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BAB II 

TINJAUAN KASUS 

 

A. TINJAUAN MEDIS 

1. Kehamilan  

a. Pengertian kehamilan 

Kehamilan didefinisikan sebagai kondisi normal yang terjadi 

pada setiap perempuan. Secara alamiah, kehamilan melibatkan 

perubahan fisik dan psikologis (Prawirohardjo, 2012). Proses 

kehamilan merupakan mata rantai yang berkesinambung yang terdiri 

dari ovulasi, migrasi, spermatozoa dan ovum, konsepsi dan 

pertumbuhan zigot, nidasi (implantasi) pada uterus, pembentukan 

plasenta dan tumbuh kembang hasil konsepsi sampai aterm (Manuaba, 

2010). 

Lamanya kehamilan mulai dari ovulasi sampai partus adalah 

kira-kira 280 hari (40 minggu). Kehamilan 40 minggu disebut 

kehamilan matur, sedangkan kehamilan lebih dari 43 minggu disebut 

kehamilan postmatur. Kehamilan 28-36 minggu disebut kehamilan 

prematur, kehamilan ini bisa mempengaruhi viabilitas (kelangsungan 

hidup) bayi yang dilahirkan karena bayi yang terlalu muda mempunyai 

prognosis buruk (Prawirohardjo, 2007).  
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Menurut Savitri (2003) kecemasan kehamilan merupakan 

reaksi normal terhadap situasi yang sangat menekan kehidupan 

seseorang terutama pada ibu hamil saat menghadapi persalinan. Pada 

ibu hamil yang mengalami stres akan meningkatkan resiko melahirkan 

bayi prematur dan juga mengakibatkan persalinan menjadi lama 

(Lestraningsih, 2005). 

Berdasarkan pengertian-pengertian kehamilan diatas penulis 

menyimpulkan bahwa kehamilan adalah kondisi alamiah yang terjadi 

pada setiap wanita yang menyebabkan perubahan-perubahan fisik dan 

psikologi pada ibu hamil. Dan lamanya sekitar 280 hari atau 40 

minggu. 

Dalam agama islam, kehamilan merupakan salah satu bentuk 

kebesaran Allah SWT dan bukti  bahwa Allah maha kuasa atas segala 

sesuatu. Hal ini terdapat pada firman Allah dalam surat Al-Mu’min  

ayat 67 yang menyebutkan tentang proses penciptaan manusia yang 

artinya, “ Dia-lah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari 

setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkan-

Nya kamu sebagai seorang anak, kemudian (kamu dibiaran hidup) 

supaya kamu sampai kepada masa (dewasa), kemudain (dibiarkan 

hidup lagi) sampai tua, diantara kamu ada yang diwafatkan sebelum 

itu. (Kami perbuat demikian) supaya kamu sampai kepada ajal yang di 

tentukan dan supaya kamu memahami(Nya)’’ (Qs.Al-Mu’min : 67). 
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b. Fisiologi kehamilan 

Kehamilan dipengaruhi berbagai  hormon yaitu estrogen 

progesteron, human chorionic gonadotropin (HCG) human somato 

mammotropin, prolaktin dan sebagainya. HCG adalah hormon aktif 

khusus yang berperan selama awal masa kehamilan. Selama proses 

kehamilan terjadi perubahan anatomi dan fisiologi organ-organ sistem 

reproduksi dan organ sistem tubuh lainnya yang dipengaruhi oleh 

perubahan keseimbangan hormonal. Proses terjadinya kehamilan yaitu: 

1) Pembuahan/fertilisasi yaitu bertemunya sel telur/ovum dengan sel 

benih(spermatozoa). 

2) Pembelahan sel/zigot yaitu hasil dari pembuahan tersebut. 

3) Nidasi/implantasi zigot dimana tropoblast yang mempunyai 

kemampuan menghancurkan dan mencairkan jaringan menemukan 

endometrium dalam masa sekresi, dengan sel-sel desidua. Sel-sel 

ini besar dan mengandung banyak glikogen serta mudah 

dihancurkan oleh tropoblast, kemudian blastokist masuk dan 

menanamkan dirinya kedalam endometrium (Elisabeth, 2015). 

4) Pertumbuhan dan perkembangan yaitu dari zigot menjadi embrio 

lalu janin dan menjadi bakal individu baru (Sukarni, 2013). 

c. Perubahan fisiologi pada kehamilan : 

1) Uterus 

Uterus/rahim awalnya berukuran seperti jempol dan beratnya 

300 gram lalu mengalami hipertrofi sehingga beratnya menjadi 
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1000 gram saat akhir kehamilan. Otot rahim megalami hipertrofi 

sehingga menjadi lebih besar lunak dan dapat mengikuti 

pembesaran rahim karena pertumbuhan janin. Untuk menentukan 

kemungkinan penyimpangan kehamilan seperti hamil kembar, 

molahidatidosa maka dapat di tentukan berdasarkan ukuran uterus 

sebagai berikut : 

a) Pada usia kehamila 16 minggu kavum uteri seluruhnya diisi 

oleh amnion dan tinggi rahim adalah setengah dari jarak 

simfisis dan pusat. 

b) Pada usia kehamilan 20 minggu fundus rahim terletak 2 jari 

dibawah pusat sedangkan pada si 24 minggu tepat di tepi atas 

pusat. 

c) Pada usia kehamilan 28 minggu TFU sekitar 3 jari diatas pusat 

atau sepertiga jarak antara pusat dan prosesus xifoideus. 

d) Pada usia kehamilan 32 minggu TFU adalah setengah jarak 

prosesus xifoideus dan pusat. 

e) Pada usia kehamilan 36 minggu TFU sekitar 1 jari di bawah 

prosesus xifoideus, dan kepala bayi belum masuk pintu atas 

panggul. 

f) Pada usia kehamilan 40 minggu fundus uteri menurun setinggi 

3 jari dibawah prosesus xifoideus dan kepala janin sudah 

masuk pintu atas panggul. 
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Tabel 2.1 Taksiran usia kehamilan berdasarkan tinggi fudus uteri: 
Tinggi fundus uteri (TFU) Usia kehamilan 

1/3 di atas simfisis 

½ di atas simfisis pusat 

2/3 di atas simfisis 

Setinggi pusat 

1/3 di atas pusat 

½ pusat prosesus xifoideus 

Setinggi prosesus xifoideus 

Dua jari (4cm) di bawah px                   

12 minggu 

16 minggu 

20 minggu 

22 minggu 

28 minggu 

34 minggu 

36 minggu 

40 minggu 

   (Sumber : Manuaba, 2010 Ilmu kebidanan dan penyakit kandungan) 

2) Vagina 

Vagina dan vulva mengalami penigkatan pembuluh darah karena 

pengaruh estrogen sehingga tampak makin berwarna merah dan 

kebiru-biruan (tanda Chadwiks). 

3) Saat terjadi kehamilan, indung telur yang mengandung korpus 

luteum gravidarum akan meneruskan fungsiya sampai 

terbentuknya plasenta yang sempurna pada usia kehamilan 16 

minggu.  

4) Payudara  

Payudara mengalami pertumbuhan dan perkembangan sebagai 

persiapan ASI pada saat laktasi. 

5) Sirkulasi darah  

Saat hami sirkulasi darah ibu akan meningkat sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan perkembangan dan pertumbuhan janin dalam 

rahim. 
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6) Plasenta  

Plaseta terbentuk saat usia kehamilan 16 minggu, berbentuk bundar 

dengan ukuran 15 cm x 20 cm dengan tebal 2,5 cm / 3 cm dan 

berat plasenta 500 gram. Sedangkan tali pusat yang menghubungan 

plasenta panjangnya 30 cm-60 cm. Dan tali pusat terpendek adalah 

2,5 cm dan terpanjang adalah 200 cm (Manuaba, 2010). 

d. Perubahan psikologis pada kehamilan  

Pada peristiwa kehamilan merupakan suatu rentang waktu, dimana 

tidak hanya terjadi perubahan fisiologis saja tetapi juga perubahan 

psikologis yang memerlukan penyesuaian seperti emosi, pola berfikir, 

dan perilaku yang berlanjut hinga bayi lahir. Ada beberapa hal dalam 

kehamilan yang mungkin juga menimbulkan gangguan psikologis 

misalnya hypermesis gravidarum, abortus, preeklampsia/eklampsia, 

pada kasus psikologis atau kelainan jiwa yang berat perlu support atau 

dorongan dan dukungan dari keluarga atau orang terdekat (Elisabeth, 

2015). Perubahan-perubahan yang terjadi pada masa-masa kehamilan 

yaitu : 

1) Trimester 1 

Dalam fase ini terdapat 3 periode penting perumbuhan mulai dari 

periode germinal sampai periode terbentuknya janin. 

(a) Periode germinal (0-3minggu) yaitu proses pembuahahan telur 

oleh sperma yang terjadi pada minggu ke-2 dari hari pertama 

menstruasi terahi. Telur yang sudah dibuahi oleh sperma 
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bergerak dari tuba falopii dan menempel ke dinding uterus 

(endometrium). 

(b) Periode embrionik (3-8minggu) proses dimana sistem saraf 

pusat organ-organ utama dan struktur anatomi terbentuk seperti 

mata, mulut dan lidah mulai terbentuk, sedangkan hati mulai 

memproduksi sel darah. Janin mulai berubah dari blastokist 

menjadi embrio berukuran 1,3 cm dengan kepala yang besar. 

(c) Periode fetus (9-12 minggu) periode dimana semua organ 

penting terus tumbuh  dengan cepat dan saling berkaitan dan 

aktifitas otak sangat tinggi. 

2) Trimester kedua 

Pada trimester ini terjai peningkatan dan perkembangan janin. Pada 

minggu ke 18 sudah bisa dilakukan USG untuk mengecek 

kesempurnaan janin, posisi plasenta dan kemungkinan bayi 

kembar. Jaringan kuku, kulit, serta rambut berkembang dan 

mengeras pada miggu ke-20 dan ke-21. Indra penglihatan dan 

pendengaran janin mulai berfungsi. Kelopak mata sudah dapat 

membuka dan menutup. Janin mulai tampak sebagai sosok 

manusia dengan panjang 30 cm. 

