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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Dasar 

2.1.1 Konsep Dasar Kehamilan 

A. Pengertian Kehamilan 

Menurut Federasi Obstetri Ginekologi Internasional, Kehamilan 

didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan 

ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Bila dihitung dari 

saat fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan 

berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 10 bulan atau  9 bulan 

menurut kalender internasional. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

kehamilan adalah bertemunya sel telur dan sperma di dalam atau  diluar 

Rahim dan berakhir  dengan keluarnya bayi dan plasenta melalui jalan 

lahir (St & St, 2017) . 

Kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari 

spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. 

Bila dihitung dari saat fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal 

akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 10 bulan lunar atau 9 

bulan menurut kalender internasional. Kehamilan terbagi menjadi 3 

trimester, di mana trimester kesatu berlangsung dalam 12 minggu, 

trimester kedua 15 minggu (minggu ke-13 hingga ke-27), dan  trimester 

ketiga 13 minggu (minggu ke-28 hingga ke-40) (Prawirohardjo, 2014). 
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Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. 

Lamanya hamil normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) 

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

B. Tanda dan gejala kehamilan 

1. Presumsif (kemungkinan kecil) 

a. Tidak datang haid (amenorea) 

b. Payudara terasa tegang atau kencang 

c. Morning sicness 

d. Hipersalivasi 

e. Pigmentasi kulit 

f. Sembelit 

2. Probable (kemungkinan besar) 

a. Terjadi pembesaran pada rahim dan perut 

b. Dijumpai tanda hegar tanda chadwik, tanda discasek, dan teraba 

ballotement pada saat pemeriksaan 

c. Reaksi pemeriksa kehamilan positif 

3. Positif (pasti) 

a. Denyut jantung janin yang terdeteksi pada usia kehamilan 17 

hingga 20 minggu 

b. Hasil USG yang positi pada kehamilan 6 minggu 

c. Gerakan janin yang dapat dirasakan oleh pemeriksaan pada 

kehamilan sesudah 16 minggu  
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d. Terlihatnya janin dan garis bentuk janin (MSN & SAPUTRA, 

2014). 

C. Fisiologi Kehamilan 

1. Proses pembuahan, nidasi, plasenta 

Setiap bulan wanita melepaskan satu sampai dua sel telur 

dari sel indung telur (ovulasi) yang ditangkap oleh fimbrai dan 

masuk dalam sel telur. Waktu melakukan hubungan seksual, 

cairan semen tumpah kedalam vagina dan berjuta-juta sel mani 

(sperma) bergerak memasuki rongga rahim lalu masuk ke sel 

telur. Pembuahan sel telur oleh sperma biasa terjadi dibagian 

yang mengembang dari tuba fallopi. Sekitar sel telur banyak 

berkumpul sperma yang mengeluarkan ragi untuk mencairkan 

zat yang melindungi ovum kemudian pada tempat yang mudah 

dimasuki, masuklah satu sel mani dan kemudian bersatu dengan 

sel telur. Peristiwa ini disebut pembuahan (konsepsi = 

fertilisasi). Ovum yang telah ini segera membelah diri sambil 

bergerak oleh rambut getar tuba menuju ruang rahim kemudian 

melekat pada mukosa rahim untuk selanjutnya bersarang di 

ruang rahim. Peristiwa ini disebut nidasi (implantasi). Dari 

pembuahan sampai nidasi diperlukan waktu kira-kira 6-7 hari. 

Untuk menyuplai darah dan zat-zat makanan bagi mudigah dan 

janin, dipersiapkan uri (plasenta). Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

untuk setiap kehamilan harus ada ovum (sel telur), spermatozoa 
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(sel mani), pembuahan (konsepsi), nidasi dan plasenta  (St & St, 

2017). 

D. Pertumbuhan Dan Perkembangan Embrio 

Tabel 2.1 

Pertumbuhan Dan Perkembangan Embrio 

Usia Gestasi Organ 

6 

Pembentukan hidung, dagu, palantum, dan tonjolan paru. 

Jari-jari telah berbentuk, namun masih tergenggam. 

Jantung telah terbentuk penuh 

7 Mata tampak pada muka, pembentukan alis dan lidah 

8 

Mirip bentuk manusia, mulai pembentukan genitalia 

eksterna. sirulasi melalui tali pusat di mulai. Tulang mulai 

terbentuk 

9 

Kepala meliputi separuh besar janin, terbentuk ‘muka’ 

janin; kelopak mata terbentuk namun tak akan membuka 

sampai 28 minggu. 

