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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

 

 

A. TINJAUAN MEDIS 

 

1. KEHAMILAN 

 

a. Definisi 

 

Proses kehamilan merupakan mata rantai yang bersinambung 

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

pertumbuhan zigot, nidasi (implantasi) pada uterus, pembentukan 

plasenta, dan tumbuh kembang hasil konsepsi sampai aterm.(Manuaba, 

2010, hal.75). 

Kehamilan adalah priode kehamilan yang dihitung sejak hari 

pertama haid terakhir (HPHT) hingga dimulainya persalinan sejati, 

yang menandai awal priode antepartum. Lamanya kehamilan 

diperkirakan kurang lebih 280 hari, 40 minggu, 10 bulan ( berdasarkan 

perputaran bulan atau lunar), atau 9 bulan sejak hari pertama hari 

terakhir (HPHT) (Varney, 2007). 

Menurut Mochtar (2012;h.213) kehamilan adalah suatu proses 

penyatuan sel telur dan sperma yang berlangsung selama 40 minggu 

dihitung dari saat hari pertama haid terakhir sampai persalinan. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa proses kehamilan 

adalah proses bertemunya ovum dan spermatozoa yang berkembang 
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menjadi zigot pada uterus dengan proses perkembangan implantasi di 

uterus selama 40 minggu. 

b. Perubahan fisiologi pada kehamilan 

 

Dengan terjadinya kehamilan maka seluruh sistem genetalia wanita 

mengalami perubahan yang mendasar sehingga dapat menunjang 

perkembangan dan pertumbuhan janin dalam rahim. Plasenta dalam 

perkembangannya mengeluarkan hormon somatomamotropin, 

estrogen, dan progesteron yang menyebabkan perubahan pada bagian- 

bagian tubuh dibawah ini: 

1) Uterus 

 

Rahim atau uterus yang semula besarnya sejempol atau 

beratnya 30 gram akan mengalami hipertrofit dan hiperplasia, 

sehingga menjadi seberat 1000 gram saat akhir kehamilaan. Otot 

rahim mengalami heperplasia dan hipertrofi menjadi besar, lunak, 

dan dapat mengikuti pembesaran rahim karena pertumbuhan janin. 

(Manuaba, 2010, hal.85). 

Perubahan pada isthmus uteri (rahim) menyebabkan 

isthmus menjadi lebih panjang dan lunak sehingga pada 

pemeriksaan dalam seolah-olah kedua jari dapat saling sentuh. 

Perlunakan isthmus disebut tanda hegar. Hubungan antara besarnya 

rahim dan usia kehamilan penting untuk diketahui karena 

kemungkinan penyimpangan kehamilan seperti hamil kembar, 
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hamil mola hidatidosa, hamil dengan hidramnion yang akan teraba 

lebih besar (Manuaba, 2010, hal. 87). 

Menurut Manuaba(2010; h.87) gambaran dapat dikemukakan 

sebagai berikut: 

a) Usia kehamilan 16 minggu 

 

Kavum uteri seluruhnya diisi oleh amnion, dimana desidua 

kapsularis dan desidua parietalis telah menjadi satu. Tinggi 

rahim adalah setengah jarak simfisis dan pusat. Plasenta telah 

terbentuk seluruhnya. 

b) Usia kehamilan 20 minggu 

 

Fundus rahim terletak dua jari dibawah pusat sedangkan pada 

usia 24 minggu tepat ditepi atas pusat. 

c) Usia kehamilan 28 minggu 

 

Tinggi fundus uteri sekitar 3 jari diatas pusat atau sepertiga 

jarak antara pusat dan prosesus xifoideus. 

d) Usia kehamilan 32 mingu 

 

Tinggi fundus uteri adalah setengah jarak prosesus xifoideus 

dan pusat. 

e) Usia kehamilan 36 minggu 

 

Tinggi fundus uteri sekitar satu jari di bawah prosesus 

xifoideus, dan kepala bayi belum masuk pintu atas panggul. 
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f) Usia kehamilan 40 minggu 

 

Tin ggi fundus uteri turun setinggi tiga jari dibawah prosesus 

xifoideus, oleh karena sat ini, kepala janin telah masuk pintu 

atas panggul. 

2) Vagina 

 

Vagina dan vulva mengalami peningkatan pembuluh darah 

karena pengaruh esterogen sehingga tampak semakin berwarna merah 

dan kebiru-biruan (tanda Chadwicks) (Manuaba, 2010, hal. 92). 

Dinding vagina mengalami banyak perubahan yang merupakan 

persiapan untuk mengalami peregangan pada waktu persalinan dengan 

meningkatnya ketebalan mukosa, mengendorornya jaringan ikat dan 

hipertrofi sel otot polos.Peningkatan volume sekresi vagina juga 

terjadi, dimana sektresi akan berwarna keputihan, menebal dan PH 

antara 3,5-6 yang merupakan hasil dari peningkatan produksi asam 

laktat glikogen yang dihasilkan oleh epitel vagina sebagai aksi dari 

lactobacillus acidophilus (Prawirohardjo, 2010). 

3) Ovarium 

 

Dengan terjadinya kehamilan, indung telur yang mengandung 

korpus luterum gravidarum akan meneruskan fungusinya sampai 

terbentuknya plasenta yang sempurna pada usia 16 minggu, kejadian 

ini tidak dapat lepas dari kemampuan vill korealis yang mengeluarkan 

hormon korionik gonadotropin yang mirip dengan hormon korionik 
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gonadotropin yang mirip dengan hormon leutropik himpofisis anterior. 

(Manuaba, 2010, hal. 92). 

4) Payudara 

 

Payudara mengalami pertumbuhan dan perkembangan sebagai 

persiapan memberi ASI pada saat laktasi, perkembangan payudara 

tidak dapat dilepas dari pengaruh hormon saat kehamilan, yaitu 

esterogen, progesterone, dan sematomamotrofin. (Manuaba, 2010, hal. 

92). 

Fungsi hormon mempersiapkan payudara untuk memberikan 

ASI dijabarkan sebagai berikut : 

a) Esterogen, berfungsi : 

 

(1) Menimbulkan hipertrofi sistem saluran payudara 

 

(2) Menimbulkan penimbunan lemak dan air serta garam sehingga 

payudara tampak semakin besar. 

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

menyebabkan rasa sakit pada payudara. 

b) Progesteron, berfungsi : 

 

(a) Mempersiapkan asinus sehingga dapat berfungsi. 

 

(b) Meningkatkan jumlah sel asinus. 

 

c) Somatomamotrofin, berfungsi : 

 

(1) Memengaruhi sel asinus untuk membuat kasein, laktalbumin, 

dan laktoglobulin. 
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(2) Penimbunan lemak di sekitar alveolus payudara. 

 

(3) Merangsang pengeluaran kolestrum pada kehamilan. 

 

5) Sirkulasi darah ibu 

 

Peredaran darah ibu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : 

 

a) Meningkatnya kebutuhan sirkulasi darah sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan perkembangan dan pertumbuhan janin dalam rahim. 

b) Terjadi hubungan langsung antara arteri dan vena pada sirkulasi 

retro plasenter 

Pengaruh hormone esterogen dan progesteron makin meningkat 

(Manuaba, 2010, hal. 92) 

Akibat dari faktor tersebut dijumpai beberapa perubahan peredaran 

darah (Manuaba, 2010, hal. 93-94)): 

(1) Volume darah 

 

Volume darah semakin meningkat dan jumlah serum darah lebih besar 

dari pertumbuhan sel darah, sehingga terjadi pengenceran darah 

(hemodilusi), dengan puncaknya pada usia kehamilan 32 minggu. 

(2) Sel darah 

 

Sel darah merah semakin meningkat jumlahnya untuk dapat 

mengimbangi pertumbuhan janin dalam rahim, tetapi pertambahan sel 

darah tidak seimbang dengan peningkatan volume darah sehingga 

terjadi hemodilusi yang disertai anemia fisiologis. 
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(3) Sistem respirasi 

 

Pada kehamilan, terjadi perubahan system respirasi untuk dapat 

memenuhi kebutuhan oksigen. Di samping itu, terjadi desakan 

diafragma karena dorongan rahim yang membesar pada usia kehamilan 

32 minggu. Sebagai kompensasi terjadinya desakan rahim dan 

kebutuhan oksigen yang meningkat, ibu hamil akan bernafas lebih 

dalam sekitar 20% sampai 25% dari biasanya. 

(4) Sistem pencernaan 

 

Pengaruh esterogen, pengeluaran asam lambung meningkat. 

 

(5) Trakus urinarius 

 

Pengaruh desakan hamil muda dan turunnya kepala bayi pada hamil 

tua, terjadi gangguan miksi dalam bentuk sering berkemih. 

(6) Perubahan pada kulit 

 

Perubahan deposit pigmen dan hiperpigmentasi karena pengaruh 

melanophore stimulating hormone lobus hipofisis snterior dan 

pengaruh kelenjar suprarenalis. 

(7) Metabolisme 

 

Metabolisme tubuh mengalami perubahan yang mendasar, dimana 

kebutuhan nutrisi makin tinggi untuk pertumbuhan janin dan  

persiapam janin memberikan ASI. 

Janin membutuhkan 30-40 untuk pembentukan tulangnya dan ini 

terjadi ketika trimester terakhir. Oleh karena itu, peningkatan asupan 
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kalsium sangat diperlukan untuk menunjang kebutuhan. Peningkatan 

kebutuhan kalsium mencapai 70% dari diet biasanya. Penting bagi ibu 

hamil untuk selalu sarapan karena kadar glukosa darah ibu sangat 

berperan dalam perkembangan janin, dan berpuasa saat kehamilan 

akan  memproduksi  lebih  banyak  ketosis  yang  dikenal  dengan  ―cepat 

merasa lapar‖ yang mungkin berbahaya pada janin (Sulistyawati, 

2011;h.63). 

c. Tanda-tanda kehamilan 

 

Menurut (Rustam Mochtar, 2012;h.35) tanda-tanda dibagi menjadi 3 : 

 

1) Tanda-tanda presumptif (dugaan) 

 

a) Amenorea ( tidak mendapat haid ). 

 

Wanita harus mengetahui hari tanggal haid terakhir (HPHT) 

supaya dapat ditaksir untuk kehamilan dan taksiran tanggal 

persalinan (TTP), yang dihitung dengan menggunakan rumus dari 

neagle : TTP= (hari + 7) dan (tahun HT + 1). 

b) Mual dan muntah 

 

Biasanya terjadi pada bulan-bulan pertama pada kehamilan hingga 

akhir triwulan pertama. Apabila timbul mual dan muntah 

berlebihan karena kehamilan, disebut hyperemesis gravidarum. 

Pengaruh esterogen dan progesterone menyebabkan pengaruh asam 

lambung yang berlebihan. Mual muntah terutama pada pagi hari 
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disebut morning sickness. Dalam batas yang fisiologis, keadaan ini 

dapat di batasi. Akibat mual dan muntah, nafsu makan berkurang. 

c) Mengidam (ingin makanan khusus). 
 