3) Trimester ketiga 

Pada trimester ini semua organ tubuh sudah tumbuh dengan 

sempurna. Janin menunjukan aktifitas motorik yang terkoordinasi 

seperti menendang atau menonjok, serta sudah memiliki periode 

tidur dan bangun. Masa tidurnya jauh lebih lama di bandingkan 
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dengan bangun. Paru-paru berkembang pesat menjadi sempurna. 

Pada bulan ke- 9 janin mengambil posisi kepala di bawah dan siap 

untuk dilahirkan. Berat bayi berkisar 3-3,5 kg dengan panjang 50 

cm (DKK, 2014). 

Sedangkan menurut Sulistyawati (2013) perubahan psiklogis pada ibu 

hamil yaitu : 

1) Trimester 1 

a) Ibu merasa tidak sehat dan kadang merasa benci dengan 

kehamilannya. 

b) Kadang muncul penlakan kekecewaan, kecemasan, dan 

kesedihan.  

c) Ibu akan selalu mencari tanda apakah dia benar-benar hamil. 

d) Setiap perubahan yang terjadi pada dirinya ibu akan selalu 

mendapat perhatian dengan seksama. 

2) Trimester II 

a) Ibu merasa sehat, tubuh ibu sudah terbiasa dengan kaar hormon 

yang tinggi. 

b) Ibu sudah menerima kehamilannya. 

c) Merasakan gerakan janinnya. 

d) Merasa terlepas dari ketidaknyamanan dan kekhawatiran. 

e) Menuntut perhatian dan cinta. 

3) Trimester III 

a) Rasa tidak nyaman timbul kembali, merasa dirinya jelek,aneh 

dan tidak menarik. 
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b) Merasa tidak senang jika bayi lahir tidak tepat waktu. 

c) Takut akan rasa sakit dan bahaya fisik yang timbul pada saat 

melahirkan. 

d) Khawatir jika bayi yang dilahirkan tidak normal. 

e) Merasa kehilangan perhatian. 

f) Perasaan mudah terluka. 

Menurut Elisabeth (2015) kebutuhan gizi ibu hamil secara garis besar 

adalah sebagai berikut : 

1) Asam folat  

Asam folat berguna untuk menurunkan resiko kerusakan otak, 

kelainan neural, spina bifida dan anensepalus, baik bagi ibu hamil 

yang normal maupun beresiko. Asam folat juga berfungsi untuk 

memproduksi sel darah merah. 

2) Energi 

Kebutuhan energi ibu hamil adalah 285 kalori untuk proses tumbuh 

kembang jann dan perubahan pada tubuh ibu. 

3) Protein  

Pembentukan jaringan baru dari janin dan untuk tubuh ibu 

dibutuhkan protein sebesar 910 gram dalam 6 bulan terakhir 

kehamilan.  

4) Zat besi  

Pemberian tablet fe untuk membangun cadangan besi, sintesa sel 

darah merah, setiap tablet fe mengandung feSO4 320 mg (zat besi 

30 mg) minimal 90 tablet slama hamil. 
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5) Kalsium 

Untuk pembentukan tulang dan gigi bayi. Kebutuhan kalsium ibu 

selama hamil sebesar 500 mg hari. 

6) Pemberian vitamin D terutama pada kelompok beresiko penyakit 

seksual (IMS) dan di negara dengan musim dingin yang panjang. 

7) Pemberian yodium pada daerah dengan endemik kretinisme. 

8) Tiak ada rekomendasi pemberian zinc, magnesium dan minyak 

ikan selama hamil. 

e. Tanda gejala kehamilan  

Berikut ini adalah tanda-tanda kehamilan menurut (Manuaba, 2010) 

yaitu: 

1) Tanda Pasti Hamil 

a) Amenore  

b) Gerakan janin dalam rahim 

c) Teraba gerakan dan bagian-bagian janin 

d) Denyut jantung janin (DJJ) 

2) Tanda-tanda kemungkinan hamil 

a) Tanda hegar 

Dengan meletakan 2 jari pada forniks posterior dan tangan lain 

di dinding perut diatas simpisis pubis, maka terasa korpus uteri 

seakan-akan terpisah dengan serviks. Pada kehamila 6-8 

minggu dengan pemeriksaan bimanual sudah dapat di ketahui 

tanda hegar. 
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b) Tanda piskacek 

Tanda ini merupakan suatu pembesaran uterus yang tidak rata 

hingga menonjol jelas ke jurusan uterus yang membesar. 

c) Tanda braxton hicks  

Pada saat keadaan hamil apabila uterus dirangsang maka akan 

mudah berkontraksi. Kontraksi yang tidak teratur tanpa nyeri 

disebut braxton hicks. 

d) Tanda ballotement 

Pada saat kehamilan muda sekitar 20 minggu, air ketuban jauh 

lebih banyak sehingga menggoyangkan uterus atau menekan 

uterus maka janin akan meenting dalam uterus. 

e) Tanda chadwick 

Merupakan warna selaput lendir vulva dan vagina menjadi 

ungu (Elisabeth, 2015). 

f. Tanda-tanda bahaya pada kehamilan  

Pemeriksaan penunjang pada ibu hamil menurut (Manuaba, 2010) 

yaitu : 

1) Laboratorium rutin 

a) Darah lengkap (Hb        ) 

b) Urine lengkap 

c) Tes kehamilan 

2) Laboratorium khusus 

a) Pemeriksaan TORCH 
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b) Pemeriksaan serologis 

c) Pemeriksaan fungsi hati 

d) Pemeriksaan protein darah 

e) Pemeriksaan golongan darah 

f) Pemeriksaan faktor Rh 

g) Pemeriksaan air ketuban 

h) Pemeriksaan infeksi hepatitis B 

i) Pemeriksaan estriol dalam urine 

j) Pemeriksaan infeksi AIDS 

3) Pemeriksaan diagnostik kehamilan : 

a) Tes urine kehamilan (HCG) 

b) Pemeriksaan TFU 

c) Palpasi abdomen 

d) Pemeriksaan USG 

e) Pemeriksaan Rontgen (untuk menegakkan diagnosa pasti 

kehamilan). 

Cakupan pelayanan ibu hamil diwujudkan melalui pemberian 

pelayanan antenatal sekurang-kurangnya 4 kali selama masa 

kehamilan dengan waktu minimal 1 kali pada trimester ke-1 dan 1 kali 

pada trimester ke-2 serta 2 kali pada trimester ke-3 (Dkk, 2016) 

pelayanan antenatal diupayakan agar memenuhi standar kualitas 

pelayanan yaitu : 

1) Timbang berat badan 
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2) Tekanan darah 

3) Tentukan lingkar lengan 

4) Tinggi fundus uteri 

5) Tentukan imunisasi TT 

6) Tablet tambah darah  

7) Tentukan DJJ 

8) Temu wicara 

9) Tes laboratorium 

10) Tatalaksanan kasus  

g. Penatalaksanaan 

Penatalaksanaan pada kehamilan yaitu : 

1) Membangun hubungan saling percaya antara petugas kesehatan 

dan ibu hamil. 

2) Mendeteksi masalah dan menanganinya. 

3) Melakukan tindakan pencegahan seperti tetanus neonatorum, 

anemia, kekurangan zat besi, penggunaan praktek tradisional yang 

merugikan. 

4) Memulai persiapan kelahiran bayi dan kesiapan untuk menghadapi 

komplikasi. 

5) Mendorong perilaku yang sehat ( gisi, kebersiham, istirahat ). 

6) Mendeteksi dini komplikasi (preeklampsia, gemeli)  

(Bari, 2014). 

7) Melakukan pemeriksaan fisik 
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8) Melakukan pemeriksaan abdomen dengan manuver leopold: 

a) Leopold 1 : untuk mengetahui bagian janin yang ada di fundus 

dan mengukur tinggi fundus uteri (TFU). 

b) Leopold II : untuk menentukan bagian janin yang ada di 

samping kanan dan kiri perut ibu. 

c) Leopold III : untuk mengetahui presentasi janin pakah sudah 

masuk pintu atas panggul (PAP) atau belum. 

d) Leopold IV : untuk mengetahui seberapa bagian presentasi 

janin yang masuk PAP. 

h. Komplikasi 

Komplikasi pada kehamilan merupakan kehamilan yang 

bermasalah atau disertai dengan penyulit, diantaranya hamil dengan 

anemia, preeklamsia, kehamilan ektopik, dll. 

1) Hamil dengan anemia 

Yaitu suatu ondisi ibu dengan kadar haemoglobin di bawah 

11gr% pada trimseter 1 dan 3 atau kadar <10gr% pada trimester 2. 

Adanya perbedaan nilai batas tersebut dengan kondisi wanita tidak 

hamil terjadi karena hemodilusi, terutama pada trimester 2 

(Manuaba, 2010). Adapun pengaruh anemia pada kehamilan yaitu: 

a) Bahaya saat kehamilan : Dapat terjadi abortus, persalinan 

prematuritas, hambatan tumbuh kembang janin dalam rahim, 

mudah terjadi infeksi, molahidatidosa, hiperemesis gravidarum, 

perdarahan antepartum, ketuban pecah dini. 
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b) Bahaya saat persalinan : Gangguan kontraksi (kekuatan 

mengejan), partus lama. 

c) Bahaya saat nifas : Terjadi subinfolusi uteri dan menimbulkan 

perdarahan post partum, memudahkan infeksi puerperium, 

pengeluaran ASI berkurang, anemia kala nifas. 

d) Hamil dengan Preeklamsia 

e) Preeklamsia adalah gejala yang timbul pada wanita hamil, 

bersalin, dan nifas yang terdiri dari hipertensiedema dan 

proteinurinaria tetapi tidak menunjukan tanda kelainan 

vaskuler/hipertensi sebelumnya. Biasanya gejal muncul pada 

saat kehamilan berusia 28 minggu atau lebih (Sukarni, 2013). 

Preeklamsia dibagi menjadi 2 golongan yaitu : 

(1) Preeklamsia Ringan 

Keadaan dimana tekanan darah 140/90 mmHg atau lebih 

yang diukur pada posisi berbaring terlentang. 