13-16 

Janin berukuran 15 cm. ini merupakan awal dari tm ke-2. 

kulit janin masih transparan, telah mulai tumbuh lanugo 

(rambut janin). Janin bergerak aktif, yaitu menghisap dan 

menelan air ketuban. Telah terbentuk mekonium (feses) 

dalam uterus. Jantung berdenyut 10-150/menit. 

17-24 

Komponen mata terebntuk penuh, juga sidik jari. seluruh 

tubuh diliputi oleh verniks kaseosa (lemak). janin 

mempunyai refleks. 

25-28 

Saat ini disebut pemulaan TM ke-3, dimana terdapat 

perkembangan otak yang cepat. sistem saraf 

mengendalikan gerakan dan fungsi tubuh, mata sudah 

terbuka. Kelangsungan hidup pada periode ini sangat sulit 

bila lahir. 

29-32 

Bila bayi dilahirkan, ada kemungkinan untuk hidup (50-

70%). Tulang telah terbentuk sempurna, gerakan nafas 

reguler, suhu relatif stabil. 

33-36 

Berat janin 1500-2500 gram. Bulu Kulit janin (lanugo) 

mulai berkurang pada saat 35 minggu paru telah matur. 

Janin akan dapat hidup tanpa kesulitan 

38-40 

Sejak 38 minggu kehamilan disebut aterm, dimana bayi 

akan meliputi seluruh uterus. air ketuban mulai berkurang 

tetapi masih dalam batas normal. 

 

Sumber: (MSN & SAPUTRA, 2014) 
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E. Perubahan Fisiologis Kehamilan 

1. Perubahan pada sistem reproduksi 

a. Uterus 

Ibu hamil uterusnya tumbuh membesar akibat pertumbuhan 

isi konsepsi intrauterin. Hormon Estrogen menyebabkan 

hiperplasi jaringan, hormon progesteron berperan untuk 

elastisitas/kelenturan uterus. Taksiran kasar pembesaran uterus 

pada perabaan tinggi fundus: 

a) Tidak hamil/normal  : sebesar telur ayam (+ 30 g) 

b) Kehamilan 8 minggu : telur bebek 

c) Kehamilan 12 minggu : telur angsa 

d) Kehamilan 16 minggu : pertengahan simfisis-pusat 

e) Kehamilan 20 minggu : pinggir bawah pusat 

f) Kehamilan 24 minggu : pinggir atas pusat 

g) Kehamilan 28 minggu : sepertiga pusat-xyphoid 

h) Kehamilan 32 minggu : pertengahan pusat-xyphoid 

i) kehamilan 40 minggu : 3 sampai 1 jari bawah xyphoid 

Ismus uteri, bagian dari serviks, batas anatomik menjadi sulit 

ditentukan pada kehamilan trimester I memanjang dan lebih 

kuat. Pada kehamilan 16 minggu menjadi satu bagian dengan 

korpus, dan pada kehamilan akhir, di atas 32 minggu menjadi 

segmen bawah uterus. Serviks uteri mengalami   

hipervaskularisasi akibat stimulasi estrogen dan perlunakan 



17 
 

 
 

akibat progesteron (tanda Goodell). Sekresi lendir serviks 

meningkat pada kehamilan memberikan gejala keputihan. Ismus 

uteri mengalami hipertropi kemudian memanjang dan melunak 

yang disebut tanda Hegar. Berat uterus perempuan tidak hamil 

adalah 30 gram, pada saat mulai hamil maka uterus mengalami 

peningkatan sampai pada akhir kehamilan (40 minggu) 

mencapai 1000 gram (1 kg). 

 

Gambar 2.1 Pembesaran uterus menurut umur kehamilan 

sumber: Yulizawati et al., 2017 

 

 

b. Vagina/vulva. 

Pada ibu hamil vagina terjadi hipervaskularisasi 

menimbulkan warna merah ungu kebiruan yang disebut tanda 

Chadwick. Vagina ibu hamil berubah menjadi lebih asam, 

keasaman (pH) berubah dari 4 menjadi 6.5 sehingga 

menyebabkan wanita hamil lebih rentan terhadap infeksi vagina 

terutama infeksi jamur. Hypervaskularisasi pada vagina dapat 
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menyebabkan hypersensitivitas sehingga dapat meningkatkan 

libido atau keinginan atau bangkitan seksual terutama pada 

kehamilan trimester dua. 

c. Ovarium 

Sejak kehamilan 16 minggu, fungsi diambil alih oleh 

plasenta, terutama fungsi produksi progesteron dan estrogen. 