Ibu hamil sering meminta makanan atau minum tertentu terutama 

pada bulan-bulan triwulan pertana. Keinginan ini yang demikian 

disebut ngidam. 

d) Syncope atau pingsan 
 

Jika berada ditampat-tempat ramai sesak dan padat, seorang wanita 

yang sedang hamil dapat pingsan. Terjadi gangguan sirkulasi 

kedaerah kepala (Sentral) menyebabkan iskemia susunan syaraf 

pusat dan menimbulkan syncope atau pingsan keadaan ini 

menghilang setelah usia kehamilan 16 minggu. 

e) Payudara tegang 
 

Membesar, tegang dan sedikit nyeri, disebabkan pengaruh 

esterogen dan progesterone yang merangsang duktus dan alveoli 

payudara, kelenjar Montgomery terlihat lebih membesar. Ujung 

syaraf tertekan menyebabkan rasa sakit terutama pada hamil 

pertama. 

f) Sering buang air kecil (BAK) 
 

Karena kandung kemih tertekan oleh rahim yang membesar. Gejala 

ini akan muncul di truwulan kedua kehamilan. Pada akhir 

kehamilan, gejala tarsebut muncul kembali karena kandung kemih 

ditekan oleh kepala janin. 
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g) Konstipasi/obstipasi 
 

Pengaruh progesteron dapat menghambat peristaltik usus, 

menyebabkan kesulitan untuk Buang Air Besar (BAB). 

h) Pigmentasi kulit 
 

Keluarnya Melanophone Stimulating Hormone (MSH) hipofisis 

anterior menyebabkan pigmentasi kulit disekitar pipi (kloasma 

gravidarum), pada dinding perut ( strie livid, strie albikan linea 

alba dan linea nigra ) oleh penngaruh hormone kortikosteroid, 

plasenta, dijumpai di muka (chloasma gravidarum), aerola 

payudara, lehar, dan dinding perut ( linea nigra). 

2) Tanda tanda kemungkinan hamil 
 

a) Perut membesar 
 

b) Pada pemeriksaan dalam di temui: 
 

(1) Tanda Hegar yaitu perubahan pada rahim menjadi lebih 

panjang dan lunak sehingga seolah-olah kedua jari dapat saling 

bersentuhan. 

(2) Tanda Chadwicks yaitu vagina dan vulva mengalami 

peningkatan pembuluh darah sehingga makin tampak dan 

kebiru-biruan karena pengaruh estrogen. 

(3) Tanda Piscaceks yaitu adanya pelunakan dan pembesaran pada 

unilateral pada tempat implantasi (rahim). 

(4) Tanda Braxton Hicks yaitu adanya kontraksi pada rahim yang 

disebabkan karena adanya rangsangan pada uterus. 
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c) Pemeriksaan test kehamilan positif. 

 

3) Tanda pasti (tanda positif) 

 

a) Geraa janin dapat dilihat atau dirasa atau diraba, juga bagian- 

bagian janin. 

b) Denyut jantung janin 

 

c) Didengan dengan stetoskop-monoaural Laennec. 

 

d) Dicatat dan didengar dengan alat Doppler. 

 

e) Dicatat dengan feto-elektrokardiogram. 

 

f) Dilihat dengan ultrasonografi. 

 

g) Terligat tulang- tulang janin dalam foto rontgen. 

 

d. Perubahan psikologis dalam kehamilan 

 

1) Pada kehamilan trimester 1 

 

Trimester pertama sering dikenal sebagai periode penyesuaian yakni 

ibu merasa tidak sehat dan kadang merasa benci dengan 

kehamilannya.Kadang muncul penolakan, kekecewaan, kecemasan, 

dan kesedihan, bahkan kadang ibu berharap agar dirinya tidak hamil 

saja, dan ibu akan selalu mencari tanda- tanda apakah ia benar—benar 

hamil untuk sekedar meyakinkan dirinya (Sulistyawati, 2011;h.76). 

2) Pada trimester II 

 

Trimester kedua sering dikenal sebagai periode kesehatan yang baik, 

yakni ketika ibu merasa sehat, tubuh ibu sudah terbiasa dengan kadar 

hormone yang tinggi, sudah bisa menerima kehamilannya, merasakan 
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gerakan anak, merasa terlepas dari ketidaknyamanan dan kekhawatiran, 

libido meningkat, ketertarikan dan aktivitasnya terfokus pada kehamilan, 

kelahiran dan persiapan untuk peran baru (Sulistyawati, 2011;h.76-77). 

3) Pada trimester III 

 

Trimester III biasanya disebut periode penantian dengan penuh 

kewaspadaan dan keyakni rasa tidak nyaman timbul kembali, merasa 

dirinya jelek, anek, dan tidak menarik, merasa kehilangan perhatian, takut 

akan rasa sakit dan bahaya fisik yang timbul pada saat melahirkan, 

khawatiran akan keselamatannya, libido menurun (Sulistyawati, 2011; 

h.77). 

e. Jadwal Pemeriksaan Antenatal Care 

 

Jadwal pemeriksaan antenatal care menurut Manuaba (2010; h.114), 

yaitu: 

1) Trimestr I dan II 

 

a) Setiap bulan sekali. 

 

b) Diambil data tentang laboratorium. 

 

c) Pemeriksaan ultrasonografi. 

 

d) Nasehat tentang diet. 

 

e) Observasi adanya penyakit yang dapat mempengaruhi kehamilan, 

komplikasi kehamilan. 

f) Rencana untuk pengobatan penyakitnya, menghindari terjadinya 

komplikasi kehamilan, dan imunisasi tetanus I. 
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2) Trimester III 

 

a) Setiap dua minggu sekali sampai ada tanda kelahiran. 

 

b) Evalusi data laboratorium untuk melihat hasil pengobatan. 

 

c) Diet empat sehat lima sempurna. 

 

d) Pemeriksaan ultrasonografi. 

 

e) Imunisasi tetanus II. 

 

f) Observasi adanya penyakit yang menyertai kehamilan, komplikasi 

hamil trimester III. 

g) Rencana pengobatan. 

 

h) Nasehat tentang tanda inpartu, kemana harus dating untuk 

melahirkan. 

f. Tujuan Asuhan kehamilan 

 

1) Memantau kemajuan kehamilan, memastikan kesejahteraan ibu dan 

tumbuh kembang janin. 

2) Meningkatkan dan mempertahankan lesehatan fisik, mental, serta 

social ibu dan nayi. 

3) Memantau secara dini adanya masalah / ganguan dan kemungkinan 

komplikasi yang terjadi selama masa kehamilan. 

4) Mempersiapkan kehamilan dan persalinan dengan selamat, baik ibu 

maupun bayinya, dengan trauma seminimal mungkin. 

5) Mempersiapkan ibu agar masa nifas dan pemberian ASI ekslusif 

berjalan normal. 
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6) Mempersiapkan ibu dan keluarga dapat berperan dengan baik dalam 

memelihara bayi agar dapat tumbuh dan berkembang secara normal 

(Sulistyawati, 2011). 

g. Tanda bahaya dalam kehamilan 
 

1) Perdarahan per vaginam. 
 

2) Sakit kepala hebat. 
 

3) Masalah pengelihatan. 
 

4) Bengkak pada muka dan tangan . 
 

5) Nyeri abdomen yang hebat. 
 

6) Bayi kurang bergerak seperti biasa (Sulistyawati, 2011; h.45) 
 

h. Antenatal care 
 

Asuhan antenatal atau antenatal care adalah upaya preventif 

program pelayanan kesehatan obstetric untuk optimalisasi luaran 

maternal dan neonatal melalui serangkaian kegiatan pemantauan rutin 

selama kehamilan (Prawiroharjo, 2014; h.278). 

Menurut Mochtar (2012) Tujuan pemeriksaan dan pengawasan ibu 

hamil yaitu: 

1) Tujuan umum adalah menyampaikan seoptimal mungkin fisik dan 

mental ibu dan anak selama dalam masa kehamilan, persalinan, dan 

nifas dengan demikian didapatkan ibu dan anak yang sehat. 

2) Tujuan khusus adalah : 
 

a) Mengenali dan menangani penyulit-penyulit yang mungkin 

dijumpai dalam kehamilan, persalinan, dan nifas. 
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b) Mengenal dan mengobati penyakit-penyakit yang mungkin diderita 

sedini mungkin. 

c) Menurunkan angka mordibitas dan mortalitas ibu dan anak 

 

d) Memberikan nasihat-nasihat tentang cara hidup sehari-hari dan 

keluarga berencana, kehamilan, persalinan, nifas dan laktasi. 

Bila kehamilan termasuk resiko tinggi perhatian dan jadwal 

kunjungan harus lebih ketat. Namun, bila kehamilan normal, jadwal 

asuhan cukup 4 kali. Dalam bahas program kesehatan ibu dan anak, 

kunjungn antenatal diberi kode angka K yang merupakan singkatan 

dan kunjungan.pemeriksaan antenatal yang lengkap adalah 

K1,K2,K3,dan K4. Hal ini berarti, minimal dilakukan sekali saat 

kunjungan antenatal hingga usia kehamilan 28 minggu, sekali 

kunjungan antenatal selama kehamilan 28–36 minggu dan sebanyak 

dua kali kunjungan antenatal pada usia kehamilan diatas  36  

minggu (Prawiroharjo,2014; h.279) 

Pada profil kesehatan Indonesia tahun 2015 dijelaskan bahwa 

pelayanan antenatal yang dilakukan diupayakan memenuhi standar 

kualitas, yaitu: 

1) Penimbangan berat badan dan pengukur tinggi badan 

 

2) Pengukuran tekanan darah 

 

3) Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) 

 

4) Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri) 
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5) Penentuan status imunisasi tetanus dan toksoid sesuai status 

imunisasi 

6) Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama hamil 

 

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

 

8) Pelaksanaan temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal 

dan konseling, termasuk keluarga berencana). 

9) Pelayanan tes laboratorium sederhana, minimal tes hemoglobin 

darah (HB), pemeriksaan protein urine dan pemeriksaan 

golongan darah (bila belum pernah dilaksanakan sebelumnya). 

10) Tatalaksana kasus 

 

2. PERSALINAN 

 

a. Definisi 

 

Menurut Mochtar (2012;h.69), persalinan adalah suatu proses 

pengeluaran hasil konsepsi (janin + uri) yang dapat hidup didunia luar, 

dari rahim melalui jalan lahir atau dengan jalan lain. 

Menurut Manuaba (2010;h.164), persalinan adalah proses 

pengeluaran hasil konsepsi yang telah cukup bulan melalui jalan lahir 

atau melalui jalan lain dengan bantuan atau dengan kekuatan sendiri. 

Menurut Sondakh (2013;h.2), persalinan adalah proses pengeluaran 

(kelahiran) hasil konsepsi yang hidup diluar uterus melalui vagina ke 

dunia luar. 
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Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi melalui jalan 

lahir yang jika ditangani dengan benar maka dapat di deteksi secara 

dini apa bila terdapat komplikasi. 

b. Tanda persalinan 

 

Tanda-tanda inpartu adalah sebagai berikut yaitu: 

 

1) Rasa nyeri oleh adanya his yang dating lebih kuat, sering, dan 

teratur. 

2) Keluar lender bercampur darah (show) yang lebih banyak karena 

robekan-robekan kecil serviks. 

3) Terkadang ketuban pecah dengan sendirinya. 