(2) Preeklamsia Berat 

Keadaan dimana tekanan darah 160/110 mmHg atau lebih 

di sertai proteinurinaria 5 gr atau lebih/liter. 

f) Faktor predisposisinya yaitu : 

(1) Molahidatidosa 

(2) Diabetes Melitus 

(3) Kehamilan ganda 

(4) Obesitas 
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(5) Umur >35tahun 

g) Biasanya tanda-tanda preeklampsia timbul dengan gejala : 

(1) Berat badan menambah secara berlebih 

(2) Oedema  

(3) Hipertensi diikuti proteinuria 

(4) Sakit kepala 

(5) Pandangan kabur 

(6) Mual muntah 

2) Kehamilan Ektopik 

Suatu kehamilan disebut ektopik bila zigot terimplantasi di 

lokasi-lokasi selain cavum uteri, seperti di ovarium, tuba, serviks, 

bahkan rongga abdomen. Kehamilan ektopik terganggu (KET) 

merujuk pada keadaan dimana timbul gangguan pada kehamilan 

tersebut sehingga terjadi abortus maupun ruptur yang 

menyebabkan penurunan keadaan umum pasien  (Sukarni, 2013). 

Tanda dan gejala pada kehamilan ektopik adalah : 

a) Tanpa gejala 5% 

b) Nyeri abdomen 90-100% 

c) Amenorea 75-90% 

d) Perdarahan pervaginam 50-80% 

e) Riwayat infetilitas 

f) Penggunaan kontrasepsi 

g) Riwayat kehamilan ektopik75-95% 
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h) Teraba massa 50% 

i) Demam 5-10% 

2.  PERSALINAN 

a) Pengertian  

Persalinan adalah proses pengeluran janin hasil konsepsi (janin 

dan plasenta) yang telah cukup bulan melalu jalan lahir atau jalan lain 

dengan bantuan ataupun tanpa bantuan (Manuaba, 2010). Persalinan 

adalah poses membuka dan menipisya serviks dan janin turun ke jalan 

lahir. Persalinan dan kelahiran normal adalah proses pengeluaran janin 

yang terjadi pada kehamilan cukup bulan yaitu 37-42 minggu lahir 

spontan dengan presentasi belakang kepala, tanpa komplikasi baik ibu 

maupun janin (Sukarni, 2013). Persalinan adalah proses pengeluaran 

hasil konsepsi (janin) yang dapat hidup ke dunia luar dari rahim 

melalui jalan lahir atau dengan jalan lain (Mochtar, 2011). 

Berdasarkan pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa 

persalinan adalah proses pengeluaran janin dan plasenta dari jalan lahir 

ataupun dari jalan lain dengan umur kehamilan yang cukup bulan 

tanpa adanya komplikasi. Terdapat 4 jenis persalinan yang di mulai 

dari kala 1-4 yaitu : 

1) Kala I 

Dimulai sejak terjadinya kontraksi uterus dan pembukaan serviks 

hingga mencapai pembukaan lengkap. Persalinan kala I di bagi 

menjadi 2 fase yaitu : 
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(a) Fase laten 

Dimulai sejak awal kontraksi yang menyebabkan penipisan dan 

pembukaan serviks secara bertahap yaitu kurang dari 4cm 

biasanya berlangsung hingga 8 jam. 

(b) Fase aktif 

Berlangsung selama 6 jam dan di bagi menjadi 3 subfase yaitu: 

(1) Periodeakselerasi 

Berlangsung selama 2 jam, pembukaan menjadi 4 cm. 

(2) Periode dilatasi maksimal 

Berlangsung selama 2 jam, dan pembukaan menjadi cepat 

sampai 9 cm.  

(3) Periode deselerasi 

Berlangsung lambat selama 2 jam kemudian pembukaan 

menilai 10 cm.  

2) Kala II 

Yaitu kala pengeluaran janin, dimana saat uterus bertambah 

kontraksi maka akan timbul kekuatan untuk mengejan dan 

mendorong janin keluar hingga lahir. 

3) Kala III  

Waktu dimana terjadi pelepasan placenta dari jalan lahir setelah 

bayi lahir. 

4) Kala IV 

Dimulai dari lahirnya plasenta  sampai 2 jam (Mochtar, 2012). 
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b) Tanda dan gejala persalinan 

1) Ibu merasakan ingin meneran bersamaan dngan terjadinya kontaksi 

2) Ibu merasakan adanya peningkatan tekanan pada rektumatau 

vagina 

3) Perineum menonjol 

4) Vulva dan sfingterani membuka 

5) Meningkatnya pengeluaran lendir bercampur darah ( 

(Wiknjosastro, 2014). 

Menurut (Manuaba, 2010) tanda-tanda persalinan antara lain yaitu: 

1) Kekuatan his makin sering terjadi dan teratur dengan jarak 

kontraksi yang semakin pendek   

2) Dapat terjadi pengeluaran lendir bercampur darah 

3) Dapat disertai ketuban pecah 

4) Pada pemeriksaan dalam, dijumpai perubahan serviks (terjadi 

pembukaan serviks). 

c) Mekanisme persalinan: 

1) Engagement  

Yaitu pada saat minggu akhir kehamilan atau pada saat persalinan 

dimulai kepala masuk pintu atas panggul, umumnya dengan 

presentasi biparietal. 

2) Desent 

Yaitu penurunan kepala janin ke dalam rongga panggul yang 

diakibatkan oleh tekanan langsung dari his dari daerah fundus ke 
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arah daerah bokong, tekanan dari cairan amnion, kontraksi otot 

dinding perut dan diafragma (mengejan) dan badan janin terjadi 

ekstensi dan menegang. 

3) Flexion 

Dimana kepala janin fleksi dan dagu menempel ke toraks, posisi 

kepala berubah dari diameter oksipito-frontalis (puncak kepala) 

menjadi diameter suboksipito-bregmatikus (belakang kepala). 

4) Internal rotation 

Yaitu putaran paksi dalam, apabila tidak terjadi putar paksi dalam 

umumnya kepala tidur turun lagi dan persalinan di akhiri dengan 

tindakan vakum ekstraksi. 

5) Extension 

Dengan kontraksi perut yang benar dan adekuat kepala akan 

semakin turun dan menyebabkan perineum distensi. Pada saat ini 

puncak kepala berada di simfisis dan dalam keadaan ini kontraksi 

perut ibu yang kuat mendorong kepala ekspulsi dan melewati 

introitus vagina. 

6) External rotation 

Setelah seluruh kepala sudah lahir terjadi putaran kepala ke posisi 

pada saat engagement. Dengan demikian bahu depan dan belakang 

dilahirkan lebih dahulu dan diikuti dada kemudian perut, bokong 

serta seluruh tungkai. 
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7) Ekspulsi 

Setelah putaran paksi luar, bahu depan dibawah simfisis menjadi 

hipomoklion kelahiran bahu beakang, bahu depan menyusul lahir, 

diikuti seluruh badan anak dan lengan pinggul depan/belakang, 

tugkaidan kaki (Sukarni, 2013). 

d) Adapun posisi persalinan ibu saat bersalin menurut (Mochtar, 2012) 

yaitu : 

1) Posisi litotomi 

Adalah posisi yang umum, dimana wanita berbaring terlentang 

dengan lutut di tekuk kedua paha di angkat kesampingkanan dan 

kiri. 

2) Posisi duduk 

Posisi duduk telah di kembangkan di negara Amerika Latin dan di 

buat meja khusus agar wanita dapat duduk sambil melahirkan. 

3) Cara berbaring  

4) Menurut Walcher : Di tepi tempat tidur 

5) Menurut Tjeenk-Wilink : Memakai bantal  

6) Menurut Jonges : Untuk memperlebar pintu bawah panggul  

7) Menurut posisi Sims : posisi miring. 

e) Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan : 

1) Kekuatan (power) 

(a) His : Merupakan kontraksi otot-otot rahim pada persalinan 

yang menyebabkan pendataran dan pembukaan serviks. 
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(b) Tenaga mengejan : Kontraksi otot-otot dinding perut kepala di 

dasar panggul merangsang mengejan. 

(c) Passage 

Bagian  panggul adalah os coxae (os ischium, os pubis, os 

sacrum, os illium) os cossygis ( os illium, os pubis, os sacrum ). 

Bagian pelvis minor adalah pintu atas panggul / PAP cavum 

pelvis, pintu bawah panggul. Bidang panggul yaitu bidang 

datar imajiner yang melintang terhadap pangul pada tempat 

yang berbeda.  

(d)  Pasangger 

adalah hal yang menentuan kemampuan janin untuk melewati 

jalan lahir. 

f) Penatalaksanaan 

Dalam penatalaksanaan asuhan persalinan ada lima aspek dasar 

atau lima benang merah yang penting dan saling terkait dalam asuhan 

persalinan yang bersih dan aman. Lima benang merah tersebut 

adalah: 

1) Membuat keputusan klinik 

Merupakan proses yang menentukan penyelesaian masalah dan 

menentukan asuhan yang diperlukan oleh pasien. 

2) Asuhan sayang ibu dan sayang bayi 

Merupakan asuhan yang menghargai budaya, kepercayaan, dan 

keinginan sang ibu. 
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3) Pencegahan infeksi 

Pencegahan infeksi bertujuan untuk melindungi ibu, bayi baru 

lahir, keluarga, penolong persalinan, dan tenaga kesehatan lainya 

dengan mengurangi infeksi karena bakteri, virus, dan jamur. 

4) Pencatatan (rekam medik) asuhan persalinan 

Mencatat semua asuhan yang telah diberikan kepada klien. 

5) Rujukan 

Persiapan-persiapan rujukan (BAKSOKU) : 

B : Bidan (pastikan klien didampingi oleh bidan) 

A : Alat (pastikan alat dan perlengkapan untuk melakukan asuhan 

yang akan diberikan) 

K : Keluarga (Beritahu keluarga mengenai kondisi terahir klien) 

S : Surat (Berikan surat ke tempat rujukan) 

O : Obat (Bawa obat-obatan esensial saat merujuk) 

K : Kendaraan (Siapkan kendaraan yang memungkinkan) 

U :Uang (Ingatkan pada keluarga agar membawa uang dalam 

jumlah yang cukup) (Wiknjosastro, 2014). 

h. Berikut ini merupakan asuhan persalinan pada kala I yaitu : 

1) Asuhan persalinan kala I persalinan : 

a) Kebutuhan akan rasa aman dan nyaman saat menjelang 

persalinan 

b) Kebutuhan nutrisi 

c) Kebutuhan dukungan emosional, sosial, dan spiritual 
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d) Mengecek nadi ibu 30 menit sekali 

e) Memantau frekuensi kontraksi selama 30 menit sekali 

f) Djj setiap selesai meneran atau  setiap 30 menit 

g) Melakukan periksa dalam setiap 4 jam / jika ada indiksi ( 

Sukarni,  2013). 