Selama kehamilan ovarium tenang/beristirahat. Tidak terjadi 

pembentukan dan pematangan folikel baru, tidak terjadi ovulasi, 

tidak terjadi siklus hormonal menstruasi (Yulizawati et al., 

2017). 

2. Perubaahn pada payudara 

Akibat pengaruh hormon estrogen maka dapat memacu 

perkembangan duktus (saluran) air susu pada payudara. Sedangkan 

hormon progesterone menambah sel-sel asinus pada payudara. 

Hormon laktogenik plasenta (diantaranya somatomammotropin) 

menyebabkan hipertrofi dan pertambahan sel-sel asinus payudara, 

serta meningkatkan produksi zat-zat kasein, laktoalbumin, 

laktoglobulin, sel-sel lemak, kolostrum. Pada ibu hamil payudara 

membesar dan tegang, terjadi hiperpigmentasi kulit serta hipertrofi 

kelenjar Montgomery, terutama daerah areola dan papilla akibat 

pengaruh melanofor, puting susu membesar dan menonjol. 

Hypertropi kelenjar sabasea (lemak) muncul pada aeola mamae 

disebut tuberkel. 
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Montgomery yang kelihatan di sekitar puting susu. Kelenjar 

sebasea ini berfungsi sebagai pelumas puting susu, kelembutan 

puting susu terganggu apabila lemak pelindung ini dicuci dengan 

sabun. Putting susu akan mengeluarkan kolostrum yaitu cairan 

sebelum menjadi susu yang berwarna putih kekuningan pada 

trimester ketiga (Tyastuti & Wahyuningsih, 2016). 

 

Gambar 2.2 Perbahan pada payudara 

Sumber: Tyastuti & Wahyuningsih, 2016 

 

3. Perubahan pada sistem endokrin 

a. Progesteron : 

Pada awal kehamilan hormon progesteron dihasilkan oleh 

corpus luteum dan setelah itu secara bertahap dihasilkan oleh 

plasenta. Kadar hormon ini meningkat selama hamil dan 

menjelang persalinan mengalami penurunan. Produksi 

maksimum diperkirakan 250 mg/hari. 

Aktivitas progesterone diperkirakan: 

1) Menurunkan tonus otot polos: 

a) Motilitas lambung terhambat sehingga terjadi mual 
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b) Aktivitas kolon menurun sehingga pengosongan    

berjalan lambat, menyebabkan reabsorbsi air meningkat, 

akibatnya ibu hamil mengalami konstipasi. 

c) Tonus otot menurun sehingga menyebabkan aktivitas 

menurun. 

d) Tonus vesica urinaria dan ureter menurun menyebabkan 

terjadi statis urine. 

2) Menurunkan tonus vaskuler: menyebabkan tekanan diastolic 

menurun sehingga terjadi dilatasi vena. 

3) Meningkatkan suhu tubuh 

4) Meningkatkan cadangan lemak 

5) Memicu over breathing : tekanan CO2 (Pa CO2) arterial dan 

alveolar menurun. 

6) Memicu perkembangan payudara 

b. Estrogen 

Pada awal kehamilan sumber utama estrogen adalah 

Ovarium. Selanjutnya estroge dan estradiol dihasilkan oleh 

plasenta dan kadarnya meningkat beratus kali lipat, out put 

estrogen maksimum 30-40 mg/hari. Kadar terus meningkat 

menjelang aterm. 

Aktivitas estrogen adalah : 

1) Memicu pertumbuhan dan pengendalian fungsi uterus 
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2) Bersama dengan progesterone memicu pertumbuhan 

payudara 

3) Merubah konsitusi komiawi jaringan ikat sehingga lebih 

lentur dan menyebabkan servik elastic, kapsul persendian 

melunak, mobilitas persendian meningkat. 

4) Retensi air 

5) Menurunkan sekresi natrium. 

c. Kortisol. 