 

4) Pada pemeriksaan dalam, serviks mendatar dan telahterjadi 

pembukaan (Rustam 2012, h.70). 

c. Mekanisme persalinan normal 
 

Menurut Manuaba (2012, h.283) bahwa proses persalinan normal, 

ditentukan oleh tiga faktor utama yaitu power adalah kekuatan his  

yang adekuat dan tambahkan kekuatan mengejan. Passage adalah jalan 

lahir tulang, jalan lahir otot. Passanger adalah janin, plasenta, dan 

selaput ketuban. Ketiga faktor utama ini sangat menentukan jalannya 

persalinan sehingga akan terjadi proses persalinan, spontan blakang 

kepala, dan persalinan bustsn dengan tambahan tenaga dari luar seperti 

induksi persalinan dan persalinan operatif. 

Proses persalinan terdiri kala satu persalinan adalah waktu untuk 

pembukaan serviks sampai menjadi pembukaan lengkap 10 cm, kala 
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mulai dari lahirnya uri sampain 2 jam postpartum(Rustam, 2012;h.71- 

73). 

1) Kala 1 (kala pembukaan) 
 

a) Fase laten. 
 

Pembukaan serviks yang berlangsung lambat sampai 

pembukaan 3 cm, yang lamanya sekitar 7-8 jam. 

b) Fase aktif 
 

Fase ini berlangsung selama 6 jam dan dibagi menjadi 3 sub 

fase yaitu: 

(1) Periode akselerasi 
 

Priode ini berlangsung selama 2 jam dan pembukaan 

menjadi 4 cm. 

(2) Periode dilaktasi maksimal 
 

Periode ini berlangsung selama 2 jam dan pembulaan 

 

 

 

dua persalinan adalah kala pengeluaran janin, sewaktu uterus dengan 

kekuatan His ditambah dengan kekuatan untuk mengejan mendorong 

janin hingga keluar. Kala tiga persalinan adalah waktu untuk persiapan 

dan pengeluaran uri atau plasenta, dan kala empat persalinan adalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

berlangsung cepat menjadi 9 cm. 
 

(3) Periode deselerasi. 
 

Periode ini berlangsung lambat dan dalam waktu 2 jam 

pembukaan menjadi 10 cm (lengkap) 

(4) Kala II (kala pengeluaran janin) 
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Kepal janin telah turun dan masuk ke ruang panggul 

sehingga terjadi tekanan pada otak-otak dasar panggul yang 

melalui lengkung rafleks menimbulkan rasa mengejan. 

Karena terdapat tekanan pada rectum, ibu merasa seperti 

ingin buang air besar dengan ditandai anus membuka. Pada 

waktu his, kepala janin mulai terlihat, vulva membuka, dan 

perineum meregang. Dengan his dan mengedan yang 

terpimpin, akan lahir kepala, diikuti oleh seluruh tubuh 

janin, kala ll pada primi berlangsung 1,5-2 jam dan pada 

multi berlangsung 30 menit – 1 jam 

(5) Kala III ( kala pengeluaran uri) 
 

Uterus teraba keras dengan fundus uteri setinggi pusat, dan 

berisi plasenta yang menjadi dua kali lebih tebal dari 

sebelumnya. Beberapa saat kemudian, timbul his pelepasan 

dan pengeluaran uri. Dalam waktu 5-10 menit seluruh 

pelepasan terlepas, terdorong kedalam vagina, dan akan 

lahir spontan atau dengan sedikit dorongan dari atas 

simfisis atau fundus uteri. Seluruh proses umumnya 

berlangsung 5-30 menit setelah bayi lahir. Pengeluaran 

plasenta disertai dengan pengeluaran darah kira-kira 100- 

200cc 



Asuhan Kebidanan Berkelanjutan…, Neti Febrianingsih, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2019 

28 
 

 

Tabel 2.1 lamanya persalinan pada primigravidarum dan 

multigrafidarum. 

Sumber : Rustam Mochtar Synopsis obstetric jilid 1. 

 

d. Asuhan Persalinan Normal 

 

Menurut Prawirohardjo (2016), ada 60 langkah persalinan normal: 

 

Melihat tanda dan gejala kala dua 

 

1) Mengamati tanda dan gejala kala II. 

 

a) Ibu mempunyai keinginan untuk meneran. 

 

b) ibu merasa tekanan yang semakin meningkat pada rectum dan 

atau vaginanya. 

c) Perineum menonjol. 

 

d) Vulva-vagina dan sfingter ani membuka. 

 

 

 

(6) Kala IV 

 

Kala IV adalah kala pengawasan selama 1 jam setelah bayi 

dan plasenta lahir untuk mengamati keadaan ibu, terutama 

pada bahaya perdarahan post partum 

 

 
 Primi Multi 

Kala 1 13 jam 7 jam 

Kala 11 1 jam 30 menit 

Kala 111 30 menit 15 menit 

Lamanya persalinan 14,5 jam 7 jam 25 menit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyiapkan pertolongan persalinan 
 

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

digunakan. Mematahkan ampul oksitosin 10 iu dan menempatkan 

tabung suntik steril sekali pakai dalam partus set. 

3) Mengenakan baju penutupatau celemek yang bersih. 
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4) 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. 

5) Memakai sarung tangan DDT atau steril untuk semua pemeriksaan 

dalam. 

6) Menghisap oksitosin 10 iu kedalam tabung suntik (dengan 

memakai sarung tangan desinfeksi tingkat tinggi atau steril) dan 

meletakkan kembali di partus set/wadah desinfeksi tingkat tinggi 

atau steril tanpa mengontaminasi tabung suntik. 

Memastikan pembukaan lengkap dengan janin baik 

 

7) Membersihkan vulva dan perineum, menyekanya dengan hati-hati 

dari depan ke belakang dengan menggunakan kapas atau kasa yang 

sudah dibasahi air desinfeksi tinggi. Jika mulut vagina, perineum, 

atau anus terkontaminasi oleh kotoran ibu, membersihkannya 

dengan seksama dengan cara menyeka dari depan ke belakang. 

Membuang kapas atau kasa yang tekontaminasi dalam wadah yang 

benar. Mengganti sarung tangan jika terkontaminasi (meletakkan 

kedua sarung tangan tersebut dengan benar didalam larutan 

dekontaminasi, langkah #9). 

8) Dengan menggunakan teknik aseptik, melakukan pemeriksaan 

dalam untuk memastikan pembukaan serviks sudah lengkap. Bila 
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selaput ketuban belum pecah, sedangkan pembukaan sudah 

lengkap, lakukan amniotomi. 

9) Mendekontaminasi sarung tangan dengan cara menjelupkan tangan 

yang masih memakai sarung tangan kotor kedalam larutan klorin 

0,5% dan kemudian melepaskannya dalam keadaan terbalik serta 

merendamnya didalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. 

Mencuci kedua tangan (seperti diatas). 

10) Memeriksa Denyut Jantung Janin (DJJ) setelah kontraksi berakhir 

untuk memastikan DJJ dalam batas normal (100-180 kali/ menit). 

a) Mengambil tindakan yang sesuai apabila DJJ tidak normal. 

 

b) Mendokumentasikan hasil-hasil pemeriksaan dalam,DJJ, dan 

semua hasil-hasil penilaian serta asuhan lainnya pada patograf. 

Menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses pimpinan 

meneran 

11) Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin 

baik. Membantu ibu dalam posisi yang nyaman sesuai dengan 

keinginannya. 

a) Menunggu hingga ibu mempunyai keinginan untuk meneran. 

 

Melanjutkan pemantauan kesehatan dan kenyamanan ibu serta 

janin sesuai dengan pedoman persalinan aktif dan temuan- 

temuan. 
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b) Menjelaskan kepada anggota keluarga bagaimana mereka dapat 

mendukung dan memberi semangat kepada ibu saat mulai 

meneran. 

12) Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk 

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

dan pastikan ia merasa nyaman). 

13) Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang 

kuat untuk meneran: 

a) Membimbing ibu untuk meneran saat ibu mempunyai 

keinginan untuk meneran. 

b) Mendukung dan memberi semangat atas usaha ibu untuk 

meneran. 

c) Membantu ibu untuk mengambil posisi yang nyaman sesuai 

dengan pilihannya (tidak meminta ibu untuk berbaring 

terlentang). 

d) Menganjurkan ibu untuk beristirahat diantara kontraksi. 

 

e) Menganjurkan keluarga untuk mendukung dan memberi 

semangat pada ibu. 

f) Menganjurkan asupan cairan per oral. 

 

g) Menilai DJJ setiap 5 menit 

 

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

dalam waktu 120 menit (2 jam) meneran untuk primipara atau 
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60 menit (1 jam) untuk ibu multipara, merujuk segera jika ibu 

tidak ada keinginan untuk meneran. 

i) Menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok, atau mengambil 

posisi yang aman. Jika ibu belum ingin meneran pada puncak 

kontraksi-kontraksi tersebutdan beristirahat di antara kontraksi. 

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

segera setelah 60 menit meneran, merujuk ibu dengan segera. 

Persiapan pertolongan kelahiran bayi 

 

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

letakkan handuk bersih diatas perut ibu untuk mengeringkan bayi. 

15) Meletakkan kain yang bersih dilipat 1/3 bagian dibawah bokong 

ibu. 

16) Membuka partus set. 

 

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

 

Menolong kelahiran bayi 

 

Lahirnya kepala 

 

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

lindunge perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain tadi, 

letakkan tangan yang lain di kepala bayi dan lakukan tekanan yang 

lembut dan tidak menghambat pada kepala bayi, membiarkan 

kepala keluar perlahan-lahan atau bernafas cepat saat kepala lahir. 
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19) Dengan lembut menyeka muka, mulut, dan hidung bayi dengan 

kain atau kassa yang bersih (langkah ini tidak harus dilakukan). 

20) Memeriksa lilitan tali pusat dan mengambil tindakan yang sesuai 

jika hal itu terjadi, dan kemudian meneruskan segera proses 

kelahiran bayi: 

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

lewat bagian atas kepala bayi. 

b) Jika tali pusat melilit leher janin dengan erat, mengkelmnya 

didua tempat dan memotongnya. 

21) Menunggu hingga kepala bayi melakukan putaran paksi luar.Leher 

bahu 

22) Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, tempatkan dua 

tangan di masing-masing sisi muka bayi. Menganjurkan ibu untuk 

meneran saat kontraksi berikutnya. Dengan lembut menariknya ke 

arah bawah dan ke arah luar hungga bahu anterior muncul di 

bawah arcus pubis dan kemudian dengan lembut menarik ke arah 

atas dan ke arah luar untuk melahirkan bahu posterior. 

23) Setelah kedua bahu dilahirkan, menelusurkan tangan mulai kepala 

bayi yang berada di bagian bawah ke arah perineum, membiarkan 

bahu dan lengan posterior lahir ke tangam tersebut. Mengendalikan 

kelahiran siku dan tangan bayi saat melewati perineum, gunakan 

lengan bagian bawah untuk menyangga tubuh bayi saat dilahirkan. 
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Menggunakan tangan anterior (bagian atas) untuk mengendalikan 

siku dan tangan anterior bayi saat keduanya lahir. 