2) Asuhan persalinan kala II menurut (Wiknjosastro, 2014) yaitu : 

a) Persiapkan penolong persalinan kala II 

b) Menyiapkan  sarung tangan   

c) Menyiapkan  alat pelindung diri 

d) Menyiapkan tempat persalinan, peralatan, dan bahan 

e) Menyiapkan tempat dan lingkungan untuk kelahiran bayi 

f) Menyiapkan ibu dan keluarga 

g) Membersihkan perineum ibu 

h) Mengosongkan kandung kemih 

i) Melakukan amniotomi 

3) Penatalaksanaan asuhan persalinan kala II yaitu : 

a) Memimpin ibu untuk meneran  

b) Membantu ibu mengambil posisi  

c) Menolong kelahiran bayi (mencegah laserasi) 

d) Melahirkan kepala 

e) Memeriksa lilitan tali pusat  

f) Melahirkan bahu 
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g) Melahirkan seluruh tubuh bayi (Melakukan pemotongan tali 

pusat dan IMD) 

h) Penatalaksanaankala III dengan manajemen aktif kala III : 

(1) Memberikan suntikan oxytosin 10 IU secara IM segera 

setelah bayi lahir 

(2) Melakukan penegangan tali pusat 

(3) Menilai tanda-tanda lahirnya plasenta 

(4) Melahirkan plasenta 

(5) Melakukan masase fundus uteri 

(6) Menilai dan memeriksa plasenta  

4) Penatalaksanaan asuhan persalinan pada kala IV yaitu : 

a) Memantau tanda-tanda vital setiap 15 menit pertama, 15 menit 

kedua, 30 menit pertama, 30 menit kedua, (Nadi, suhu, 

respirasi, perdarahan, kontraksi) 

b) Mengajarkan keluarga pasien untuk masase uterus 

i. Komplikasi persalinan  

1) Atonia uteri  

Antoneia uteri aalah kegagalan serabut-serabut otot miometrium 

uterus untuk berkontraksi dan memendek. Hal ini merupakan 

penyebab terjadinya perdarahan post partum yang paling peting 

dan bisa terjadi segera setelah bayi lahir hingga 4 jam setelah 

persalinan. Penyebab terjadinya abtonia uteri adalah gemeli, 

makrosomnia, polihidramnion, paritas, umur, jarak persalinan dan 
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kesalahan penanganan saat melahirkan plasenta. Tanda gejala yang 

mungkin terjadi adalah uterus tidak berkontraksi dan lembek, 

perdarahan segera setelah anak lahir. Manajemen pentalaksanan 

antonia uteri anatara lain: 

a) Resusitasi : apabila terjadi syok hipovolemik maka penanganan 

awal adalah resusitasi dengan oksigenasi dan pemberian cairan 

cepat, monitoring tanda vital, monitoring jumlah urin dan 

saturasi oksigen. 

b) Masase dan kompresi bimanual: tindakn ini akan menstimulasi 

kontraksi uterus yang akan menghentikan perdarahan. 

Pemijatan fundus uterus segera seelah lahirnya plasenta selama 

15 detik. 

c) Jika uterus tidak berkontaksi maka dilakukan kompresi 

bimanual internal selama 5 menit dan jika uterus berkontraksi 

teruskan selama 2 menit. Jika uterus tetap tidak berkontraksi 

makalakukan kompresi bimanual eksternal dan berikan 

ergonometrin 0,2 mg, pasang infus RL dengan tambahan 20 IU 

ositosin dan ulangi KBI (Yulianti dkk ,2012 ) 

2) Infeksi intrapartum  

Merupakan kondisi terjadinya infeksi dalam persalinan yang juga 

bisa terjadi sebelum persalinan berupa korioamnionitis. 
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3) Ketuban pecah dini (KPD) 

Merupakan pecahnya selaput ketuban sebelum adanya tanda-tanda 

persalinan. 

4) Distosia bahu 

Keadaan dimana janin selit untuk keluar dari jalan lahir karena 

kelainan tenaga (his) yang tidak normal, baik kekuatan maupun 

sifatnya, sehingga menghambat kelancaran persalinan (Sukarni, 

2013). 

j. Asuhan Persalinan Normal 60 langkah (APN) 

1) Mendengar dan melihat adanya tanda persalinan kala dua. 

2) Memastikan kelengkapan alat, bahan dan obat-obatan esensial 

untuk menolong persalinan dan penatalaksanaan komplikasi segera 

pada ibu dan BBL. 

3) Memakai celemek plastik. 

4) Memastikan lengan tidak memaki perhiasa, cuci tangan dengan 

sabun lalu keringkan. 

5) Menggunakan sarung tangan DTT, pada tangan yang akan 

digunakan untuk pemeriksaan dalam. 

6) Mengambil alat suntik dengan tangan yangbersarung tangan, 

kemudian isi dengan ositosin lalu letakan kembali dan tutup wadah 

partus set. 
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7) Membersihkan vulva dan perenium menggunakan kapas basah 

yang telah dibasahi dengan air DTT, dengan gerakan dari vulva ke 

perenium. 

8) Melakukan pemeriksaan dalam dan pastikan pembukaan lengkap 

serta selaput ketuban telah pecah. 

9) Mencelupkan tangan kanan kedalam larutan klorin 0,5%, dalam 

keadaan terbalik dan merendamnya selama 10 menit. 

10) Memeriksa denyut jantung janin setelah kontraksi uterus selesai 

pastikan DJJ dalam batas normal antara 120-16x/ menit. 

11) Memberitahu ibu dan keluarga pembukaan sudah lengkap dan 

keadaan janin baik, meminta ibu untuk menerat saat ada kontraksi. 

12) Meminta bantuan kepada keluarga ibu untuk menyiapkan posisi 

ibu untuk meneran. 

13) Melakukan pimpinan meneran saat ibu ada kontraksi yang kuat. 

14) Menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil 

posisi yang nyaman, jika ibu belum merasakan adanya kontraksi 

dalam waktu 60 menit. 

15) Meletakan handuk bersih ditas perut ibu, saat kepala bayi terlihat 

didepan vulva antara 5-6 cm. 

16) Meletakan kain bersih yang dilipat 1/3 dibawah bokong ibu. 

17) Buka tutup partus set dan periksa kembali kelengkapan alat dan 

bahan. 

18) Memakai sarung tangan steril pada kedua tangan. 
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19) Saat kepala janin terlihat pad vulva dengan diameter 5-6 cm, 

pasang handuk bersih diatas perut ibu dan 1/3 kain dibawah boong 

ibu. Kemudian lindungi perenium dengan satu tangan, dibawah 

kain bersih dan kering, ibu jari pada slah satu sisi perenium dan 4 

jari tangan pada sisi yang lain lalu tangan yang lain pada belakang 

kepala bayi tahan belakang kepala bayi agar posisi tetap fleksi 

pada saat keluar secar bertahap melewati introitus dan perenium. 

20) Setelah kepala bayi keluar periksa adanya lilitan tali pusat pada 

leher bayi. 

21) Tungu kepala bayi melakukan putar paksi luar secara spontan. 

22) Setelah kepala bayi melakukan putar paksi luar pegang secara 

biparental dengan lembut gerakan kepala bayi kearah bawah dan 

distal hingga bahu depan lahir dibawah sarkus pubis kemudian 

gerakan kepala bayi kearah atas dan distal untuk melahirkan bahu 

belakang. 

23) Setelah bahu lahir geser tangan bawah kearah perenium ibu untuk 

menyanggah kepala, lengan dan siku sebelah bawah. 

24) Lakukan penelusuran tangan atas berlanjut kepunggung, bokong 

bayi, tungkai dan kaki lalu pegang kedua mata kaki. 

25) Lakukan penilaian sepintas apakah bayi menangis kuat atau 

bernafas spontan dan gerakan bayi aktif. 

26) Mengeringkan tubuh bayi dari muka, kepala dan bagian tubuh 

lainnya kecuali tangan tanpamenghilangkan verniks danlakukan 

IMD. 
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27) Periksa uterus kembali dan pastikan tidak ada lagi bayi di dalam 

uterus. 

28) Beritahu ibu akan disuntik okitosin. 

29) Dalam waktu 1 menit suntikan ositosin 10 unit pada ibu secara IM 

di 1/3 paha atas ibu. 

30) Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat bayi 

menggunakan klem dengan arak 3 cm dari pusat bayi. Mendorong 

isi tali pusat kearah distal lalu jepit kembali dengan jarak 2 cm dari 

klem pertama. 

31) Denga satu tangan pegang tali pusat yang telah dijepit lalu potog 

tali pusat diantara klem dengan tetap melindungi perut bayi. Ikat 

tali pusat dengan benang DTT atau klem tali pusat steril. 

32) Letakan bayi diantara payudara ibu dalam keadaan telungkup 

dengan posisi lebih rendah dari puting susu kemudian biarkan bayi 

berada didada ibu selama 1 jam untuk IMD. 

33) Memindahkan klem pada tali pusat hingga jarak 5-10 cm didepan 

vulva. 

34) Letangan satu tangan di atas kain pada perut ibu, ditepi atas 

simfisis untuk mendeteksi. Tanga lain menegangkan tali pusat. 

35) Lakukan peneganggan tali pusat dengan tangan kanan dn tangan 

kiri melakukan penakanan secara dorsokranial. Bila plasenta 

tidaklahir setelah 30-60 detik, hentikan peneganggan dan tunggu 

adanya kontraksi berikutnya lalu lakukan prosedu kembali. 
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36) Lakukan menegemen kala aktif hingga plasenta lahir minta ibu 

untuk meneran sambil penolong menarik tali pusat dengan arah 

sejajar lantai kemudian kearah atas mengikuti proses jalan lahir. 

37) Pegang plasenta dengan kedua tangan kemudian putar searah 

jarum jam. 

38) Lakukan masase fundus uteri setelah plasenta lahir. 

39) Periksa kelengakapan plasenta pastikan kotiledon dan selaput 

ketuban sudah lengkap kemudian letakan plasenta kedalam wadah 

yang telah tersedia. 

