayang (dari ibunya) menjadi 

pemberi kasih sayang (persiapan menjadi seorang ibu). 

b) Fase Postquckening (Setelah adanya gerakan janin yang dirasakan ibu) 

(1) Kesedihan meninggalkan peran lama sebelum hamil 

(2) Menjaga agar ikatan tetap kuat 

(3) Menjaga kehamilan yang sehat 

(4) Reaksi orang-orang disekitar ibu hamil 
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(5) Hubungan seks 

3) Perubahan adaptasi psikologis Trimester III 

Pada usia 39-40 minggu, seorang ibu mungkin mulai merasa takut akan rasa 

sakit dan bahaya yang akan timbul pada waktu melahirkan dan merasa 

khawatir akan keselamatannya. Trimester ketiga adalah saat persiapan aktif 

untuk kelahiran bayi dan menjadi orang tua.keluarga mulai menduga-duga 

tentang jenis kelamin bayinya (apakah laki-laki atau perempuan) dan akan 

mirip siapa. 

e. Pemeriksaan Kehamilan  

(Permenkes RI, 2014) Dalam melakukan pemeriksaan antenatal, tenaga 

kesehatan harus Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai standar terdiri 

dari:  

1) Timbang berat badan dan ukur tinggi badan  

Penambahan berat badan yang kurang dari 9 kilogram selama 

kehamilan atau kurang dari 1 kilogram setiap bulannya menunjukkan 

adanya gangguan pertumbuhan janin.Pengukuran tinggi badan pada 

pertama kali kunjungan dilakukan untuk menapis adanya faktor risiko 

pada ibu hamil. Tinggi badan ibu hamil kurang dari 145 cm meningkatkan 

risiko untuk terjadinya CPD (Cephalo Pelvic Disproportion) 

2) Ukur Tekanan darah 

Pengukuran tekanan darah pada setiap kali kunjungan antenatal 

dilakukan untuk mendeteksi adanya hipertensi (tekanan darah ≥ 140/90 
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mmHg) pada kehamilan dan preeklampsia (hipertensi disertai edema 

wajah dan atau tungkai bawah, dan atau proteinuria)  

3) Nilai status Gizi (Ukur lingkar lengan atas /LiLA)  

Pengukuran LILA hanya dilakukan pada kontak pertama oleh tenaga 

kesehatan di trimester I untuk skrining ibu hamil berisiko KEK. Kurang 

energi kronis dimana LILA kurang dari 23,5 cm. Ibu hamil dengan KEK 

akan dapat melahirkan bayi berat lahir rendah (BBLR).  

4) Ukur Tinggi fundus uteri  

Pengukuran tinggi fundus pada setiap kali kunjungan antenatal.Jika 

tinggi fundus tidak sesuai dengan umur kehamilan, kemungkinan ada 

gangguan pertumbuhan janin. Standar pengukuran menggunakan pita 

pengukur setelah kehamilan 24 minggu . 

Menurut Pratiwi (2019) dalam buku patologis kehamilan rumus tinggi 

fundus uteri 

 

Tabel 2.1 Rumus Tinggi Fundus Uteri 

Umur kehamilan Tinggu Fundus Uteri 
12 minggu 1/3 diatas simpisis 
16 minggu ½ simpisis-pusat 
20 minggu 2/3 diatas simpisis 
24 minggu Setinggi pusat 
28 minggu 1/3 diatas pusat 
34 minggu ½ pusat- prosessus xifoideus 
36 minggu Setinggi prosessus xifoideus 
40 minggu 2 jari dibawah prosessus xifoideus 
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Menurut (Varney,2006) tinggi Fundus pada kehamilan, pada Trimester 

kedua dan ketiga, yaitu : 

a) Minggi ke-13 hingga ke-16 (Bulan keempat) 

Panjang kepala dan bokong kurang lebih 11,5 cm dan berat janin 

antara 3,5 hingga 4 ons pada akhir minggu ke-16. 

b) Minggu ke-17 hingga ke-20 (bulan kelima) 

Pada minggu ke-20 panjang rata-rata kepala dan bokong adalah 16,5 

cm dengan berat badan kurang lebih hampir 500 gram. 

c) Minggu ke-21 hingga ke-24 (bulan keenam) 

Pada akhir bulan ini, panjang rata-rata kepala hingga ke bokong 

lebih dari 20,3 cm dan memiliki berat kurang lebih 1,25 pon (1 pon 

= 500 gram) 

d) Minggu ke-25 hingga ke-28 (bulan ketujuh)  

Panjang rata-rata kepala-bokong kurang lebih 23 cm dengan berat 

sekitar 2,25 pon (1000 gram) pada akhir minggu ke-28. 

e) Minggu ke-29 hingga ke-32 (bulan kedelapan) 

Ukuran panjang rata-rata kepala-bokong adalah 28 cm dan berat 

badan kurang lebih 3,75 pon (1 pon = 500 gram) 

f) Minggu ke-33 hingga ke-36 (bulan kesembilan) 

Ukuran panjang rata-rata kepala-bokong adalah 31,7 cm lebih 

sedikit dan berat badan kurang lebih 5,5 pon (2500 gram) selama 

minggu ke-36. 
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g) Minggu ke-37 hingga ke-40 (bulan kesepuluh) 

Ukuran panjang rata-rata kepala-bokong kini adalah 36 cm, berat 

badan tergantung pada sejumlah variable, tetapi rata-rata adalah 7,5 

pon (1 pon = 500 gram) 

5) Tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ)  

Menurut (Permenkes RI, 2014)Penilaian DJJ dilakukan pada akhir 

trimester I dan selanjutnya setiap kali kunjungan antenatal. DJJ lambat 

kurang dari 120 kali/menit atau DJJ cepat lebih dari 160 kali/menit 

menunjukkan adanya gawat janin. 

6) Skrining Status Imunisasi Tetanus dan berikan imunisasi Tetanus Toksoid 

(TT) bila diperlukan  

Pemberian imunisasi TT pada ibu hamil, disesuai dengan status 

imunisasi TT ibu saat ini.Ibu hamil minimal memiliki status imunisasi T2 

agar mendapatkan perlindungan terhadap infeksi tetanus.Ibu hamil dengan 

status imunisasi T5 (TT Long Life) tidak perlu diberikan imunisasi TT 

lagi. 

Tabel 2.2 Interval minimal pemberian imunisasi TT dan lama perlindungannya 

Imunisasi 
TT 

Selang waktu minimal  
pemberian imunisasi 

Lama Perlindungan 

TT 1  Langkah awal pembentukan 
kekebalan tubuh terhadap 
penyakit tetanus 

TT 2 1 bulan setelah TT1 3 Tahun 
TT 3 6 bulan setelah TT2 5 Tahun 
TT 4 12 bulan setelah TT 3 10 Tahun 
TT 5 12 bulan setelah TT4 ≥25 Tahun 
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7) Beri Tablet tambah darah (tablet besi) 

Untuk mencegah anemia gizi besi, setiap ibu hamil harus mendapat tablet 

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

kehamilan yang diberikan sejak kontak pertama. 

8) Periksa laboratorium (rutin dan khusus)  

Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan pada ibu hamil adalah 

pemeriksaan laboratorium rutin dan khusus.Pemeriksaan laboratorium 

rutin adalah pemeriksaan laboratorium yang harus dilakukan pada setiap 

ibu hamil yaitu golongan darah, hemoglobin darah, dan pemeriksaan 

spesifik daerah endemis/epidemi (malaria, HIV, dll). Sementara 

pemeriksaan laboratorium khusus adalah pemeriksaan laboratorium lain 

yang dilakukan atas indikasi pada ibu hamil yang melakukan kunjungan 

antenatal.  

 

Pemeriksaan laboratorium dilakukan pada saat antenatal tersebut meliputi:  

a) Pemeriksaan golongan darah  

b) Pemeriksaan kadar Hemoglobin darah (Hb)  

c) Pemeriksaan protein dalam urin  

d) Pemeriksaan kadar gula darah.  

e) Pemeriksaan darah Malaria  

f) Pemeriksaan tes Sifilis  

g) Pemeriksaan HIV  
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h) Pemeriksaan BTA  

9) Tatalaksana/penanganan Kasus  

10) Temu wicara (konseling)  

Temu wicara (konseling) dilakukan pada setiap kunjungan antenatal yang 

meliputi : 

a) Kesehatan ibu  

b) Perilaku hidup bersih dan sehat  

c) Peran suami/keluarga dalam kehamilan dan perencanaan persalinan  

d) Tanda bahaya pada kehamilan, persalinan dan nifas serta kesiapan 

menghadapi komplikasi  

e) Asupan gizi seimbang  

f) Gejala penyakit menular dan tidak menular.  

g) Penawaran untuk melakukan tes HIV dan Konseling di daerah 

Epidemi meluas dan terkonsentrasi atau ibu hamil dengan IMS dan TB 

di daerah epidemic rendah.  

h) Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan pemberian ASI ekslusif  

i) KB paska persalinan  

j) Imunisasi  

k) Setiap ibu hamil minimal mempunyai status imunisasi T2 agar 

terlindungi terhadap infeksi tetanus.  
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Menurut (Varney. 2006), penjadwalan kunjungan ulang bagi wanita yang 

mengalami perkembangan normal selama kehamilan biasanya 

dijadwalkan sebagai berikut : 

(1) Hingga usia 28 minggu, kunjungan dilakukan setiap empat minggu. 

(2) Antara minggu ke-28 hingga ke-36 dilakukan, setiap dua minggu 

(3) Antara minggu ke-36 hingga persalinan, dilakukan setiap minggu 

f. Ketidaknyamanan pada kehamilan (Asrinah, 2010) 

1) Sering buang air kecil (Trimester I dan III ) 

2) Striae Gravidarum. Tampak jelas pada bula ke 6-7 (Trimester II). 

3) Hemoroid (Trimester II dan III) 

4) Kelelahan/fatigue (Trimester I) 

5) Keputihan (Trimester I, II atau III) 

6) Keringat bertambah (Secara perlahan akan meningkat sampai akhir 

kehamilan) 

7) Sembelit (Trimester II dan III) 

8) Kram pada kaki (Setelah usia kehamilan 24 mingu) 

9) Mengidam/pica (Trimester I) 

10) Napas sesak. (Trimester II dan III) 

11) Nyeri ligamentum rotundum (Trimester II dan III) 

12) Berdebar-debar/palpitasi jantung (Trimester I) 

13) Panas perut / heart burn (mulai bertambah sejak trimester II dan bertambah 

dengan semakin lamanya kehamilan. Hilangnya pada waktu persalinan) 
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14) Perut kembung (Trimester II dan III) 

15) Pusing atau sincope (Trimester II dan III) 

16) Mual dan muntah (Trimester I) 

17) Sakit punggung atas dan bawah (Trimester II dan III) 

18) Varises pada kaki (Trimester II dan III) 

g. Tanda Bahaya Kehamilan (Yeyeh, 2009) 

Enam tanda-tanda bahaya selama periode antenatal adalah : 

1) Perdarahan per Vaginam 

Pada awal kehamilan, perdarahan yang tidak normal adalah merah, 

perdarahan banyak, atau perdarahan dengan nyeri (berarti abortus, KET, 

mola hidatidosa). Pada kehamilan lanjut, perdarahan yang tidak normal 

adalah merah, banyak/sedikit, nyeri (berarti plasenta previa dan solusio 

plasenta) 

2) Sakit kepala yang hebat dan menetap 

Sakit kepala yang menunjukkan suatu masalah yang serius adalah sakit 

kepala hebat yang menetap dan tidak hilang dengan beristirahat.Kadang-

kadang dengan sakit kepala yang hebat tersebut, ibu mungkin mengalami 

penglihatan yang kabur atau berbayang.Sakit kepala yang hebat dalam 

kehamilan adalah gejala dari pre-eklamsia. 

3) Perubahan Visual secara tiba-tiba (pandangan kabur, rabun senja) 
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Masalah visual yang mengindikasikan keadaan yang mengancam jiwa 

adalah perubahan visual mendadak, misalnya pandangan kabur atau 

berbayang. 

4) Nyeri Abdomen yang hebat 

Nyeri yang hebat, menetap dan tidak hilang setalah beristirahat. Hal ini 

bisa berarti appendicitis, kehamilan ektopik, aborsi, penyakit radang 

panggul, persalinan preterm, gastritis, penyakit kantong empedu, abrupsi 

plasenta, infeksi salran kemih, atau infeksi lain. 

