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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kehamilan  

1. Pengertian 

Kehamilan adalah proses ovulasi, bertemunya 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 terjadinya pembuahan/fertilisasi, 

pembelahan sel (zigot), nidasi/implantasi zigot hingga pertumbuhan dan 

perkembangan zigot-embrio-janin menjadi bakal individu baru (Sukarni 2013, 

hal 65). 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari dua pengertian diatas, kehamilan adalah 

proses pembuahan yang dimulai dari bertemunya sel spermatozoa lalu 

terjadinya pembelahan sel, penempelan (implantasi) hingga menjadi sebuah 

hasil konsepsi perkembangan menjadi bakal individu baru.  

Peristiwa prinsip pada terjadinya kehamilan menurut Sukarni, 2013 hal 65 

antara lain : 

a. Pembuahan/fertilisasi: bertemunya sel telur/ovum wanita dengan sel benih 

/spermatozoa pria. 

b. Pembelahan sel (zigot) hasil pembuahan tersebut 
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c. Nidasi/implantasi zigot tersebut pada dinding saluran reproduksi (pada 

keadaan normal : implantasi pada lapisan endometrium dinding kavum 

uteri). 

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

individu baru. Kehamilan dipengaruhi berbagai hormon : estrogen, 

progesteron, human chorionic gonadotropin, human somatomammotropin, 

prolactin. Human Chorionic Gonadotropin (hCG) adalah hormon aktif 

khusus yang berperan selama awal masa kehamilan, berfluktuasi kadarnya 

selama kehamilan. Terjadi perubahan juga pada anatomi dan fisiologi 

organ-organ sistem reproduksi dan organ-organ sistem tubuh lainnya, yang 

dipengaruhi terutama oleh perubahan keseimbangan hormonal tersebut  

2. Tanda-Tanda Kehamilan 

a. Tanda Tidak Pasti 

1) Amenorhea 

Bila Seorang Wanita dalam masa mampu hamil, apabila sudah 

kawin mengeluh terlambat haid, maka pikirkan bahwa dia hamil, 

meskipun keadaan stres, obat-obatan, penyakit kronis dapat pula 

mengakibatkan terlambat haid (Kusmiyati, 2009 hal 93). 
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2) Mual dan Muntah  

Morning Sickness sering muncul di pagi hari, mual dan muntah 

sering diperberat  oleh makanan yang baunya menusuk dan juga oleh 

emosi yang tidak stabil. Untuk mengatasiya perlu mudah  makanan yang 

mudah dicerna dan memberitahu ibu bahwa ini masih dalam keadaan 

batas normal hamil (Kusmiyati, 2009 hal 94). 

3) Mastodinia  

Mastodina adalah rasa kencang dan sakit pada payudara 

disebabkan payudara membesar (Kusmiyati, 2009 hal 94). 

4) Quickening 

Quickening adalah persepsi gerakan janin pertama, biasanya 

disadari oleh wanita pad kehamilan 18-20 minggu (Kusmiyati, 2009 hal 

94). 

5) Keluhan Kencing  

Frekuensi kencing bertambah dan sering kencing malam, 

disebabkan karena desakan uterus yang membesar dan tarikan oleh 

uterus ke kranial (Kusmiyati, 2009 hal 94). 

6) Konstipasi   

Terjadi karena efek relaksasi progesterone atau dapat juga   karena 

perubahan pola makan (Kusmiyati, 2009 hal 94). 



15 
 

 
 

Asuhan Kebidanan Berkelanjutan..., Rananda Waskita Bunga, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2019 
 
 

7) Perubahan Berat Badan 

Pada kehamilan 2-3 bulan sering terjadi penurunan berat badan, 

karena nafsu makan menurun dan muntah-muntah. Pada bulan 

selanjutnya berat badan akan selalu meningkat sampai stabil menjelang 

aterm (Kusmiyati, 2009 hal 94). 

8) Perubahan Temperatur Basal  

Kenaikan temperatur basal lebih dari 3 minggu biasanya 

merupakan tanda telah terjadinya kehamilan (Kusmiyati, 2009 hal 94).  

9) Perubahan Warna Kulit  

Perubahan ini antara lain cloaasma, yaitu warna kulit yang 

kehitam-hitaman pada dahi, punggung hidung dan kulit daerah tulang 

pipi, terutama pada wanita dengan warna kulit tua. 

Biasanya muncul kehamilan 16 minggu. Pada daerah areola dan putting 

payudara, warna kulit menjadi lebih hitam. Perubahan-perubahan ini 

disebabkan oleh stimulasi SMH (Melanocyte Stimulating Hormon). 

Pada kulit daerah abdomen dan payudara dapat mengalami perubahan 

yang disebut strie gravidarum yaitu perubahan warna seperti jaringan 

parut (Kusmiyati, hal 94). 
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10) Perubahan Payudara 

Akibat stimulasi prolactin dan HPL, payudara mensekresi 

kolostrum, biasanya setelah kehamilan lebih dari 16 minggu 

(Kusmiyati, 2009 hal 94). 

11) Perubahan Pada Uterus  

Uterus mengalami perubahan pada ukuran, bentuk, dan 

konsistensi. Teraba Ballottement, tanda ini muncul pada minggu ke 16-

20, setelah rongga rahim mengalami oblitersi dan cairan amnion cukup 

banyak (Kusmiyati, 2009 hal 94). 

12) Tanda Piskacek’s  

Pembesaran uterus asimetris akibat implantasi pada area kornu. 

Terjadi pada minggu ke-8 hingga hingga ke-10 (Varney, 2010 hal 188). 

13) Perubahan-Perubahan Pada Serviks 

a) Tanda Hegar 

Di temukan di serviks dan isthmus uteri yang lunak pada 

pemeriksaan bimanual saat usia kehamilan 4 sampai 6 minggu 

(Kusmiyati, 2009 hal 95). 

b) Tanda Goodell’s  

Pelunakan serviks (Varney, 2010 hal 188). 
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c) Tanda Chadwick 

Perubahan warna vulva dan mukosa vagina menjadi agak biru atau 

ungu, termasuk pada porsio serviks (Varney, 2010 hal 188). 

d) Tanda Mc Donald 

Fundus Uteri dan serviks bisa dengan mudah di fleksikan satu 

sama lain dan tergantung pada lunak atau tidaknya jaringan 

(Kusmiyati,2009 hal 96). 

e) Terjadi Pembesaran Abdomen 

Pembesaran perut menjadi nyata setelah minggu ke-16, karena 

pada saat itu uterus telah keluar dari rongga pelvis dan menjadi 

organ rongga perut (Kusmiyati,2009 hal 96). 

f) Kontraksi Uterus 

Tanda ini muncul belakangan dan pasien mengeluh perutnya 

kencang, tetapi tidak disertai rasa sakit (Kusmiyati, 2009 hal 97). 

b. Tanda Pasti Kehamilan 

1) Denyut Jantung Janin (DJJ) 

Dapat didengar dengan stetoskop linec pada minggu 17-18. 

Dengan stetoskop ultrasonic (Doppler), DJJ dapat didengar lebih awal 

lagi, sekitar minggu ke-12 (Kusmiyati, 2009  hal 97). 
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2) Palpasi  

Yang harus ditemukan adalah biasanya menjadi jelas setelah 

minggu ke-22. Gerakan janin dapat dirasakan dengan jelas setelah 

minggu 24. (Kusmiyati, 2009 hal 93). 

c. Tanda Mungkin 

1) Amenorea  

Pada wanita hamil terjadi konsepsi dan nidasi yang menyebabkan 

tidak terjadi pembentukan folikel de graff dan ovulasi. Hal ini 

menyebabkan terjadinya amenorea pada seorang wanita yang sedang 

hamil. Dengan mengetahui hari pertama haid terakhir (HPHT) dengan 

perhitungan Neagle dapat ditentukan hari perkiraan persalinan 

(Manuaba, 2010 hal 107). 

2) Mual dan Muntah  

Pengaruh estrogen dan progesterone menyebabkan pengeluaran 

asam lambung yang berlebihan. Mual dan muntah di pagi hari disebut 

morning sickness. Dalam batas yang fisiologis keadaan ini dapat 

diatasi. Akibat mual dan muntah nafsu makan berkurang (Manuaba, 

2010 hal 107). 
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3) Ngidam  

Wanita hamil yang menginginkan makanan tertentu, keinginan 

yang demikian disebut ngidam (Manuaba, 2010 hal 107). 

4) Payudara Tegang  

Hormone estrogen, progesterone dan somamotrofin dapat 

berpengaruh menimbulkan deposit lemak, air, dan garam pada 

payudara. Payudara membesar dan tegang. Ujung saraf tertekan 

menyebabkan rasa sakit terutama pada hamil pertama (Manuaba 2010, 

hal 107). 

5) Sering Miksi (Sering BAK) 

Desakan rahim kedepan menyebabkan kandung kemih cepat terasa 

penuh dan sering miksi. Pada triwulan kedua, gejala ini sudah 

menghilang (Manuaba 2010, hal 107). 

3. Ketidaknyamanan Kehamilan Dan Cara Mengatasi  

Tabel 2.1 Ketidaknyamanan Kehamilan 

 Dasar Anatomis Fisiologis Cara Mencegah Tanda Bahaya 

Kelelahan 
selama TM 
I 

Berhubungan dengan 
penurunan laju metabolisme 
basal pada awal kehamilan 

Memberitahu ibu bahwa 
ini normal dalam 
kehamilan, Anjurkan ibu 
untuk sering beristirahat 

Tanda gejala anemia, 
Ketidakmampuan 
untuk melakukan 
kegiatan sehari-hari 
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Keputihan 
TM I, II, III 

Peningkatan produksi lendir 
dan kelenjar endoservikal 
akibat peningkatan kadar 
estrogen 

Menjaga kebersihan 
mandi, menghindari 
pencucian vagina 
menggunakan sabun, 
menggunakan pakaian 
dalam bahan katun 

Sangat banyak 
berbau warna 
kuning/abu-abu, 
pengeluaran 
cairan(selaput 
ketuban pecah), 
perdarahan 
pervaginam 

Ngidam  Presepsi ibu hamil untuk 
mengurangi rasa mual muntah 

Tidak seharusnya 
menimbulkan 
kekhawatiran asalkan 
cukup bergizi 

Pertambahan BB 
yang tidak memadai, 
kehilangan BB, 
Tanda kurang 
gizi(malnutrisi) 

Sering 
buang air 
kecil TM I 
& III 

Tekanan uterus pada kandung 
kemih 

Kosongkan saat terasa 
dorongan air kencing, 
perbanyak minum pada 
siang hari, jangan kurangi 
minum 

 

Rasa mual 
muntah 

Peningkatan kadar hCG, 
perubahan dalam metabolisme, 
karbohidrat berlebihan 

Makan sedikit tapi sering, 
hindari bau atau faktor 
penyebab, duduk tegak 
setiap kali selesai makan 

Hipermesis 
gravidarum, 
Pertambahan BB 
yang tidak memadai, 
Kehilangan BB 

Cloasma 
TM II 
Strie 
Gravidarum 

Genetis, Peningkatan kadar 
estrogen dan progesterone 
Terdiri dari arteriola tengah 
dengan radiasi cabang kapiler 
yang menyebar, yang paling 
jelas 

Hindari sinar matahari 
berlebihan selama hamil 
Gunakan pakaian yang 
menopang payudara dan 
abdomen 

 

Sesak nafas 
TM II & III 

Peningkatan kadar 
progesterone yang 
berpengaruh langsung pada 
pusat pernafasan untuk 
menurunkan kadar CO2 serta 
meningkatkan kadar O2. 