Pada awal kehamilan sumber utama adalah adreanal 

maternal dan pada kehamilan lanjut sumber utamanya adalah 

plasenta. Produksi harian 25 mg/hari. Sebagian besar 

diantaranya berikatan dengan protein sehingga tidak bersifat 

aktif. Kortisol secara simultan merangsang peningkatan 

produksi insulin dan meningkatkan resistensi perifer ibu pada 

insulin, misalnya jaringan tidak bisa menggunakan insulin, hal 

ini mengakibatkan tubuh ibu hamil membutuhkan lebih banyak 

insulin. Sel-sel beta normal pulau Langerhans pada pankreas 

dapat memenuhi kebutuhan insulin pada ibu hamil yang secara 

terus menerus tetap meningkat sampai aterm. Ada sebagian ibu 

hamil mengalami peningkatan gula darah hal ini dapat 

disebabkan karena resistensi perifer ibu hamil pada insulin. 
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d. Human Chorionic gonadotropin (HCG). 

Hormon HCG ini diproduksi selama kehamilan. Pada 

hamil muda hormon ini diproduksi oleh trofoblas dan 

selanjutnya dihasilkan oleh plasenta. HCG dapat untuk 

mendeteksi kehamilan dengan darah ibu hamil pada 11 hari 

setelah pembuahan dan mendeteksi pada urine ibu hamil pada 

12-14 hari setelah kehamilan. Kandungan HCG pada ibu hamil 

mengalami puncaknya pada 8-11 minggu umur kehamilan.  

Kadar HCG tidak boleh dipakai untuk memastikan adanya 

kehamilan karena kadarnya bervariasi, sehingga dengan adanya 

kadar HCG yang meningkat bukan merupakan tanda pasti hamil 

tetapi merupakan tanda kemungkinan hamil. Kadar HCG kurang 

dari 5 mlU/ml dinyatakan tidak hamil dan kadar HCG lebih 25 

mlU/ml dinyatakan kemungkinan hamil. Apabila kadar HCG 

rendah maka kemungkinan kesalahan HPMT, akan mengalami 

keguguran atau kehamilan ektopik. Sedangkan apabila kadar 

HCG lebih tinggi dari standart maka kemungkinan kesalahan 

HPMT, hamil Mola Hydatidosa atau hamil kembar. 

e. Human Placental Lactogen (HPL). 

Kadar HPL atau Chorionic somatotropin ini terus 

meningkat seiring dengan pertumbuhan plasenta selama 

kehamilan. Hormon ini mempunyai efek laktogenik dan 
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antagonis insulin. HPL juga bersifat diabetogenik sehingga  

menyebabkan  kebutuhan insulin pada wanita hamil meningkat. 

f. Relaxin. 

Dihasilkan oleh corpus luteum, dapat dideteksi selama 

kehamilan, kadar tertinggi dicapai pada trimester pertama. Peran 

fisiologis belum jelas, diduga berperan penting dalam maturasi 

servik. 

g. Hormon hipofisis. 

Terjadi penekanan kadar FSH dan LH maternal selama 

kehamilan, namun kadar prolaktin meningkat yang berfungsi 

untuk menghasilkan kolostrum. Pada saat persalinan setelah 

plasenta lahir maka kadar prolaktin menurun, penurunan ini 

berlangsung terus sampai pada saat ibu menyusui. Pada saat ibu 

menyusui prolaktin dapat dihasilkan dengan rangsangan pada 

puting pada saat bayi mengisap puting susu ibu untuk 

memproduksi ASI (Tyastuti & Wahyuningsih, 2016). 

4. Perubahan pada kekebalan 

Pada ibu hamil terjadi perubahan pH pada vagina, sekresi vagina 

berubah dari asam menjadi lebih bersifat basa sehingga pada ibu 

hamil lebih rentan terhadap infeksi pada vagina. Mulai kehamilan 8 

minggu sudah kelihatan gejala terjadinya kekebalan dengan adanya 

limfosit–limfosit. Semakin bertambahnya umur kehamilan maka 

jumlah limfosit semakin meningkat. Dengan tuanya kehamilan 
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maka ditemukan sel-sel limfoid yang berfungsi membentuk molekul 

imunoglobulin. Imunoglobulin yang dibentuk antara lain : Gamma–

A imunoglobulin: dibentuk pada kehamilan dua bulan dan baru 

banyak ditemukan pada saat bayi dilahirkan. 

Gamma-G imunoglobulin: pada janin diperoleh dari ibunya 

melalui plasenta dengan cara pinositosis, hal ini yang disebut 

kekebalan pasif yang diperoleh dari ibunya. Pada janin ditemukan 

sedikit tetapi dapat dibentuk dalam jumlah banyak pada saat bayi 

berumur dua bulan. Gamma-M imunoglobulin: ditemukan pada 

kehamilan 5 bulan dan meningkat segera pada saat bayi dilahirkan 

(Tyastuti & Wahyuningsih, 2016). 