5) Bengkak pada muka atau tangan 

Bengkak bisa menunjukkan adanya masalah serius jika muncul pada 

permukaan muka dan tangan, tidak hilang setelah beristirahat, dan diikuti 

dengan keluhan fisik yang lain. Hal ini bisa merupakan pertanda anemia, 

gagal jantung, atau preeklamsia. 

6) Bayi kurang bergerak seperti biasa 

Ibu mulai merasakan gerakan bayinya selama bulan ke-5 atau ke-6, 

beberapa ibu dapat merasakan gerakan bayinya lebih awal. Jika ibu tidur, 

gerakannya akan melemah. Bayi harus bergerak paling sedikit 3 kali 

dalam periode 3 jam. Gerakan bayi akan lebih mudah terasa jika 

berbaring atau beristirahat dan jika ibu makan dan minum dengan baik.  

h. Pertumbuhan janin yang berlebihan 
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Menurut Mochtar (2012) Janin besar adalah bila berat badan melebihi 4000 

gram. Frekuensi bayi yang lahir dengan berat badan lebih dari 4000 gram 

adalah 5,3% dan yang lebih dari 4500 gram adalah 0,4%.  

Penanganan 

1) Pada disposisi sefalo dan feto-pelvis yang sudah diketahui dianjurkan 

seksio sesaria. 

2) Pada kesukaran melahirkan bahu dan janin hidup dilakukan episiotomi 

yang cukup lebar danin janin diusahakan lahir, atau bahu diperkecil 

dengan melakukan kleidotomi unilateral atau bilateral. Setelah 

dilahirkan dijahit kembali dengan baik untuk cedera post kleidotominya 

konsultasikan pada bagian bedah. 

3) Apabila janin meninggal lakukan embriotomi. 

i. Kehamilan lewat bulan 

Menurut (Manuaba, 2010) Kehamilan lewat waktu (lewat bulan) 

merupakan kehamilan yang melebihi waktu 2 minggu belum terjadi 

persalinan. 

1) Penyebab kehamilan lewat waktu 

Menjelang persalinan terdapat penurunan progesterone, peningkatan 

oksitosi tubuh, dan reseptor terhadap oksitosin sehingga otot rahim 

semakin sensitive terhadap rangsangan.Pada kehamilan, lewat waktu, 

terjadi sebaliknya otot rahim tidak sensitive terhadap rangsangan, karena 

ketegangan psikologis atau kelainan pada rahim. 
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Pada kehamilan lewat waktu perlu mendapatkan perhatian dalam 

penanganan sehingga hasil akhir manuju well born baby dan well health 

motherdapat  tercapai. 

2) Tatalaksanan persalinan kehamilan lewat waktu 

Kehamilan lewat waktu memerlukan pertolongan, induksi persalinan atau 

persalinan anjuran.Persalinan induksi tidak banyak menimbulkan penyulit 

bayi, asalkan dilakukan dirumah sakit dengan fasilitas yang cukup.Dalam 

pertolongan persalinan lewat waktu, pengawasan saat persalinan induksi 

sangat penting karena setiap saat dapat terancam gawat janin, yang 

memerlukan pertolongan segera.Dengan demikian bila bidan menghadapi 

kehamilan lewat waktu maka merujuk penderita merupakan sikap yang 

paling tepat.Persalinan anjuran (induksi persalinan) bertujuan untuk 

merangsang otot rahim berkontraksi, sehingga persalinan berlangsung dan 

membuktikan ketidakseimbangan antara kepala janin dan jalan lahir. 

j. Penapisan dan penatalaksanaan kolaborasi kompikasi antepartum (Irianti, 2013) 

1) Nyeri perut 

a) Kehamilan ektopik 

Kehamilan ektopik adalah implantasi hasil konsepsi diluar cavum uteri 

dan 98% kehamilan ektopik merupakan kehamilan tuba dan yang lainnya 

terjadi di rongga perut, ovarium atau pada serviks. 

b) Appendiksitis akut 
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Appendiksitis merupakan infeksi pada sitem pencernaan yairu pada 

bagian apendik usus besar.Penatalaksanaan bidan dalam kasus 

apendiksitis akut kehamilan adalah melakukan deteksi dini, yaitu 

mengenali tanda gejala yang muncul untuk penegakan diagnosis 

sementara dalam asuhan antenatal, merupakan hal penting yang harus 

dilakukan oleh bidan. Dengan demikian, ibu dapat menerima penangana 

yang tepat dan menegah terjadinya komplikasi yang akan mempeburuk 

prognosis baik bagi ibu maupun janin. Penatalksanaan lanjutan yaitu 

dengan pembedahan yang akan dilakukan di unit kesehtan tersier oleh 

tenaga kesehatan yang berwenang. 

 

2) Keputihan 

a) Asuhan kebidanan  

(1) Promosi kesehatan mengenai infeksi menular cara menghindarinya, 

tanda gejala yang perlu diwaspadai. 

(2) Melakukan deteksi dini berdasaran tanda gejala yang terjadi pada 

ibu. 

(3) Jika pada saat proses pemeriksaan bidan menemukan faktor resiko 

dan tanda gejala yang mengarah pada keabnormalan, lakukan 

kolaborasi dan rujukan sebagai upaya pencegahan dari komplikasi 

yang mungkin terjadi. 
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(4) Melakukan kolaborasi dan rujukan jika ditemukan kasus penyakit 

menular seksual pada kehamilan. 

(5) Memberikan informasi yang relevan berkenan dengan keadaan ibu 

dan kehamilannya saat itu, serta tindakan lanjutan yang akan bidan 

lakukan, sehingga klien mnegetahui apa yang terjadi dengannya dan 

apa yang harus ia lakukan. 

3) Ukuran uterus 

a) Molahidatidosa 

Molahidatidosa merupakan pernyakit tropoblastik pada kehamilan yang 

terjadi pada trimester I hingga usia gestasi 16 minggu. Mola merupakan 

perkembangan sel-sel tropoblas secara tidak terlendali dan biasanya 

disebabkan karena faktor kromosom serta dapat berkembang menjadi 

ganas. 

b) Kelainan cairan kebuhan 

(1) Hidramnion dan oligohidramnion 

Hidramnion adalah keadaan dimana cairan ketuban diproduksi lebih 

banyak dari keadaan normal. Oligohidramnion adalah suatu keadaan 

diaman jumlah cairan ketuban mengalami penuruan atau diproduksi 

lebih sedikit disbanding dengan keadaan normal sesuai usia gestasi. 

(2) Asuhan bidan pada hidramnion dan oligohidramnion 

(a) Lakukan deteksi dini dengan meniai faktor resiko terjadinya 

polihidramnion maupun olighidramnion 
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(b) Lakukan pemeriksaan palpasi abdominal dengan benar dan 

anlisis jika terjadi perbedaan TFU terhadap kesesuaian usia 

kehamilan 

(c) Jika terdapat keadaan yang abnormal lakukan kolaborasi dan 

rujukan untuk menegakkan diagnosis pasti. 

4) Peningakatan tekanan darah pada kehamilan  

a) Definisi 

Hipertensi adalah keadaan dimana tekanan darah mengalami peningkatan 

dari normal, yaitu >90 mmHg untuk diastole dan >140 mmHg untuk 

sistol setelah melakukan pemeriksaan ulang setidaknya 2 kali 

pemeriksaan dengan jeda 6 jam atau lebih.Peningatan tekanan 

darahnsistilik lebih dari 30 mmHg dan diastole lebih dari 10 mmHg 

dipertimbangkan untuk dilakukan observasi. 

Penegakan diagnosis preekalmia dibagi menjadi 2 yaitu preeklamsia 

ringan dan berat 

(1) Preeklamsia ringan 

Preeklamsia ringan memiliki tanda dan gejala yaitu terjadinya 

kenaikan tekanan darah dimana diastole >90 mmHg dan sitol >140 

mmHg, menetap setelah dilakukan pegukuran ulang selah 6 jam 

kemudian, disertai dengan protein urine antara +1 hingga +2 (karena 

kepekatan urine sangat bervariasi, sehingga memperngaruhi kadar 

protein di dalam urine tersebut) 

Asuhan Kebidanan Berkelanjutan..., Fitriana Nur Hidayah, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2019



(2) Preeklamsia berat 

Preeklamsia ringan memiliki tanda dan gejala yaitu terjadinya 

peningkatan tekanan darah dimana diastole >160 mmHg dan sitol 

>110 mmHg, protein urine +3 atau +4, pada pemeriksaan refleks 

patella ditemukan refleks tonik klonik dan hiperefleks, oedema pada 

ekstermitas atas dan bawah. 

(3) Keluhan subjektif 

Perasaan pusing yang disertai gangguan penglihatan, nyeri ulu hati 

disertai dengan perasaan mual dan kadang disertai muntah dan 

gangguang nafas. 

b) Eklamsia  

Merupakan keadan preeklamsia yang disertai dengan tingkat kesadaran 

dan disertai reaksi kejang, baik pada sat kehamilan maupun persalinan. 

c) Asuhan bidan 

(1) Memastikan kebutuhan protein, vitamin C dan kalsium ibu terpenuhi 

selama kehamilan 

(2) Memantau penambahan berat badan ibu selama kehamilan 

berdasarkan IMT selam hamil. 

(3) Melakukan pemeriksaan protein urine pada trimester II dan atau atas 

indikasi 

(4) Memantau kesejahteraan janin dan pertumbuhan selama kehamilan 
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(5) Melakukan deteksi dini terhadap tanda gejala awal preeklamsia-

eklamsia 

(6) Melanjutkan asuhan pada unit kesehatan berwannag jika ditemukan 

tanda-tanda yang mengarah pada keadaan preeklmasia dan atau 

kompikasi kehamilan yang menyertai. 

(7) Melakukan penatalaksanaan awal pengelolaan eklamsia jika didapati 

klien datang dalam keadaan tersebut, sebelum dilakukannya 

penatalaksanaan lanjut pada unit kesehatan yang berwenang. 

5) Pertumbuhan janin terlambat (PJT) 

PJT merupakan keadaan diaman perumbuhan jani tidak sesuai dengan masa 

gestasi yang seharusnya. PJT ditentukan bila berat janin kurang dari 10% dari 

berat yang harus dicapai pada usia kehamilan tertentu. Dahulu PJT disebut 

sebagai IUGR (Intra Uterine Growth Retardation) tetapi istilah retardation 

terbukti tidak tepat karena tidak semua bayi dengan berat lahir kurang dari 

persentil 10 mengalami hambatan pertumbuhan hipoksisi atau patologik, tetapi 

disebabkan oleh faktor biologis yang normal. 

(a) Asuhan bidan 

(1) Melakukan pemantauan IMT ibu, pemantauan penambahan berat 

badans elama hamil, serta konseling penambahan pemenuhan nutrisi 

yang tepat. 

(2) Melakukan penapisan anemia dan mengatasi anemia sedini mungkin 
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(3) Ibu dengen kebutuhan khusus (penyakit penyerta dan atau kebiasaan 

buruk), dengan melakukan kolaborasi dan rujukan. 

(4) Jika pada pemeriksaan didapatkan ketidaksesuaian dengan usia 

kehamilan dalam pengukuran tinggu fundus uteri, lakukan kolaborasi 

dan rujukan asuhan. 

6) Makrosomia 

Suatu keabnormalan dalam pertumbuhan janin dalam kandungan dimana 

janin berkembang melebii perkembangan normal dengan berat badan diatas 

4000 gram. 

(a) Asuhan bidan 

(1) Mengkaji riwayat diabetes mellitus, megkaji riwayat kelahiran 

dengan berat badan bayi lebih dari 4000 gram. 

(2) Melakukan pemeriksaan diabetes mellitus pada kehamilan melalui 

pemeriksaan glukosa urine. 

(3) Melakukan kolaborasi dengan laboratorium jika diperlukan 

melakukan pemeriksaan gula darah sewaktu. 

(4) Melakukan pemeriksaan TFU untuk mendeteksi secara dini 

ketidaksesuaian antara TFU dengan usia kehamilan. 