40) Evaluasi laserasi dan lakukn penjahitan apabila terdapat robekan 

jalan lahir. 

41) Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dn tidak terjadi 

perdarahan pervaginam. 

42) Pastikan kandung kemih kosong. 

43) Celupkan sarung tangan kedalam larutan klorin 0.5% dan bilas 

tanpa melepasnya. 

44) Ajarkan ibu dan keluarga cara masase uterus. 

45) Periksa nadi dan pastikan keadaan umum ibu baik. 

46) Evaluasi jumlah perdarahan. 

47) Periksa kembali bayi dn pastikan bayi bernafas dengan baik. 

48) Menempatkan semua peralatan bekas pakai kedalam larutan klorin 

0.5% selama 10 menit. 

49) Buang bahan-bahan yang telah terkontaminasi. 
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50) Bersihkan ibu dari sisa cairan ketuban, lemdir dan darah. Bantu 

ibu mengganti pakaian bersih dan kering. 

51) Memastikan ibu merasa nyaman. 

52) Dekontaminasi tempat persalinan. 

53) Lepas sarung tangan kemudian rendam dalam larutan klorin 0.5% 

dalam keadaan terbalik. 

54) Cuci tangan dengan sabun, bilas kemudia keringkan dengan 

handuk kering. 

55) Pakai sarung tangan DTT untuk pemeriksaan fisik bayi. 

56) Lakukan pemeriksaan fisik bayi, pernafasan dan suhu bai. 

57) Berikan vitamin K satu am setelah bayi lahir dan berikan imunisasi 

Hb0 di paha kanan bayi. 

58) Lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan rendam dalam 

larutan klorin 0.5%. 

59) Cuci tangan dengan sabun, bilas kemudian keringkan. 

60) Lengkapi patograf (JNPK-KR, 2012). 

3. BAYI BARU LAHIR (NEONATUS) 

a. Pengertian bayi baru lahir 

Bayi baru lahir adalah bari yang baru mengalami proses 

kelahiran  dan berusia 0-28 hari dan memerlukan penyesuaian 

fisiologis beberapa maturasi, adaptasi (menyesuaikan diri dari 

kehidupan intrauterin ke kehidupan estrauterin) (Marmi, 2012). Masa 

bayi baru lahir adalah saat kelahiran sampai umur 1 bulan, sedangkan 
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masa bayi adalah saat bayi umur 1 bulan sampai 12 bulan (Sarwono, 

2014).  

Bayi baru lahir yang sehat dan normal akan segera menarik 

napas dan menangis, menggerakan tangan dan kakinya (Mochtar, 

2012). Berdasarkan pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa 

bayi baru lahir adalah bayi yang baru lahir dengan usia 0-28 hari.  

1) Ciri-ciri bayi baru lahir 

(a) Berat badan 3000-4000 gram 

(b) Panjang badan 48-52 cm 

(c) Lingar dada 30-38 cm 

(d) Lingkar kepala 33-35 cm 

(e) Frekuensi jantung 120-160 kali/menit 

(f) Pernafasan 40-60 kali/menit 

(g) Kulit kemerah-merahan dan licin karena jaringan subkutan 

cukup 

(h) Rambut lanugo tidak terlihat, rambut kepala biasanya telah 

terlihat sempurna 

(i) Kuku agak panjang dan lemas 

(j) Genitalia 

Perempuan : labia mayora suah menutupi labia minora 

Laki-laki     : testis sudah turun, skrotum sudah ada 

(k) Reflek hisap dan menelan sudah terbentuk dengan baik 

(l) Reflek moro atau gerak memeluk bila di kagetkan sudah baik 
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(m)  Reflek graps atau menggenggam sudah baik  

(n) Eliminasi baik, mekonium akan keluar dalam 24 jam pertama, 

mekonium berwarna hijau kecoklatan (Marmi, 2012). 

Tabel 2.2 Penilaian Nilai APGAR (APGAR SCORE) pada bayi baru lahir 

Penilaian 0 1 2 

A = Appearance                  

(Warna kulit)                                 

P = Pulse  

G = Grimace                   

(Reflek)                   

A = Activity 

(Tonus otot) 

 R = Respiratory                                            

(Pernafasan)                          

Pucat 

 

Tidak ada 

Tidak ada 

 mimic 

Tidak ada 

 

Tidak ada 

Badan merah 

ekstermitas biru 

<100 

Sedikit gerakan 

 

 

Ekstermitas dalam 

sedikit fleksi 

 

Lemah tidak teratur 

Seluruh tubuh  

kemerahan 

>100 

Refleksi baik 

 

 

Gerakan aktif 

 

 

Baik menangis 

   Sumber : Marmi, asuhan neonatus, bayi dan balita, anak pra sekolah, (2012) 

Untuk mengevaluasi bayi baru lahir pada menit pertama dan menit 

kelima setelah kelahiran bayi menggunakan sistem APGAR. Hal yang 

perlu dinilai antara lain, warna kulit, frekuensi jantung, reaksi terhadap 

rangsangan, aktifitas tonus otot, pernafasan bayi, masing-masing diberi 

tanda 0, 1 atau 2 sesuai dengan kondisi bayi. Klasifikasi klinik : 

1) Nilai 7-10 : Bayi normal 

2) Nilai 4-6  : bayi dengan asfiksia ringan dan sedang 

3) Nilai 1-3 : bayi dengan asfikisia berat 

d) Adaptasi fisiologi bayi baru lahir 

Adaptasi bayi baru lahir adalah proses penyesuaian fungsional 

neonatus dari kehidupan di dalam uterus ke kehidupan di luar uterus. 

Konsep-konsep esensial bayi baru lahir adalah : 
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1) Memulai segera pernafasan dan perubahan dalam pola sirkulasi 

merupakan hal yang esensial dalam kehidupan ekstrauterin. 

2) Dalam 24 jam setelah lahir, sistem ginjal, gastrointestinal, 

hematologi, metabolik, dan sistem neurologi bayi baru lahir 

harus berfungsi secara baik untuk mempertahankan kehidupan 

ekstrauterin. 

3) Periode masa transisi : 

a) Periode ini merupakan fase tidak stabil selama 6-8 jam 

pertama kehidupan. Pada periode pertama reaktivitas (segera 

setelah lahiir) pernafasan cepat, etraksi, dan suara seperti 

mendengkur dapat terjadi. Denyut jantung dapat mencapai 

180x/menit selama beberapa menit pertama kehidupan. 

Setelah respon awal, bayi baru lahir menjadi tenag, rileks, 

dan jatu tertidurselama 2 jam setelah kelahiran dan 

berlngsung beberapa menit pertama kehidupan. 

b) Periode kedua reaktivitas dimulai waktu bayi bangun, 

ditandai dengan respon berlebihan terhadap stimulus, 

perubahan warna kulit merah muda menjadi agak sianosisdan 

denyut jantung cepat. Lendir mulut dapat menyebabkan 

masalah besar misalnya tersedak, tercekik, batuk. 

e) Faktor yang mempengaruhi adaptasi bayi baru lahir : 

1) Pengalaman antepartum ibu dan bayi baru lahir (misalnya 

terpajan zat toksik dan sikap orang tua  terhadap kehamilan dan 

pengasuh anak).  
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2) Pegalaman intrapartum ibu dan bayi baru lahir ( misalnya lama 

persalinan, tipe analgesik dan anastesia inrapartum). 

3) Kapasitas fisiologi bayi baru lahir untuk melakukan transisi ke 

kehidupan ekstrauterin. 

f) Berikut ini merupakan mekanisme kehilangan panas tubuh pada bayi 

baru lahir : 

1) Konduksi 

Panas yang disebabkan karena kontak langsung atara tubuh bayi 

dengan permukaan dingin (timbangan) 

2) Evaporasi  

Panas yang disebabkan karena penguapan 

3) Konveksi  

Panas yang disebabkan akibat udara di sekita bayi yang lebih 

dingin. 

4) Radiasi  

Panas yang disebabkan karena bayi didekatka dengan benda yang 

suhunya lebih rendah daripada suhu bayi (Sukarni, 2013). 

g) Pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir (headtoo to): 

1) Kepala 

Bentuk mesocephal, tidak caput. 

2) Muka  

Wajah tampak simetris. 
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3) Mata 

Periksa jumlah,posisi, letak mata, katarak kongenital, glaukoma 

konginetal, perdarahan konjungtiva. 

4) Hidung 

Betuk, ukuran (pada bayi normal lebar harus lebih dari 2,5 cm) 

perafasan cuping hidung, sekret. 

5) Leher  

Simetris atau tidak, ada pembengkakan tau tidak, ada pembesaran 

kelenjar tyroid atau tidak. 

6) Klavikula 

Periksa kemungkinan adanya fraktur. 

7) Tangan 

Periksa jumlah, bentuk, panjang, jumlah jari, kuku. 

8) Dada 

Periksa adanya pneumutoraks, simetris atau tidak. 

9) Abdomen 

Bentuk bulat atau tidak, ada pembengkakan atau tidak, 

hepatosplenomegali atau tumor lainnya. 

10) Genetalia 

Pada bayi laki-laki panang peis 3-4 cm dan lebar 1-1,3 cm, 

periksa lubang uretra, periksa adanya hipospadia dan epispadia, 

skrotum, testis ada 2. Pada bayi perempuancukup bulan labia 

mayora menutupi labia minora. 
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11) Anus dan rektum 

Periksa adanya kelainan atresia ani, kaji posisinya, secara umur 

mekonium keluar pada 24 jam pertama, jika tidak maka 

kemungkinan adanya mekonium plug syndrom. 

12) Tungkai 

Periksa kesimetrisan tungkai dan kaki, gerak, bentuk, trauma. 

13) Spinal 

Periksa dengan cara menelungkupkan bayi cari tanda 

abnormalitas seperti spina bifida. 

14) Kulit 

Periksa kondisi kulit adanya ruam, pembengkakan lanugo, 

verniks kaseosa. 