Memberitahu penyebab 
fisiologis, Latihan senam 
hamil, Tidur dengan 
bantal ditinggikan 

Pernafasan cepat 
tanpa demam, 
Exacerbasi 
(memburuknya) 
asma 

Pusing TM 
II & III 

Sakit kepala pada triwulan 
terakhir dapat merupakan 
gejala preeclampsia 

Bangun secara perlahan 
setelah istirahat, Hindari 
berdiri terlalu lama, 
Hindari berbaring dalam 
posisi terlentang 

Jika kehilangan 
kesadaran atau 
terjatuh tanda-tanda 
atau gejala anemis 

           Sumber : (Kusmiyati, 2009 hal 123). 

4. Komplikasi pada Kehamilan 
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a. Abortus  

Abortus adalah pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di 

luar kandungan. Jenis abortus terdiri dari :  

1) Abortus Iminnesns 

Abortus imminens adalah keadaan dimana perdarahan berasal 

dari intra uterin yang timbul sebelum umur kehamilan lengkap 20 

minggu, tanpa pengeluaran hasil konsepsi (Maryunani, hal 122). 

2) Abortus Insipiens 

Abortus insipiens adalah abortus yang sedang mengancam yang 

ditandai dengan serviks telah mendatar dan ostium uteri telah 

membuka, akan tetapi hasil konsepsi masih dalam kavum uteri dan 

dalam proses pengeluaran (Maryunani, hal 123). 

3) Abortus Incomplit 

Abortus incomplit adalah dimana bagian hasil konsepsi telah 

keluar dari kavum uteri dan masih ada yang tertinggal (Maryunani, 

2013 hal 123). 

4) Abortus kompletus 

Abortus kompletus adalah seluruh hasil konsepsi telah keluar 

dari cavum uteri pada kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat 

janin kurang dari 500 gram (Maryunani, 2013 hal 124). 
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5) Abortus Habitualis 

Abortus habitualis adalah suatu keadaan dimana penderita 

mengalami keguguran berturut-turut 3 kali atau lebih (Maryunani, 

2013 hal 125). 

b. Plasenta Previa 

Plasenta yang berimplantasi pada segmen bawah rahim sehingga 

menutupi seluruh atau sebagian dari ostium uteri internum (Maryunani, 

2013 hal 136). 

c. Rupture uteri 

Rupture uteri adalah robekan dinding rahim akibat di lampauinya daya 

renggang miometrium (Maryunani, 2013 hal 146). 

d. Retensio Plasenta  

Bila plasenta tidak lepas atau keluar lebih dari 30 menit setelah 

persalinan (Maryunani, 2013 hal 160). 

e. Inversio Uteri 

Keadaan dimana lapisan dalam uterus (endometrium) turun dan keluar 

lewat ostium uteri (Maryunani, 2013 hal 162). 
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5. Antenatal Care 

a. Pengertian 

Kunjungan dijadwalkan tiap 4 minggu sampai umur kehamilan 28 

minggu. Selanjutnya tiap 2 minggu sampai umur kehamilan 28 minggu. 

Selanjutnnya tiap 2 minggu sampai umur kehamilan 36 minggu dan 

seterusnya tiap minggu sampai bersalin. 

b. Tujuan ANC : 

1) Menjaga kesehatan fisik dan mental ibu dan bayi dengan pendidikan,                     

nutrisi, kebersihan diri, dan proses kelahiran bayi. 

2) Mendeteksi dan mentalaksanakan komplikasi medis, bedah, atau 

obstetri selama kehamilan. 

3) Mengembangkan persiapan persalinan serta kesiapan menghadapi   

komplikasi. 

4) Membantu menyiapkan ibu untuk menyusui, menjalankan nifas 

normal dan merawat anak secara fisik, psikologis dan sosial. 

 Menurut (Sulistyawati, 2011 hal 5) Asuhan Kebidanan tiap trimester   

adalah : 

1) Trimester I 

a) Menjalin hubungan saling percaya 
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Ini merupakan langkah awal namun akan sangat  menentukan 

kualitas asuhan diwaktu-watu berikutnya. Hubungan saling 

percaya antara pasien dan bidan mutlak harus dapat dipenuhi 

sehingga informasi dan penatalaksanaan yang diberikan oleh 

bidan sesuai dengan data yang di sampaikan pasien secara benar 

(Sulityawati, 2011 hal 5). 

b) Deteksi Masalah 

Pada tahap awal  pemberian asuhan bidan melaukan deteksi 

kemungkinan  masalah atau komplikasi yang muncul dengan 

melakuan penapisan-penapisan. Beberapa diantaranya adalah 

penapisan kelainan bentuk panggul pada pasien dengan tinggi 

badan kurang dari 145 cm, Pre-eklampsi, hipertensi dalam 

kehamilan, infeksi (Sulistyawati, hal 5). 

c)  Mencegah Masalah (TT dan Anemia) 

Pencegahan masalah anemia merupakan prioritas  pertama yang 

harus dilakukan oleh bidan karena anemia merupakan penyebab 

utama perdarahan postpartum. Berdasarkan data Departemen 

Kesehatan, penyebab kematian ibu terbanyak di Indonesia adalah 

perdarahan.Selain anemia bidan juga harus melakukan 

pencegahan penyakit tetanus neonatorum karena penyakit ini 
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memberikan peran yang cukup besar dalam menyebabkan 

kematian bayi (Sulistyawati, 2011 hal 6). 

d) Persiapan persalinan dan komplikasi 

Meskipun proses persalinan masih cukup lama, namun bidan 

harus tetap menyampaikan informasi ini seawal mungkin sehingga 

pasien dan keluarga sudah mempunyai gambaran mengenai apa 

yang telah direncanakan. Selain itu untuk memberdayakan pasien 

dan keluarga dapat ikut aktif dalam pemantauan perjalanan 

kehamilannya (Sulistyawati, 2011 hal 6). 

  e) Perilaku sehat (Gizi bumil, Latihan Senam, Kebersihan, Istirahat ) 

Bidan perlu mnyampaikan materi perilaku hidup sehat secara 

terperinci karena sangat menentukan kualitas kesehatan ibu hamil  

(Sulistyawati, hal 6). 

2) Trimester II 

 Pada trimester II ini bidan memberikan informasi yang berkaitan  

dengan Pre-eklamsi ringan. Bidan mengajak pasien untuk aktif dalam 

memantau kemungkinan gejala-gejala pre-eklamsi ringan dalam 

kehamilannya sehingga timbul tanggung jawab bagi pasien untuk 

mempertahankan kesehatannya secara mandiri (Sulistywati, 2011 hal 

6). 
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3) Trimester III 

a) Gemeli 

Pada usia kehamilan ini informasi yang perlu di sampaikan adalah 

hasil pemeriksaan kesejahteraan janin dalam kandungan, salah 

satunya adalah janin tunggal atau gemeli, informasi tersebut akan 

mengurangi beberapa kekhawatiran ibu yang berkaitan dengan 

janin (Sulistywati, 2011 hal 6). 

b) Letak  

Gambaran persalinan yang akan dilalui merupakan salah satu hal 

yang dikhawatirkan oleh ibu pada akhir masa kehamilan. 

Informasi mengenai kepastian letak dan posisi janin akan 

mengurangi kecemasan ibu. Ibu akan lebih siap jika diberikan 

gambaran mengenai proses persalinan secara lengkap 

(Sulistyawati, 2011 hal 7). 

6. Menurut (Sulistyawati 2011 hal 4) Standar pemeriksaan ibu hamil adalah : 

a. Timbang berat badan 

b. Ukur tekanan darah 

c. Ukur tinggi fundus uteri (TFU) 

d. Imunisasi TT (Tettanus Toxoid) 

e. Pemberian Tablet Besi (minimal 90 tablet selama kehamilan) 
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f. Tes terhadap PMS (Penyakit Menular Seksual) 

7. Temu wicara dalam persiapan rujukan rujukan Standar Minimal Kunjungan 

Kehamilan 

a. 1 kali pada trimester I  

Sebelum minggu ke-14.  

b. 1 kali pada trimester II 

Sebelum minggu ke-28. 

c. 2 kali pada trimester III 

Antara minggu 28-36. 

(Hani, 2010 hal 9) 

B. Persalinan 

1. Pengertian 

Persalinan adalah proses dimana bayi, plasenta dan selaput 

ketuban   keluar dari uterus ibu. Persalinan dianggap normal jika 

prosesnya terjadi pada usia kehamilan cukup bulan (setelah 37 minggu) 

tanpa disertai penyulit persalinan dimulai (inpartu) sejak uterus 

berkontraksi dan menyebabkan perubahan serviks (membuka dan 

menipis) dan berakhir dengan lahirnya plasenta secara lengkap. Ibu belum 

dapat dikategorikan inpartu jika kontraksi uterus tidak mengakibatkan 

perubahan atau pembukaan serviks (JNPKR, 2014 hal 37). Persalinan 
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adalah proses dimana bayi, plasenta dan selaput ketuban keluar dari uterus 

ibu. Persalinan disebut normal apabila prosesnya terjadi pada usia cukup 

bulan (setelah 37 minggu) tanpa disertai adanya penyulit atau tanpa 

bantuan (Johariyah, 2012 hal 1). 

Dari dua pengertian diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan persalinan 

adalah suatu proses keluarnya bayi, plasenta, selaput ketuban keluar dari 

uterus ibu normalnya usia kehamilan cukup bulan (37 minggu) tanpa 

disertai penyulit persalinan. 

Menurut johariyah, 2012 hal 1) bentuk persalinan berdasarkan definisi 

adalah sebagai berikut: 

a) Persalinan spontan 

Bila persalinan seluruhnya berlangsung   dengan kekuatan ibu sendiri. 

b) Persalinan buatan 

Bila proses persalinan dengan bantuan tenaga dari luar. 

c) Persalinan Anjuran 

Bila kekuatan yang diperlukan untuk persalinan ditimbulkan dari luar 

dengan jalan rangsangan.  