(5) Konseling mengenai pola nutrisi sesuai dengan kebuthan selama 

kehamilan. Jika hingga akhir kehamilan dan ditemukan tanda-tanda 

komplikasi penatalaksanaan lanjut dilakukan pada unit kesehatan 

terdekat. 
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7) Kehamilan ganda 

(a) Definisi 

Kehamilan multiple atau kehamilan ganda yaitu kehamilan dengan dua 

janin atau lebih dalam satu masa kehamilan. 

(b) Asuhan bidan 

Pada kasus kehamilan ganda, peran bidan adalah memastikan bahwa 

kehamilan berjalan dengan baik, kebutuhan ibu terpenuhi, serta deteksi 

dini komplikasi yang mungkin terjadi terkait kehamilan ganda. 

8) Gerakan janin tidak teraba 

Jika ibu tidak merasakan gerakan janin sama sekali dapat menjadi pertanda 

bahwa janin telah meninggal, yang biasa dikenal dengan sebutan intra uteri 

fetal death (IUFD) atau kematian janin dalam kandungan. IUFD adalah 

suatu keadaan dimana berakhirnya kehamilan karena janin mengalami 

kematian pada usia kehamilan lebih dari 24 minggu. 

(a) Penatalaksanaan bidan 

(1) Melakukan deteksi dini pada faktor resiko dan etiologi dari IUFD, 

seperti diabetes mellitus, preeklamsia-eklamsia, infeksi penyerta, 

anemia. 

(2) Memantau IMT dan penambahan berat badan ibu 

(3) Melakukan pemantauan kesejahteraan janin, dengan mengajarkan ibu 

menghitung gerakan janin. 
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(4) Melakukan pemeriksaan denyut jantung jnain setiap kunjungan 

antenatal 

Jika pada saat pemeriksaan antenatal bidan tidak menemukan tanda-

tanda kesejahteraan janin, maka perlu dilakukan pemeriksaan 

lanjutan dengan menggunakan USG atau CTG maupun USG Doppler 

unuk menegakkan diagnosis pasti yang dilakukan oleh tenaga 

kesehatan berwenang 

2. Persalinan 

a. Definisi  

Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan plasenta) yang 

telah cukup bulan atau dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir atau 

melalui jalan lain, dengan bantuan atau tanpa batuan (kekuatan sendiri) 

(Sulistyawati, 2013). 

Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi, yang mampu hidup, 

dari dalam uterus melalui vagina ke dunia luar (Wiknjosastro, 2010). Persalinan 

adalah proses pengeluaran konsepsi yang dapat hidup dari dalam uterus ke 

dunia luar. Persalinan mencakup proses fisiologis yang memungkinkan 

serangkaian perubahan besar pada ibu untuk dapat melahirkan janinnya melalui 

jalan lahir (Jannah, 2015).     

b. Sebab-sebab mulainya persalinan 

Menurut Sulistyawati (2013) persalinan dapat disebabkan oleh : 

1) Teori penurunan Hormon 
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Saat 1-2 minggu sebelum proses melahrikan dimulai, terjadi penurunan 

kadar estrogen dan progesterone. Progesterone bekerja sebagai penenang 

otot-otot polos rahim, jika kadar progesterone turun akan menyebabkan 

tegangnya pembuluh darah dan menimbulkan his 

2) Teori plasenta menjadi tua 

Seiring matangnya usia kehamilan, villi chorialis dalam plasenta 

mengalami beberapa perubahan, hal ini menyebabkan turunnya kadar 

estrogen dan progesterone yang mengakibatkan tegangnya pembuluh 

darah sehingga akan menimbulkan kontraksi uterus. 

3) Teori disensi rahim 

a) Otot rahim mempunyai kemampuan meregang dalam batas tertentu. 

b) Setelah melewati batas tersebut, akhirnya terjadi kontraksi sehingga 

persalinan dapat dimulai. 

c) Contohnya pada kehamilan gemeli, sering terjadi kontraksi karena 

uterus teregang oleh ukuran janin ganda, sehingga kadang kehamilan 

gemeli mengalami persalinan yang lebih dini. 

4) Teori mekanis 

Dibelakang serviks terletak ganglion servikalis (fleksus frankenhauser), 

bila gongglion ini digeser dan ditekan (misalnya oleh kepala janin), maka 

akan timbul kontraksi uterus. 

5) Teori oksitosin 

a) Oksitosin dikeluarkan oleh kelenjar hipofisi posterior 
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b) Perubahan keseimbangan estrogen dan progesterone dapat mengubah 

sensitivitas otot rahim, sehingga sering terjadi kontraksi Bracxon 

Hicks. 

c) Menurunya konsentrasi progesteron karena matangnya usia kehamilan 

menyebabkan oksitosin meningkatkan aktivitasnya dalam merangsang 

otot rahim untuk berkontraksi, dan akhirnya persalinan dimulai. 

6) Teori hipotalamus-pituitari dan Glandula Suprarenalis 

a) Glandula suprarenalis merupakan pemicu terjadinya persalinan 

b) Teori ini menunjukkan, pada kehamilan dangan bayi anensefalus 

sering terjadi kelambatan persalinan karena tidak terbentuknya 

hipotalamus. 

7) Teori prostaglandin 

Prostaglandin yang dihasilkan oleh desidua disangka sebagai salah satu 

sebab permulaan persalinan. Hal ini didukung dengan adanya kadar 

prostaglandin yang tinggi baik dalam air ketuban maupun darah perifer 

pada ibu hamil sebelum melahirkan atau selama proses persalinan. 

8) Induksi persalinan 

Persalinan dapat juga ditimbulkan dengan jalan sebagai berikut: 

a) Gagang laminaria : dengan cara laminaria dimasukan ke dalam kanalis 

servikalis dengan tujuan merangsang fleksus frankenhauser. 

b) Amniontomi : pemecahan ketuban 

c) Oksitosin drip : pemberian oksitosin menurut tetesan per infus. 
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c. Tanda-tanda persalinan (Erawati, 2010) 

1) Lightening 

Beberapa minggu sebelum persalinan, calon ibu merasa bahwa keadaannya 

menjadi lebih ringan.Ia merasa kurang sesak, tetapi sebaliknya ia merasa 

bahwa berjalan sedikit lebih sulit, dan sering terganggu oleh rasa nyeri 

pada anggota gerak bagian bawah. 

2) Pollakisuria 

Pada akhir bulan ke-9, hasil pemeriksaan menunjukkan epigastrium 

kendur, fundus uterus lebih rendah daripada letak sebenarnya, dan kepala 

janin sudah mulai masuk pintu atas panggul.Keadaan ini menyebabkan 

kandung kemih tertekan sehingga menstrimulasi ibu untuk sering berkemih 

yang disebut pollakisuria. 

3) False labor 

Tiga atau empat minggu sebelum persalinan, calon ibu merasa terganggu 

oleh his pendahuluan yang sebenarnya hanya merupakan peningkatan 

kontraksi Broxton hicks. His pendahuluan ini memiliki cirri-ciri sebagai 

berikut : 

a) Nyeri yang hanya terasa di perut bagian bawah. 

b) Tidak teratur. 

c) Lamanya his singkat, tidak bertambah kuat dengan bertambahnya 

waktu dan jika berjalan, his berkurang. 

d) Tidak ada pengaruh pada penipisan atau pembukaan serviks. 

Asuhan Kebidanan Berkelanjutan..., Fitriana Nur Hidayah, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2019



4) Perubahan serviks 

Pada akhir bulan ke-9, hasil pemeriksaan serviks menunjukkan bahwa 

serviks yang sebelumnya tertutup, panjang dan kurang lunak menjadi lebih 

lunak.Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi pembukkan dan penipisan 

serviks.Perubahan ini berbeda pada masing-masing ibu, misalnya pada 

multipara sudah terjadi pembukaan 2 cm, namun pada sebagian besar 

primipara, serviks masih dalam keadaan tertutup. 

5) Energy spurt 

Beberapa ibu akan mengalami peningkatan energy kira-kira 24-28 jam, 

sebelum persalinan dimulai. Setelah beberapa hari sebelumnya merasa 

kelelahan fisik karena bertambahnya usia kehamilan, ibu merasakan energy 

yang penuh satu hari sebelum persalinan. peningkatan energy ibu ini 

tampak dari aktivitas yang dilakukannya, seperti membersihkan rumah, 

mengepel, mencuci perabot rumah, dan pekerjaan rumah lainnya sehingga 

ibu akan kehabisan tenaga menjelang kelahiran bayi dan persalinan 

menjadi lama dan sulit 

6) Gastrointestinal upset 

Beberapa ibu mungkin akan mengalami tanda-tanda, seperti diare, 

obstipasi, mual dan muntah karena efek penurunan hormone terhadap 

system pencernaan. 

Timbulnya his persalinan, yaitu his pembukaan dengan sifat sebagai 

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

b) Semakin lama, semakin singkat singkat intervalnya, dan semakin kuat 

intensitasnya. 

c) Jika berjalan, his bertambah kuat. 

d) Mempunyai pengaruh pada penapisan dan/atau pembukaan serviks. 

7) Bloody show (lender bercampur darah dari jalan lahir). 

Dengan penipisan dan pembukaan serviks, lender dari kanalis servikalis 

keluar yang disertai dengan sedikit darah.Perdarahan yang sedikit ini 

dosebabkan oleh lepasnya selaput janin pada bagian bawah segemen bawah 

uterus hingga beberapa kapiler darah terputus. 

8) Ketuban pecah. 

Ketuban pecah adalah keluarganya banyak cairan dengan tiba-tiba dari jalan 

lahir.Hal ini terjadi akibat ketuban pecah atau selaput janin robek. Ketuban 

biasanya pecah jika pembukaan serviks lengkap atau hamper lengkap dan 

dalam hal ini keluarnya cairan merupakan tanda yang sangat lambat. Akan 

tetapi, kadang-kadang ketuban pacah pada pembukaan kecil, bahkan kadang-

kadang selaput janin robek sebelum persalinan.walaupun demikian, 

persalinan diharakan akan terjadi dalam 24 jam setelah air ketuban keluar. 

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan 

1) Power (Ester, 2017) 

Power atau kekuatan yang mendorong janin pada saat persalinan adalah 

his, kontraksi otot perut, kontraksi diafhragma, dan aksi dari ligament. 
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Kekuatan primer yang diperlukan dalam persalinan adalah his, sedangkan 

sebagai kekuatan sekundernya adalah tenaga mengedan ibu.His adalah 

kontraksi otot-otot rahim pada persalinan. 

Sifat his yang normal adalah : 

a) Kontraksi rahim dimulai dari kornu. 

b) Fundal dominan, yaitu kekuatan paling tinggi di fundus uteri. 

c) Otot rahim yang tidak berkontraksi tidak kembali ke panjang semula 

sehingga terjadi retraksi dan pembentukan segmen bawah rahim. 

d) Pada saat his terjadi perubahan pada serviks yaitu menipis dan 

membuka. 

Hal-hal yang harus diobservasi pada his persalinan adalah frekuensi, 

amplitudo/intensitas, aktivitas his, durasi his, datangnya his terjadi sering, 

teratur/tidak, dan masa relaksasi. 

2) Passager (Monica, 2017) 

Passager terdiri dari janin dan plasenta.Janin bergerak disepanjang jalan 

lahir merupakan akibat interaksi beberapa faktor, yaitu ukuran kepala janin, 

presentasi, letak, sikap, dan posisi janin.Pada presentasi kepala.Tulang-

tulang masih dibatasi fontanel dan sutura yang belum keras, tepi tulang 

dapat menyisip di antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya 

(disebut moulage/molase) sehingga ukuran kepala bayi menjadi lebih kecil. 

3) Passage (Monica, 2017) 

Passager atau jalan lahir dibagi menjadi : 

Asuhan Kebidanan Berkelanjutan..., Fitriana Nur Hidayah, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2019



a) Bagian keras : tulang-tulang panggul (rangka panggul). 

b) Bagian lunak : uterus, otot dasar panggul dan perineum 

4) Positioning (posisi ibu) (Sondakh, 2013) 

Posisi ibu dapat menentukan adaptasi anatomi dan fisiologi 

persalinan.perubahan posisi yang diberikan pada ibu bertujuan untuk 

menghilangkan rasa letih, memberikan rasa nyaman, dan memperbaiki 

sirkulasi. Posisi tegak (contoh : posisi berdiri, berjalan, duduk, dan 

jongkok) memberikan sejumlah keuntungan salah satunya adalah 

memungkinkan gaya gravitasi membantu penurunan janin. Selain itu, 

posisi ini dianggap dapat mengurangi kejadian penekanan tali pusat. 