15) Reflek 

Pemeriksaan reflek berkedip, menghisap, babinski, moro, 

menggenggam, mencari (Marmi, 2012). 

h) Penatalaksanaan 

Penatalaksanaan segera setelah bayi lahir : 

1) Menjaga bayi agar tetap hangat 

2) Menghisap lendir dari mulut dan hidung (jika perlu) 

3) Mengeringkan bayi 

4) Memantau adanya komplikasi 

5) Memotong tali pusat tanpa membubuhi apapun 

6) Melakukan inisiasi menyusui dini 
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7) Memberi suntikan vitamin KI 1mg secara IM di paha kiri 

anterolateral  

8) Memberi salep mata 

9) Malakukan pemeriksaan fisik 

10) Memberikan imunisasi Hb0 0,5 mg secara IM di paha kanan 

sekitar 1-2 jam setelah pemberian vitamin K1 (kemenkes, 

2012). 

i) Penatalaksanaan pada bayi baru lahir yaitu : 

1) Memberikan ASI eksklusif setiap 2-3 jam mulai dari hari 

pertama 

2) Mempertahankan suhu tubuh bayi agar tetap hangat 

3) Menjaga personal hyegin bayi  

4) Menjaga tali pusat agar tetap dalam keadaan bersih dan kering 

5) Memberikan kasih sayang kepada bayi 

6) Mendeteksi adanya masalah pada bayi(Marmi, 2012). 

j) Asuhan kebidanan pada bayi baru lahir : 

1) Melanjutkan pengamatan pernafasan  

2) Mempertahankan suhu tubuh bayi ( Hindari memandikan 

minimal 6 jam setelah lahir ) 

3) Melakukan pemeriksaan fisik pada bayi  

a) Gunakan tempat yang hangat ) 

b)  Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan bayi).  
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c) Lihat, dengar, dan rasakan tiap-tiap daerah mulai dari 

(kepala sampai kaki) 

d) Memberikan vitamin K untuk mencegah perdarahan 

e) Mengidentifikasi bayi 

4) Melakukan perawatan lain  

a) Memberikan pendidikan kesehatan perawatan tali pusat  

b)  Mengajarkan tanda bahaya bayi baru lahir 

c)  Mengajarkan cara merawat bayi 

d)  Memberikan pendidikan kesehatan tentang ASI 

e)  Menjaga personal hyegin bayi ( Marmi dkk, 2012 ). 

5) Melakukan kunjungan pada bayi baru lahir yaitu : 

a)  Kunjungan neonatal (KN I)   : 6-48 jam 

(1) Menjaga kehangatan bayi 

(2) Memberikan ASI eklusif 

(3) Mencegah infeksi 

(4) Merawat tali pusat 

b)  Kunjungan neonatal (KN II)  : 3-7 hari 

(1) Mejag kehangatan bayi 

(2) Memberikan ASI eklusif 

(3) Mencegah infeksi 

(4) Merawat tali pusat 

c) Kunjungan neonatal (KN III) : 8-28 hari 

(1) Memeriksa ada/tidaknya tanda bahaya atau gejala sakit 

pada bayi 



49 

 

 

 

(2) Menjaga kehangatan bayi 

(3) Memberikan ASI eklusif  (Marmi, 2012) 

i. Komplikasi bayi baru lahir 

Kegawatdaruratan pada bayi baru lahir menurut (Marmi, 2012) 

meliputi : 

1) Asfiksia neonatorum  

Yaitu pada asfiksia bayi perlu di resusitasi karena hal-hal 

berikt yaitu : 

a) BBL perlu bantuan untuk memulai pernafasan 

b) BBL menjalani proses adaptasi tanpa masalah 

c) BBL perlu resusitasi ekstensif 

2) Sepsis neonatorum yaitu masukya kuman disertai dengan 

manifestasi klinis, misalnya panas 

3) Hipotermi adalah keadaan dimana bayi dalam posisi suhu 

tubuh rendah terutama pada masa stabilisasi yaitu 6-12 jam 

pertama setelah lahir. Tanda gejala hipotermia antara lain 

yaitu: 

a) Saat kondisi tubuh bayi menurun maka bayi menjadi kurang 

aktif, letargi, hipotonus, tidak kuat menghisap ASI dan 

menangis lemah. 

b) Pernafasan yang megap-megap dan lambat, serta denyut 

jantung menurun. 
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c) Timbul sklerema yaitu kulit megeras berwarna kemerahan 

utama di bagian punggung tungkai dan lengan 

d) Muka bayi berwana merh terang 

4) Kejang yaitu suatu kondisi dimana otot tubuh berkontraksi dan 

relaksasi secara cepat dan berulang. 

5) Kelainan konginetal 

Merupakan kelainan yang terlihat pada saat lahir, bukan 

akibat pada proses persalinan. Kelainan konginetal ada 

bermacam-macam  diantaranya adalah (Kemenkes, 2012)  : 

a) Hidrosefalus (kepala besar) 

b) Labiopalatokisis (bibir sumbing) 

c) Fokomelia (ekstermitas lebih pendek ) 

d) Spina bifida (benjolan pada punggung) 

e) Meningoensefalokek (benjolan lunak dikepala) 

f) Omfalokel (organ hati diluar rongga perut) 

g) Gastroskisis (organ usus diluar rongga perut) 

h) Hirscgprung (penyempita salura cerna) 

i) Ikhtiosis (kulit kering/pecah-pecah) 

4. MASA NIFAS 

a. Pengertian  

Masa nifas (puerperium) adalah masa pemulihan kembali mulai 

dari persalinan selesai sampai alat-alat kandungan kembali seperti 

keadaan sebelum hamil. Lama masa nifas adalah 6-8 minggu  
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(Mochtar, 2011). Kala puerperium (nifas) yang berlangsung selama 6 

minggu atau 42 hari, merupakan waktu yang diperlukan untuk 

pulihnya organ kandungan pada keadaan normal ( (Manuaba, 2010). 

Masa nifas atau puerperium di mulai sejak 1 jam setelah lahirnya 

plasenta sampai dengan 6 minggu (42 hari) setelah itu. Periode pasca 

persalinan meiputi masa transisi kritis bagi ibu, bayi, dan keluarganya, 

secara fsiologis, emosional, dan sosial (Prawirohardjo, 2016). Masa 

nifas adalah masa dimulai beberapa jam sesudah lahirnya plasenta 

sampai 6 minggu setelah melahirkan. Untuk waktu memulihkan 

kesehatannya kembali umumnya memerlukan wakt 6-12 minggu 

(Marmi, 2015). 

Berdasarkan pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa masa 

nifas adalah dimulai sejak plasenta lahir sampai 42 hari.  Menurut 

(Marmi, 2015) pada masa pasca persalinan seorang ibu memerlukan 

kebutuhan seperti sebagai berikut : 

1) Energi  

2) Protein 

3) Ambulasi dini 

4) Eliminasi 

5) Personal hyegin 

6) Istirahat 

7) Seksual 

8) Senam nifas 
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b. Nifas dibagi menjadi 3 periode antara lain adalah  : 

1) Puerperium dini 

Dimana kepulihan saat ibu telah di perbolehkan berdiri dan 

berjalan. Dalam agama islam dianggap telah bersih dan boleh 

bekerja setelah 40 hari. 

2) Puerperium intermediat  

Yaitu kepulihan menyeluruh alat-alat genital yang lamanya 6-8 

minggu. 

3) Puerperium lanjut  

Waktu yang di perlukan untuk pulih dan kembali sehat sempurna 

dan memerlukan waktu sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-

tahun (Mochtar, 2011). 

c. Menurut (Mochtar, 2011)Perubahan-perubahan fisiologi  yang terjadi 

pada masa nifas meliputi : 

1) Perubahan sistem reproduksi 

a) Uterus 

Dalam masa nifas alat-alat genitalia interna maupun eksterna 

akan berangsur-angsur kembali pulih seperti keadaan sebelum 

hamil. Perubahan alat-alat genital ini dalam keseluruhannya 

disebut involusi. 

b) Serviks 

Serviks mengalami involusi bersama uterus, perubahan yang 

terdapat pada serviks post partum adalah bentuk serviks yang 
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akan menganga seperti corong. Bentuk ini di sebabkan oleh 

korpus uteri yang dapat mengadakan kontraksi, sedangkan 

serviks tidak berkontraksi, sehingga seolah-olah ada perbatasan 

antara korpus dan serviks uteri terbentuk seprti cincin. Warna 

serviks sendiri merah kehitam-hitaman karena penuh oleh 

pembuluh darah. Beberapa hari setelah persalinan, ostium 

externum dapat di lalu oleh 2 jar, pinggir-pinggirnya tidak rata 

tetapi retak-retak karena robekan dalam perlinan. Pada akhir 

minggu pertama hanya dapat di lalui oleh 1 jari saja dan 

lingkaran retraksi berhubungan dengan bagian atas dari canalis 

cervikallis. 

c) Perubahan ligamen. 

d. Lochea 

 Menurut Mochtar (2011) lochia adalah cairan secret yang 

berasal dari kavum uteri dan vagina dalam masa nifas. Lochia 

mempunyai bau yang amis meskipun tidak terlalu menyengat dan 

volumenya berbeda-beda pada setiap wanita. Pengeluaran lochia dapat 

dibagi berdasarkan waktu dan warnanya diantaranya adalah : 

1) Lochea rubra  

Lochia ini berisi darah segar dan sisa-sisa selaput ketuban, sel-sel 

decidua, verniks kaseosa, lanugo, dan mekonium , selama 2 hari 

pasca persalinan.  
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2) Lochea sanguinolenta 

Lochia ini berwarna merah kuning, berisi darah dan lendir, lochia 

ini muncul pada hari ke 3-7 hari pasca persalinan. 

3) Loches serosa 

Lochia ini berwarna kekuningan, pada hari ke 7-14 pasca 

persalinan tidak keluar cairan darah. 

4) Lochea alba 

Cairan yang berwarna putih dan muncul setelah 2 minggu. 

e. Perubahan tanda-tanda vital : 

1) Suhu badan 

Pasca melahirkan suhu badan akan naik sedikit (37,5-38° C) halini 

diakibatkan karena kerja keras sewatu melahirkan , kehilangan 

cairan maupun kelelahan.  

2) Denyut nadi normal pada orang dewasa 60-80 x/menit. Pasca 

melahirkan denyut nai menjadi bradikardi maupun menjadi cepat. 

3) Tekanan darah 

Tekanan darah normal adalah sistolik 90-120 mmHg dan diastolik 

60-80 mmHg, pasca melahirkan pada kasus normal tekanan darah 

biasanya tidak berubah. 