5. Perubahan pada sistem pernafasan 

Wanita hamil sering mengeluh sesak napas yang biasanya terjadi 

pada umur kehamilan 32 minggu lebih, hal ini disebabkan oleh 

karena uterus yang semakin membesar sehingga menekan usus dan 

mendorong keatas menyebabkan tinggi diafragma bergeser 4 cm 

sehingga kurang leluasa bergerak. Kebutuhan oksigen wanita hamil 

meningkat sampai 20%, sehingga untuk memenuhi kebutuhan 

oksigen wanita hamil bernapas dalam. Peningkatan hormon estrogen 

pada kehamilan dapat  mengakibatkan peningkatan vaskularisasi 

pada  saluran pernapasan atas. Kapiler yang membesar dapat 

mengakibatkan edema dan hiperemia pada hidung, faring, laring, 

trakhea dan bronkus. Hal ini dapat menimbulkan sumbatan pada 



25 
 

 
 

hidung dan sinus, hidung berdarah (epstaksis) dan perubahan suara 

pada ibu hamil. Peningkatan vaskularisasi dapat juga 

mengakibatkan membran timpani dan tuba eustaki bengkak 

sehingga menimbulkan gangguan pendengaran, nyeri dan rasa 

penuh pada telinga (Tyastuti & Wahyuningsih, 2016). 

6. Perubahan pada sistem perkemihan 

Hormon estrogen dan progesteron dapat menyebabkan ureter 

membesar, tonus otot-otot saluran kemih menurun. Kencing lebih 

sering (poliuria), laju filtrasi glumerulus meningkat sampai 69%. 

Dinding saluran kemih dapat tertekan oleh pembesaran uterus yang 

terjadi pada trimester I dan III, menyebabkan hidroureter dan 

mungkin hidronefrosis sementara. Kadar kreatinin, urea dan asam 

urat dalam darah mungkin menurun namun, hal ini dianggap normal. 

Wanita hamil trimester I dan III sering mengalami sering kencing 

(BAK/buang air kecil) sehingga sangat dianjurkan untuk sering 

mengganti celana dalam agar tetap kering (Tyastuti & 

Wahyuningsih, 2016). 

7. Perubahan pada perencanaan 

Estrogen dan HCG meningkat dengan efek samping mual dan 

muntah-muntah, Apabila mual muntah terjadi pada pagi hari disebut 

Morning Sickness. Selain itu terjadi juga perubahan peristaltic 

dengan gejala sering kembung, dan konstipasi. Pada keadaan 

patologik tertentu dapat terjadi muntah-muntah banyak sampai lebih 
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dari 10 kali per hari (hiperemesis gravidarum). Aliran darah ke 

panggul dan tekanan vena yang meningkat dapat mengakibatkan 

hemoroid pada akhir kehamilan. Hormon estrogen juga dapat 

mengakibatkan gusi hiperemia dan cenderung mudah berdarah. 

Tidak ada peningkatan sekresi saliva, meskipun banyak ibu hamil 

mengeluh merasa kelebihan saliva (ptialisme), perasaan ini 

kemungkinan akibat dari ibu hamil tersebut dengan tidak sadar 

jarang menelan saliva ketika merasa mual sehingga terkesan saliva 

menjadi banyak. Ibu hamil trimester pertama sering mengalami 

nafsu makan menurun, hal ini dapat disebabkan perasaan mual dan 

muntah yang sering terjadi pada kehamilan muda. Pada trimester 

kedua mual muntah mulai berkurang sehingga nafsu makan semakin 

meningkat (Tyastuti & Wahyuningsih, 2016). 

F. Perubahan Psikologis Kehamilan 

1) Perubahan psikologis pada ibu hamil trimester III. 

Trimester ketiga seringkali disebut periode menunggu dan 

waspada sebab pada saat itu ibu merasa tidak sabar menunggu 

kelahiran bayinya. Kadang-kadang ibu merasa khawatir bahwa 

bayinya akan lahir sewaktu-waktu. Ini menyebabkan ibu 

meningkatkan kewaspadaannya akan timbulnya tanda dan gejala 

akan terjadinya persalinan. Ibu seringkali merasa khawatir atau takut 

kalau-kalau bayi yang akan dilahirkannya tidak normal. 