5) Psychology Response (Respon Psikologi) (Sondakh, 2013) 

Respoms psikologi ibu dapat deipengaruhi oleh : 

a) Dukungan ayah bayi/ pasangan selama proses persalinan 

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

c) Saudara kandung bayi selama persalinan. 

e. Tahapan persalinan (Asrinah, 2010) 

1) Kala 1 (satu) Persalinan 

Kala 1 persalinan dimulai sejak terjadinya kontraksi uterus yang teratur dan 

meningkat (frekuensi dan kekuatannya), sehingga serviks membuka lengkap 

(10 cm). Kala 1 (satu) persalinan terdiri atas dua fase, yaitu fase laten dan 

fase aktif. 

a) Fase laten 
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(1) Dimulai sejak awal kontraksi, yang menyebabkan penipisan, dan 

pembukaan serviks secara lengkap. 

(2) Berlangsung hingga serviks membuka 3 cm. 

(3) Pada umumnya, fase laten berlangsung hampir atau hingga 8 jam. 

b)  Fase aktif, dibagi dalam 3 fase yakni : 

(1) Fase Akselerasi 

Dalam waktu 2 jam pembukaan 3 cm menjadi 4 jam. 

(2) Fase dilatasi maksimal 

Dalam waktu 2 jam pembukaan serviks berlangsung sangat cepat, 

dari 4 cm menjadi 9 cm. 

(3) Fase deselerasi 

Pembukaan serviks menjadi lambat, dalam waktu 2 jam pembukaan 

dari 9 cm menjadi lengkap 9 cm. 

Pada primipara, berlangsung selama 12 jam dan pada multigravida, sekitar 8 

jam. Kecepatan pembukaan serviks 1 cm per jam (nulipara atau primigravida) 

atau lebih dari 1 cm hingga 2 cm (multipara) 

Asuhan yang diberikan pada Kala I, meliputi : 

a) Membantu ibu dalam persalinan jika ia tampak gelisah, ketakutan, dan 

kesakitan dengan memberikan dukungan dan meyakinkan dirinya, 

memberikan informasi mengenai proses dan kemajuan persalinan, 

mendengarkan keluhannya dan mencoba untuk lebih sensitiv terhadap 

perasaannya. 
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b) Tetap menjaga hak privasi ibu dalam persalinan, antara lain menggunakan 

penutup atau tirai, tidak mengahadirkan orang lain tanpa sepengetahuan 

dan seizin pasien/klien. 

c) Menjelaskan kemajuan persalinan dan perubahan yang terjadi serta 

prosedur yang akan dilakukan dan hasil-hasil pemeriksaan. 

d) Membolehkan ibu untuk mandi dan membasuh sekitar kemaluannya 

setelah buang air kecil/besar. 

e) Ibu bersalin biasanya akan mengalami panas dan banyak berkeringat, 

atasi dengan cara menggunakan kipas angin dan AC dalam kamar, 

menganjurkan ibu untuk mandi sebelumnya. 

f) Memberikan ibu cukup air untuk memenuhi kebutuhan energi dan 

mencegah dehidrasi. 

g) Menyarankan ibu untuk berkemih sesering mungkin. 

2) Kala II (dua) Persalinan 

Persalinan Kala II (dua) dimulai ketika pembukaan serviks sudah lengkap 

(10 cm) dan berakhir dengan lahirnya bayi.Kala II (dua) juga disebut sebagai 

kala pengeluaran bayi. Tanda pasti Kala  II (dua) ditentukan melalui 

pemeriksaaan dalam yang hasilnya adalah: 

a) Pembukaan serviks telah lengkap (10 cm), atau 

b) Terlihatnya bagian kepala bayi melalui introitus vagina. 

Menurut Wiknjosastro, (2010) asuhan persalinan normal kala II : 

a) Melihat tanda dan gejala persalinan kala dua  
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b) Memastikan perlengkapan bahan, dan obat-obatan esensial siap 

digunakan. Mematahkan ampul oksitosin 10 unit dan menempatkan 

tabung suntik steril sekali pakai di dalam partus set. 

c) Mengenakan baju penutup atau celemek plastik yang bersih 

d) Melepaskan semua perhiasan yang dipakai dibawah siku, mencuci 

kedua tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir dan 

mengeringkan tangan dengan handuk satu kali pakai/pribadi yang bersih 

e) Menghisap oksitosin 10 unit ke dalam tabung suntik (dengan memakai 

sarung tangan desinfeksi tingkat atau steril) dan meletakkan kembali di 

partus set/wadah desinfeksi tingkat tinggi atau steril tanpa 

mengkontaminasi tabung suntik. 

f) Membersihkan vulva dan perineum, menyekanya dengan hati-hati dari 

depan ke belakang dengan menggunakan kapas atau kasa yang sudah 

dibasahi air desinfeksi tingkat tinggi. Jika mulut vagina, perineum, atau 

anus terkontasminasi oleh kotoran ibu, membersihkannya dengan 

seksama dengan cara menyeka dari depan ke belakang. Membuang 

kapas atau kasa yang terkontaminasi (meletakkan kedua sarung tangan 

tersebut dengan benar di dalam larutan terkontaminasi) 

g) Dengan menggunakan teknik aseptik, melakukan pemeriksaan dalam 

untuk memastikan bahwa pembukaan serviks sudah lengkap. Bila, 

selaput ketuban belum pecah, sedangkan pembukaan sudah lengkap, 

lakukan amniotomi. 
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h) Mendekontaminasi sarung tangan dangan cara mencelupkan tangan 

yang masih memakai sarung tangan yang 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. 

i) Memeriksa denyut jantung janin (DJJ). Setelah kontraksi berakhir untuk 

memastikan bahwa DJJ dalam batas normal (120-160 x/menit) 

j) Memberikan tahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin 

baik. Membantu ibu berada dalam posisi yang nyaman sesuai dengan 

keinginannya. 

k) Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran. 

l) Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat 

untuk meneran. 

m) Letakkan handuk bersih di atas perut ibu untuk mengeringkan bayi. 

n) Meletakkan kain yang bersih yang dilipat 1/3 bagian, di bawah bokong 

ibu. 

o) Membuka partus set. 

p) Memakai sarung tangan DTT atau steril pada kedua tangan. 

q) Saat kepala bayi membuka vulva/di depan vulva dengan diameter 5-6 

cm, lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain tadi, 

letakkan tangan yang lain di kepala bayi dan tekanan yang lembut dan 

tidak menghambat pada kepala bayi, membiarkan kepala keluar 
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perlahan-lahan. Menganjurkan ibu untuk meneran perlahan-lahan atau 

bernafas cepat saat kepala lahir. 

r) Dengan lembut menyeka muka, mulut, dan hidung bayi dengan kain 

atau kasa yang bersih. 

s) Memeriksa lilitan tali pusat dan mengambil tindakan yang sesuai jika 

hal itu terjadi. 

t) Menunggu hingga kepala bayi melakukan putar paksi luar secara 

spontan. 

u) Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, tempatkan kedua tangan di 

masing-masing sisi muka bayi. Menganjurkan ibu untuk meneran saat 

kontraksi berikutnya. Dengan lembut menariknya kearah bawah dan 

kearah luar hingga bahu anterior muncul dibawah arcus pubis dan 

kemudian dangan lembut menarik kearah atas dan ke arah luar untuk 

melahirkan bahu posterior. 

v) Setelah kedua bahu dilahirkan, menelusurkan tangan mulai kepala bayi 

yang berada di bawah kearah perineum, membiarkan bahu dan lengan 

posterior lahir ke tangan tersebut. Mengendalikan kelahiran siku dan 

tangan bayi data melewati perineum, gunakan lengan bagian bawah 

untuk menyangga tubuh bayi saat dilahirkan. Menggunakan tangan 

anterior untuk mengendalikan siku dan tangan anterior bayi saat 

keduanya lahir. 
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w) Setelah tubuh dari lengan lahir, menelusurkan tangan yang ada diatas 

(anterior) dari punggung kearah kaki bayi dengan hati-hati membantu 

kelahiran kaki. 

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

diatas perut ibu dengan posisi kepala bayi sedikit lebih rendah dari 

tubuhnya (bila tali pusat terlalu pendek, meletakkan bayi di tempat yang 

memungkinkan). Bila bayi mengalami asfiksi, lakukan resusitasi. 

y) Segera membungkus kepala dan badan bayi dengan handuk dan biarkan 

kontak kulit ibu dengan bayi. Lakukan penyuntikan oksitosin /i.m. 

3) Kala III (tiga persalinan) 

Persalinan kala III dimulai segera setelah bayi lahir dan berakhir dengan 

lahirnya plasenta serta selaput ketuban yang berlangsung tidak lebih dari 30 

menit. 

Menurut Prawirohardjo (2010) asuhan persalinan normal kala III : 

a) Memindahkan klem pada tali pusat 

b) Meletakkan satu tangan diatas 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. 

c) Menunggu uterus berkontraksi dan kemudian melakukan penegangan 

kearah bawah pada tali pusat dengan lembut. Lakukan tekanan yang 

berlawanan arah pada bagian bawah uterus dengan cara menekan uterus 
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ke atas dan belakang (dorsokranial) dengan hati-hati untuk membantu 

mencegah terjadinya inversio uteri. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-

40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan menunggu hingga 

kontaksi berikut dimulai. 

d) Setelah plasenta terlepas, meminta ibu untuk meneran sambil menarik 

tali pusat kearah bawah dan kemudian kearah atas, mengikuti kurva 

jalan lahir sambil meneruskan tekanan berlawanan arah pada uterus. 

e) Jika plasenta terlihat di introitus vagina, melanjutkan kelahiran plasenta 

dengan menggunakan kedua tangan. Memegang plasenta dengan dua 

tangan dan dengan hati-hati memutar plasenta hingga selaput ketuban 

terpilin. Dengan lembut perlahan melahirkan selaput ketuban tersebut. 

f) Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan masase 

uterus, meletakan telapak tangan di fundus dan melakukan masase 

dengan gerakan melingkar dengan lembut sehingga uterus berkontraksi. 

4) Kala IV (empat) Persalinan 

Kala IV persalinan dimulai setelah lahirnya plasenta sampai 2 jam post 

partum. 

Menurut Prawirohardjo (2010) asuhan persalinan kala IV meliputi : 

a) Memeriksa kedua sisi plasenta baik yang menempel ke ibu maupun 

janin dan selaput ketuban untuk memastikan bahwa plasenta dan selaput 

ketuban lengkap dan utuh. Meletakkan plasenta di dalam kantong 

plastik atau tempat khusus. 
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b) Mengevaluasi adanya laserasi pada vagina dan perineum dan segera 

menjahit laserasi yang mengalami perdarahan aktif. 

c) Menilai ulang uterus dan memastikannya berkontraksi dengan baik 

d) Mencelupkan kedua tangan yang memakai sarung tangan ke larutan 

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

tersebut dengan air desinfeksi tingkat tinggi dan mengeringkan dengan 

kain bersih dan kering. 

e) Menempatkan klem tali pusat desinfeksi tingkat tinggi atau steril atau 

mengikatkan tali desinfeksi tingkat tinggi dengan simpul mati sekeliling 

tali pusat sekitar 1 cm dari pusat. 

f) Mengikatkan satu lagi simpul mati di bagian pusat yang berseberangan 

dengan simpul yang pertama. 

g) Melepaskan klem bedah dan meletakkannya ke dalam larutan klorin 

0,5%. 

h) Menyelimuti kembali bayi dan menutupi bagian kepala. Memastikan 

handuk atau kakinya bersih dan kering. 

i) Menganjurkan ibu untuk memulai pemberian ASI. 

j) Melanjutkan pemantauan kontraksi uterus dan perdarahan pervaginam. 

k) Mengajarkan pada ibu/keluarga bagaimana melakukan masase uterus 

dan memeriksa kontraksi uterus. 

l) Mengevaluasi kehilangan darah. 