24) Setelah tubuh dari lengan lahir, menelusurkan tangannyang ada di 

atas (anterior) dari punggung ke arah kaki bayi dengan hati-hati 

membantu kelahiran kaki. 

Penangan bayi baru lahir 
 

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

bayi di atas 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 asfiksia, 

lakukan resusitasi. 

26) Segera membungkus kepala dan badan bayi dengan handuk dan 

biarkan kontak kulit ibu -bayi. Lakukan penyuntikan oksitosin / 

IM. 

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

bayi. Melakukan urutan pada tali pusat mulai dari klem ke arah ibu 

dan memasang klem kedua 2 cm dari klem pertama. 

28) Memegang tali pusat dengan satu tangan, melindungi bayi dari 

gunting dan memotong tali pusat di antara dua klem tersebut. 

29) Mengeringkan bayi, mengganti handuk yang basah dan 

menyelimuti bayi dengan kain atau selimut yang bersih dan kering, 

menutupi bagian kepala, membiarkan tali pusat terbuka. Jika bayi 

mengalami kesulitan bernapas, ambil tindakan yang sesuai. 
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30) Memberikan bayi kepada ibunya dan menganjurkan ibu untuk 

memeluk bayinya dengan memulai pemberian ASI jika ibu 

menghendakinya. 

Oksitosin 

 

31) Meletakkan kain yang bersih dan kering. Melakukan palpasi 

abdomen untuk menghilangkan kemungkinan adanya bayi kedua. 

32) Memberi tahu kepada ibu bahwa ia akan disuntuk. 

 

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

oksitosin 10 unit IM di gluteus atau 1/3 atas paha kanan ibu bagian 

luar, setelah mengaspirasinya terlebih dahulu. 

Penegangan tali pusat terkendali 

 

34) Memindahkan klem pada tali pusat. 

 

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

atas tulang pubis, dan menggunakan tangan ini untuk melakukan 

palpasi kontraksi dan menstabilakn uterus. Memegang tali pusat 

dan klem dengan tangan yang lain. 

36) Menunggu uterus berkontraksi dan kemudian melakukan 

penegangan ke arah bawah pada tali pusat dengan lembut. Lakukan 

tekanan yang berlawanan arah pada bagian bawah uterus dengan 

cara menekan uterus ke atas dan belakang (dorsokranial) dengan 

hati-hati untuk membantu mencegah terjadinya inversio uteri. Jika 
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plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, hentikan penegangan tali 

pusat dan menunggu hingga kontraksi berikut mulai. 

a) Jika uterus tidak berkontraksi, meminta ibu atau seotang 

anggota keluarga untuk melakukan rangsangan puting susu. 

Mengeluarkan plasenta 

 

37) Setelah plasenta terlepas, meminta ibu untuk menetan sambil 

menarik tali pusat ke arah bawah dan kemudian ke arah atas, 

mengikuti kurva jalan lahir sambil meneruskan tekanan berlawanan 

arah pada uterus. 

a) Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga 

berjarak sekitar 5 -10 c, dari vulva. 

b) Jika plasenya tidak lepas setelah melakukan penegangan tali 

pusat selama 15 menit: 

(1) Mengulangi pemberian oksitosin 10 unit intra muscular. 

 

(2) Menilai kandung kemih dan dilakukan kateterisasi kanding 

kemih dengan menggunakan teknik aseptik jika perlu. 

(3) Meminta keluarga untuk menyiapkan rujukan. 

 

(4) Mengulangi penegangan   tali pusat selama 15 menit 

berikutnya. 

(5) Merujuk ibu jika plasenta tidak lahir dalam 30 menit sejak 

kelahiran bayi. 
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38) 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. 

a) Jika selaput ketuban robek, memakai sarung tangan desinfeksi 

tingkat tinggi atau steril dan memeriksa vagina dan serviks ibu 

dengan seksama. Menggunakan jari-jari tangan atau kelm atau 

forceps desinfeksi tingkat tinggi atau steril untuk melepaskan 

bagian selaput yang tertinggal. 

Pemijatan uterus 

 

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

uterus, melakukan telapak tangan di fundus dan melakukan masase 

dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus 

berkontraksi (fundus menjadi keras). 

Menilai perdarahan 

 

40) 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 

kantung plastik atau tempat khusus. 

41) Mengevaluasi adanya laserasi pada vagina dan perineum dan sgera 

menjahit laserasi yang mengalami perdarahan aktif. 
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Melakukan prosedur pascapersalinan 

 

42) Menilai ulang uterus dan memastikannya berkontraksi dengan 

baik. 

43) Mencelupkan kedua tangannyang 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 yang bersih dan kering. 

44) Menempatkannklem tali pusat desinfeksi tingkat tinggi atau steril 

atau mengikatkan tali desinfeksi tingkat tinggi dengan simpul mati 

sekeliling tali pusat sekitar 1 cm dari pusat. 

45) Mengikatkan   satu   lagi simpul mati   di bagian   pusat yang 

berseberangan dengan simpul mati yang pertama. 

46) Melepaskan klem bedah dan meletakkannya ke dalam larutan 

klorin 0,5%. 

47) Menyelimuti kembali bayi dan menutupi bagian kepalanha. 

 

Memastikan handuk atau kainnya bersih atau kering. 

 

48) Menganjurkan ibu untuk memulai pemberian ASI. 

 

49) Melanjutkan pemantauan kontraksi uterus dan perdarahan 

pervaginam. 

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

 

b) Setiap 15 menit pada 1 jam pertama pascapersalinan. 

 

c) Setiap 20-30 menit pada jam kedua pascapersalinan. 
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d) Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, laksanakan 

perawatan yang sesuai untuk menatalaksana atonia uteri. 

e) Jika ditemukannlaserasi yang memerlukan penjahitan, lakukan 

penjahitan dengan anastesi lokal dan menggunakan teknik yang 

sesuai. 

50) Mengajarkan pada ibu/keluarga bagaimana melakukan masase 

uterus dan memeriksa kontraksi uterus. 

51) Mengevaluasi kehilangan darah. 

 

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

15 menit selamam satu jam pertama pascapersalinan dan setiap 30 

menit selama jam kedua pascapersalinan. 

a) Memeriksa temperatur tubuh ibu sekali setiap jam selama dua 

jam pertama pascapersalinan. 

b) Melakukan tindakan yang sesuai untuk temuan yang tidak 

normal. 

Kebersihan dan keamanan 

 

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

dekontaminasi selama 10 menit. Mencuci dan membilas peralatan 

setelah dekontaminasi. 

54) Membuang bahan-bahan yang terkontaminasi ke dalam tempat 

sampah yang sesuai. 
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55) Membersihkan ibu dengan menggunakan air desinfeksi tingkat 

tinggi. Membersihkan cairan ketuban, lendir, dan darah. Membantu 

ibu memakai pakaian yang bersih dan kering. 

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

Menganjurkan keluarga untuk memberikan ibu minuman dan 

makanan yang diinginkan. 

57) Mendekontaminasi daerah yang digunakan untuk melahirkan 

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

58) Mencelupkan sarung tanganbkotor ke dalam larutan klorin 0,5%, 

membalikkan bagian dalam ke luar dan merendamnya dalam 

larutan klorin 0,5% selama 10 menit. 

59) Mencuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir. 

 

Dokumentasi 

 

60) Melengkapi patograf (halaman depan dan belakang). 

 

e. Partograf 

 

Patrograf adalah alat bantu yang digunakan selama persalinan, 

tujuan utama penggunaan patrogaf adalah untuk mencatat hasil 

observasi dan kemajuan persalinan dan mendeteksi apakah proses 

persalinan berjalan secara normal. 

Namun demikian, juga dapat dilaksanakan deteksi dini, setiap 

kemungkinan terjadinya partus lama. Jika digunakan secara tepat dan 

konsisten, partograf akan membantu penolong persalinan untuk 
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mencatat kemajuan persalinan, kondisi ibu dan janin, asuhan yang 

diberikan selama persalinan dan kelahiran, serta menggunakan 

informasi tercatat, dan membantu keputusan klinik yang sesuai dan 

tepat waktu.penggunaan partograf secara rutin akan memastikan ibu 

dan janin telah mendapatkan asuhan kebidanan secara aman dan tepat 

waktu. Selain itu, dapat mencegah terjadinya penyulit yang dapat 

mengancam keselamatan jiwa mereka (Sarwono, 2016;h.341). 

f. Penggunaan partograf 

 
World Health O rganization (WHO, 2000) telah memodifikasi 

partograf agar lebih sederhana dan lebih mudah digunakan. Fase laten 

telah dihilangkan, dan pencatatan pada patrogaf dimulai dari fase aktif 

ketika pembukaan serviks 4 cm. 

a) Semua ibu dalam fase aktif sala satu persalinan, sampai dengan 

kelahiran bayi, sebagai elemen penting asuhan persalinan. 

b) Semua tempat pelayanan persalinan (rumah, puskesmas, klinik, 

bidan suasta, rumah sakit). 

c) Semua penolong persalinan yang memberikan asuhan kepada ibu 

selamaa persalinan dan kelahiran (special obtetri dan ginekologi, 

bidan, dokter umum,residen,dan mahasiswa kedokteran) (Sarwono, 

2016;h.316) 
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g. Asuhan sayang ibu 

 
1) Kala 1 

 
a) Memberikan dukungan emosional 

 
b) Membantu pengaturan posisi ibu 

 
c) Memberi cairan dan nutrisi 

 
d) Keleluasaan untuk menggunakan kamar mandi secara teratur 

 
e) Pencegahan infeksi (DepKes RI,2014). 

 

2) Kala II 

 

a) Anjurkan ibu untuk selalu didampingi oleh keluarganya selam 

proses persalinan dan kelahiran bayinya. 

b) Anjurkan keluarga terlibat dalam asuhan, diantaranya membantu 

ibu berganti posisi, melakukan rangsangan taktil, memberikan 

makan dan minum, dan memberi dukungan dan semangat selama 

persalinan dan melahirkan bayinya. 

c) Penolong persalinan dapat memberikan dukungan dan 

memberikan semangat kepada ibu dan anggota keluarganya 

dengan menjelaskan tahapan dan kemajuan proses persalinan atau 

kelahuran bayi kepada mereka. 

d) Tentramkan hati ibu dalam menghadapi proses kala dua 

persalinan, lakukan bimbingan dan tawaran bantuan jika 

diperlukan. 

e) Bantu ibu memilih posisi yang nyaman saat meneran. 
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f) Setelah pembukaan lengkap, anjurkan ibu hanya meneran apabila 

ada dorongan kuat dan spontan untuk meneran, jangan anjurkan 

meneran untuk berkepanjangan dan menahan nafas, anjurkan ibu 

untuk beristirahat diantara kontraksi. 

g) Anjurkan ibu untuk minum selama proses persalinan kala dua 

 
h) Ada kalanya ibu merasa khawatir dalam menjalani kala dua 

persalinan, berikan rasa aman dan semangat serta tentramkan 

hatinya selama proses persalinan berlangsung. Dukung dan 

perhatikan akan mengurangi rasa tegang, membantu kelancaran 

proses persalinan dan kelahiran bayinya. 

i) Berikan penjelasan tentang cara dan tujuan setiap tindakan 

penolong akan melakukannya, jawab setiap pertanyaan yang 

diajukan ibu, jelaskan keadaan ibu dan bayinya dan hasil 

pemeriksaan yang dilakukan (DepKes RI. 2014). 