4) Pernafasan 

Frekuensi pernafasan rmal pada orang dewasa adalah 16-20 x/menit, 

pada ibu post partum umumnya lambat/normal (Marmi, 2015) 
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5) Perubahan sistem kardiovaskuler 

a) Volume darah 

Volume darah yang diperlukan plasenta dan pembuluh darah 

uterin, meningkat selama kehamilan. Pasca melahirkan shunt 

akan hilang tiba-tia. Volume darah ibu relatif akan bertambah.  

b) Perubahan sistem hematologi 

Penurunan volume dan peningkatan sel darah pada kehamilan 

diasosiasikan dengan peningkatan hemaktokrit dan hemoglobin 

pada hari ke 3-7 post partum dan akan normal dalam 4-5 minggu 

post partum (Marmi, 2015). 

f. Adaptasi psikologis pada masa nifas : 

Dalam masa nifas terdapat adaptasi psikologis dalam fase-fase seperti 

berikut ini : 

1) Fase taking in  

Merupakan kondisi dimana perhatian ibu terutama terhadap 

kebutuhan dirinya, mungkin pasif dan tergantung, berlangsung 

selama 1-2 hari. 

2) Fase taking hold 

Dalam fase ini ibu merasa khawatir tidak bisa merawat bayinya 

3) Fase letting go 

Merupakan fase menerima tangung jawab akan peran barunya 

sebagai orang tua (Marmi, 2015). 
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Tabel 2.3 Kunjungan Masa Nifas Menurut (Bahiyatun, 2009 ) Antara Lain 

Kunjungan Waktu Tujuan 

I 6-8 jam post 

partum 

a. Mencegah  perdarahan  masa nifaspartum akibat 

antoni uteri  

b. Mendeteksi dan merawat penyebab perdarahan (rujuk 

bila perdarahan berlanjut) 

c. Memberi konseling pada ibu atau salah satuanggota 

keluarga mengenai cara mencegah perdarahan masa 

nifas akibat atona uteri 

d. Pemberian ASI awal 

e. Melakukan hubungan antara ibu dan bayi baru lahir  

f. Menjaga bayi tetap hangat dengan mencegah 

hipotermia 

g. Petugas yang menlong persalinan harusmendampingi 

ibu dan bayi baru lahir selama 2 jam post partum 

II 7 hari post 

Partum 

a. Memastikan involusi uterus berjalan normal, 

berkontraksi, fundus dibawah umbilikus, tidak ada 

pedarahan abnormal, tidak berbau  

b. Menilai adanya demam 

c. Memastikan ibu mendapatan nutrisi, cairan dan 

istirahat yang cukup pemberian ASI awal 

d. Memastikan ibu menyusu dengan baik dan tidak ada 

tanda penyulit  

e. Memberikan konseling pada ibu tentang asuhan pada 

bayi, perawatan tali pusat, menjaga bayi tetap hangat. 

III 2 minggu post 

Partum 

a. Memastikan involusi uterus berjalan normal, 

berkontraksi, fundus dibawah umbilikus, tidak ada 

pedarahan abnormal, tidak berbau 

b. Menilai adanya demam 

c. Memastikan ibu mendapatan nutrisi, cairan dan 

istirahat yang cukup  

d. Memastikan ibu menysui dengan baik dan tidak ada 

tanda penyulit  

e. Memberikan konseling pada ibu tentang asuhan pada 

bayi, perawatan tali pusat, menjaga bayi tetap hangat 

IV 6 minggu post 

partum 

a. Mengkaji tentang kmeungkinan penyulit pada ibu  

b. Memberikan konseling (KB) keluarga berencana  

 

g. Tujuan asuhan masa nifas 

Pada masa nifas terjadi perubahan fisik dan psikologis, berupa 

organ reproduksi, terjadinya proses laktasi, terbentuknya hubungan 

antara orang tua dan bayi dengan memberi dukungan. Maka perlu 

dilakukan suatu pendekaan antara ibu dan keluarga dalam manajemen 
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asuhan kebidanan. Adapun tujuan dari pemberian asuhan pada masa 

nifas menurut (Marmi, 2015) yaitu : 

1) Menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik fisik maupu psikologis. 

2) Melaksanakan skrining secara komprehensif, deteksi dini, 

mengobati atau merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu maupun 

bayi. 

3) Memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan personal 

hyegin, nutrisi, kb dan cara menyusui, pemberian imunisasi, serta 

perawatan bayi. 

4) Memberikan pelayanan keluarga berencana 

5) Mendapatkan kesehatan emosi 

Peran dan tanggung jawab bidan dalam masa nifas menurut (sulistyawati, 

2009) yaitu : 

1) Teman terdekat sekaligus pendamping ibu nifas dalam menghadapi 

masa-masa kritis saat nifas 

2) Pendidik dalam usaha pemberian pendidikan kesehatan ibu dan 

keluarga 

3) Pelaksana asuhan kebidanan kepada pasien dalam hal tidakan 

perawatan ,pemantauan, penanganan masalaha, rujukan, dan 

deteksi dini komplikasi masa nifas. 

h. Tanda bahaya masa nifas menurut (Marmi, 2015) yaitu : 

1) Perdarahan pervaginam  

2) Infeksi masa nifas 
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3) Sakit kepala, nyeri epigastrik, pandangan kabur 

4) Pembengkakan diwajah atau ekstermitas 

5) Demam, muntah, rasa sakit waktu berkemih 

6) Kehilangan nafsu makan dalam waktu yang lama 

7) Rasa sakit da merah pada betis 

8) Merasa sedih dan tidak mampu mengasuh bayinya sendiri 

i. Asuhan pada nifas normal 

1) Pengkajian data baik fisik maupun psikologis 

2) Melakukan anamnesa  

3) Melakukan pemeriksaan fisik 

a) Merumuskan masalah/diagnosa potensial 

b) Melakukan perencanaan asuhan yang akan diberikan 

c) Melaksanakan asuhan kebidanan 

d) Melakukan evaluasi 

5. KELUARGA BERENCANA 

a. Pengertian 

Keluarga berencana (KB) merupakan suatu usaha yang mengatur 

banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa sehingga bagi ibu dan 

bayi serta keluarganya yang bersangkutan tidak menimbulkan 

kerugian akibat dari kelahiran terserbut(Irianto, 2014). 

 Bagi pasangan yang berencana membatasi kehamilan dapat 

menggunakan metode KB yang meliputi metode sederhana (kondom, 

spermisida, coitus interuptus, pantang berkala.).  Adapun cara lain 
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yaitu dengan menggunakan metode efektif seperti KB hormonal (pil, 

kb suntik, implant, AKDR, ataupun ontrasepsi darurat) (Manuaba, 

2010). 

Tabel 2.4 Daftar tilik  penapisan klien 

Metode hormonal Ya  Tidak  
Apakah hari pertama haid 7 hari yang lalu atau lebih   
Apakah anda menyusui dan kurang dari 6 minggu pasca persalinan   
Apakah mengalami perdarahan / bercak antara haid setelah senggama   
Apakah pernah ikterus pada kulit atau mata   
Apakah pernah nyeri kepala hebat atu gangguan visual   
Apakah pernah nyeri hebat pada betis , paha /dada /oedem pada tungkai   
Apakah pernah tekanan darah diatas 160 / 90   
Apakah ada masa atau benjolan payudara   
Apakah sedang minum obat-obata anti kejang(epilespi)   
AKDR (semua jenis pe;epas tembaga dan progestin)   
Apakah hari pertama hai terahir 7 hari yang lalu   
Apakah klien mempunyai pasangan seks lain   
Apakah pernah mengalami IMS   
Apakah pernah mengalami radang panggul / kehamilan ektopik   
Apakah pernah mengalami haid banyak (1-2 pembalut tiap 4 jam)   
Apakah pernah mengalami hai lama (>8 hari)   
Apakah pernah mngalami dismenorea berat yang membutuhkan analgetika / 

istirahat baring 
  

Apakah pernah mengalami perdarahan/bercak setelah senggama   
Apakah pernah mengalami gejala penyakit jantung valvular/konginetal   

 (Sumber : Affandi, 2014. Buku panduan praktis pelayanan kontrasepsi) 

b. Ruang lingkup program KB 

Ruang lingkup program pelayanan KB menurut Marmi (2015) 

meliputi : 

1)  Komunikasi informasi dan edukasi (KIE) 

Faktor yang mempengaruhi KIE 

a) Faktor penunjang  

Merupakan kelancaran KIE yaitu pengetahuan dan ketrampilan 

dari komunikator pelaksana (tenakes). 
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b) Faktor penghambat  

Komunikator tidak menguasai isi pesan yang di samapaikan, 

kurang pengalaman, kurang meyakinkan. Pesan yang di 

sampaikan kurang jelas dan cara peyampaian menggunakan 

bahasa asing. 

c) Media yang digunakan tidak sesuai dengan topik 

d) Pengetahuan komunikan terlalu rendah sehingga sulit mencerna 

pesan yang di sampaikan  

e) Lingkungan tempat KIE 

f)  Konseling 

g) Pelayanan kontrasepsi 

h) Pelayanan infertilisasi 

i) Pendidikan sex 

j)  Konsultasi pra perakawinan dan konsultasi perkawinan 

k) Konsultasi genetik 

l) Tes keganasan 

m) Adopsi  

2) Menurut ( Irianto, 2014) ruang lingkup program KB secara umum 

antara lain: 

a) Keluarga berencana 

b) Kesehatan reproduksi remaja 

c) Ketahanan dan pemberdayaan keluarga 

d) Penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas 
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e) Keserasian kebijakan kependudukan 

f) Pengelolaan SDM aparatur 

g) enyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan 

h) Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara 

c. Jenis-jenis peralatan KB : 

1) Pil  

Manfaat kb pil ini tidak menggaggu hubungan seksual dan mudah 

dihentika setiap saat. 

2) Suntik 

Keuntungannya adalah, pasien tidak perlu menyimpan obat suntik 

dan jangka pemakaiannya bisa dalam jangkapanjang. 

3) Implant (susuk) 

Merupakan alat kontrasepsi yang digunakan dilengan atas bawah 

kulit dan sering digunakan pada tangan kiri. Keuntunganya daya 

guna tinggi tidak menganggu produksi ASI dan pengembalian 

tingkat kesuburan yang cepat setelah pencabutan. 