Asuhan Kebidanan Berkelanjutan..., Fitriana Nur Hidayah, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2019



m) Memeriksa tekanan darah, nadi, dan keadaan kandung kemih setiap 15 

menit selama satu jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit 

selama jam kedua pasca persalinan. 

n) Menempatkan semua peralatan di dalam larutan klorin 0,5% untuk 

dekontaminasi selama 10 menit. Mencuci dan membilas peralatan 

setelah dekontaminasi. 

o) Membuang bahan-bahan yang terkontaminasi ke dalam tempat sampah 

yang sesuai 

p) Membersihkan ibu dengan menggunakan air desinfeksi tingkat tinggi. 

Membersihkan cairan ketuban, lender, dan darah. Membantu ibu 

memakai pakaian yang bersih dan kering. 

q) Memastikan bahwa ibu nyaman. Membantu ibu memberikan ASI. 

Menganjurkan keluarga untuk memberikanibu minum dan makan yang 

diinginkan. 

r) Mendekontaminasi daerah yang digunakan untuk melahirkan dengan 

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

s) Mencelupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5%, 

membalikan bagian dalam keluar dan merendamnya dalam larutan 

klorin0,5% selama 10 menit. 

t) Mencuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir. 

u) Melengkapi partograf. 
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Menurut Wiknjosastro (2014), Partograf adalah alat bantu untuk 

memantau kala satu persalinan dan informasi untuk membuat keputusan 

klinik. Tujuan utama dari penggunaan partograf adalah untuk: Mencatat 

hasil observasi dan kemajuan persalinan dengan menilai pembukaan 

serviks melalui periksa dalam. 

Jika digunakan dengan tepat dan konsisten, partograf akan membantu 

penolong persalinan untuk : 

(a) Mencatat kemajuan persalinan. 

(b) Mencatat kondisi ibu dan janinnya. 

(c) Mencatat asuhan yang diberikan selama persalinan dan kelahiran. 

(d) Menggunakan informasi yang tercatat untuk identifikasi dini 

penyulit persalinan. 

(e) Menggunakan informasi yang tersedia untuk membuat keputusan 

klinik yang sesuai dan tepat waktu. 

Patograf harus digunakan: 

a) Untuk semua ibu dalam fase aktif kala satu persalinan dan 

merupakan elemen penting dari asuhan persalinan. 

b) Selama persalinan dan kelahiran bayi di semua tempat. 

c) Secara rutin oleh semua penolong persalinan yang memberikan 

asuhan persalinan kepada ibu dan proses kelahiran bayinya. 

Pencatatan selama fase laten kala satu persalinan : 

a) Fase laten : pembukaan serviks kurang dari 4 cm 

Asuhan Kebidanan Berkelanjutan..., Fitriana Nur Hidayah, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2019



b) Fase aktif : pembukaan serviks dari 4 cm sampai 10 cm 

Kondisi ibu dan bayi harus dinilai dan dicatat dengan seksama pada 

partograf , yaitu : 

a) Denyut jantung janin : setiap 30 menit 

b) Frekuensi dan lamanya ontraksi uterus : setiap 30 menit 

c) Nadi : setiap 30 menit 

d) Pembukaan serviks : setiap 4 jam 

e) Penuruan bagian terbawah janin : setiap 4 jam 

f) Tekanan darah dan temperatur : setiap 4 jam 

g) Produksi urin, aseton dan protein : setiap 2 sampai 4 jam. 

f. Persiapan operasi bersalinan menurut (Manuaba, 2010) 

Persalinan anjuran atau induksi persalinan harus dilakukan di rumah sakit karena 

merupakan matarantai menuju ppersalinan operatif.Dalam persalinan induksi 

(anjuran) observasi merupakan langkah yang sangat penting. 

Observasi persalinan anjuran (induksi) meliputi : 

1) Tentang his (frekuensi, interval, lama, intensitas) 

2) Benyut jantung janin (frekuensi, keteraturan, hubungannya dengan 

inensitas his) 

3) Penurunan (bagaimana penurunan bagian terendah, hubungannya dengan 

bidang Hodge, terjadinya oedema bagian terendah, molase tulang kepala) 
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4) Lingkaran Bandle, peningkatan batas bagian kontraktil otot rahim dengan 

bagian segmen bawah rahim, penipisan segmen bawah rahim, rasa nyeri 

segmen bawah rahim (SBR). 

Pada kehamilan lewat waktu daoat langsung dilakukan seksio sesaria apabila 

tergolong “resiko tinggi” (kehamilan lewat waktu dengan infertilitas, primipara 

tua [usia lebih dari 35 tahun], riwayat kehamilan dan persalinan buruk, disertai 

kelainan letak, terdapat asfiksai intauterin, evaluasi Bishop rendah) 

Dalam menghadapi kehamilan dan persalinan lewat waktu, bisan perlu 

mempertimbangkan keadaan berikut : 

1) Penyulit yang dihadapi pada induksi persalinan setempat dengan fasilitas dan 

keterampilan terbatas. 

2) Tujuan pertolongan oleh tenaga medis terlatih untuk menurunkan angka 

kesakitan dan kematian ibu dan bayi, dan menyiapkan generasi denagn 

kondisi optimal untuk tumbuh kembang sumber daya manusia sejak awal. 

3) Meningkatkan system rujukan untuk mendapatkan pelayanan dan 

pengayoman medis lebih bermutu. 

4) Menghadapi kendala transportasi menuju rumah sakit. 

Berdasarkan ketetapan tersebut tugas bidan dalam menghadapi kehamilan lewat 

waktu adalah menegakkan kebenaratn hamil lewat waktu, berkonsultasi dan 

melakukan rujuka pada keadaan optimal.Dengan demikian dapat diakatakan 

bahwa bidan yang baik adalah yang tahu tanggung jawab terhadap kepentingan 
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ibu hamil, dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui 

pertolongan kebidanan yang optimal dan rujukan. 

g. Persalinan dengan Seksio Sesaria (Manuaba 2010) 

Sektio Sesaria merupakan tindakan paling konservatif dalam 

kehamilan.Seksio Sesaria terasa makin meningkat sebagai tindakan akhir dari 

berbagai kesulitan dalam menolong persalinan.indikasi klasik yang dapat 

dikemukakan sebagai dasar section caesaria adalah persalinan lama sampai 

persalinan terlambat, rupture uteri iminen, gawat janin, janin besar melebihi 4000 

gram dan perdarahan antepartum. 

Indikasi yang menambah tingginya angka persalinan dengan seksio sesaria 

adalah tindakan seksio sesaria pada letak sungsang, seksio sesaria berulang, 

kehamilan prematuritas, kehamilan dengan risiko tinggi, pada kehamilan kembar, 

kehamilan dengan pre-eklamsia dan eklamsia, konsep well born baby dan well 

health mother dengan orientai persalinan, lahir spontan dan forsep outlet/vakum. 

Menurut (Sutanto, 2018), persalinan ini akan menimbulkan rasa nyeri pada 

luka bekas sayatan di perut bercampur rasa kebal di sekitarnya. Keadaan itu 

menyebabkan ibu merasa malas dan takut untuk menggerakkan tubuh, akan 

tetapi kembali bergerak secepat mungkin sangat disarankan bagi pada ibu 

sesudah operasi Caesar.operasi dan anestesi dapat menyebabkan pneumonia 

sehingga sangat penting bagi ibu untuk bergerak. 
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Mobilisasi ini akan meningkatkan fungsi paru-paru sehingga semakin dalam 

nafas yang ditarik, semakin meningkat pula sirkulasi darah. Apabila tidak 

melakukan mobilisasi akan berdampak pada involusi uterus yang tidak baik, 

sehingga sisa darah tidak bisa dikeluarkan , dan menyebabkan infeksi yang 

ditandai dengan peningkatan suhu tubuh sebagai salah satu gejalanya. Pada hari 

ke-2 tenaga medis akan menolong untuk duduk di tempat tidur, duduk di bagian 

samping tempat tidur dan mulai berjalan dalam jangka pendek. 

3. Nifas  

a. Pengertian 

Masa nifas adalah masa sesudah persalinan dan kelahiran bayi, plasenta, 

serta selaput yang diperlukan untuk memulihkan kembali organ kandungan 

seperti sebelum hamil dengan waktu kurang lebih 6 minggu (Saleha, 2009). 

Masa  nifas (puerperium) adalah masa yang dimulai setelah plasenta keluar 

dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan semula 

(sebelum hamil). Masa nifas berlangsung selama kira-kira 6 minggu 

(sulistyowati, 2009) 

Masa Nifas adalah masa sesudah proses persalinan mengeluarkan hasil 

konsepsi (bayi dan plasenta) dan berkahir ketika alat-alat reproduksi kembali 

seperti keadaan sebelum hamil, masa nifas berlangsung sekitar (6 minggu). 

b. Tahapan masa nifas  

Menurut Saleha (2009) Tahapan yang terjadi pada masa nifas adalah sebagai 

berikut : 
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1) Periode intermediate postpartum 

Masa segera setelah plasenta lahir sampai dengan 24 jam. Pada masa ini 

sering terdapat banyak masalah, misalnya perdarahan karena antonia uteri. 

Oleh karena itu, bidan dengan teratur terus melakukan pemeriksaan 

kontraksi uterus, pengeluaran lokia, tekanan darah, dan suhu. 

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

Pada fase ini bidan memastikan involusi uteri dalam keadaan normal, tidak 

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

mendapatkan makan dan cairan, serta ibu dapat menyusui dengan baik. 

3) Periode late postpartum (1 minggu-5 minggu) 

Pada periode ini bidan tetap melakukan perawatan dan pemeriksaan sehari-

hari serta konseling KB. 

c. Kunjungan masa Nifas (Permenkes RI, 2014) 

1) 1 (Satu) kali pada periode 6 (enam) jam sampai dengan 3 (tiga) hari pasca 

persalinan  

2) 1 (Satu) kali pada periode 4 (empat)  hari sampai dengan 28  (dua puluh 

delapan) hari pasca persalinan, dan  

3) 1 (Satu)  kali pada periode  29 (dua puluh sembilan)  hari sampai dengan 

42 (empat puluh dua) hari pasca persalinan.  

Kunjungan masa nifas menurut Marliandianin (2015), sebagai berikut : 

1) Kunjungan pertama 6-8 jam setelah persalinan, yang bertujuan untuk : 

a) Mencegah perdarahan masa nifas karena Antonia uteri. 
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b) Mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan, rujuk jika 

perdarahan berlanjut. 

c) Memberikan konseling pada ibu atau salah satu anggota keluarga 

bagaimana mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri. 

d) Konseling tentang pemberian ASI awal 

e) Mengajarkan cara mempercepat hubungan antara ibu dan bayi baru lahir 

(bounding attachment) 

f) Menjaga bayi tetap sehat dengan cara mencegah hipotermi 

g) Setelah bidan melakukan menolong persalinan, maka bidan harus 

menjaga ibu dan bayi  untuk 2 jam pertama setelah kelahiran, atau 

sampai keadaan ibu dan bayi baru lahir dalam keadaan baik. 

2) Kunjungan  kedua  6 hari setelah persalinan, yang bertujuan untuk : 

a) Memastikan proses involusi uteri berjalan normal, uterus berkontraksi 

dengan baik, tinggi fundus uteri (TFU) dibawah umbilicus, tidak ada 

perdarahan abnormal. 

b) Menilai adanya demam, tanda-tanda infeksi, atau perdarahan abnormal. 

c) Memastikan ibu mendapat istirahat yang cukup. 

d) Memastikan ibu mendapatkan makanan yang bergizi dan cukup cairan. 

e) Memastikan ibu menyusui dengan baik dan serta tidak ada tanda-tanda 

adanya penyakit. 

f) Memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi, tali pusat, 

menjaga bayi tetap hangat, dan merawat bayi sehari-hari 
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3) Kunjungan  ketiga , 2 minggu setelah persalinan, yang bertujuan sama dengan 

asuhan yang diberikan pada kunjungan enam hari postpartum. 

4) Kunjungan  keempat, 6  minggu setelah persalinan, yang bertujuan untuk : 

a) Menanyakan pada ibu tentang penyulit-penyulit yang ia atau bayi alami 

b) Memberikan konseling untuk KB secara dini 

d. Perubahan fisiologi pada masa nifas 

Perubahan fisiologi pada masa nifas menurut Sukami (Sutanto, 2018) yaitu : 

1) Involusi uterus 

Involusi uterus atau pengerutan uterus merupakan suatu proses dimana 

uterus kembali ke kondisi sebelum hamil dengan bobot hanya 60 gram. 