3) Kala III 

 
a) Berikan suntikan oksitosin 10 unit IM dalam waktu satu menit 

setelah bayi lahir 

b) Lakukan penegangan tali pusat terkendali 

 
c) Lakukan massase fundus uteri segera setelah lahirnya plasenta. 

(DepKes RI, 2014). 
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4) Kala IV 

 
a) Lakukan rangsang tekstil (masasse) uterus untuk merangsang 

uterus berkontraksi dengan baik dan kuat. 

b) Evaluasi tinggi fundus uteri. 

 
c) Memperkirakan kehilangan darah secara keseluruha. 

 
d) Priksa kemungkinan kehilangan darah dan robekan (laserasi atau 

episiotomi) perineum. 

e) Evaluasi keasaan umum ibu. 

 
f) Dokumentasi semua asuhan dan temuan selama proses kala empat 

di partograf (DepKes RI, 2014). 

3. BAYI BARU LAHIR 

 
a. definisi 

 
Bayi Baru Lahir (BBL) atau neonatus adalah janin yang lahir 

melalui proses persalinan dan telah mampu hidup diluar kandungan 

dengan berat badan lahir 2500 gram sampai 4000 gram (Sondakh, 

2013). Bayi baru lahir normal adalah bayi yang cukup bulan, 38-42 

minggu dengan berat sekitar 50-55 cm (Sondakh, 2013;h150). 

Bayi baru lahir disebut juga dengan neonatus merupakan individu 

yang sedang bertumbuh atau baru saja mengalami trauma kelahiran 

serta harus dapat melakukan penyesuaian diri dari kehidupan neonatal 

ke kehidupan ekstrauterin (Vivian, 2010; h.1). 
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b. Perawatan Bayi Baru Lahir 

 
1) Pertolongan pada saat bayi baru lahir:secara cepat, letakkan bayi 

 
a) Sambil menilai pernafasan secara cepat, letakkan bayi dengan 

handuk diatas perut ibu. 

b) Dengan kain yang bersih dan kering atau kasa, bersihkan darah 

atau lendir dari wajah bayi agar jalan udara tidak terhalang. 

Periksa ulang pernafasan bayi, sebagian besar bayi akan 

menangis atau bernafas secara spontan dalam waktu 30 detik 

setelah lahir (Sondakh, 2013; h.159) 

2) Perawatan mata 

 
Obat mata eritromisin 0,5% atau tetrasiklin 1% dianjurkan 

untuk pencegahan penyakit mata akibat klamidia (penyakit 

menular seksual). Obat perlu diberikan pada jam pertama setelah 

persalinan.Pengobatan yang umumnya dipakai adalah larutan perak 

nitrat atau neosporin yang langsung diteteskan pada mata bayi 

segera setelah bayi lahir (Sondakh, 2013; h.160). 

3) Pemeriksaan fisik bayi 

 
a) Kepala 

 
Pemeriksaan terhadap ukuran, bentuk, sutura menutup/ 

melebar, adanya caput succedaneum, cepal hematoma, 

kraniotabes, dan sebagainya. 
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b) Mata 
 

Pemeriksaan terhadap perdarahan, subkonjungtiva, tanda-tanda 

infeksi (pus). 

c) Hidung dan mulut 
 

Pemeriksaan terhadap labio skisis, labiopalatoskisis, dan reflek 

isap (dinilai dengan mengamati bayi saat menyusu). 

d) Telinga 
 

Pemeriksaan terhadap kelainan daun/ bentuk telinga. 
 

e) Leher 
 

Pemeriksaan terhadap hematom strenocleidomastoideus, ductus 

thyroglossalis, hygroma colli. 

f) Dada 
 

Pemeriksaan terhadap bentuk, pembesaran buah dada, 

pernafasan, retraksi intercostal, subcostal sifoid, merintih, 

pernafasan cuping hidung, serta bunyi paru-paru (sonor, 

vesicular, bronkial, dan lain-lain). 

g) Jantung 
 

Pemeriksaan terhadap pulsasi, frekuensi bunyi jantung, 

kelainan bunyi jantung. 

h) Abdomen 
 

Pemeriksaan terhadap membuncit (pembesaran hati, limpa, 

tumor aster), scaphoid (kemungkinan bayi menderita 

diafragma/ atresia esofagus tanpa fistula). 
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i) Tali pusat 

 
Pemeriksaan terhadap perdarahan, jumlah darah pada tali pusat, 

warna dan besar tali pusat, hernia di tali pusat atau di 

selangkangan. 

j) Alat kelamin 

 

Pemeriksaan terhadap testis apakah berada dalam skrotum, 

penis berlubang pada ujung (pada bayi laki-laki), vagina 

berlubang, apakah labia mayora menutupi labia minora (pada 

bayi perempuan). 

k) Lain-lain 

 

Meconium harus keluar dalam 24 jam sesudah lahir, bila tidak, 

harus waspada terhadap atresia ani atau obstruksi usus. Selain 

itu, urin juga harus keluar dalam 24 jam. Kadang pengeluaran 

urin tidak diketahui karena pada satu bayi lahir, urin keluar 

bercampur dengan air ketuban. Bila urin tidak keluar dalam 24 

jam, maka harus diperhatikan kemungkinan adanya obstruksi 

saluran kemih (Sondakh, 2013; h. 160). 

c. Ciri-Ciri Bayi Normal 

 

Menurut Sondakh (2013; h.150) menyatakan bahwa bayi yang sehat 

normal mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Lahir aterm antara 37-42 minggu. 

 

2) Berat badan 2500-4000 gram. 
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3) Panjang badan 48-52 cm. 

 

4) Lingkar dada 30-38 cm. 

 

5) Lingkar kepala 33-35 cm. 

 

6) Lingkar lengan 11-12 cm. 

 

7) Frekuensi denyut jantung 120-160 x/ menit. 

 

8) Pernafasan ± 40-60 x/ menit. 

 

9) Kulit kemerah-merahan dan licin karena jaringan subkutan yang 

cukup 

10) Rambut lanugo tidak terlihat dan rambut kepala biasanya telah 

sempurna. 

11) Kuku agak panjang dan lemas. 

 

12) Nilai apgar >7. 

 

13) Gerak aktif. 

 

14) Bayi lahir langsung menangis kuat. 

 

15) Reflek rooting (mencari putting susu dengan rangsangan taktil 

pada pipi dan daerah mulut) sudah terbentuk dengan baik. 

16) Reflek sucking (isap dan menelan) sudah terbentuk dengan baik. 

 

17) Reflek morro (gerakkan memeluk bila dikagetkan) sudah terbetuk 

dengan baik. 

18) Reflek grasping (menggenggam) sudah terbentuk dengan baik. 

 

19) Genetalia 
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a) Pada laki-laki kematangan ditandai dengan testis yang berada 

pada skrotum dan penis yang berlubang. 

b) Pada perempuan kematangan ditandai dengan vagina dan uretra 

yang berlubang, serta adanya labia mayora dan minora. 

20) Eliminasi baik yang ditandai dengan keluarnya meconium dalam 

24 jam pertama dan berwarna hitam kecoklatan. 

d. Tanda-Tanda Bahaya pada Bayi Baru Lahir 

 

1) Tidak mau menyusu 

 

2) Kejang-kejang 

 

3) Lemah 

 

4) Sesak nafas (lebih besar atau sama dengan 60 kali/ menit), tarikan 

dinding dada bagian bawah ke dalam. 

5) Bayi merintih atau menangis terus menerus. 

 

6) Tali pusar kemerahan sampai dinding perut, berbau atau bernanah. 

 

7) Demam/ panas tinggi. 

 

8) Mata bayi bernanah. 

 

9) Diare/ buang air besar cair lebih dari 3 kali sehari. 

 

10) Kulit dan mata bayi kuning. 

 

11) Tinja bayi saat buang air besar berwarna pucat (Buku KIA, 

2016;h.35). 
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e. Kunjungan neonatal 
 

Terdapat minimal tiga kali kunjungan ulang bayi baru lahir 

(ProfilKesehatan Indonesia 2014;h.110): 

1) Kunjungan Neonatal pertama pada usia 6-48 jam 
 

Tindakan yang dilakukan antara lain menjaga kehangatan bayi, 

memberikan ASI Eksklusif, pencegahan infeksi, merawat tali pusat 

dan memberikan imunisasi Hb 0. 

2) Kunjungan Neonatal kedua pada usia 3-7 hari 
 

Tindakan yang dilakukan antara lain menjaga tali pusat dalam 

keadaan kering dan bersih, pemberian ASI Eksklusif, menjaga 

kehangatan suhu bayi, pemeriksaan tanda bahaya, konseling ASI 

Eksklusif dan pencegahan hipotermi. 

3) Kunjungan Neonatal ketiga pada usia 8-28 hari 
 

Tindakan yang dilakukan sama dengan kunjungan pda umur  3-7 

hari, hanya ditambahkan pemberian imunisasi BCG. 

4. Nifas 
 

a. Defisnisi 
 

Menurut Prawirohardjo (2014;h.356), masa nifas atau puerperium, 

masa nifas dimulai sejak 1 jam setelah lahirnya plasenta sampai 

dengan 6 minggu (42 hari) setelah itu. 

Masa nifas adalah masa pemulihan kembali, mulai dari persalinan 

selesai sampai alat-alat kandungan kembali seperti pra hamil yaitu 6-8 

minggu (Mochtar, 2012;h.87). 
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Nifas dimulai sejak 1 jam setelah plasenta lahir dan berakhir ketika 

alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. 

b. Perubahan Fisiologis Nifas 

 

1) Sistem reproduksi 

 

a) Uterus 

 

Segera setelah lahir plasenta, pada uterus yang berkontraksi 

posisi fundus uteri berada kurang lebih pertengah antara 

umbilikus dan simfisis, atau sedikit lebih tinggi. Dua hari 

kemudian, kurang lebih sama dan kemudian mengerut, 

sehingga dalam dua minggu telah turun masuk kedalam rongga 

pelvis dan tidak dapat diraba lagi dari luar. Involusi uteri 

melibatkan pengreorganisasian dan pengguguran desidua serta 

penglupasan situs plasenta, sebagaimana diperlihatkan dengan 

pengurangan desidua dalam ukuran dan berat serta oleh warna 

dan banyaknya lokia. Banyaknya lockea dan kecepatan involusi 

tidak akan terpengaruh oleh pemberian sejumlah preparat 

metergin dan lainnya dalam proses persalinan. Involusi tersebut 

dapat dipercepat prosesnya bila ibu menyusui bayinya (Saleha, 

2009; h.54). 

b) Lockea 

 

Menurut (Saleha, 2009; h.56), jenis lockea yang terdapat pada 

ibu masa nifas yaitu: 
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(1) Lockea rubra berwarna merah berisi darah segar (2-3 hari 

postpartum). 

(2) Lockea sanguilenta berwarna merah kuning berisi darah 

dan lendir (3-7 hari pascapersalinan). 

(3) Lockea serosa berwarna merah jambu kemudian menjadi 

kuning (7-14 hari pascapersalinan). 