1) Persalinan buatan (Seksio sesaria) 

Suatu persalinan buatan, dimana janin dilahirkan melalui suatu insisi 

pada dinding perut dan dinding rahim dengan syarat rahim dalam 
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keadaan utuh serta berat janin di atas 500. Pada indikasi ibu adalah 

panggul sempit absolut, jalan lahir yang menimbulkan obstruksi, 

stenosis serviks/vagina, plasenta previa, disproporsi sepalopelvik, 

rupture uteri membakat. Sementara indikasi pada janin yaitu kelainan 

letak, gawat janin. Pada umumnya section caesaria tidak dilakukan 

pada janin mati, syok, anemia berat, kelainan konginetal 

(Prawirohardjo, 2010 hal 133).  

2. Tanda-Tanda dimulainya proses persalinan : 

a. Terjadinya His Persalinan 

b. Pengeluaran Lendir dengan Darah 

c. Pengeluaran Cairan 

d. Hasil yang didapatkan pemeriksaan dalam (Sondakh, 2013 hal 3). 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jalannya proses persalinan 

adalah penumpang (passanger), jalan lahir (passage), kekuatan 

(power), posisi ibu (positioning) dan respon psikologis (psychology 

respons) (Sondakh,  2013 hal 4). 

 

 

 



30 
 

 
 

Asuhan Kebidanan Berkelanjutan..., Rananda Waskita Bunga, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2019 
 
 

3. Mekanisme Persalinan Menurut Sukarni, 2013 hal 200 antara lain :  

Gerakan utama kepala janin pada proses persalinan: 

a. Engagement 

Pada minggu-minggu akhir kehamilan atau pada saat persalinan 

dimulai kepala masuk lewat PAP. Masuknya kepala : 

1) Pada primi terjadi pada bulan terakhir kehamilan 

2) Pada multi terjadi pada permulaan persalinan 

Kepala masuk pintu atas panggul dengan sumbu kepala janin dapat 

tegak lurus dengan pintu atas panggul. 

b. Flexion (fleksi) 

Kepala janin fleksi, dagu menempel ke toraks , posisi kepala berubah 

dari diameter oksipito-frontalis (puncak kepala) menjadi diameter 

suboksipito bregmatikus (belakang kepala). Dengan majunya kepala 

fleksi bertambah ukuran yang melalui jalan lahir lebih kecil. 

c. Descent 

Kepala turun kedalam rongga panggul, akibat tekanan langsung dari 

his dari daerah fundus kea rah daerah bokong, tekanan dari cairan 

amnion, kontraksi otot dinding perut dan diafragma (mengejan), dan 

badan janin terjadi ekstensi dan menegang. 
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d. Internal rotation (putar paksi dalam) 

Rotasi interna (putar paksi dalam) selalu disertai turunnya kepala, 

putaran ubun-ubun kecil kea rah depan (kebawah simfisis pubis), 

membawa kepala melewati distansia interspinarum dengan diameter 

biparetalis. 

e. Extension (ekstensi) 

Dengan kontraksi yang benar dan adekuat kepala makin turun dan 

menyebabkan perineum distensi. Pada saat ini kepala berada di 

simfisis dan dalam keadaan begini kontraksi perut ibu yang kuat 

mendorong kepala ekspulsi dan melewati intoitus vagina. 

f. External rotation (putar paksi luar)  

Setelah seluruh kepala sudah lahir terjadi putaran ke posisi pada saat 

engangement (peinipisan). 

g. Expulsion 

Setelah putaran putar paksi luar bahu depan dibawah simpfisis menjadi 

hipomoklion kelahiran bahu belakang, bahu depan menyusul lahir, 

diikuti dengan seluruh badan, lengan dan tungkai kaki. 

4. Pembagian kala pada persalinan :  

 Partus dibagi menjadi 4 kala. Pada kala I yang dinamakan kala 

pembukaan, serviks membuka sampai terjadi pembukaann 10 cm. Kala II 
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disebut pula kala pengeluaran, oleh karena berkat kekuatan his dan 

kekuatan ibu mengedan janin didorong keluar sampai lahir. Dalam kala III 

plasenta terlepas dari dinding uterus dan dilahirkan. Kala IV mulai dari 

lahirnya plasenta dan lamanya 1 jam. 

a. Kala I 

Kala I adalah mengawasi inpartu sebaik-baiknya serta menanamkan 

semangat kepada wanita tersebut bahwa proses persalinan adalah 

fisiologis (Mochtar, 2012 hal 71-73). Dimulai pada saat timbul his dan 

keluar lendir bersemu darah. Lendir yang bersemu darah ini berasal 

dari lendir kanalis servikalis karena serviks mulai membuka atau 

mendatar, sedangkan darahnnya berasal dari pembuluh-pembuluh 

kapiler yang berada di sekitar kanalis servikalis itu pecah karena 

pergeseran-pergeseran ketika serviks membuka. Penipisan dan 

pendataran serviks serviks terjadi dalam saat yang sama pada 

pembukaan. Ketuban akan pecah sendiri ketika pembukaan telah 

lengkap. Bila ketuban pecah sebelum mencapai pembukaan 5 cm, 

disebut ketuban pecah dini. Kala I selesai apabila pembukaan serviks 

uteri telah lengkap. Pada primigravida kala I berlangsung kira-kira 13 

jam, sedangkan pada multipara kira-kira 7 jam. Asuhan yang diberikan 

memantau tinggi fundus, memantau kontraksi uterus, memantau denyut 
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jantung janin. Menentukan presentasi, menentukan penurunan bagian 

terbawah janin, periksa dalam (JNPKR, hal 40).  

b. Kala II 

His menjadi lebih kuat dan lebih cepat, kira-kira sampai 3 menit 

sekali. Karena biasanya dalam hal ini kepala janin sudah masuk di 

ruang panggul, maka pada his dirasakan tekanan pada otot-otot dasar 

panggul, yang secara reflektoris menimbulkan rasa mengedan. Tekanan 

kepada rectum dan hendak buang air besar. Kemudian perineum mulai 

menonjol dan menjadi lebar dengan anus membuka. Labia mulai 

membuka dan tidak lama kemudian kepala janin tampak dalam vulva 

pada waktu his. Bila dasar panggul sudah lebih berelaksasi, kepala 

janin tidak masuk lagi diluar his, dan dengan his kekuatan mengedan 

maksimal kepala janin dilahirkan dengan suboksiput dibawah simfisis 

dan dah, muka, dan dagu meleawati perineum. Setelah istirahat 

sebentar, his mulai lagi untuk mengeluarkan badan dan anggota bayi. 

Pada primigravida Kala II berlangsung rata-rata 1 ½ jam pada 

multigravida rata-rata ½jam. 

c. Kala III 

Kala III adalah dimulai dari setelah lahirnya bayi lahir sampai lahirnya 

plasenta proses ini berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Menurut 
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(Sulistyawati, 2010 hal 7) tanda- tanda pengeluaran plasenta antara lain 

: 

a) Uterus globuler 

b) Ada semburan darah tiba-tiba dari vulva 

c) Tali pusat memanjang 

d. Kala IV 

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

lahir untuk mengamati keadaan ibu, terutama terhadap bahaya 

perdarahan post partum. Lamanya persalinan pada primi 14 ⅟4 jam dan 

multi 7 ⅟4 jam. Setelah plasenta lahir hendaknya plasenta diperiksa 

lengkap atautidak, bila darah yang keluar melebihi 500 cc menandakan 

adanya perdarahan postpartum, bila fundus uteri naik dan terus 

mengembang, perlu dipikirkan adanya perdarahan akibat atonia uteri 

(Prawirohardjo, 2010). 

5. Komplikasi Pada Persalinan 

a. Atonia Uteri 

Atonia uteri adalah kondisi kegagalan uterus dalam berkontraksi 

dengan baik setelah persalinan. Atonia dapat terjadi pada gemelli, 

makrosomia, polihidramnion, umur yang muda atau terlalu tua, 

multipara dengan jarak kelahiran pendek, partus lama, malnutrisi, 
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penanganan yang salah dalam usaha melahirkan plasenta (Sukarni, 2013 

hal 243). 

b. Infeksi Intra Partum  

Infeksi intra partum adalah infeksi yang terjadi dalam persalinan. 

Infeksi dapat juga terjadi sebelum persalinan berupa korioamnionitis. 

Factor presdiposisi distosia, pemeriksaan dalam lebih dari 2 kali, 

keadaan umum lemah, ketuban pecah dini, servisitis, vaginitis (Sukarni, 

2013 hal 248). 

c. Perdarahan Pasca Persalinan 

Perdarahan pasca persalinan adalah kehilangan darah melebihi 500 ml 

yang terjadi setelah bayi lahir. Penyebab perdarahan antara lain atonia 

uteri, rupture uteri, dan gangguan system pembekuan darah (Sukarni, 

2013 hal 249). 

d. Ketuban Pecah Dini (KPD) 

Ketuban pecah dini adalah pecahnya selaput ketuban sebelum ada 

tanda-tanda persalinan. Factor presdisposisi adalah infeksi genetalia, 

serviks inkompeten, gemelli, hidramnion, kehamilan preterm, 

disproporsi sefalopelvik (Sukarni, 2013 hal 251). 
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e. Kehamilan Ganda 

Kehamilan kembar adalah kehamilan dua janin atau lebih. Factor 

presdisposisi umur, psritsd, frekuensi kehamilan kembar juga meningkat 

dengan paritas ibu (Sukarni, 2013 hal 253). 

f. Prolaps Tali Pusar 

Prolapse tali pusat adalah tali pusat berada di samping atau melewati 

bagian terendah janin di dalam jalan lahir setelah ketuban pecah. 

Penyebab antara lain letak lintang, letak sungsang yang terutama 

presentasi bokong kaki, disproporssi sefalopelvik, prematuritas 

(Sukarni, 2013 hal 255). 

g. Fetal Distres 

Fetal distress adalah terjadi jika janin tidak menerima oksigen cukup. 

Adapun janin yang berisiko tinggi untuk mengalami kegawatan, anatara 

lain : janin yang pertumbuhannya terhambat, janin dari ibu dengan 

diabetes atau postmatur, janin dengan malpresentasi janin dan adanya 

kelainan bawaan atau infeksi. Selain itu, gawat janin juga dapat terjadi 

pada saat persalinan, seperti pada persalinan yang berlangsung lama, 

induksi persalinan dengan oksitosin, ada perdarahan atau infeksi 

(Sulistyawati,2009 hal 260). Risiko komplikasi yang terjadi yaitu 

kematian janin, perdarahan intracranial, hipoksia dan hipoglikemi. 
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Intervensi : 

1) Monitor presentasi dan posisi janin 

2) Observasi djj 

3) Lakukan pemeriksaan pervaginam untuk pembuktian adanya 

prolapse 

4) Pertahankan bedrest total 

5) Hindari kompresi atau penekanan tali pusat dengan meninggikan 

bagian presentasi sampai melahirkan atau posisi kneechest atau 

tendelenburg, pasang dower kateter, masukan cairan NaCl 0,9 %.  