Setelah plasenta lahir uterus merupakan alat yang keras karena kontrkasi 

dan retraksi otot-ototnya sehingga dapat menutup pembuluh darah besar 

yang bermuara pada bekas implantasi plasenta.Otot rahim tersebut terdiri 

dari tiga lapis otot yang membentuk anyman sehingga pembuluh darah 

dapat tertutup sempurna, dengan demikian terhindar dari perdarahan 

postpartum. Fundus uteri 3 jari di bawah pusat selama 2 hari berikutnya, 

besarnya tidak seberapa berkurang tetapi sesudah 2 hari ini uterus mengecil 

dengan cepat sehingga pada hari ke 10 tidak teraba lagi dari luar dan sampai 

dengan 6 minggu tercapai lagi ukirannnya yang normal. (Sutanto, 2018). 

2) Involusi tempat plasenta 

Setelah persalinan, tempat plasenta merupakan tempat dengan permukaan 

kasar, tidak rata dan kira-kira sebesar telapak tangan.Dengan cepat luka ini 
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mengecil, pada akhir minggu ke-2 hanya sebesar 3-4 cm dan pada akhir 

nifas 1-2 cm. 

3) Lochia 

Menurut (Sukami, 2013) Lochia adalah eksresi cairan rahim selama masa 

nifas dan mempunyai reaksi basa/alkasi yang dapat membuat organism 

berkembang lebih cepat dari pada kondisi asam yang ada pada vagina 

normal. Pengeluaran lochia dapat dibagi berdasarkan waktu dan warnanya 

diantaranya : 

a) Lochia rubra/merah (cruenta) 

Lochia ini muncul pada hari pertama sampai hari ketiga masa 

postpartum.Sesuai dengan namanya, warnanya biasanya merah dan 

mengandung darah dari decidua dan chorion.Terdiri dari sel desidua, 

verniks caseosa, rambut lanugo, sisa mekoneum dan sisa darah. 

b) Lochia sangunolenta  

Lochia ini muncul pada hari ketiga sampai hari ketujuh postpartum. 

Warnanya biasanya berwarna merah kuning berisi darah dan lendir 

c) Lochia serosa  

Lochia ini muncul pada hari ketujuh sampai kesembilan 

postpartum.Warnanya biasanya kekuningan atau kecoklatan. Lochia ini 

terdiri dari lebih sedikit darah dan lebih banyak serum, juga terdiri dari 

leukosit dan robekan laserasi plasenta 

d) Lochia alba 
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Lochia ini muncul lebih dari hari kesepuluh postpartum.Warnanya lebih 

pucat, putih kekuningan dan lebih banyak mengandung leukosit, selaput 

lender serviks dan serabut jaringan yang mati. 

4) Perubahan pada Vulva, Vagina dan Perineum. 

Menurut (Sukami, 2013) Vulva  dan vagina mengalami peregangan 

yang sangat besar selama proses melahirkan bayi, dan dalam beberapa hari 

pertama sesudah proses tersebut, kedua organ ini tetap berada dalam keadaan 

kendur. Setelah 3  minggu vulva dan vagina kembali kepada keadaan tidak 

hamil dan rugae dalam vagina secara berangsur-angsur akan muncul kembali 

sementara labia menjadi lebih menonjol. 

Segera setelah melahirkan, perineum menjadi kendur karena 

sebelumnya teregang oleh tekanan kepala bayi yang bergerak maju. Pada post 

natal hari ke-5, perineum sudah mendapatkan kembali sebagian besar 

tonusnya sekalipun tetap lebih kendur dari pada keadaan sebelum melahirkan. 

Ukuran vagina akan selalu lebih besar dibandingkan keadaan saat sebelum 

persalinan pertama. Meskipun demikian, latihan otot perineum dapat 

mengembalikan tonus  tersebut dan dapat mengencangkan vagina hingga 

tingkat tertentu. Hal ini dapat dilakukan pada akhir peurperium dengan latihan 

harian. 

5) Perubahan tanda-tanda Vital 

Menurut (Sutanto, 2018) perubahan tanda-tanda vital yang terjadi pada ibu 

pada masa nifas, antara lain : 
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a) Suhu 

Dalam 24 jam post  partum suhu akan naik sekitar 37,5oC-38oC yang 

merupakan pengaruh dari proses persalinan dimana ibu kehilangan 

banyak cairan dan kelelahan. Hari ke-3 suhu akan naik lagi karena proses 

pembentukan ASI, payudara menjadi bengkak, berwarna merah. 

Peningkatan suhu biasa juga disebabkan karena infeksi pada 

endometrium, mastitis, infeksi tractus urogenitalis. Kita harus waspadai 

bila suhu lebih dari 38oC dalam 2 hari berturut-turut pada 10 hari pertama 

post partum dan suhu harus terus di observasi minimal 4 kali sehari. 

b) Nadi 

Denyut nadi normal pada orang dewasa berkisar 60-80 kali 

permenit.Setelah pesalinan denyut nadi menjadi lebih cepat.Denyut nadi 

yang cepat (>100x/menit) biasa disebabkan karena infeksi atau 

perdarahan post partum yang tertunda. 

c) Pernafasan 

Pernafasan selalu terkait dengan kondisi suhu dan denyut nadi. Apabila 

nadi dan suhu tidak normal, pernafasan juga akan mengikutinya, kecuali 

pada kondisi gangguan saluran pernafasan. Umumnya, respirasi 

cenderung lambat atau normal karena ibu dalam kondisi pemulihan.Bila 

respirasi cepat >30 per menit mungkin diikuti oleh tanda-tanda shock. 

d) Tekanan darah 
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Tekanan darah relatif rendah karena ada proses kehilangan darah karena 

persalinan. Tekanan darah yang tinggi mengindikasikan adanya pre 

eklamsi post partum. Biasanya, tekanan darah normal yaitu <140/90 

mmHg.Namun, dapat mengalami peningkatan dari pra persalinan pada 1-

3 hari post partum.Setelah persalinan sebagian besar wanita mengalami 

peningkatan tekanan darah sementara waktu. Keadaan ini akan kembali 

normal selama beberapa hari. Bila tekanan darah menjadi rendah 

menunjukan adanya perdarahan post partum. Sebaliknya, bila tekanan 

darah tinggi, merupakan petunjuk kemungkinan adanya pre-eklamsi yang 

bisa timbul pada masa nifas, tetapi hal seperti itu jarang terjadi. 

6) Tanda bahaya masa nifas (Sutanto, 2018) 

a) Adanya tanda-tanda infeksi puerperalis 

b) Demam, muntah, rasa sakit waktu berkemih 

c) Sembelit atau hemoroid 

d) Sakit kepala, nyeri epigastrik dan penglihatan kabur 

e) Perdarahan vagina yang luar biasa 

f) Lochea berbau busuk dna disertai dengan nyeri abdomen atau punggung. 

g) Putting susu lecet. 

h) Bendungan ASI 

i) Edema, sakit dan panas pada tungkai. 

j) Pembengkakam di wajah dan di tangan 

k) Kehilangan nafsu makan dalam waktu yang lama 
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l) Merasa sangan sedih atau tidak mampu mengasuh sendiri. 

4. Bayi Baru Lahir 

a. Pengertian 

Bayi baru lahir (BBL) normal adalah bayi yang lahir dari kehamilan 37 

minggu sampai 42 minggu dan berat badan lahir 2500 gram sampai dengan 

4000 gram (Wahyuni, S. 2011). 

Bayi baru lahir adalah bayi yang lahir dengan berat antara 2500-4000 gr, 

cukup bulan, lahir langsung menangis, dan tidak ada kelainan conginetal 

(cacat bawaan) yang berat (Putra S, 2012). 

b. Ciri-ciri bayi baru lahir normal 

Menurut Sondakh (2013) Bayi baru lahir dikatakan normal jika termasuk 

dalam kriteria sebagai berikut : 

1) Berat badan lahir antara 2.500-4.000 gram 

2) Panjang badan bayi 48-50 cm 

3) Lingkar dada bayi 32-34 cm 

4) Lingkar kepala bayi 33-35 cm 

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

sampai 140-120 kali permenit pada saat bayi berumur 30 menit. 

6) Pernafasan cepat pada menit-menit pertama kira-kira 80 kali/menit disertai 

pernafasan cuping hidung, retraksi suprasternal dan interkostal, serta 

rintihan hanya berlangsung 10-15 menit. 

Asuhan Kebidanan Berkelanjutan..., Fitriana Nur Hidayah, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2019



7) Kulit kemerah-merahan dan licin karena jaringan subkutan cukup 

terbentuk san dilapisi vernik kaseosa. 

8) Rambut lanugo telah hilang, rambut kepala tumbuh baik. 

9) Kuku telah agak panjang dan lemas 

10) Genitalia : Testis sudah turun (pada bayi laki-laki) dan labia mayora telah 

menutupi labia minora (pada bayi perempuan) 

11) Refleks hisap, menelan dan moro telah terbentuk 

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

Mekonium memiliki karakteristik hitam kehijauan dan lengket. 

Tabel 2.3 Nilai APGAR (Menurut Ester, 2017) 

Tanda/nilai Nilai 0 Nilai 1 Nilai 2 
Appearance 
(warna kulit) 

Seluruh tubuh dan 
esktermitas 
kebiruan atau pucat 

Kulit tubuh kemerahan, 
ekstermitas 
kebiruan/pucat 
(akrosianosis) 

Seluruh tubuh dan 
ekstermitas 
kemerahan 

Pulse (denyut 
jantung) 

Tidak teraba <100 denyut/menit >100 
denyut/menit 

Grimace 
(respons refleks) 

Tidak ada respon 
terhadap stimulasi 

Meringis/menangis 
lemah setelah diberikan 
stimulasi 

Menangis/bersin 
dan batuh saat 
diberikan 
stimulasi 

Activity (tonus 
otot) 

Lemah/tidak ada Sedikit gerakan Bergerak aktif 

Respiration 
(pernapasan) 

Tidak ada Lemah/tidak teratur Menangis kuat, 
pernafasan baik 
dan teratur 

Penilaian : 
Nilai 7-10 : bayi normal 
Nilai 4-6   : bayi dengan asfiksia ringan dan sedang 
Nilai 0-3   : bayi dengan asfiksia berat 
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c. Pemeriksaan Neurologis 

1) Refleks moro/terkejut 

Apabila bayi diberikan sentuhan mendadak terutama denga jari dan 

tangan, maka akan menimbulkan gerakan terkejut. 

2) Refleks menggenggam 

Apabila telapak tangan bayi disentuh dengan jari pemeriksa, maka ia akan 

berusaha menggenggam jari pemeriksa. 

3) Refleks rooting/mencari 

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

mencari sentuhan itu. 

4) Refleks sucking/menghisap 

Apabila bayi diberikan dot/putting, maka ia berusaha untuk menghisap. 

5) Glabella refleks 

Apabila bayi disentuh pada daerah os glebella dengan jari tangan 

pemeriksa, maka ia akan mengerutkan keningnya dan mengedipakan 

matanya. 

6) Gland refleks 

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

mengangkat kepalanya. 

7) Tonick neck refleks 

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

berusaha mengangkat kepalanya. 
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d. Waktu pemeriksaan bayi baru lahir (Permenkes RI, 2014). 

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

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

3) Pada usia 8-28 hari (kunjungan neonatal 3) 

e. Pemeriksaan pada kunjungan neonatal (Permenkes RI, 2014). 

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

a) Menjaga Bayi tetap hangat. 

b) Inisiasi menyusu dini. 

c) Pemotongan dan perawatan tali pusat 

b) Pemberian suntikan vitamin K1. 

c) Pemberian salep mata antibiotic. 

d) Pemberian imunisasi hepatitis B0. 

e) Pemeriksaan fisik Bayi Baru Lahir. 

f) Pemantauan tanda bahaya.. 

g) Penanganan asfiksia Bayi Baru Lahir. 

h) Pemberian tanda identitas diri, dan  

i) Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani dalam kondisi stabil, tepat 

waktu ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu.  