(4) Lockea alba berwarna seperti cairan putih (14 sampai satu 

atau dua minggu pascapersalinan). 

c) Endometrium 
 

Perubahan pada endometrium adalah timbulnya timbulnya 

trombosit, degenerasi, dan nekrosis ditempat implantasi 

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

mempunyai permukaan yang kasar akibat pelepasan desidua, 

dan selaput janin (Saleha, 2009; h.57). 

d) Serviks 
 

Serviks tersebut bila melepuh dan lecet, terutama dibagian 

anterior. Serviks akan terlihat padat yang mencerminkan 

vaskularitasnya yang tinggi, lubang serviks lambat laun 

mengecil, beberapa hari setelah persalinan diri letak karena 

robekan dalam persalinan.(Saleha, 2009; h.57). 

e) Vagina 
 

Vagina dan lubang vagina pada permulaan puerpurium 

merupakan suatu saluran yang luas berdinding tipis. Selama 
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berangsur-angsur luasnya berkurang, tetapi jarang sekali 

kembali seperti ukuran seorang nulipara. (Saleha, 2009; h.57). 

f) Mammae (payudara) 

 

Setelah plasenta lahir, konsentrasi estrogen dan progesteron 

menurun, prolactin dilepaskan dan sintesis ASi mulai. Suplai 

darah ke payudara meningkat dan menyebabkan 

pembengkakan vascular sementara. Air susu, saat diproduksi, 

disimpan di alveoli dan harus dikeluarkan dengan efektif 

dengan cara diisap oleh bayi untuk pengadaan dan 

keberlangsungan laktasi (Walyani dan Purwoastuti, 2015; 

h.67). 

2) Sistem pencernaan 
 

Ibu menjadi lapar dan siap untuk makan pada 1-2 jam setelah 

bersalinan. Konstipasi dapat menjadi masalah pada awal 

puerperium akibat dari kurangnya makanan dan pengendalian diri 

terhadap BAB. Ibu dapat melakukan pengendalian terhadap BAB 

karena kurang pengetahuan dan kekhawatiran lukanya akan 

terbuka jika BAB.(Asih dan Risnaeni, 2016; h. 71). 

3) Sitem perkemihan 
 

Fungsi ginjal kembali normal dalam waktu satu bulan setelah 

wanita melahirkan. Urin dalam jumlah yang besar akan 

menghasilkan dalam waktu 12-36 jam sesudah melahirkan.(Marmi, 

2015; h. 93). 
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c. Tanda Bahaya Nifas 

 

1) Perdarahan lewat jalan lahir. 

 

2) Keluar cairan berbau dari jalan lahir. 

 

3) Bengkak di wajah, tangan dan kaki, atau sakit kepala dan 

kejang-kejang. 

4) Demam lebih dari 2 hari. 

 

5) Payudara bengkak, merah disertai rasa sakit. 

 

6) Ibu terlihat sedih, murung dan menangis tanpa sebab (depresi) 

(Buku KIA, 2016; 17). 

d. Jadwal Kunjungan Nifas 

 

Kunjungan masa nifas Menurut Vivian (2011;h.94-97), yaitu : 

 

1) KF 1 (hari ke 1-7) 

 

a) Mendorong ibu untuk memberikan ASI secara Ekslusif, dan 

mengajarkan pada ibu cara menyusui yang benar. 

b) Mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri. 

 

c) Mendeteksi dan memeriksa penyebab lain terjadinya perdarahan 

agar bisa segera dirujuk apabila terjadi perdarahan secara terus 

menerus. 

d) Mengkaji involusi uterus dan memberi penjelasan kepada ibu 

mengenai involusi uterus. 

e) Melakukan bounding attachment anata ibu dan bayi baru 

dilahirkannya. 
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f) Memberikan penyuluhan mengenai tanda-tanda bahaya baik 

bagi ibu maupun bayi dan rencana menghadapi keadaan darurat. 

2) KF 2 (hari ke 8-28) 

 
a) Memberikan penkes tentang nutrisi ibu nifas. 

 
b) Memberikan penkes pada ibu tentang personal hygiene. 

 
c) Mengajarkan senam nifas pada ibu. 

 
d) Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup. 

 
e) Mengkaji adanya tanda-tanda post partum blues. 

 
f) Memfasilitasi dan memberikan konseling KB. 

 
g) Memberitahu ibu tentang tanda bahaya masa nifas dan 

menyarankan pada ibu apabila ada tanda-tanda bahaya masa 

nifas untuk segera datang ke bidan. 

h) Melakukan kntrak waktu untuk kunjungan selanjutnya. 

 
3) KF 3 (hari ke 29-42) 

 
a) Penapisan adanya kntra indkasi terhadap metode keluarga 

berencana yang belum dilakukan. 

b) Riwayat tambahan tentang periode waktu sejak pertemuan 

terakhir. 

c) Evaluasi fisik dan panggul spesifik yang berkaitan dengan 

kembalinya saluran reproduksi dan tubuh pada status tidak 

hamil. 
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d) Menentukan dan menyediakan metode dan alat KB. 

 
e) Merencanakan asuhan selanjutnya. 

 
f) Rencana untuk chek-up bayi serta imunisasi. 

 
5. KELUARGA BERENCANA 

 
a. Definisi 

 
Keluarga berencana adalah kemampuan untuk membantu wanita 

atau pasangan suami-istri secara lebih efektif (Varney, 2007;h.414) 

Keluarga Berencana (family planning/ planned parenthood) 

merupakan suatu usaha menjarangkan atau merencanakan jumlah 

dan jarak kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi (Sulistyawati, 

2013; h.13). 

Keluarga berencana adalah suatu cara untuk menjarankan 

kehamilan dengan cara menggunakan alat kontrasepsi 

b. Tujuan Program KB 

 

1. Tujuan umumnya adalah membantu keluarga kecil sesuai dengan 

kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga, dengan cara pengaturan 

kelahiran anak agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan 

sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. 

2. Tujuan lain meliputi pengaturan kelahiran, pendewasaan usia 

perkawinan, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. 

Hal ini sesuai dengan teori pembangunan menurut Alex Inkeles 
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dan David Smith yang mengatakan bahwa pembangunan bukan 

sekedar perkara pemasokan modal dan teknologi saja tapi juga 

membutuhkan sesuatu yang mampu mengembangkan sarana yang 

berorientasi pada masa sekarang, dan masa depan, memiliki 

kesanggupan untuk merencanakan, dan percaya bahwa manusia 

dapat mengubah alam, bukan sebaliknya (Sulistyawati, 

2014;h.13). 

c. Syarat kontrasepsi. 

 
Kontrasepso hendaknya memenuhi syarat sebagai berikut: 

 
1. Aman pemakaiannya dan dapat dipercaya. 

 
2. Tidak ada efek samping yang merugikan. 

 
3. Tidak mengganggu hubungan seksual 

 
d. Cara penggunaannya sederhana 

 
1. Tidak memerlukan bantuan medik atau kontrol yang ketat 

selama pemakaiannya. 

2. Harganya murah supaya dapat dijangkau masyarakat luas. 

 
3. Dapat diterima oleh pasangan suami istri (Rustam, 2012;h.195). 

 
e. Pembagian KB 

 
1) Metode keluarga berencaba sederhana 

 
a) Metode suhu basa 

(1)Manfaat: 
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(d)Murah tanpa biaya 

(2)Keterbatasan 

(a) Kontrasepsi sedang 

 
(b) Keefektifan tergantung kemampuan dan kedisiplinan 

 
(c) Perlu ada pelatihan 

 
(d) Dibutuhkan pelatihan atau guru 

 
(e) Perlu pencatatan setiap hari 

 
b) Senggama terputus 

(1)Keuntungan : 

(a) Efektif bila dilaksanakan dengan benar 

(b)Tidak mengganggu ASI 

(c)Pendukung metode KB lainnya 

(d)Tidak ada efek samping 

 

 

 

(a) Menghindari kehamilan 

 
(b) Tidak ada resiko kesehatan yang berhubungan dengan 

kontrasepsi. 

(c) Tidak ada efek samping. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e) Digunakan setiap waktu 

 

(f) Tidak ada biaya 

(2)Kekurangan 

(a) Efektifitas sangat tergantung pada ketersediaan 

pasangan 
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(b) Efektifitas akan menurun apabila sperma dalam 24 

jam masih melekat di penis 

(c) Memutuskan kenikmatan dalam hubungan seksual 

 

(3) Dapat dipakai untuk: 

 

(a) Suami yang ingin berpartisipasi aktif dalam keluarga 

berencana 

(b) Pasangan yang taat beragama atau mempunyai alas an 

filosofi untuk memakai metode-metode lain 

(c) Pasangan yang memerlukan kontrasepsi segera 

(d)Pasangan yang memerlukan hubungan seksual tidak 

teratur (Affandi, 2012) 

 

(4) Tidak dapat dipakai untuk: 

 

(a) Suami dengan pengalaman ejakulasi dini 

 

(b) Suami yang sulit melakukan senggama terputus 

 

(c) Istri yang mempunyai pasangan yang sulit bekerja 

sama 

(d) Pasangan yang kurang dapat berkomunikasi 

 

(e) Pasangan yang tidak bersedia melaksanakan 

senggama terputus (Affandi, 2012;h.MK-16) 

c) Metode barrier (kondom) 

 

(1) Keuntungan: 
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(a) Kondom cukup efektif bila digunakan dengan benar 

pada setiap kali berhubungan 

(b) Tidak mengganggu ASI 

 

(c) Tidak mengganggu kesehatan 

sedikit angka kegagalan yaitu 2-12 kehamilan per 100 

kehamilan.(Affandi, 2012;h.MK-18) 

 

(d) Tidak mempunyai pengaruh sistematis 

 

(e) Murah 

 

(f) Tidak perlu resep dokter 

(g)Metode KB sementara 

(2) Kekurangan: 

 

(a) Efektifitas tidak terlalu tinggi 

 

(b) Cara penggunaan sangat mempengaruhi keberhasilan 

 

(c) Agak mengganggu hubungan seksual harus selalu 

tersedia(Affandi, 2012) 

(3) Efektifitas 

 

Kondom cukup efektif bila digunakan secara benar 

pada setiap kali berhubungan seksual. Pada beberapa 

pasangan, pemakaian kondom tidak efektif karena tidak di 

pakai  secara  konsisten.  Secara  ilmiah  didapatkan hanya 
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(1) Keuntungan : 

 

(a) Efektifitas tinggi 

(b)Sefera efektif 

(c)Tidak mengganggu senggama 

(d)Tidak perlu pengawasan medis 

(2) Kerugian 

 

(a) Perlu dipersiapkan sejak perawatan kehamilan 

(b)Mungkin sulit dilaksanakan Karena kondisi sosial 

(c)Efektifitas tinggi hanya sampai haid 

(3)Yang dapat menggunakan metode MAL 

(a)Ibu yang menyusui ASI segera ekslusif, bayinya 

berumur kurang dari 6 bulan dan belum mendapatkan 

haid selama melahirkan.(Affandi, 2012;h.MK-2) 

(4)Yang tidak seharusnya memakai MAL 

 

 

 

d) Metode amanera laktasi 

 