6) Monitor tanda-tanda ketuban pecah dini, pembukaan, tanda-tanda 

CPD dan presentasi. 

7) Persiapan tindakan SC 

8) Lakukan pemeriksaan vagina secara steril, bila tali pusat keluar 

pertahankan posisi tangan untuk menahan penekanan kepala sampai 

dilakukan SC. 

h. Oligohidramnion 

Oligohidramnion adalah jumlah cairan amnion kurang dari normal 

menyebabkan peningkatan mortalitas perinatal (Varney, 2010 hal 298). 

Etiologi dari oligohidramnion ketuban pecah dini, penyakit virus. 
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Sementara komplikasi adalah hipoksia janin, cairan bercampur 

meconium dan aspirasi meconium.  

Menurut Varney 2010, hal 199 tanda gejala oligohidramnion antara 

lain : 

1) Tinggi fundus dibawah normal 

2) Molase uterus di sekelilingi janin 

3) Garis batas janin mudah ditentukan pada abdomen 

4) Tidak teraba ballottement janin 

5) Ibu kurang merasakan gerakan janin 

6) Deselerasi variabel DJJ multiple 

C. Nifas 

1. Pengertian 

Menurut (Coad dan Dustall, 2006) Masa Nifas (puerperium) adalah 

periode pemulihan segera setelah lahirnya bayi dan plasenta serta 

mencerminkan keadaan fisiologis ibu, terutama system reproduksi 

kembali mendekati keadaan sebelum hamil. Periode ini berlangsung enam 

minggu atau berakhir saat kembalinya kesuburan (Marliandani, 2015 hal 

2). Masa nifas adalah masa dimana tubuh ibu melakukan adaptasi masa 

persalinan (Astuti, 2015 hal 6). Dari dua kesimpulan diatas dapat 
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disimpulkan masa nifas adalah pemulihan atau adaptasi organ reproduksi 

kembali mendekati sebelum hamil. 

2. Tahapan Masa Nifas menurut Marliandani, 2015 hal 3 adalah : 

a. Puerperium Dini  

Beberapa jam setelah persalinan, ibu dianjurkan segera bergerak dan 

turun dari tempat tidur. 

b. Puerperium Intermedial  

Suatu masa yakni kepulihan menyeluruh dari organ-organ reproduksi 

internal maupun eksternal selama kurang lebih 6-8 minggu. 

c. Remote puerperium 

d. Waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat kembali dalam keadaan 

sempurna terutama bila ibu selama hamil atau persalinan mengalami 

komplikasi. 

3. Kunjungan Pada Masa Nifas menurut Marliandani, 2015 hal 4 adalah : 

a. Kunjungan Pertama 6-8 jam Setelah Persalinan yang bertujuan untuk : 

1) Mencegah perdarahan pada masa nifa karena atonia uteri 

2) Mendeteksi dan perawatan penyebab lain perdarahan serta 

melakukan rujukan bila perdarahan berlanjut 

3) Memberikan konseling pada ibu dan keluarga tentang cara 

mencegah perdarahan yang disebabkan karena atonia uteri 
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4) Konseling tentang pemberian ASI awal 

5) Mengajarkan cara mempererat hubungan anatara ibu dan bayi baru 

lahir (bounding attachment) 

6) Menjaga bayi tetap sehat melalui pencegahan hipotermia 

7) Setelah bidan melakukan pertolongan persalinan maka bidan harus 

menjaga ibu dan bayi untuk dua jam pertama setelah kelahiran atau 

sampai keadaan ibu dan bayi baru lahir dalam keadaan baik. 

b. Kunjungan kedua, enam hari setelah persalinan, yang bertujuan untuk: 

1) Memastikan proses involusi uterus berjalan dengan normal, uterus 

berkontraksi dengan baik, tinggi fundus uteri (TFU) di bawah 

umbilicus, tidak ada perdarahan abnormal. 

2) Menilai adanya demam, tanda-tanda infeksi, atau perdarahan 

abnormal. 

3) Memastikan ibu mendapat istirahat yang cukup 

4) Memastikan ibu mendapat makanan yang bergizi dan cukup 

cairan. 

5) Memastikan ibu menyusui dengan baik dan benar serta tidak ada 

tanda-tanda adanya penyulit. 

6) Memberikan konseling tentang perawatan bayi baru lahir 
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c. Kunjungan ketiga, dua minggu setelah persalinan, yang bertujuan 

sama dengan asuhan yang diberikan pada kuunjungan enam hari 

postpartum. 

d. Kunjungan keempat, enam minggu setelah persalinan, yang bertujuan 

untuk : 

1) Menanyakan penyulit-penyulit yang dialami ibu selama masa 

nifas. 

2) Memberikan konseling KB secara dini  

4. Perubahan Fisik Ibu Nifas menurut Marliandani, 2015 hal 12 adalah : 

a. Uterus  

1) Iskemia mioetrium  

2) Atrofi jaringan 

3) Autolisis  

4) Efek Oksitosin 

b. Lochea  

1) Lochea Rubra 

Timbul pada hari ke 1-2 postpartum, berisi darah segar bercampur 

sel desidua, verniks kaseosa, lanugo, sisa meconium, sisa selaput 

ketuban, dan sisa darah. 
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2) Lochea Sanguinolenta 

Timbul pada hari ke 3-7 postpartum, berupa sisa darah bercampur 

lendir. 

3) Lochea Serosa 

Lochea serosa merupakan cairan berwarna agak kuning berisi 

leukosit dan robekan laserasi plasenta, timbul setelah satu minggu 

postpartum. 

4) Lochea Alba 

Timbul setelah dua minggu postpartum dan hanya merupakan 

cairan putih. 

c. Genetalia eksterna, Vagina, daan Perinium 

Selama proses persalinan, vulva dan vagina mengalami penekanan 

serta peregangan beberapa hari setelah persalinan, kedua organ tetap 

dalam keadaan kendur. Perubahan perineum pasca persalinan terjadi 

pada saat perineum mengalami robekan (Marliandiani, 2015 hal 12). 

d. Perubahan Sistem Pencernaan 

Beberapa hal yang berkaitan dengan perubahan pada sistem         

pencernaan antara lain : 

1) Nafsu Makan 

2) Motilitas 

3) Pengosongan Usus 
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Beberapa cara agar ibu dapat buang air besar kembali secara teratur, 

antara lain : 

1) Pengaturan diet atau menu makan yang mengandung serat tinggi 

2) Pemberian cairan yang cukup, minimal 8 gelas per hari 

3) Pengetahuan tentang pola eliminasi pasca melahirkan 

4) Pengetahuan tentang perawatan luka jalan lahir 

5) Melakukan mobilisasi (Marliandiani, 2015 hal 10). 

e. Perubahan Sistem Perkemihan 

Sistem kemih kembali normal dalam waktu dua sampai 

delapan minggu. Hal tersebut dipengaruhi oleh keadaan/status sebelum 

persalinan, lamanya partus kala II dilalui, biasanya tekanan kepala 

yang menekan pada saat persalinan. Urine biasanya berlebihan 

(polyuria) antara hari kedua dan kelima. Hal ini disebabkan karena 

kelebihan cairan sebagai akibat retensi air dalam kehamilan dan 

sekarang dikeluarkan (Marliandani, 2015 hal 14). 

f. Perubahan Sistem Muskuloskeletal 

Otot-otot uterus berkontraksi segera setelah persalinian. Stabilitas 

secara sempurna terjadi pada 6-8 minggu setelah persalinan. Untuk 

memulihkan kembali jaringan-jaringan penunjang alat genetalia, serta 

otot-otot dinding perut dan dasar panggul, dianjurkan untuk 
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melaakukan latihan tertentu atau senam nifas (Marliandani, 2015 hal 

14). 

g. Perubahan Tanda-Tanda Vital  

1) Suhu Tubuh 

2) Nadi 

3) Tekanan Darah  

4) Pernapasan  

h. Perubahan Sistem Kardiovaskuler 

Selama kehamilan, volume darah normal digunakan untuk 

menampung aliran darah yang meningkat, yang diperlukan oleh 

plasenta dan pembuluh darah uterus. Penarikan kembali estrogen 

menyebabkan diuresis yang terjadi secara cepat sehingga mengurangi 

volume plasma kembali pada proporsi normal. Pada persalinan vagina 

kehilangan darah sekitar 200-500 ml, sedangkan pada persalinan 

dengan SC, pengeluaran dua kali lipatnya. Perubahan terdiri atas 

volume darah dan kadar Hb (Hematokrit) (Marliandani, 2015 hal 15). 

i. Perubahan sistem Hematologi  

Pada awal postpartum, jumlah hemoglobin, hematocrit, dan 

eritrosit sangat bervariasi karena volume darah, volume plasenta, dan 

tingkat volume darah yang berubah-ubah. Penurunan volume 
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peningkatan hematocrit dan hemoglobin pada hari ke 3-7 postpartum 

dan akan normal dalm 4-5 minggu postpartum (Marliandani, 2015 hal 

12). 

5. Perubahan Psikologis Pada Masa Nifas menurut Marliandani, 2015 hal 22 

adalah : 

Teori Revarubin (1963) menjelaskan bahwa, ‘’seorang ibu yang 

baru melahirkan mengalami adaptasi psikologis pada masa nifas dengan 

melalui tiga fase penyesuaian ibu (perilaku ibu) yaitu: 

a. Fase Talking In 

Hari pertama samapi kedua ibu masih merasa lelah setelah 

persalinan, ibu masih merasakan nyeri  pada jalan lahir, rasa mules 

akibat proses involusi, dan kurang tidur. Kebutuhan ibu nifas pada fase 

ini adalah terpenuhinya kebutuhan asupan nutrisi, dan istirahat. 

b. Fase Talking Hold 

Fase ini berlangsung antara 3-10 hari setelah melahirkan. Ibu 

merasa khawatir akan ketidakmampuan dan mulai ada rasa 

tanggungjawab dalam perawatan bayinya. 

c. Fase Letting Go 

Fase ini merupakan fase menerima tanggungjawab akan peran 

barunya. Fase ini berlangsung selama 10 hari setelah melahirkan/ibu 
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sudah kembali di rumah. Ibu sudah mulai menyesuaikan diri dengan 

ketergantungan bayinya. Terjadi peningkatan akan perawatan diri dan 

bayinya.  