2) Pada usia 6 jam-28 hari 

a) Menjaga Bayi tetap hangat. 

b) Perawatan tali pusat. 
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c) Pemeriksaan Bayi Baru Lahir. 

d) Perawatan dengan metode kanguru pada Bayi berat lahir rendah. 

e) Pemeriksaan status vitamin K1 profilaksis dan imunisasi. 

f) Penanganan Bayi Baru Lahir sakit dan kelainan bawaan, dan  

g) Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani dalam kondisi stabil, tepat 

waktu ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu.  

3) Asuhan bayi baru lahir normal  

Menurut Ester (2017), Asuhan bayi baru lahir normal meliputi : 

a) Menjaga bayi tetap hangat 

b) Membersihkan jalan nafas (jika perlu)  

c) Mengeringkan dan menjaga bayi tetap hangat 

d) Memotong dan mengikat tali pusat tanda membubuhi apapun, kira-kira 2 

menit setelah lahir. 

e) Melakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) 

f) Memberikan salep mata antibiotic tetrasiklin 1% pada kedua mmata 

bayi. 

g) Menyuntikan vitamin K 1 mg secara intrammuskular di paha kiri 

anterolateral bayi. 

h) Memberikan imunisasi HB 0,5 ml secara intramuscular di paha kanan 

anterolateral bayi (diberikan kira-kira 2 jam setelah pemberian vitamin 

K1) 
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i) Memberikan identitas pada bayi 

j) Melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik 

k) Melakukan pemulangan pada bayi baru lahir normal, konseling dan 

kunjungan ulang. 

5. Konsep Keluarga Berencana 

a. Pengertian  

Kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Upaya 

ini dapat bersifat sementara maupun bersifat permanen dan upaya ini dapat 

dilakukan dengan menggunakan cara, alat atau obat-obatan (Proverawati dkk, 

2010). 

Keluarga berencana adalah usaha untuk mengukur jumlah dan jarak anak 

yang diinginkan. Untuk mencapai hal-hal tersebut maka dibuatlah beberapa 

cara atau alternatif untuk mencegah ataupun menunda kehamilan. Cara-cara 

tersebut termasuk kontrasepsi atau penceghan kehamilan dan perencanaan 

keluarga (Sulistyaningsih, 2013). 

Kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan.Upaya 

ini dapat bersifat sementara maupun bersifat permanen dalam rangka usaha 

untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan. 

b. Tujuan Keluarga Berencana 

Menurut Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI (2017) tujuan 

keluarga berencana meliputi : 
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1) Secara kependudukan, KB bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan 

penduduk 

2) Secara kesehatan, KB merupakan suatu upaya untuk meningkatkan 

kualitas kesehatan ibu dan anak 

c. Langkah-langkah yang dapat digunakan dalam Konseling KB ”SATU TUJU”, 

menurut Affandi (2014) yaitu : 

1) SA, yaitu Sapa dan Salam 

2) T, yaitu Tanya. Menanyakan informasi tentang dirinya termasuk 

pengalaman KB dan kesehatan reproduksi. 

3) U, yaitu Uraikan. Menguraikan pada klien mengenai pilihannya, 

membantu klien pada jenis kontrasepsi yang paling diinginkan dan 

menjelaskan jenis lainnya. 

4) TU, yaitu Bantu. Membantu klien berfikir mengenai jenis alat kontrasepsi 

yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya. 

5) J, yaitu Jelaskan. Menjelaskan secara lengkap bagaimana menggunakan 

kontrasepsi pilihannya setelah klien memilih jenis kontrasepsi. 

6) U, yaitu Ulang. Bicara dan buatlah perjanjian untuk melakukan 

pemeriksaan lanjutan atau pemeriksaan konseling jika dibutuhkan. 

Mengingatkan klien untuk kembali apabila terjadi suatu masalah. 

d. Macam-macam Metode KB  

1) Metode Amenore Laktasi (MAL)  
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Kontrasepsi yang mengandalkan pemberian air susu ibu (ASI) secara 

eksklusif artinya hanya diberikan ASI tanpa tambahan makanan atau 

minuman apa pun lainnya. 

2) Metode keluarga Berencana Alamiah (KBA)  

Teknik pantang berkala. Senggama dihindari pada masa subur yaitu dekat 

dengan pertengahan siklus haid atau terdapat tanda-tanda adanya 

kesuburan yaitu keluarnya lendir encer dari liang vagina. 

3) Senggama Terputus  

Metode keluarga berencana tradisional, di mana pria mengeluarkan alat 

kelaminnya (penis) dari vagina sebelum pria mencapai ejakulasi. 

4) Kondom  

Selubung/sarung karet yang dapat terbuat dari berbagai bahan diantaranya 

lateks (karet), plastik (vinili) atau bahkan alami (produksi hewani) yang 

dipasang pada penis saat berhubungan seksual. 

5) Diafragma  

Kap berbentuk bulat cembung, terbuat dari lateks (karet) yang diinsersikan 

ke dalam vagina sebelum berhubungan seksual dan menutup serviks.Cara 

kerja kontrasepsi ini adalah menahan sperma agar tidak mendapatkan 

akses mencapai salura alat reproduksi bagian atas (uterus dan tuba falopii) 

dan sebagai alat tempat spermisida. 
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6) Spermisida  

Bahan kimia (biasanya nonoksinol-9) digunakan untuk menonaktifkan 

atau membunuh sperma. Dikemas dalam bentuk: aerosol (busa), tablet 

vaginal, supositoria atau dissolvable film dan krim. Cara kerjanya adalah 

menyebabkan sel membran sperma terpecah, memper-lambat pergerakan 

sperma, dan menurunkan kemampuan pembuahan sel telur. 

7) Kontrasepsi kombinasi (hormon estrogen dan Progesteron)  

a) Pil Kombinasi  

Efektif dan harus diminum setiap hari. Pada bulan-bulan pertama efek 

samping berupa mual dan perdarahan bercak yang tidak berbahaya dan 

segera akan hilang. Efek samping serius jarang terjadi dan dapat mulai 

minum setiap saat bila yakin sedang tidak hamil.Dapat dipakai sebagai 

kontrasepsi darurat. 

b) Suntikan Kombinasi  

Jenis suntikan kombinasi adalah 25 mg Depo Medroksiprogesteron 

Asetat dan 5 mg Estradiol Sipionat yang diberikan injeksi IM sebulan 

sekali (Cyclofem) dan 50 mg Neretrindon Enantat dan 5 mg Estradiol 

Valerat yang diberikan injeksi IM sebulan sekali. Cara kerja dari 

suntian kombinasi adalah menekan ovulasi, membuat lendir serviks 

menjadi kental sehingga penetrasi sperma terganggu, perubahan pada 

endometrium (atrofi) sehingga implantasi terganggu dan menghambat 

transportasi gamet oleh tuba. 
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c) Kontrasepsi suntikan progestin  

Sangat efektif dan aman. Dapat dipakai oleh semua perempuan dalam 

usia reproduksi. Kembalinya kesuburan lebih lambat, rata-rata 4 

bulan.Cocok untuk masa laktasi karena tidak menekan produksi 

ASI.Cara kerja suntikan progestin ini adalah mencegah ovulasi, 

mengentalkan lendir serviks sehingga menurunkan kemampuan 

penetrasi sperma, menjadikan selaput lendir rahim tipis dan atrofi dan 

menghambat transportasi gamet oleh tuba. 

d) Kontrasepsi pil Progestin  

Alat kontrasepsi ini cocok untuk ibu menyusui yang ingin memakai pil 

KB.Sangat efektif pada masa laktasi.Dosis rendah dan tidak 

menurunkan produksi ASI. 

8) Kontrasepsi implan  

Efektif 5 tahun untuk Norplant dan penggunaanya nyaman. Dapat dipakai 

oleh semua ibu dalam usia reproduktif. Selain itu kesuburan segera 

kembali setelah implant dicabut. 

9) AKDR dengan Progestin  

Jenis AKDR yang mengandung hormon steroid adalah Prigestase yang 

mengandung progesteron dan mirena yang mengandung 

Levonorgestrel.Cara kerja kontra-sepsi ini adalah dengan mencegah 

terjadinya pembuahan dengan mengeblok bersatunya ovum dengan 
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sperma.Mengurangi jumlah sperma yang mencapai tuba falopii dan 

menginaktifkan sperma. 

10)  AKDR  

Sangat efektif reversibel dan berjangka panjang (dapat sampai 10 tahun: 

CuT-380A). Cara kerja kontrasepsi ini adalah menghambat sperma untuk 

masuk ke tuba falopii dan memepengaruhi fertilitas sebelum ovum 

mencapai kavum uteri. 

11) Kontrasepsi mantap  

a) Tubektomi  

Prosedur bedah untuk menghentikan fertilisasi seorang perempuan 

dengan mengoklusi tuba falopii (mengikat dan memotong atau 

memasang cincin) sehingga sperma tidak dapat bertemu dengan ovum. 

b) Vasektomi 

Prosedur klinik untuk menghentikan kapasitas reproduksi pria dengan 

jalan melakukan oklusi vasa deferensia sehingga alur transportasi 

sperma terhambat dan proses fertilisasi (penyatuan dengan ovum) 

tidak terjadi (Affandi, Birani. 2014) 

e. Penapisan Klien 

Menurut Buku Panduan Praktik Pelayanan Kontrasepsi, Affandi (2014) tujuan 

utama penapisan klien sebelum pemberian suatu metode kontrasepsi 

(misalnya pil KB, suntikan atau AKDR adalah untuk menentukan apakah ada: 

1) Kehamilan 
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2) Keadaan yang membutuhkan perhatian khusus 

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

membutuhkan pengamatan dan pengelolaan lebih lanjut. 

Untuk sebagian besar klien bisa diselesaikan dengan cara anamnesis terarah, 

sehingga masalah utama dikenali atau memungkinkan hamil dapat dicegah. 

Sebagian besar cara kontrasepsi, kecuali AKDR dan kontrasepsi mantap tidak 

membutuhkan pemeriksaan fisik maupun panggul. Pemeriksaan laboratorium 

untuk klien Keluarga Berencana dan klien baru tidak diperlukan karena : 

1) Sebagian besar klien KB berusia muda (umur 16 – 35 tahun) dan 

umumnya sehat. 

2) Pada wanita, masalah kesehatan reproduksi (misalnya kanker genital dan 

kanker payudara, fibroma uterus) jarang di dapat pada umur sebelum 35 

tahun atau 40 tahun.  

3) Pil kombinasi yang sekarang tersedia berisi estrogen dan progestin lebih 

baik karena efek sampingnya jarang menimbulkan masalah medis. 

4) Pil progestin, suntikan, dan susuk bebas dari efek yang berhubungan 

dengan estrogen dan dosis progestin yang dikeluarkan perhari bahkan 

lebih rendah dari pil kombinasi. 

Tanyakan kepada klien hal-hal dibawah ini, bila semua jawaban klien adalah 

TIDAK, klien yang bersangkutan bisa memakai metode yang diinginkan. 
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Tabel 2.4 Daftar Tilik Penapisan Klien. Metode Nonoperatif 

Metode Hormonal (pil kombinasi, pil 
progesterone, suntikan dan susuk) Ya  Tidak  

Apakah hari pertama Haid Terakhir 7 hari yang lalu 
atau lebih.   

Apakah anda menyusui dan kurang dari 6 minggu 
pascapersalinan.   

Apakah mengalami perdarahan/perdarahan bercak 
antara haid setelah senggama.   

Apakah pernah ikterus pada kulit atau mata.   

Apakah pernah nyeri kepada hebat atau gangguan 
visual.   

Apakah pernah nyeri hebat pada betis, paha atau 
dada, atau tungkai bengkak (edema)   

Apakah pernah tekanan darah diatas 160 mmHg 
(sistolik) atau 90 mmHg (Diastolik)   

Apakah ada masa atau benjolan pada payudara   

Apakah anda sedang minum obat-obat Anti Kejang 
(Epilepsi)   

AKDR (semua jenis pelepasan tembaga dan 
progestin)   

Apakah hari pertama haid terakhir 7 hari yang lalu.   

Apakah klien (atau pasangan) mempunyai pasangan 
seks lain.   

Apakah pernah mengalami infeksi menular seksual 
(IMS).   

Apakah pernah mengalami penyaki radang panggul 
atau kehamilan ektopik.   

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

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

Apakah pernah mengalami dismenorea berat yang 
membutuhkan analgetik dan/atau istirahat baring.   