Adalah metode kontrasepsi mengendalikan pemberian 

ASI secara efektif, artinya hanya diberi ASI tanpa tambahan 

makanan apapun lainnya (Affandi, 2012;H.9-47) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)Sudah mendapatkan haid setelah persalinan 

(b)Tidak menyusui secara efektif 

(c) Beyinya sudah berumur lebih dari 6 bulan 
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(d) Bekerja dan terpisah dari bayinya lebih lama dari 6 bulan 

(Affandi, 2012;h.MK-3) 

2) Kontrasepsi progesterone (Affandi, 2012;h.MK-9-47) 

 

a) Suntik, yang dibagi menjadi dua yaitu 3 bulan dan 2 bulan 

(d)Tidak haid sama sekali 

 

(3) Yang boleh menggunakan suntik kombinasi 

 

(a) Usia reproduksi 

 

(1) Keuntungan 

 

(a) Sangat efektif 

 

(b) Pencegahan kehamilan jangka panjang 

 

(c) Tidak mengganggu esterogen sehingga tidak 

berdampak serius pada penyakit jantung 

(d) Tidak memiliki pengaruh serius pada ASI 

 

(e) Sedikit efeksamping 

 

(f) Klient tidak perlu menyiapkan obat suntik 

(g)Mencegah penyakit endometrium 

(h)Mencegah penyakit radang panggul 

(2) Kerugian 

 

(a) Siklus haid yang memanjang atau memendek 

(b)Perdarahan yang banyak atau sedikit 

(c)Perdarahan tidak teratur atau bercak 
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(d) Menyusui ASI pascapersalinan >6 bulan 

 

(e) Anemia 

 

(f) Nyeri haid hebat 

(g)Haid teratur 

(h) Riwayat kehamilan etopik 

 

(i) Sering lupa menggunakan pil kombinasi 

(4)Yang tidak boleh menggunakan suntik kombinasi 

(a)Hamil atau diduga hamil 

(b)Menyusui dibawah 6 minggu 

(c)Perdarahan pervaginam yang belum jelas penyebabnya 

(d)Penyakit hati akut (virus hepatitis) 

(e) Usia diatas 35 tahun yang merokok 

(f) Riwayat penyakit jantung, strok, atau denagn tekanan 

darah tinggi (lebih dari 180/110 mmHg) 

 

 

 

(b) Telah memiliki anak, ataupun yang belum memiliki 

anak 

(c) Ingin mendapatkan kontrasepsi dengan efektifitas 

tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(g) Riwayat kelainan tromboembrio atau dengan 

kencingmanis lebih dari 20 tahun 

(h) Kelainan pembuluh darah yang menyebabkan sakit 

kepala atau migrenKeganasan pada payudara 



Asuhan Kebidanan Berkelanjutan…, Neti Febrianingsih, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2019 

64 
 

 

 

(c)Tidak mengurangi ASI 

(d)Tidak mengganggu esterogen 

(e)Dapat dihantikan disetiap waktu 

(2)Kekurangan 

(a)Hampir 30-60% mengalami gangguan haid 

(b)Peningkatan atau penurunan berat badan 

(c) Harus digunakan setiap hari 

 

(d) Bila lupa satu pil saja akan mempengaruhi 

keberhasilan 

(e) Resiko kehamilan ektopik cukup tinggu 

 

(2) Yang dapat menggunakan pil kombinasi 

 

(a) Usia reproduksi 

 

(b) Telah memiliki anak atau yang belum 

 

(c) Gemuk atau kurus 

 

 

 

b) PIL. 

 

(1) Keuntungan 

 

(a) Sangat efektif bila digunakan dengan benar 

(b)Tidak mengganggu hubungan seksual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) Menginginkan metode kontrasepsi dengan efektifitas 

tinggi 

(e) Setelah melahirkan dan tidak menyusui 
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(f) Setelah melahirkan 6 bulan yang tidak memberikan ASI 

esklusif, sedangkan cara kontrasepsi yang dianjurkan 

tidak cocok bagi ibu tersebut 

(g) Pasca keguguran 

(b) ASI ekslusif 

 

(c) Perdarahan pervaginam yang belum diketahui penyebabnya 

(d)Hepatitis 

(e) Perokok 

(h) Anemia karena haid yang berlebihan 

 

(i) Nyeri haid hebat 

 

(j) Siklus haid tidak teratur 

(k)Riwayat kehamilan ektopik 

(l) Kelainan payudara jinak 

 

(m) Kencing manis tanpa komplikasi pada ginjal, pembuluh 

darah, mata, dan syaraf. 

(n) Penyakit tyroid, radang panggul, endometriosis, atau 

tuor ovarium jinak 

(o) Menderita tuberculosis (kecuali yang sedang 

menggunakan rsifampisin) 

(p) Varises vena. 

(4) Yang tidak menggunakan pil kombinasi 

(a)Hamil atau diduga hamil 
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(f) Riwayat penyakit jantung 

 

(g) Riwayat faktor pembekuan darah dan kencing manis 

(h)Kangker payudara atau di curigai 

(i) Migren atau gejala neorologik vocal (epilepsi) 

 

(j) Tidak dapat menggunakan pil setiap hari. 

 

c) Alat kontrasepsi bawah kulit (AKBK) 

 

(1) AKBK, yaitu alat kontrasepsi bawah kulit yang 

mengandung progestin yang dibungkus dalam kapsul 

silastik silikon polidimetri. Ada 3 jenis yang tersedia: 

(a) Norplant, terdiri dari 6 batang silastik lembut berongga 

dengan panjang 3.4 cm, diameter 2,4 mm yang diisi 

dengan 36 mg levonorgestrel dan lama kerjanya 5 

tahun. 

(b) Implanon, terdiri dari satu batang putih lentur dengan 

panjang kira-kira 40 mm, diameter 2mm yang diisi 

dengan68 mg 3 keto desogestrel dan lama kerjanya 3 

tahun. 

(c) Jadelle dan Indoplant, terdiri dari dua batang berisi 75 

mg 

Levonorgestrel dengan lama kerjanya 3 tahun. 

 

(d) Waktu mulai, yaitu setiap saat selama siklus haid dan 

setiap saat di luar siklus haid asal diyakini tidak 
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hamil,namun tidak melakukan hubungan seksual dulu 

atau menggunakan kontrasepsi lain untuk jangka waktu 

7 hari. 

(e) Cara kerja, yaitu lendir serviks menjadi kental, 

mengganggu proses pembentukan endometrium 

sehingga sulit terjadi implantasi, mengurangi 

transportasi sperma, menekan ovulasi. 

(2) Keutungan, yaitu perlindungan jangka panjang (sampai 5 

tahun), pengembalian tingkat kesuburan yang cepat 

setelah pencabutan, tidak memerlukan pemeriksaan 

dalam, tidak mengganggu ASI. 

(3) Keterbatasan, yaitu membutuhkan tindakan pembedahan 

minor untuk insersi dan pencabutan, tidak dapat 

menghentikan sendiri pemakaian kontrasepsi, melainkan 

harus pergi ke faskes untuk tindakan pencabutan. 

d) Alat kontrasepsi dalam rahim. 

 

(1) Keuntungan 

 

(a) Efektifitas tinggi 

 

(b) Dapat aktif segera setelah pemasangan 

 

(c) Tidak mempengaruhi hubungan seksual 

(d)Tidak mempengaruhi ASI 

(e) Dapat dipasang langsung setelah melahirkan 
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(f) Dapat digunakan sampai menapouse 

(g)Membantu pencegahan kehamilan ektopok 

(2) Kekurangan 

 

(a) Perubahan siklus haid 

(f) Tidak boleh menggunakan kontrasepsi hormonal 

kombinasi 

(g) Sering lupa menggunakan pilusia premenopause dan 

dapat digunakan bersama dengan pemberian 

esterogen 

 

(b) Haid lama dan banyak 

 

(c) Perdarahan 

 

(d) Saat haid lebih sakit 

 

(e) Tidak mencegah IMS termasuk HIV/AIDS 

 

(f) Prosedur medis 

 

(g) Perempuan harus memeriksa posisi benang 

(3)Yang boleh menggunakan AKDR 

(a) Usia reproduksi 

 

(b) Telah memiliki anak maupun belum 

 

(c) Menginginkan kontrasepsi efektif jangka panjang 

untuk mencegah kehamilan 

(d) Sedang menyusui dan ingin memakai kontrasepsi 

(e) Pasca keguguran dan tidak ditemukan gejala radang 

panggul 
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(h) Mempunyai resiko rendah mendapat penyakit 

menular seksual 

(4) Yang tidak boleh menggunakan AKDR 

(a) Hamil atau diduga hamil 

(b) Perdarahan pervaginam yang belum diketahui 

penyebabnya 

(c) Menderita vaginitis 

(d) Menderita penyakit radang panggul atau 

pascakeguguraan septik 

(e) Kelainan kongenetal rahim 

(f) Miom submukosum Rahim yang sulit digerakan 

(g)Riwayat kehamilan ektopik 

(h) Penyakit trofoblasma ganas 

(i) Terbukti menderita penyakit tuberculosis panggul 

(j) Kangker genetalia/payudara 

3) Penapisan KB 

Tabel 2.2 Penapisan Metode Kontrasepsi Hormonal Menurut 

Sri Handayani (2010) 

No Pertanyaan Ya Tidak 

. 

1. Hari pertama haid terakhir 7 hari atau lebih 

2. Menyusui dan kurang dari 6 minggu paska salin 

3. Perdarahan/ bercak antara antara haid setelah senggama. 

4. Ikterus pada kulit atau sclera mata 

5. Nyeri kepala hebat 

6. Nyeri hebat pada beis atau gangguan visual 

7. Tekanan darah diats 160 mmHg (sistolis) atau 90 mmHg 

(diastolic) 

8. Massa atau benjolan pada payudara 

9. Sedang minum obat-obatan epilepsy 
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Tabel 2.3 Penapisan Metode Kontrasepsi AKDR Menurut Sri 

Handayani (2010). 
 

No. Pertanyaan Ya Tidak 
 

1. Hari pertama haid terakhir 7 hari atau lebih 

2. Klien (atau pasangan) mempunyai pasangan seks lain 

3. Infeksi menular seksual (IMS) 

4. Penyakit radang panggul atau kehamilan ektopik 

5. Haid banyak (> 1-2 pembalut tiap 4 jam) 

6. Haid lama (> 8 hari) 

7. Dismenorhea berat yang membutuhkan analgetik atau 

istirahat baring. 

8. Perdarahan/bercak antara haid atau setelah haid 

9. Gejala penyakit jantung vasculer atau kongenital 
 

Tabel 2.4 Penapisan Metode Kontrasepsi Tubektomi Menurut Sri 

Handayani ( 2010) 

 

No. Keadaan klien Fasilitas rawat jalan Fasilitas rujukan 

1. Keadaan umum 

(anamnesa dan 

pemeriksaan fisik). 

KU baik, tidak ada 

tanda penyakit jantung, 

paru, ginjal. 

DM tidak terkontrol, 

riwayat gangguan 

pembekuan darah, 

ada tanda penyakit 

jantung, paru/ginjal. 

2. Keadaan emosi Tenang cemas, takut 

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

4. Bera badan 35-85 kg < 35 kg, >85 kg 

5. Riwayat ooerasi 

abdomen/ panggul. 