6. Kebutuhan Dasar Ibu Pada Masa Nifas 

Menurut Martalia, 2012 hal 38 kebutuhan dasar pada masa nifas antara 

lain: 

a. Kebutuhan Gizi 

1) Mengkonsumsi tambahan kalori sesuai kebutuhan. Jika masih 

menyusui tambahkan kalori tiap hari sebanyak 500-700 kalori. 

2) Penuhi diet berimbang, terdiri atas protein, kalsium, mineral, 

vitamin, sayuran hijau, dan buah. 

3) Kebutuhan cairan sedikitnya tiga liter per hari yang dapat diperoleh 

dari air putih, sari buah, susu, atau sup. 

4) Untuk mencegah anemia konsumsi tablet zat besi pada masa nifas 

5) Vitamin A (200.000 unit) selain untuk ibu, vitamin A dapat 

diberikan kepada bayi melalui ASI (Martalia, 2012 hal 38). 

b. Ambulasi Dini 

Ambulasi dini adalah kebijaksanaan agar secepat mungkin bidan 

membimbing ibu secepat mungkin berjalan (Saleha, 2009 hal 72). 

c. Eliminasi  
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Ibu diminta untuk buang air kecil (miksi) 6 jam postpartum. Jika dalam 

8 jam postpartum belum dapat berkemih atau sekali berkemih melebihi 

100 cc, maka dilakukan katerisasi. 

d. Kebersihan Diri 

Menjaga kebersihan diri selama masa nifas merupakan upaya 

untuk memelihara kebersihan mulai dari pakaian, kebersihan dari 

ujung rambut sampai kaki terutama pada bagian genetalia. 

Tindakan yang dapat dilakukan dalam perawatan kebersihan ibu nifas 

yaitu : 

1) Anjurkan ibu untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan iar 

mengalir sebelum dan sesudah membersihkan daerah kelamin. 

2) Anjurkan ibu untuk bermandi dan berseka 

3) Mengajarkan cara membersihkan daerah kelamin 

4) Banyak darah dan kotoran yang keluar dari vagina (segera 

mengganti pembalut setiap kali terasa penuhatau minimal empat 

kali dalam sehari). 

e. Istirahat  

Kebutuhan istirahat bagi ibu menyusui minimal delapan jam 

sehari, yang dapat dipenuhi melalui istirahat malam dan siang, ibu 
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dapat beristirahat selagi bayinya tidur. Kurang istirahat pada ibu nifas 

akan memengaruhi beberapa hal yaitu : 

1) Mengurangi jumlah produksi ASI  

2) Memperlambat proses involusi uterus dan memperbanyak 

perdarahan. 

3) Menyebabkan depresi dan ketidaknyamanan dalam merawat bayi 

dan bayinya sendiri. 

f. Seksual  

Masa nifas berlangsung selama enam minggu atau 40 hari 

merupakan masa pembersihan rahim. Penyebab yang mungkin 

menurunkan gairah seksual ibu pasaca melahirkan, pertama yaitu luka 

persalinan, kedua yaitu depresi, post partum blues, atau kelelahan. 

g. Latihan senam Nifas 

Senam nifas adalah senam yang dilakukan ibu pasca 

melahirkan, sebaiknya dilakukan dalam 24 jam setelah persalinan.   

1) Tujuan Senam Nifas yaitu : 

a) Membantu mempercepat pemulihan kondisi ibu 

b) Mempercepat proses involusi uteri 

c) Membantu pemulihan dan mengencangkan otot panggul, perut 

dan perineum. 
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d) Memperlancar pengeluaran lochea 

e) Membantu mengurangi rasa sakit 

f) Mengurangi risiko komplikasi 

2) Manfaat Senam Nifas : 

a) Membantu memperbaiki sirkulasi darah sehingga mencegah 

terjadinya pembekuan pada pembuluh darah terutama pembuluh 

tungkai. 

b) Memperbaiki sikap tubuh dan otot-otot punggung pasca 

persalinan. 

c) Memperbaiki otot pelvis dan peregangan otot abdomen. 

d) Memperbaiki dan memperkuat otot panggul. 

e) Membantu ibu lebih relaks dan segar pascapersalinan. 

f) Mempercepat terjadinya proses involusi organ-organ reproduksi. 

7. Komplikasi Masa Nifas  

a. Perdarahan Pervaginam 

Perdarahan pervaginam yang melebihi 500 ml setelah bersalin 

melebihi 500 ml maka rahim akan bertambah naik, tekanan darah 

menurun, dan denyut nadi ibu menjadi cepat. 
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b. Infeksi Masa Nifas 

Infeksi Masa nifas adalah infeksi bakteri pada traktus genetalia, terjadi 

sesudah melahirkan, ditandai kenaikan suhu sampai 38 °C atau lebih 

selama dua hari dalam sepuluh hari pascapersalinan. 

c. Sakit Kepala, Nyeri Epigastrik, dan Penglihatan 

Gejala ini merupakan tanda gejala terjadinya eklampsia postpartum, 

bila disertai dengan tekanan darah yang tinggi. 

d. Demam, Muntah, Rasa Sakit Waktu Berkemih 

Organisme yang menyebabkan infeksi saluran kemih berasal dari flora 

normal perineum. Pada masa nifas dini sensivitas kandung kemih 

terhadap tegangan air kemih di dalam vesika sering menurun akibat 

trauma persalinan. 

D. Bayi Baru Lahir  

1. Pengertian Bayi Baru Lahir 

Menurut (saifuddin 2002) bayi baru lahir adalah bayi yang baru lahir 

selama satu jam pertama kelahiran. Menurut (Depkes RI 2005) bayi baru 

lahir normal adalah bayi yang lahir dengan umur kehamilan 37 minggu 

sampai 42 minggu dan berat lahir 2500 gram sampai 4000 gram. Menurut 

Vivian, 2010 bayi baru lahir adalah individu yang sedang bertumbuh dan 
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baru saja mengalami trauma kelahiran serta harus dapat melakukan 

penyesuaian diri dari kehidupan intrauterine ke kehidupan ekstrauterin. 

Dari dua pengertian bayi baru lahir diatas dapat disimpulkan bahwa bayi 

baru lahir adalah bayi yang baru lahir selama satu jam pertama kelahiran 

yang harus dapat menyesuaikan diri dan mempunyai berat lahir 2500 gram 

sampau 4000 gram. 

2. Ciri-ciri Bayi Baru Lahir 

a. Berat badan 2500-4000 gram 

b. Panjang badan 48-52 cm 

c. Lingkar 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 sub kutan cukup 

h. Rambut lanugo tidak terlihat, rambut kepala biasanya telah sempurna  

i. Kuku agak panjang dan lemas 

j. Genetalia  

Perempuan labia mayora sudah menutupi labia minora  

Laki-laki testis sudah turun, skrotum sudah  

k. Reflek hisap dan menelan sudah terbentuk dengan baik 
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l. Reflek morrow atau gerak memeluk bila dikagetkan sudah baik 

m. Reflek graps atau menggengam sudah baik 

n. Eliminasi baik, mekonium akan akan keluar dalam 24 jam pertama, 

mekonium berwarna hitam kecoklatan (Marmi, 2012 hal 8) 

3.  Adaptasi bayi baru lahir  

Adaptasi neonatal (bayi baru lahir) adalah proses penyesuaian 

fungsional neonatus dari kehidupan di dalam uterus. Kemampuan adaptasi 

fungsional neonatus dari kehidupan di dalam uterus ke kehidupan luar 

uterus. Kemampuan adaptasi fisiologis ini disebut juga homeostatis. 

a. Sistem Pernafasan 

Perkembangan sistem pulnomer terjadi sejak masa embrio, tepatnya 

pada umur kehamilan 24 hari. Pada umur kehamilan ke 26-28 hari ini 

bakal paru-paru terbentuk.  

Tabel 2.2 Perkembangan bayi sesuai umur kehamilan 

Umur kehamilan Perkembangan 

24 hari Bakal paru-paru terbentuk 
26-28 hari Dua bronki membesar 
6 minggu Dibentuk segmen bronkus 
12 minggu Deferensasi lobus 
16 minggu Dibentuk bronkiolus 
24 minggu Dibentuk alveolus 

28 minggu Dibentuk surfaktan 
34-36 minggu Maturasi struktur (paru-paru dapat 

mengembangkan system alveoli dan 
tidak mengempis lagi) 

          (Sumber : Prawirohardjo, 2014) 
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b. Jantung dan Sirkulasi Darah  

1) Peredaran darah janin  

Darah dari sel-sel tubuh yang miskin oksigen serta penuh dengan sisa 

pembakaran dan sebagainya akan dialirkan ke plasenta melalui arteri 

umbilicalis (Marmi, 2012 hal 16). 

2) Perubahan peredaran darah neonatus 

Aliran darah dari plasenta berhenti pada saat tali pusat diklem. 

Tindakan ini menyebabkan suplai oksigen ke plasenta menjadi tidak 

ada dan menyebabkan serangkaian reaksi selanjutnya (Marmi, 2012 

hal 18). 

c. Saluran Pencernaan 

1) Pada hari ke-10 kapastitas lambung menjadi 100 cc 

2) Enzim tersedia untuk mengkatalisis protein dan kabrohidrat              

sederhana yaitu monosakarida dan disakarida. 

3) Difisiensi lifase pada pancreas menyebabkan terbatasnya absorpsi    

lemak sehingga kemampuan bayi untuk mencerna lemak belum 

matang, maka susu formula sebaiknya tidak diberikan pada bayi baru 

lahir. 

4) Kelenjar lidah berfungsi saat lahir tetapi kebanyakan tidak 

mengeluarkan ludah sampai usia bayi ± 2-3 bulan. 
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Sebelum lahir, janin cukup bulan akan mulai menghisap dan 

menelan. Refleks muntah dan refleks batuk yang matang sudah 

terbentuk dengan baik pada saat lahir (Marmi, 2012 hal 20). 

d. Hepar 

Fungsi hepar janin dalam kandungan dan segera setelah lahir masih 

dalam keadaan imatur (belum matang), hal ini  dibuktikan dengan 

ketidakseimbangan hepar untuk meniadakan bekas penghancuran dalam 

peredaran darah enzim dalam hepar yang berfungsi dalam sintesis 

bilirubin, sering kurang sehingga neonatus memperlihatkan gejala 

ikterus fisiologik (Marmi, 2012 hal 22). 

e. Metabolisme 

Bayi baru lahir yang tidak dapat mencera makanan selain jumlah yang 

cukup akan membuat glukosa dan glikogen (glikogenesis), hal ini hanya 

terjadi jika bayi mempunyai persediaan glikogen yang cukup (Marmi, 

2012 hal 23). 

f. Produksi panas (suhu tubuh) 

1) Konduksi  

Panas yang dihantarkan dari tubuh bayi ke tubuh benda di sekitarnya 

yang kontak langsung dengan tubh bayi, (pemindahan pans dari tubh 

bayi ke objek lain melalui kontak langsung). 
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Contoh : hilangnya panas tubh secara konduksi, ialah menimbang 

bayi tanpa alas timbangan, tangan penolong yang dingin memegang 

bayi baru lahir, menggunakan stetoskop dingin untuk pemeriksaan 

bayi baru lahir (Marmi, 2012 hal 26). 