Apakah pernah mengalami perdarahan/perdarahan 
bercak antara haid atau setelah senggama.   

Apakah pernah mengalami gejala penyakit jantung 
valvular atau konginental.   

1. Apabila klien menyusui dan kurang dari 6 minggu postpartum maka pil kombinasi 
adalah metode panggilan terakhir. 

2. Tidak cocok untuk pil progestin (minipil), suntikan (DMPA atau NET - EN), atau 
susuk. 

3. Tidak cocok untuk suntikan progestin (DMPA atau NET – EN). 
Selain itu, dahulu tenaga kesehatan cenderung menggunakan syarat 

pemakaian metode kontrasepsi secara berlebihan sehingga mempengaruhi 

pemilihan metode dari klien. Akibatnya, banyak permintaan pemeriksaan lab 

yang sebenarnya tidak di perlukan (misalnya pemeriksaan kolesterol, fungsi 

hati, glukosa atau pap smear). 

Walaupun permintaan menjadi klien KB menjadi meningkat, 

kemampuan pelayanan terbatas karena tidak tersedianya laboratorium untuk 

pemeriksaan sehingga menghambat terhadap pemilihan kontrasepsi dan 

pelaksananan pelayanan. Karena itu klien dapat memperoleh cara konrasepsi 

yang terbaik sesuai pilihannya, penilaian cara klien harus di batasi pada 

prosedur yang di perlukan untuk semua klien pada setiap tatanan. 

Jika semua keadaan di atas ”tidak” (negatif) dan tidak dicurigai adanya 

kehamilan, maka dapat di teruskan dengan konseling metode khusus. Bila 

respon banyak yang dalam “iya” (positif), berarti klien perlu di evaluasi 

sebelum keputusan akhir dibuat. 
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Catatan: klien tidak selalu memberikan informasi yang benar tentang kondisi 

di atas. Namun, petugas kesehatan harus mengetahui bagaimana keadaan klien 

sebenarnya bila di perlukan petugas dapat mengulangi pertanyaan yang 

berbeda. Perlu juga di perhitungkan masalah sosial ,budaya atau agama yang 

mungkin berpengaruh terhadap respon klien tersebut (dan pasangannya). 

Tabel 2.5 : Daftar Tilik Penapisa Klien Metode Operasi (Tubektomi) 

Keadaan Klien 
Dapat dilakukan 

pada fasilitas rawat 
jalan 

Dilakukan di fasilitas 
rujukan 

Keadaan unum 
(anamnesis dan 
pemeriksaan fisik) 

Keadaan umum baik, 
tidak ada tanda-tanda 
penyakit jantung, 
paru, atau ginjal 

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

Keadaan emosional Tenang  Cemas, takut 

Tekanan darah  <160/100 mmHg >160/100 mmHg 

Berat badan 35-85 kg >85 kg, <35 kg 

Riwayat operasi 
abdomen/panggul 

Bekas seksio sesarea 
(tanpa perlekatan) 

Operasi abdomen 
lainnya, perlekatan atau 
terdapat kelainan pada 
pemeriksaan penggul 

Riwayat radang 
panggul, hamil 
ektopik, apendisitis 

Pemeriksaan dalam 
normal 

Pemeriksaan dalam ada 
kelainan 

Anemia  Hb >8 g% Hb <8 g% 

f. Bagaimana Meyakini bahwa Klien Tidak Hamil 

Klien tidak hamil apabila  

1) Tidak senggama sejak haid terakhir 

2) Sedang memakai metode efektif secara baik dan benar 
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3) Sekarang didalam 7 hari pertama haid terakhir 

4) Didalam 4 minggu pasca persalinan 

5) Dalam 7 hari pasca keguguran 

6) Menyusui dan tidak haid 

Pemerksaan fisik jarang dibutuhkan kecuali untuk menyingkirkan 

kehamilan yang lebih dari 6-8 minggu. 

g. Laboratorium 

Uji kehamilan yang biasa tidak selalu menolong, kecuali tersedia uji 

kehamilan yang lebih sensitif.Jika tidak tersedia kehamilan yang sensitif, klien 

di anjurkan memakai kontrasepsi barier sampai haid berikutnya. 

h. Amenorea laktasi sebagai andalan cara kontrasepsi 

Metode Amenorea Laktasi (MAL) sangat efektif dalam mencegah 

kehamilan (pencegahan 98% jika dilaksanakan secara benar pada 6 bulan 

pertama pasca persalinan, pencegahan 93% jika dilaksanakan sampai 12 bulan 

pasca persalinan). 

Pada perpanjangan masa menyusui petugas kesehatan dapat 

meyakinkan bahwa wanita tersebut tidak akan hamil bila sampai 6 bulan 

pasca persalinan melaksanakan MAL dengan baik. Untuk klien yang akan 

memakai kotrasepsi alam jangka panjang (suntikan, norplant atau AKDR) 

yang sudah lebih 6 bulan pasca persalinan disarankan untuk dilakukan 

pemeriksaan dalam guna menyingkirkan kehamilan. 

Tabel 2.6 : Prosedur Penapisan Klien 
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Prosedur  
KBA 
atau 
MAL 

Metode 
Barier 

(Kondom) 

Metode hormonal (pil 
kombinasi, pil 

progestin/suntikan/ 
impant 

AKDR Kontap 
wanita/pria 

Penapisan 
reproduksi Tidak  Tidak Ya (lihat daftar) Ya (lihat 

daftar) 
Ya (lihat 
daftar) 

Seleksi ISR/IMS 
risiko tinggi Tidak Tidak Tidak Ya Ya 

Pemeriksaan Tidak Tidak Tidak Ya - 

Wanita umum - - Tidak - Ya 

Abdomen  - - Tidak Ya Ya 

Pemeriksaan 
speculum - Tidak Tidak Ya Ya 

Pemeriksaan 
dalam - Ya  Tidak Ya Ya 

Pria (lipat paha, 
betis, testis, 
skrotum) 

- Tidak - - Ya 

1. Metode hormonal 
2. Oklusi tuba dan vasektomi 
3. Bila ceklis penapisan semua “tidak” pemeriksaan tidak diperlukan 

 
B. Tinjauan Asuhan Kebidanan 

Dalam buku Dokumentasi Kebidanan, Asih (2016).Proses Manajemen Kebidanan 

terdiri dari tujuh langkah yang berurutan dan setiap langkah disempurnakan secara 

periodik. Proses dimulai dari pengumpulan data dasar sampai evakuasi. Ketujuh 

langkah tersebut membentuk suatu kerangka lengkap yang dapat diaplikasikan dalam 

situasi apapun. Adapun tujuh langkah dalam Dokumentasi Kebidanan menurut Hellen 

Varney (1997) adalah sebagai berikut : 

1. Langkah I : Pengumpulan Data Dasar 
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Mengumpulkan semua informasi yang akurat dari semua sumbar yang berkaitan 

dengan kondisi klien. Pada langkah ini, kegiatan yang dilakukan adalah 

pengkajian dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk 

mengevaluasi keadaan klien secara lengkap, yaitu : Identitas pasien, Riwayat 

Kesehatan, Pemeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhan, Meninjau data 

laboratorium. 

2. Langkah II : Interpretasi data dasar 

Identifikasi yang benar terhadap diagnosis/masalah dan kebutuhan klien 

berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan.Data 

dasar yang telah dikumpulkan diinterpretasikan sehingga ditemukan 

masalah/diagnosis yang spesifik. Diagnosis kebidanan adalah diagnosis yang 

ditegakkan oleh profesi (bidan) dalam lingkup praktik kebidanan dan memenuhi 

standar nomenklatur (tata nama) diagnosis kebidanan. 

Standar nomenklatur diagnosis kebidanan tersebut adalah : 

a. Diagnosis dan telah disahkan oleh profesi. 

b. Berhubungan langsung dengan praktisi kebidanan. 

c. Memiliki ciri khas kebidanan. 

d. Didukung oleh Clinical Judgement dalam praktik kebidanan. 

e. Dapat diselesaikan dengan pendekatan manajemen kebidanan. 

3. Langkah III : Mengidentifikasi diagnosa/masalah potensial 

Mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain berdasarkan rangkaian 

diagnosis dan masalah yang sudah teridentifikasi. Langkah ini membutuh 
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antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan, bidan dapat bersiap-siap 

bila diagnosis/masalah potensial benar-benar terjadi. 

4. Langkah IV : Mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan yang memerlukan 

penanganan segera. 

Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter untuk 

ditangani atau dikonsulkan bersama dengan anggota tim kesehatan lain sesuai 

dengan kondisi klien. Data baru dikumpulkan dan dievaluasi kemungkinan bisa 

terjadi kegawatdaruratan dimana bidan harus bertindak segera untuk kepentingan 

kesehatan keselamatan jiwa ibu dan anak. 

5. Langkah V : Perencanan  asuhan yang menyeluruh 

Melakukan perencanaan yang menyeluruh yang merupakan kelanjutan dari 

manajemen terhadap diagnosis/masalah yang telah diidentifikasikan/diantisipasi. 

Rencana asuhan yang menyeluruh tidak hanya meliputi apa yang sudah 

teridentifikasi dari kondisi pasien/masalh yang berkaitan tetapi juga dari 

kerangka pedoman antisipasi terhadap wanita tersebut, apakah dibutuhkan 

penyuluhan, konseling dan apakah merujuk klien atau masalah yang lain. 

6. Langkah VI : Perencanaan 

Melaksanakan rencana asuhan yang menyeluruh dilakukan secara efisien dan 

aman.Pada saat bidan berkolaborasi dengan dokter untuk menangani klien yang 

mengalami komplikasi, maka bertanggung jawab terhadap terlaksananya rencana 

asuhan yang menyeluruh tersebut. Manajemen yang efisien akan menyingkat 

waktu dan biaya serta meningkatkan mutu dari klien. 
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7. Langkah VII : Evaluasi 

Melakukan evaluasi keefktifan asuhan yang sudah diberikan meliputi pemenuhan 

kebutuhan sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang telah teridentifikasi di 

dalam masalah dan daiagnosis.Pendokumentasian Manajemen Kebidanan dengan 

Metode SOAP. 

C. Aspek Hukum 

1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

938/menkes/SK/VIII/2007 tentang standar asuhan kebidanan. 

Bahwa dalam upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka 

Kematian Bayi (AKB), dibutuhkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, 

khususnya dalam pelaksanaan asuhan kebidanan. Bahwa untuk menjamin 

pelaksanaan asuhan kebidanan yang berkualitas diperlukan adanya standar asuhan 

kebidanan sebagai acuan dalam proses pengambilan keputusan dan tindakan yang 

dilakukan oleh bidan. Standar Asuhan Kebidanan terdiri dari, pengkajian, 

perumusan dan atau masalah kebidanan, perencanaan, implementasi, evaluasi, 

percatatan asuhan kebidanan. 

2. Peraturan menteri kesehatan republik Indonesia nomor 97 tahun 2014 tentang 

penyelenggaraan kesehatan masa sebelum hamil, persalinan, dan masa sesudah 

melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi serta pelayanan kesehatan 

seksual.  

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2017 tentang 

izin dan penyelengaraan praktik bidan.  
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Bahwa dalam rangka melindungi masyarakat penerima pelayanan kesehatan, 

setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik keprofesiannya harus 

memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa 

Bidan merupakan salah satu dari jenis tenaga kesehatan yang memiliki 

kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan 

bidang keahlian yang dimiliki. 

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang 

pelayanan kesehatan neontanal esensial.  

Bahwa untuk menurunkan angka kematian neonatal maka dilakukan 

Pelayanan Kesehatan Neonatal esensial yang bertujuan untuk mengetahui sedini 

mungkin kelainan pada bayi, terutama dalam 24 jam pertama kehidupan. 

Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial meliputi tatalaksana Bayi Baru Lahir : 

a. 1 (satu) kali pada umur 6-48 jam 

b. 1 (satu) kali pada umur 3-7 hari, dan  

c. 1 (satu) kali pada umur 8-28 hari.  

5. Peraturan menteri kesehatan republik Indonesia nomor 25 tahun 2014 tentang 

upaya kesehatan anak. 

Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang 

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan -diskriminasi, sehingga perlu 

dilakukan upaya kesehatan anak secara terpadu, menyeluruh, dan 

berkesinambungan. 
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