Bekas SC (tanpa 

perlekatan) 

Operasi abdomen, 

perlekatan atau 

terdapat kelainan 

panggul. 

6. Riwayat radang 

panggul, kehamilan 

ektopik, dan 

apendiksitis 

Pemeriksaan dalam 

normal 

Pemeriksaan dalam 

ada kelainan. 

7. Anemia Hb ≥ 8 gr% Hb ≤ 8 gr% 
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B. TINJAUAN ASUHAN KEBIDANAN 

 

Langkah-langkah manajemen kebidanan merupakan suatu proses penyelesaian 

masalah yang menuntut bidan untuk lebih kritis didalam mengantisipasi 

masalah. Ada tujuh langkah dalam manajemen kebidanan menurut Varney 

yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Langkah I: Pengumpulan data dasar 

 

Pada langkah ini, kegiatan yang dilakukan adalah pengkajian dengan 

mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk mengevalusi klien 

secara lengkap. Data yang dikumpulkan: 

a. Keluhan klien. 

 

b. Riwayat kesehatan klien. 

 

c. Pemeriksaan fisik secara lengkap sesuai dengan kebutuhan. 

 

d. Meninjau catatan terbaru atau catatan sebelumnya. 

 

e. Meninjau data laboratorium. Pada langkah ini, dikumpulkan semua 

informasi yang akurat dari semua sumber yang berkaitan dengan 

kondisi klien. Pada langkah ini, bidan mengumpulkan data dasar awal 

secara lengkap (Mangkuji, dkk. 2012; h.5). 

2. Langkah II: Interpretasi data dasar 

 

Pada langkah ini, kegiatan yang dilakukan adalah menginterpretasikan 

semua data dasar yang telah dikumpulkan sehingga ditemukan diagnosis 

atau masalah. Diagnosis yang dirumuskan adalah diagnosis dalam lingkup 

praktik kebidanan yang tergolong pada nomenklatur standar diagnosis, 
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sedangkan perihal yang berkaitan dengan pengalaman klien ditemukan 

dari hasil pengkajian (Mangkuji, dkk. 2012; h.5). 

3. Langkah III: Identifikasi diagnose/ masalah potensial 

 

Pada langkah ini, kita mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial 

lain berdasar rangkaian diagnosis dan masalah yang sudah teridentifikasi. 

Berdasarkan temuan tersebut, bidan dapat melakukan antisipasi agar 

diagnosis/ masalah tersebut tidak terjadi. Selain itu, bidan harus bersiap- 

siap apabila diagnosis/ masalah tersebut benar-benar terjadi (Mangkuji, 

dkk. 2012; h.5). 

4. Langkah IV: Identifikasi kebutuhan yang memrlukan penanganan segera. 

 

Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter untuk 

dikonsulkan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan lain 

sesuai dengan kondisi klien. Ada kemungkinan, data yang kita peroleh 

memerlukan tindakan yang harus segera dilakukan oleh bidan, sementara 

kondisi yang lain masih bisa menunggu beberapa waktu lagi (Mangkuji, 

dkk. 2012; h.6). 

5. Langkah V: Perencanan asuhan yang menyeluruh 

 

Direncanakan asuhan yang menyeluruh yang ditentukan berdasarkan 

langkah-langkah sebelumnya. Rencana asuhan yang menyeluruh tidak 

hanya meliputi hal yang sudah teridentifikasi dari kondisi klien atau dari 

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

diperkirakan terjadi selanjutnya, apakah dibutuhkan konseling dan apakah 
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perlu merujuk klien. Setiap asuahan yang direncakan harus disetuji oleh 

kedua belah pihak, yaitu bidan dan pasien (Mangkuji, dkk. 2012; h.5). 

6. Langkah VI: Pelaksanaan 
 

Melaksanakan asuhan yang sudah dibuat pada langkah ke-5 secara aman 

dan efesien. Jika kegiatan bisa dilakukan sendiri, bidan tetap memikul 

tanggung jawab untuk mengarahkan pelaksaanaannya. Dalam situasi ini, 

bidan harus berkolaborasi dengan tim kesehatan lain atau dokter. Dengan 

demikian, bidan harus bertanggung jawab atas terlaksananya rencana 

asuhan yang menyeluruh yang telah dibuat bersama tersebut (Mangkuji, 

dkk. 2012; h.5). 

7. Langkah VII: Evaluasi 
 

Pada langkah terakhir ini, yang dilakukan oleh bidan adalah: 
 

a. Melakukan evaluasi keefektifan asuhan yang sudah diberikan, yang 

mencangkup pemenuhan kebutuhan, untuk menilai apakah sudah 

benar-benar terlaksana/ terpenuhi sesuai dengan kebutuhan yang telah 

diidentifikasi dalam masalah dan diagnosis. 

Mengulang kembali dari awal setiap asuhan yang tidak efektif untuk 

mengetahui mengapa proses manajemen ini tidak efektif(Mangkuji, dkk. 

2012; h.5). 

 

C. ASPEK HUKUM 
 

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 28 

tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaran praktik bidan disebutkan dalam: 
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1. Pasal 18 

 

Dalam penyelenggaraan praktik kebidanan, bidan memiliki kewenangan 

untuk memberikan: 

a. Pelayanan kesehatan ibu. 

 

b. Pelayanan kesehatan anak. 

 

c. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. 

 

2. Pasal 19 

 

(1) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf 

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

masa nifas, masa menyusui, dan masa antara dua kehamilan. 

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

meliputi pelayanan: 

a. Konseling pada masa sebelum hamil. 

 

b. Antenatal pada kehamilan normal. 

 

c. Persalinan normal. 

 

d. Ibu nifas normal. 

 

e. Ibu menyusui. 

 

f. Konseling pada masa antara dua kehamilan. 

 

(3) Dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), bidan berwenang melakukan: 

a. Episiotomi 

 

b. Pertolongan persalinan normal. 
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c. Penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II. 

 

d. Penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan perujukan. 

 

e. Pemberian tablet tambah darah pada ibu hami. 

 

f. Pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas. 

 

g. Fasilitas/ bimbingan inisiasi menyusui dini dan promosi air susu 

ibu efektif. 

h. Pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala tiga dan 

postpartum. 

i. Penyuluhan dan konseling. 

 

j. Bimbingan pada kelompok ibu hamil. 

 

k. Pemberian surat keterangan kehamilan dan kelahiran. 

 

3. Pasal 20 

 

(1) Pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 

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

prasekolah. 

(2) Dalam memberikan pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), bidan berwenang melakukan: 

a. Pelayanan neonatal esensial. 

 

b. Penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan perujukkan. 

 

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

prasekolah. 

d. Konseling dan penyuluhan. 
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(3) Pelayanan neonatal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

meliputi inisiasi menyusui dini, pemotongan dan perawatan tali pusat, 

pemberian suntikan vitamin K1, pemberian imunisasi BO,  

pemeriksaan fisik bayi baru lahir, pemantauan tanda bahaya, 

pemberian identitas diri, dan merujuk kasus yang tidak dapat ditangani 

dalam kondisi stabil dan tepat waktu ke fasilitas pelayanan kesehatan 

yang lebih mampu. 

(4) Penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan perujukan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: 

(a) Penanganan awal asfiksia bayi baru lahir melalui pembersihan 

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

(b) Penanganan awal hipotermia pada bayi dengan BBLR melalui 

penggunaaan selimutan atau fentilasi dengan cara menghangatkan 

tubuh bayi dengan metode kanguru. 

(c) Penanganan awal infeksi tali pusat dengan mengoleskan alkohol 

atau povidon iodine serta menjaga luka tali pusat tetap bersih dan 

kering. 

(d) Membersihkan dan pemberian salep mata pada bayi baru lahir 

dengan infeksi gonore (GO). 

(e) Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak 

prasekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi 

kegiatan penimbangan berat badan, pengukuran lingkar kepala, 
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pengukuran tinggi badan, stimulasi deteksi dini, dan intervensi dini 

penyimpangan tumbuh kembang balita dengan menggunakan 

Kuosioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP). 

(f) Konseling dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf d meliputi pemberian Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) 

kepada ibu dan keluarga tentang perawatan bayi baru lahir, ASI 

eksklusif, tanda bahaya pada bayi baru lahir, pelayanan kesehatan, 

imunisasi, gizi seimbang, PHBS, dan tumbuh kembang. 

4. Pasal 21 

 

Dalam pemberian 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. 

b. Pelayanan kontrasepsi oral, kondom, dan suntikan. 

 

5. Pasal 22 

 

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, bidan 

memiliki kewenangan memberikan pelayanan berdasarkan: 

(1) Penugasan dari pemerintah sesuai kebutuhan. 

 

(2) Pelimpahan wewenang melakukan tindakan pelayanan kesehatan 

secara mandat dari dokter. 
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6. Pasal 23 

 

(1) Kewenangan memberikan pelayanan berdasarkan penugasan dari 

pemerintah sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 

huruf a, terdiri atas: 

a. kewenangan berdasarkan program pemerintah; dan 

 

b. kewenangan karena tidak adanya tenaga kesehatan lain di suatu 

wilayah tempat Bidan bertugas. 

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Bidan 

setelah mendapatkan pelatihan. 

(3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh 

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bersama organisasi profesi 

terkait berdasarkan modul dan kurikulum yang terstandarisasi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Bidan yang telah mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) berhak memperoleh sertifikat pelatihan. 

(5) Bidan yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus mendapatkan penetapan dari kepala dinas kesehatan kabupaten/ 

kota. 

7. Pasal 24 

 

(1) Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Bidan ditempat kerjanya, 

akibat kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus 

sesuai dengan kompetensi yang diperolehnya selama pelatihan. 
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(2) Untuk menjamin kepatuhan terhadap penerapan kompetensi yang 

diperoleh Bidan selama pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Dinas kesehatan kabupaten/ kota harus melakukan evaluasi 

pascapelatihan di tempat kerja Bidan. 

(3) Evaluasi pascapelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan setelah pelatihan. 

8. Pasal 25 

 

(1) Kewenangan berdasarkan program pemerintah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, meliputi: 

a. Pemberian pelayanan alat kontrasepsi dalam rahim dan alat 

kontrasepsi bawah kulit. 

b. Asuhan antenatal terintegrasi dengan intervensi khusus penyakit 

tertentu. 

c. Penanganan bayi dan anak balita sakit sesuai dengan pedoman 

yang ditetapkan. 

d. Pemberian imunisasi rutin dan tambahan sesuai program 

pemerintah. 

e. Melakukan pembinaan peran serta masyarakat di bidang kesehatan 

ibu dan anak, anak usia sekolah dan remaja, dan penyehatan 

lingkungan. 

f. Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, anak pra sekolah 

dan anak sekolah. 
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g. Melaksanakan deteksi dini, merujuk, dan memberikan penyuluhan 

terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk pemberian 

kondom, dan penyakit lainnya. 

h. Pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat 

 

Adiktif lainnya (NAPZA) melalui informasi dan edukasi. 

 

i. Pelaksanakan pelayanan kebidanan komunitas. 

 

(2) Kebutuhan dan penyediaan obat, vaksin, dan/atau kebutuhan logistik 

lainnya dalam pelaksanaan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 