2) Konveksi  

Panas hilang dari bayi ke udara sekitarnya yang sedang bergerak 

(jumlah panas yang hilang tergantung pada kecepatan dan suhu 

udara). Contoh membiarkan atau menempatkan bayi baru lahir dekat 

jendela, membiarkan bayi baru lahir di ruangan yang terpasang kipas 

angina (Marmi, 2012 hal 27). 

3) Radiasi  

Panas hilang dari bayi baru lahir, keluar tubhnya ke lingkungan yang 

lebih dingin (pemindahan panas antar duaa objek yang mempunayai 

suhu berbeda). Contoh bayi mengalami kehilangan panas tubuh 

secara radiasi, ialah bayi baru lahir dibiarkan dengan Air Conditioner 

(AC) tanpa diberikan pemanas (Radiant Warmer), bayi baru lahir 

dibiarkan keadaan telanjang, bayi baru lahir ditidurkan berdektan 

dengan ruangan yang dingin, misalnya dekat tembok (Marmi, 2012 

hal 27).   

4) Evaporasi  
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Panas hilang melalui proses penguapan tergantung kepada kecepatan 

dan kelembaban udara (perpindahan panas dengan cara merubah 

cairan menjadi uap). Evaporasi dipengaruhi oleh jumlah panas yang 

dipakai, tingkat kelembaban udara,aliran udara yang melewati. Untuk 

mengurangi kehilangan panas tersebut di atas dapat ditanggulangi 

dengan mengatur suhu tubuh suhu lingkungan, membungkus badan 

bayi dengan kain hangat, disimpan ditempat tidur yang sudah 

dihangatkan atau dimasukkan sementara ke dalam inkubator, 

mengeringkan bayi secara seksama, menyelimuti bayi, menutup 

bagian kepala bayi, menganjurkan ibu untuk memeluk dan 

menyusukan bayinya. (Marmi, 2012 hal 27). 

4. Waktu pemeriksaan Bayi Baru Lahir: 

Menurut PERMENKES NO.53, 2014 hal 7 yaitu : 

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

    Dilakukan pemeriksaan pernafasan, warna kulit dan gerakan aktif atau 

tidak, di timbang, ukur panjang badan, lingkar kepala, lingkar dada, 

pemberian salep mata, vitamin K dan imunisasi Hepatitis B0. 

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

     Dilakukan pemeriksaan fisik, nutrisi, elimimnasi, personal hygiene, pola 

istirahat, keamanan, tanda-tanda bahaya yang terjadi. 
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3) Pada usia 8-28 hari (kunjungan neonatal 3)  

Dilakukan pemeriksaan pertumbuhan dengan berat badan, tinggi badan 

dan nutrisi. 

5. Perawatan Bayi Baru Lahir 

Menurut Sondakh, 2013 hal 159 pertolongan pada saat bayi baru lahir 

antara lain : 

a. Sambil menilai pernapasan secara cepat, letakkan bayi dengan handuk 

di atas 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 

pernapasan bayi, sebagian besar bayi akan menangis atau bernapas 

secara spontan dalm waktu 30 detik setelah lahir. 

c. Perawatan Mata 

Obat mata eritromisin 0,5% dianjurkan untuk pencegahan penyakit mata 

akibat klamidia (penyakit menular seksual) diberikan pada jam pertama 

setelah persalinan. 

d. Pemeriksaan Fisik Bayi 

1) Kepala : adakah caput succedaneum, chepal hematoma, keadaan 

ubun-ubun tertutup. 

2) Muka : Warna kulit merah  
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3) Mata : Sklera putih, tidak ada perdarahan subconjungtiva. 

4) Hidung : lubang simetris, bersih, tidaka ada secret. 

5) Mulut : Refleks menghisap baik, tida ada palatoskisis. 

6) Telinga : Tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, pembesaran 

bendungan vena jugularis. 

7) Dada : Simetris, tidak ada retraksi dada. 

8) Tali Pusat : bersih, tidak ada perdarahan, terbungkus kasa 

9) Abdomen : Simetris, tidak ada infeksi. 

10) Genetalia : utuk bayi laki-laki testis sudah turun,untuk bayi 

perempuan, labia mayora sudah menutupi labia minora. 

11) Anus : tidak terdapat atresia ani 

12) Ekstremitas : tidak terdapat polindaktili dan syndaktili. 

Menurut Sondakh, 2013 hal 161 perawatan lain lain : 

e. Lakukan perawatan tali pusat  

Pertahankan sisa tali pusat dalam keadaan terbuka agar terkena udara 

dan ditutupi dengan kain bersih secara longgar. Jika tali pusat terkena 

kotoran atau tinja, dicuci dengan sabun dan air bersih, kemudian di 

keringkan sampai benar kering. 

f. Dalam  waktu 24 jam dan sebelum ibu dan bayi dipulangkan ke rumah, 

diberikan imunisasi hepatitis B. 
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g. Inisiasi Menyusui Dini  

Manfaat IMD bagi bayi adalah membantu stabilisasi pernapasan, 

mengendalikan suhu tubuh bayi lebih baik dibandingkan dengan 

incubator, menjaga koloniasi kuman yang aman untuk bayi dan 

mencegah infeksi nosocomial (Prwirohardjo, 2014 hal 369). 

h. Pemberian vitamin K  

Jenis vitamin K yang digunakan adalah vitamin K1, diberikan 

intramuskukar dengan dosis 1 mg (Prawirohardjo, 2014 hal 372). 

i. Pengukuran berat dan panjang lahir  

Bayi harus ditimbang berat lahirnya, pengukuran panjang  dilakukan 

dengan menggunakan stadiometer bayi dengan menjaga bayi dalam 

posisi lurus dan ekstremitas dalam keadaan ekstensi (Prawirohardjo, 

2014 hal 372). 

 

6. Komplikasi Pada Bayi Baru Lahir 

a. Asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan kelaainan ini diberikan 

kepada bayi-bayi yang lahir dengan kelaainan-kelainan sebagai berikut : 

Labioskiziz, Labiopalatoskiziz, Atreshia esopaghus, Atresia anus, 

HIsprung, Obstruksi Biliaris, Omfalokel, Hernia diagfragmatika, Atresia 

duodeni, Atresia Rekti, Meningokel, Ensefalokel, Hidrosefalus, Fimosis, 

dan Hispopadia (Marmi, hal 9). 
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b. Neonatus Risiko Tinggi  

1) BBL dari kehamilan resiko tinggi 

2) BBL dengan BB<  2500 gram dan atau > 4000 gram 

3) BBL dengan usia kehamilan < 37 minggu dan atau > 42 minggu 

4) BBL yang BB lahir kurang dari BB menurut usia kehamilan  

5) Nilai APGAR < 7 

6) BBL dengan infeksi intrapartum, trauma lahir, atau kelainan 

konginetal 

7) BBL dari keluarga problem social (Marmi, hal 10). 

E. Keluarga Berencana ( KB ) 

Keluarga Berencana (KB) adalah suatu usaha untuk menjarangkan 

atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai kontrasepsi 

(Jannah, 2018 hal 63).  Menurut WHO (Expert Committee, 1970), KB adalah 

tindakan yang membantu individu atau pasutri untuk mendapatkan objektif 

tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan. Penapisan Keluarga 

Berencana (KB). Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan KB adalah suatu 

usaha yang membantu pasutri untuk menjarangkan kehamilan atau 

merencanakannya. 

a. Tujuan: 

1) Kehamilan 

2) Keadaan yang membutuhkan perhatian khusus  
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3) Masalah (misalnya diabetes atau tekanan darah tinggi) yang 

membutuhkan pengamatan dan pengelolaan lebih lanjut. 

Tabel 2.3 Daftar Tilik Penapisan Klien Metode Nonoperatif 

Metode hormonal (pil kombinasi, pil progestin, 
suntikan dan susuk) 

Ya Tidak 

Apakah  hari pertama Haid Terakhir 7 hari yang lalu atau 
lebih 

  

Apakah mengalami perdarahan/bercak antara haid setelah 
senggama.  

  

Apakah pernaah icterus pada kulit atau mata   
Apakah pernah nyeri kepala hebat atau gangguan visual   
Apakah pernah nyeri hebat pada betis, paha, dada atau 
tungkai bengkak (edema) 

  

Apakah pernah tekanan darah di atas 160 mmHg (sistolik) 
atau 90 mmHg (diastolic) 

  

Apakah ada massa atau benjolan pada payudara   
Apakah anda sedang minum obat-obatan Anti kejang 
(epilepsi)  

  

AKDR (semua jenis pelepas tembaga dan progestin)    
Apakah hari pertama haid terakhir 7 hari yang lalu   
Apakah klien/pasangan mempunyai pasangan seks lain   
Apakah pernah mengalami infeksi menular seksual (IMS).   
Apakah pernah mengalami penyakit radang panggul atau 
kehamilan ektopik.  

  

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

  

Apakah pernah mengalami haid lama (lebih dari 8 hari).    
Apakah pernah mengalami dismenorea berat yang 
membutuhkan analgetika atau istirahat baring 

  

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

  

Apakah pernah mengalami gejala penyakit jantung 
valvular atau konginetal.  