4) AKDR (alat kotrasepsi dalam rahim) 

Mempunyai keuntungan efektifitas dengan proteksi jangka panjang 

5tahun dan kesuburan segera kembali setelah AKDR diangkat. 

5) Kondom 

Merupakan selubung/sarng karet yang dapat terbuat dari bahan 

seperti lateks (karet), plastik (vinil) atau bahan alami produksi 

hewani yang di pasang pada penis saat berhubungan seksual. 

Manfaat :  
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a) Efektifitas bila digunakan dengan benar 

b) Tidak menganggu produksi ASI 

c) Tidak mengganggu kesehatan klien 

d) Murah dan dapat dibeli secara umum 

e) Tidak perlu resep dokter 

Keterbatasan : 

a) Cara penggunaan sangat mempengaruhi keberhasilan 

b) Sedikit mengganggu hubungan seksual 

c) Harus selalu tersedia setiap kali berhubungan seksual (Affandi, 

2014). 

6) Vasektomi 

Merupakan prosedur bedah mini untuk memotong,mengikat, atau 

memasang cincin pada saluran tuba falopii untuk menghentikan 

fertilisasi (kesuburan) seorang wanita, dan tidak ada efek samping 

dalam jangka panjang (Irianto, 2014). 

7) Metode amenore laktasi (MAL) 

Metode ini sangat efektif untuk mencegah kehamilan (pencegahan 

98%, jika dilaksanakan secara benar pada 6 bulan pertama dan 

93% pada sampai bulan ke 12  pasca persalinan (ASI lebih dari 8x 

sehari).Keuntungan kontrasepsi : 

a) Efektifitas tinggi pada 6 bulan post partum 

b) Segera efektif 

c) Tidak mengganggu senggama 
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d) Tidak ada efek samping sistemik 

e) Tidak perlu pengawasan medis 

f) Tidak perlu obat atau alat 

g) Tanpa biaya 

8) Kontrasepsi darurat  

a) Pil kombinasi  

Efektif digunakan selam 72 jam sesudah hubungan seksual 

tanpa perlindungan, pil kombinasi dapat menyebabkan muntah, 

atau nyeri payudara. 

b) Suntik kombinasi 

Jenis suntikanya adalah 30 mg depo medroksiprogesteron 

asetat dan 5 mg estradiol sipionat yang diberikan secara IM 

sebulan sekali (cyclofem) dan 50 mg noretindron enantat dan 5 

mg estradiol valerat yang diberikan secara IM sebulan sekali. 

c) Senggama terputus (Coitus interuptus) 

Merupakan metode keluarga berencana tradisional, dimana pria 

mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina sebelum pria 

mencapai ejakulasi. Manfaat : 

(1) Efektif bila digunakan dengan benar 

(2) Tidak mengganggu produksi ASI 

(3) Dapat digunakan sebagai pendukung metode kb lainya 

(4) Tidak ada efek samping 
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(5) Dapat digunakan setiap waktu 

(6) Tidak membutuhkan biaya (Affandi, 2014). 

d. Tujan KB 

1) Umum 

Meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan 

NKKBS (Norma keluarga kecil bahagia sejahtera) dan 

mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya 

pertambahan penduduk. 

2) Tujuan khusus  

a) Meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat 

kontrasepsi 

b) Menurunnya jumlah angka kelahiran bayi 

c) Meningkatkan kesehatan keluarga berencana dengan cara 

penjarangan kelahiran (Irianto, 2014). 

e. Penapisan metode kontrasepsi hormonal (pil, suntik, implant) 

Tabel 2.5 Daftar tilik  penapisan klien (suntik) 

No Pertanyaan  Ya  Tidak  

1 Hari pertama haid terakhir 7 hari atau lebih Ya   

2 Menyusui daan kurang dari6 minggu pasca salin Ya   

3 Perdarahan bercak antara haid setelah sagama  Tidak  

4 Ikterus pada kulit atau sclera  Tidak  

5 Nyeri kepala hebat   Tidak  

6 Nyeri hebat pada betis atau ganggue visual  Tidak  

7 Tekanan darah diatas 160 mmHg (sistolis) atau 90 mmhg 

(diastole) 
 Tidak  

8 Massa atau benjolan pada payudara  Tidak  

9 Sedang minum obat obatan epilepsy  Tidak  

(Sumber : Affandi, 2014. Buku panduan praktis pelayanan kontrasepsi) 
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B. TINJAUAN ASUHAN KEBIDANAN 

Asuhan kebidanan komperhensif menurut Varney dalam Permenkes 

(2007), ialah merupakan suatu tindakan pemeriksaan pada pasien yang 

dilakukan secara lengkap dengan adanya pemeriksaan sederhanana serta 

konseling mengenai asuhan kebidanan yang terdiri dari pemeriksaan yang 

berkesinambungan antara asuhan kebidanan, persalinan, bayi baru lahir dan 

masa nifas. Berikut tinjauan asuhan kebidanan menggunakan pola pikir 

Varney yang sesuai dengan standar asuhan kebidanan yaitu berdasarkan 

permenkes No.938/Menkes/VIII/2007. 

1. Pengkajian 

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara menggali dan 

mengkaji informasi yang meliputi data subyektif dan obyektif. 

2. Perencanaan/diagnosa potensial 

Dimana bidan menginterpretasikan data yang diperoleh dari pengkajian 

untuk menegakkan diagnosa dan masalah yang tepat. 

3. Perencanaan 

Dimana bidan melakukan perencanaan berdasarkan diagnosa/masalah 

yang ada. 

4. Implementasi 

Bidan melakukan asuhan kebidanan secara komprehensif berdasarkan 

evidence based kepada klien dalam bentuk upya promotif, preventif, 

kuratif dan rehabilitatif. Dilaksanakan secara mandiri serta kolabrasi dan 

rujukan. 
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5. Evaluasi 

Evaluasi dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk 

menilai keefektifan dan asuhan yang sudah diberikan sesuai dengan 

perubahan, perkembangan kondisi klien. 

6. Pendokumentasian 

Yaitu mendokumentasikan secara lengkap, akurat, singkat, jelas mengenai 

keadaan yang ditemukan dan dilakukan dalam memberikan asuhan 

kebidanan, meliputi : 

1) Pencatatan dilakukan segera setelah melaksanakan asuhan pada 

(rekam medik, KMS, KIA) 

2) Ditulis dalam bentuk SOAP 

a) S adalah data subyektif dari hasil anamnesa 

b) O adalah data obyektif dari hasil pemeriksaan fisik 

c) A adalah hasil dari analisa, diagnosa/masalah potensial 

d) P adalah penatalaksanaan dan di catat seluruh perencanaan dan 

penatalaksanaan yang sudah dilakukan seperti tindakan antisipatif, 

tindakan segera, tindakan secara komprehensif, penyuluhan, 

dukungan, kolaborasi, evaluasi serta rujukan. 

 

C. ASPEK HUKUM 

Permenkes nomor 28 tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan 

praktik bidan bagian kedua. 
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1. 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 

2. Pasal 19  

a) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf 

a diberikan pada masa sebelum amil, masa hamil, masa persalinan, 

masa nifas, masa menyusui dan masa antara dua kehamilan. 

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

pelayanan : 

1) Konseling pada masa sebelum hamil  

2) Antenatal pada kehamilan normal 

3) Persalinan normal 

4) Ibu nifas normal  

5) Ibu menyusui, dan 

6) Konseling pada masa antara dua kehamilan. 

3. Dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), bidan berwenang melakuan : 

a) Episiotomi 

b) Pertolongan persalinan normal 

c) Pejahitan luka jalan lahir tingkat I dan II  



68 

 

 

 

d) Penanganan kegaatdaruratan, dilanjutkan dengan perujukan 

e) Pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil 

f) Pemberian vitamin A dosis tiggi pada ibu nifas  

g) Fasilitasi?bimbingan inisiasi menyusui dini dan promosi air susu ibu 

eksklusif 

h) Pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala III dan post partum 

i) Penyuluhan dan konseling 

j) Bimbingan pada kelompok ibu hamil, dan 

k) Pemberian surat keterangan kehamilan dan kelahiran  

4. Pasal 20  

a) Pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 

huruf b di berikan pada bayi baru lahir, bayi, anak balita dan anak pra 

sekolah. 

b) Dalam memberikan pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), bidan berwenang melakukan : 

1) Pelayanan neonatal esensial 

2) Penanganan krgawatdarurata, dilanjutkan dengan perujukan 

3) Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak pra 

sekolah 

4) Konseling dan penyuluhan  

c) Pelayanan neonatal esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a meliputi inisiasi menyusui dini, pemotongan dan perawatan tali 

pusat, pemberian suntikan vit K1, pemberian imunisasi HB0, 
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pemeriksaan fisik bayi baru lahir, pemantauan tanda bahaya, 

pemberian tanda identitas diri, dan merujuk kasus yang tidak dapat 

ditangani  dalam kondisi stabil dan tepat waktu ke pelayanan kesehatan 

yang lebih mampu. 

d) Penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan perujukan 

sebagaiman dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi : 

1) Penangannan awal asfiksia bayi baru lahir melalui pembersihan 

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

2) Penanganan awal hipotermia pada bayi baru lahir dengan BBLR 

melalui penggunaan selimut atau fasilitasi dengan cara 

menghangatkan tubuh bayi dengan metode kanguru. 

3) Penanganan awal infeksi tali pusat dengan mengoleskan alkohol 

atau povidon iodine serta menjaga tali pusat tetap bersih dan 

kering. 

4) Membersihkan dan pemberian salep mata pada bayi baru lahir 

dengan infeksi gonore (GO). 

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

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kegiatan 

penimbangan berat badan, pengukuran lingkar kepala, pengukuran 

tinggi badan, stimulasi deteksi dini dan intervensi dini penyimpangan 

tumbuh kembang balita dengan menggunakan kuesioner pra skrining 

perkembangan (KSSP). 
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d) Konseling dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

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

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

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

seimbang, PHBS dan tumbuh kembang. 

5. Pasal 21  

Dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan 

keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf c, bidan 

berwenang memberikan : 

a) Penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan 

keluarga berencana, dan 

b) Pelayanan kontrasepsi oral, kondom dan suntikan. 

 

  