  

                 Sumber : (Affandi 2014, hal 10)  

Menurut Prawiroharjo, Kontrasepsi dibagi menjadi 2 yaitu alamiah  

dan hormonal yaitu : 

1. Metode Amenorea Laktasi (MAL) adalah kontrasepsi yang      

mengendalikan pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara ekslusif, artinya 
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hanya diberikan ASI tanpa tambahan makanan atau minuman apa pun 

lainnya. 

a. MAL dapat dipakai sebagai kontrasepsi bila : 

1) Menyusui secara penuh (full breast feeding) lebih efektif bila 

pemberian lebih dari 8 x sehari 

2) Belum haid  

3) Umur bayi kurang dari 6 bulan 

4) Efektif sampai 6 bulan 

5) Harus dilanjutkan dengan pemakaian metode kontrasepsi lainnya 

b. Cara Kerja : Penundaan atau penekanan ovulasi  

c. Keuntungan kontrasepsi : 

1) Efektivitas tinggi (keberhasilan 98 % pada enam bulan 

pascapersalinan) 

2) Segera efektif 

3) Tidak mengganggu senggama 

4) Tidak perlu pengawasan medis 

5) Tidak perlu obat atau alat 

6) Tanpa biaya 

d. Keuntungan non kontrasepsi  

1) Untuk bayi : 
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a) Mendapat kekebalan pasif (mendapatkan antibodi perlindungan 

lewat ASI). 

b) Sumber asupan gizi yang terbaik dan sempurna untuk tumbuh 

kembang bayi 

c) Terhindar dari keterpaparan terhadap kontaminasi dari air, susu 

lain atau formula, atau alat minum yang dipakai 

2) Untuk ibu : 

a) Mengurangi perdarahan paca persalinan 

b) Mengurangi resiko anemia 

c) Meningkatkan hubungan psikologik ibu dan bayi 

e. Keterbatasan :  

1) Perlu persiapan sejak perawatan kehamilan agar segera menyusui 

dalam 30 menit pasca persalinan  

2) Mungkin sulit dilaksanakan karena kondisi social 

3) Ektefitas tinggi hanya sampai kembalinya haid atau sampai dengan 6 

bulan 

4) Tidak melindungi terhadap IMS termasuk virus hepatitis B/HBV dan 

HIV/AIDS 
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f. Yang dapat menggunakan MAL : 

Ibu yang menyusui secara ekslusif, bayinya berumur kurang dari 6 bulan 

dan belum mendapat haid setelah melahirkan. 

g. Yang seharusnya tidak pake MAL 

1) Sudah mendapat haid setelah bersalin  

2) Tidak menyusui secara ekslusif 

3) Bayinya sudah berumur lebih dari 6 bulan 

4) Bekerja dan terpisah dari bayi lebih lama dari 6 jam 

Tabel 2.4 Keadaan Yang Memerlukan Perhatian 

Keadaan Anjuran 
Ketika haid sudah kembali Membantu klien memilih metode lain. Walaupun 

metode kontrasepsi dibutuhkan, klien harus 
didorong untuk tetap melanjutkan pemberian ASI 

Bayi berumur 6 bulan atau lebih Membantu klien memilih metode lain. Walaupun 
metode kontrasepsi dibutuhkan, klien harus 
didorong untuk tetap melanjutkan pemberian ASI 

(Sumber:Prawrohardjo, 2014). 

2. Senggama Terputus 

Senggama terputus adalah metode keluarga berencana tradisional, di 

mana pria mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari vagina sebelum pria 

mencapai ejakulasi. 
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a. Cara Kerja : 

Alat kelamin (penis) dikeluarkan sebelum ejakulasi sehingga 

sperma tidak masuk ke dalam vagina sehingga tidak ada pertemuan antara 

sperma dan ovum, dan kehamilan dapat dicegah. 

b. Manfaat Kontrasepsi : 

1) Efektif bila dilaksanakan dengan benar  

2) Tidak mengganggu produksi ASI 

3) Dapat digunakan setiap waktu 

4) Tidak membutuhkan biaya 

c. Non Kontrasepsi  

1) Meningkatkan keterlibatan suami dalam keluarga berencana. 

2) Untuk pasangan memungkinan hubungan lebih dekat dan pengertian 

yang sangat dalam 

d. Keterbatasan  

1) Efektivitas sangat bergantung pada kesediaan pasangan untuk 

melakukan senggama terputus setiap melaksanakannya (angka 

kegagalan 4-27 kehamilan per 100 perempuan per tahun). 

2) Efektivas akan jauh menurun apabila sperma dalam 24 jam sejak 

ejakulasi masih melekat pada penis 
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3) Memutus kenimatan dalam berhubungan seksual 

 

e. Dapat Dipakai Untuk  

1) Suami yang ingin berpartipasi aktif dalam keluarga berencana. 

2) Pasangan yang taat beragama atau mempunyai alas an filosofi untuk 

tidak memakai metode-metode lain. 

3) Pasangan yang memerlukan kontrasepsi dengan segera. 

4) Pasangan yang memerlukan metode sementara,sambil menunggu 

metode yang lain. 

5) Pasangan yang membutuhkan metode pendukung.  

6) Pasangan yang melakukan hubungan seksual tidak teratur. 

f. Tidak Dapat Dipakai Untuk 

1) Suami dengan pengalaman ejakulasi dini  

2) Suami yang memiliki kelainan fisik atau psikologis 

3) Istri yang mempunyai pasangan yang sulit bekerja sama 

4) Pasangan yang kurang dapat saling berkomunikasi  

5) Pasangan yang tidak bersedia melakukan senggama terputus  

g. Instruksi Bagi Klien : 

1) Meningkatkan kerjasama dan membangun saling pengertian sebelum 

melakukan hubungan seksual dan pasangan harus mendiskusikan dan 

menyepakati penggunaan metode senggama terputus. 
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2) Sebelum berhubungan pria terlebih dahulu mengosongkan kandung 

kemih dan membersihkan ujung penis untuk menghilangkan sperma 

dari ejakulasi sebelumnya. 

3) Apabila merasa akan ejakulasi,pria segera mengeluarkan penisnya 

dari vagina pasangannya dan mengeluarkan sperma di luar vagina. 

4) Pastikan pria tidak terlambat melaksanakannya. 

5) Senggama tidak dianjurkan pada masa subur (Prawirohardjo, 2014). 

3. Metode Kalender  

Metode kalender adalah metode alamiah dengan menghindari 

senggama pad masa subur. 

a. Efektivitas : 

Bila dilakukan secara benar, risiko kehamilan berkisar antara 1 hingga 9 

di antara 100 ibu dalam 1 tahun. 

b. Keuntungan khusus bagi kesehatan : Tidak ada 

c. Kelebihan : 

Tidak ada efek samping, tidak perlu biaya dan prosedur khusus, 

membantu ibu mengerti tubuhnya, dan sesuai bagi pasangan yang 

menganut agama atau kepercayaan tertentu. 

d. Kekurangan 

Memerlukan perhitungan yang cermat, kadang sulit diterapkan pada ibu 

yang siklus haidnya tidak teratur. 
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4. Kondom  

Kondom adalah menghalangi terjadinya pertemuan sperma dan sel 

telur dengan cara mengemas sperma di ujung selubung karet yang dipasang 

pada penis sehingga sperma tersebut tidak tercurah kedalam saluran 

reproduksi perempuan. 

a. Efektivitas : 

Bila digunakan dengan benar, risiko kehamilan adalah 2 di antara 100 

ibu dalam 1 tahun.  

b. Keuntungan :  

Mencegah penularan penyakit menular seksual dan konsekuensinya. 

c. Risiko Bagi Kesehatan :  

Dapat memicu reaksi alergi pada orang-orang dengan alergi lateks. 

d. Kelebihan : 

Tidak ada efek samping hormonal, mudah didapat, dapat digunakan 

sebagai metode sementara atau cadangan (backup) sebelum 

menggunakan metode lain, dapat mencegah penularan penyakit menular 

seksual. 

e. Kekurangan :  

Keberhasilan sangat dipengaruhi cara penggunaan, harus disiapkan 

sebelum berhubungan seksual.  
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Tabel 2.5 Seleksi klien pengguna kondom 

Sesuai pria yang : Tidak sesuai pria yang : 
Ingin berpartisipasi dalam program KB Mempunyai pasangan yang beresiko 

tinggi apabila terjadi kehamilan 
Ingin segera mendapatkan alat kontrasepsi Alergi terhadap bahan dasar kondom 
Ingin kontrasepsi sementara Menginginkan kontrasepsi jangka panjang 
Ingin kontrasepsi tambahan Tidak mau terganggu dengan berbagai 

persiapan untuk melakukan hubungan 
seksual 

Hanya ingin menggunakan alat kontrasepsi jika 
akan berhubungan 

Tidak peduli berbagai persyaratan 
kontrasepsi 

Berisiko tertular/menularkan IMS  
(Affandi, 2010 hal 19). 

5. Pil Kombinasi 

Pil kombinasi adalah menekan ovulasi, mencegah implantasi, 

mengentalkan lendir serviks sehingga sulit dilalui oleh sperma, dan 

mengganggu perekatan tuba sehingga transportasi telur terganggu. Pil ini 

diminum setiap hari. 

a. Efektifitas : 

Bila digunakan secara benar, risiko kehamilan kurang dari 1 diantara 

100 ibu dalam 1 tahun. 

 b. Keuntungan :  

Mengurangi risiko kanker endometrium, kanker ovarium, penyakit 

radang panggul. Dapat mengurangi risiko kista ovarium, dan anemia 
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defisiensi besi. Mengurangi nyeri haid, masalah perdarahan haid, nyeri 

saat ovulasi, kelebihan rambut pada wajah dan tubuh. 

 c. Efek samping : 

Perubahan pola haid (haid jadi sedikit atau semakin pendek, 

haid tidak teratur, haid jarang, atau tidak haid), sakit kepala, pusing, 

mual, nyeri payudara, perubahan berat badan, perubahan suasana 

perasaan, jerawat (dapat membaik atau memburuk, tapi biasanya 

membaik), dan peningkatan tekanan darah. 

d. Kelebihan :  

Pemakainnya dikendalikan oleh perempuan, dapat dihentikan 

kapanpun tanpa perlu bantuan tenaga kesehatan, dan tidak mengganggu 

hubungan seksual. 

e. Kekurangan : 

Harus digunakan tiap hari, haid tidak teratur setelahpemakaian bebrapa 

bulan akan menghilang (Kemenkes, 2013 hal 245).  

6. Kontrasepsi Hormonal Suntikan 

Metode suntikan adalah untuk menghalangi pengeluaran FSH dan LH 

sehingga tidak terjadi pelepasan ovum, mengentalkan lendir serviks, 

sehingga sulit ditembus spermatozoa, mengganggu peristaltic tuba falllopi, 
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sehingga konsepsi dihambat, mengubah suasana endometrium, sehingga 

tidak sempurna untuk implantasi hasil konsepsi. 

a. Keuntungan :  

Tingkat efektivitas tinggi, hubungan seks dengan sutikan KB bebas, 

pemberian sederhana setiap 8-12 minggu minggu. 

b. Kerugian :  

Perdarahan yang tidak menentu, terjadi amenorea (tidak datang bulan) 

berkepanjangan, masih terjadi kemungkinan hamil (Manuaba 2010 hal 

601). 

7. Kontrasepsi Hormonal Susuk (Implant) 

Implant adalah kontrasepsi yang cukup ampuh untuk menangkal kehamilan 

yang dimasukan ke bawah kulit lengan. 

a. Efektivitas Implant : 

Menyebabkan lendir serviks menjadi kental, mengganggu proses 

pembetukan endometrium sehingga sulit terjadi implantasi, mengurangi 

transportasi sperma, menekan ovulasi. 

b. Keuntungan : 

Berdaya guna tinggi, perlindungan jangka panjang (5 tahun), 

pengembalian tingkat kesuburan yang cepat setelah pencabutan, tidak 
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memerlukan pemeriksaan dalam, bebas dari pengaruh estrogen, tidak 

mengganggu senggama. 

c. Keterbatasan :  

 Perubahan pola haid, nyeri kepala, penurunan berat badan, perubahan 

perasaan. 

8. Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (IUD). 

a. Keuntungan : 

Memerlukan satu kali pemasangan, mencegah kehamilan jangka 

panjang, efektivitas tinggi, kesuburan dapat pilih kembali. 

b. Menurut Manuaba (1998), keterbatasan AKDR yaitu : 

Masih terjadi kehamilan, terdapat perdarahan, dapat terjadi infeksi, tali 

AKDR dapat mengganggu hubungan seksual. 

9. Kontrasepsi Mantap 

Kontrasepsi mantap atau sterilisasi terdiri atas kontap wanita atau sterilisasi 

wanita atau Medis Operatif Wanita (MOW), seperti tubektomi, dan kontap 

pria atau sterilisasi pria atau Medis Operatif Pria (MOP), seperti vasektomi. 

a. Kontap Wanita 

Kontrasepsi wanita MOW adalah prosedur bedah sukarela untuk 

menghentikan fertilisasi atau kesuburan wanita. Adaa dua jenis MOW, 

antara lain minilaparotomi dan laparoskopi. Mekanisme kerjanya adalah 
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mengoklusi tuba fallopi dengan cara mengikat danmemotong atau 

memasang cincin, sehingga sperma tidak dapat bertemu dengan ovum. 

Manfaatnya dalah tidak mempengaruhi proses menyusui 

(breastfeeding), tidak bergantung pada factor senggama, baik bagi klien 

hamil beresiko serius, pembedahan sederhana dengan anastesi local, 

tidak memiliki efek samping jangka panjang, dan tidak ada perubahan 

dalam fungsi seksual (tidak ada efek pada produksi hormone ovarium). 

b. Medis Operatif Pria (MOP)  

MOP adalah reproduksi pria dengan jalan melakukan okslusi vas 

deferens sehingga alur transportasi sperma terhambat dan proses 

fertilisasi atau penyatuan dengan ovum tidak terjadi. 

c. Vasektomi  

Vasektomi merupakan metode kontrasepsi terpopuler yang 

digunakan oleh 13% pasangan usia subur (PUS) dengan angka 

penggunanya yang bertambah tiga kali lebih cepat dibandingkan 

pengguna pil KB. Ada dua jenis vasektomi, yaitu :  

 1) Vasektomi tanpa pisau  

 2) Vasektomi Insisi Skrotum 

     (Jannah, 2018 hal 167). 
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F. Manajemen kebidanan  

a. Langkah 1 : Pengumpulan Data 

Pada langkah ini dilakukan pengkajian dengan mengumpulkan semua 

data yang diperlukan untuk mengevaluasi keadaan klien secara lengkap, 

data yang dikumpulkan antara lain : 

1) Keluhan Utama 

2) Riwayat kesehatan klien 

3) Pemeriksaan fisik secara lengkap sesuai kebutuhan  

4) Meninjau catatan terbaru dan catatan sebelumnya 

5) 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 secara lengkap.  

b. Langkah 2 : Intrepretasi Data 

Pada langkah ini, kegiatan yang dilakukan adalah menginterpretasikan 

semua data dasar yang telah dikumpulkan sehingga ditemukan diagnosa 

atau masalah, dan kebutuhan klien berdasarkan interpretasi yang benaar 

atas data-data yang telah di interpretasikan sehingga ditemukan masalah 

atau diagnosa yang spesifik. 

 



75 
 

 
 

Asuhan Kebidanan Berkelanjutan..., Rananda Waskita Bunga, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2019 
 
 

 

c. Langkah 3 : Identifikasi/ masalah potensial 

Pada langkah ini, mengidentifikasi masalah atau diagnosa potensial 

lain berdasarkan rangkaian dan masalah yang sudah teridentifikasi. 

d. Langkah 4 : Identifikasi kebutuhan yang memerlukan penanganan segera. 

Langkah ini, bertujuan untuk mengidentifikasi atas perlunya tindakan 

yang dilakukan oleh bidan atau dokter untuk dikonsultasikan atau ditangani 

bersama anggota tim kesehatan yang lain sesuai dengan konsdisi klien. 

e. Langkah 5 : Perencanaan asuhan yang menyeluruh 

Pada langkah ini, direncanakan asuhan yang dilakukan secara 

menyeluruh yang ditentukan berdasarkan langkah-langkah sebelumnya, 

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

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

diperkirakan selanjutnya. 

f. Langkah 6 : Pelaksana 

Pada langkah ini kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan 

rencana asuhan yang dibuat pada langkah lima secara aman dan efisien. 

Dalam situasi ini, bidan harus berkolaborasi dengan tim kesehatan lain atau 

dokter, dengan demikian bidan hanya bertanggungjawab atas terlaksananya 

rencana asuhan yang menyeluruh yang telah dibuat bersama tersebut. 
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g. Langkah 7 : Evaluasi  

Pada langkah ini dilakukan evaluasi efektif dari asuhan yang sudah 

diberikan, meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan, apakah benar-

benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah 

diidentifikasikan dalam masalah diagnosa. 

G. Dokumentasi SOAP   

1. Dokumentasi SOAP (Subjektif, Objektif, Assesment, Planning 

a. Pembuatan grafik metode SOAP merupakan pengelolaan informasi yang 

sistematis yang mengatur penemuan dan konklusi kita menjadi suatu 

rencana asuhan.  

b. metode ini merupakan inti sari dari proses pentalaksanaan kebidanan 

guna menyusun dokumentasi asuhan.  

c. SOAP merupakan urutan langkah yang dapat membantu kita mengatur 

pola pikir dan memberikan asuhan yang menyeluruh. 

2. SOAP 

 a. Subjektif 

 Klien (ekspresi mengenai kekhawatiran dan keluhannya) 

 b. Objektif  

1) Pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik klien. 

2) Hasil pemeriksaan laboratorium/ pemeriksaan diagnostic lain. 
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3) Informasi dari keluarga atau orang lain 

 

c. Analisa 

Pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi (kesimpulan) data 

subjektif dan objektif.  

1) Diagnosis atau masalah potensial 

2) Antisipasi diagnosis/maslah potensial/tindakan segera 

d. Planning 

Pendokumentasian tindakan dan evaluasi, meliputi asuhan mandiri, 

kolaborasi tes diagnosis/ laboratorium, konseling, dan tindak lanjut. 

H. ASPEK HUKUM 

Izin dan penyelenggaraan praktik bidan di atur dalam peraturan mentri 

Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes) Nomor 28 tahun 2017 tentang 

izin dan penyelengaraan praktik bidan.  

Kewenangan bidan dalam menyelenggarakan praktik kebidanan yaitu 

terdapat pada permenkes nomor 28 tahun 2017 pasal 18yang meliputi 

pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, dan pelayanan kesehatan 

reproduksi perempuan dan keluarga berencana. 

Dan disebutkan dalam pasal 19 ayat (1) bahwa pelayanan kesehatan ibu 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a diberikan pada masa sebelum 
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hamil, masa persalinan, masa nifas, masa menyusui, dan  masa antara dua 

kehamilan. Serta disebutkan juga pada pasal 20 ayat (2) bahwa bidan 

berwenang melakukan : pelayanan neonatalesensial, penanganan 

kegawatdaruratan , dilanjutkan dengan perujukan, pemantauan tumbuh 

kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah, dan konseling dan 

penyuluhan.  

  Bidan dalam menjalankan tugasnya wajib melakukan pencatatan dan 

pelaporan sesuai dengan pelayanan  yang diberikan kemudian ditujukan ke 

puskesmas wilayah tempat praktek, dikecualikan untuk bidan yang bekerja di 

fasilitas pelayanan kesehatan. 

  Untuk bisa melakukan asuhan kebidanan diperlukan bidan yang 

memiliki kompetensi sesuai yang terlampir dibawah yaitu : 

1. Pengetahuan umum, keterampilan dan perilaku yang berhubngan dengan    

ilmu-ilmu social, kesehatan masyarakat dan kesehatan professional. 

Kompetensi 1 : Bidan mempunyai persyaratan pengetahuan dan 

keterampilan dari ilmu-ilmu social, kesehatan masyarakat dan etik yang 

membentuk dasar dari asuhan yang bermutu tinggi sesuai dengan budaya, 

untuk wanita, bayi baru lahir dan keluarganya. 

2. Asuhan Pra konsepsi , KB dan ginekologi  
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Kompentensi 2 : Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, 

pendidikan kesehatan yang tanggap terhadap budaya dan pelayanan 

menyeluruh di masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kehidupan 

keluarga yang sehat, perencanaan kehamilan dan kesiapan menjadi 

orangtua.  

 

3. Asuhan konseling selama kehamilan   

Kompetensi 3 : Bidan memberi asuhan antenatal bermutu tinggi untuk 

mengoptimalkan kesehatan selama kehamilan yang meliputi deteksi dini, 

pengetahuan dasar, penegtahuan tambahan, keterampilan dasar, 

keterampilan tambahan. 

4. Asuhan selama persalinan dan kelahiran 

Kompetensi ke 4 : Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, 

tanggap terhadap kebudayaan setempat, selama persalinan (mempimpin 

persalinan yang bersih dan aman), menangani situasi yang 

kegawatdaruratan tertentu untuk mengoptimalkan kesehatan wanita dan 

bayinya yang baru lahir. 

5. Asuhan pada ibu nifas dan menyusui  
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Kompetensi ke 5: Bidan memberikan asuhan pada ibu nifas dan menyusui 

yang bermutu tinggi dan tanggap terhadap budaya setempat. 

6. Asuhan pada bayi baru lahir 

Kompetensi ke 6 : Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, 

komperhensif pada bayi baru lahir sehat sampai dengan 1 bulan. 

7. Asuhan pada bayi dan balita  

Kompetensi ke 7 : Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, 

komperhensif pada bayi dan balita sehat (1 bulan-5 tahun). 

 

8. Asuhan pada kebidanan komunitas 

Kompetensi ke 8 : Bidan merupakan asuhan yang bermutu tinggi dan 

komperhensif pada keluarga, kelompok dan masyarakat sesuai dengan 

budaya setempat. 

9. Asuhan pada ibu/wanita dengan gangguan reproduksi  

Kompetensi ke 9 : Melaksanakan asuhan kebidanan pada wanita/ibuu 

dengan gangguan sitem reproduksi. 

 

 

 