Kebanyakan ibu juga akan bersikap melindungi bayinya dan akan 



27 
 

 
 

menghindari orang atau benda apa saja yang dianggapnya 

membahayakan bayinya. Seorang ibu mungkin mulai merasa takut 

akan rasa sakit dan bahaya fisik yang akan timbul pada waktu 

melahirkan. Rasa tidak nyaman akibat kehamilan timbul kembali 

pada trimester ketiga dan banyak ibu yang merasa dirinya aneh dan 

jelek. Disamping itu, ibu mulai merasa sedih karena akan berpisah 

dari bayinya dan kehilangan perhatian khusus yang diterima selama 

hamil. Pada trimester inilah ibu sangat memerlukan keterangan dan 

dukungan dari suami, keluarga dan bidan. (Fitriahadi, 2017). 

G. Komplikasi kehamilan 

1. Komplikasi ibu dan janin masa kehamilan lanjut 

a. Plasenta Previa 

1) Pengertian 

Placenta previa adalah plasenta yang letaknya abnomal, 

yaitu pada ostium uteri internum (OUI). 

2) Klasifikasi placenta previa: 

a) Placenta previa totalis, yaitu jika placenta menutupi 

seluruh ostium uteri internum (OUI) 

b) Placenta previa parsialis, yaitu placenta menutupi 

sebagian ostium uteri internum (OUI) 

c) Placenta previa marginalis, yaitu jika pinggir placenta 

berada tepat pada pinggir ostium uteri internum (OUI) 
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d) Placenta previa letak rendah, yaitu jika placenta 

letaknya abnormal pada ostium uteri internum (OUI),  

tetapi  belum  sampai  menutupi  ostium uteri internum 

(OUI) 

3) Gambaran klinik: 

a) Perdarahan tanpa rasa nyeri 

b) Perdarahan dapat terjadi pada saat penderita tidak 

beraktifitas 

c) Perdarahan berwarna merah segar 

d) Pada presentasi  kepala  akan  didapatkan  kepala belum 

masuk pintu atas panggul (PAP) 

e) Sering terjadi kelainan letak, seperti letak lintang atau 

letak sungsang 

f) Prognosis janin tergantung dari banyaknya perdarahan 

dan umur kehamilan (Fitriahadi, 2017). 

b. Solusio Plasenta 

1) Pengertian 

Solusio plasenta adalah terlepasnya plasenta yang letaknya 

normal pada korpus uteri sebelum janin lahir. 

2) Klasifikasi solusio plasenta: 

a) Solusio plasenta ringan (ruptura sinus marginalis), yaitu 

jika hanya sebagian kecil pinggir plasenta terlepas 
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b) Solusio plasenta sedang (solusio plasenta parsialis), 

yaitu jika plasenta terlepas sebagian 

c) Solusio plasenta berat (solusio plasenta totalis), yaitu jika 

plasenta terlepas seluruhnya. 

3) Etiologi : 

Belum diketahui dengan jelas, beberapa keadaan tertentu 

yang dapat menyertainya, seperti: umur ibu yang tua, 

multiparitas, penyakit hipertensi menahun, pre eklampsia, 

trauma, tali pusat yang pendek, tekanan pada vena kava 

inferior dan defisiensi asam folik. 

4) Gambaran klinik: 

a) Solusio placenta ringan (ruptura sinus marginalis), 

hanya sebagian kecil pinggir plasenta terlepas, 

perdarahan tidak terlalu banyak, warnanya kehitam-

hitaman, perut mungkin agak terasa sakit atau terus 

menerus agak tegang dan bagian-bagian janin masih 

mudah teraba. 

b) Solusio placenta sedang (solusio placenta parsialis), 

plasenta terlepas lebih dari seperempatnya tetapi belum 

sampai dua per tiga luas permukaannya, dengan gejala 

awal sakit perut terus menerus kemudian disusul dengan 

perdarahan pervaginam (1000 ml) berwarna merah 

kehitaman yang tersembunyi, dapat terjadi syok pada ibu 
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dan gawat janin, uterus teraba tegang terus menerus dan 

nyeri tekan sehingga bagian-bagian janin sukar diraba. 

Tanda-tanda pesalinan biasanya telah ada, kelainan 

pembekuan darah dan kelainan ginjal mungkin telah 

terjadi. 

c) Solusio placenta berat (solusio placenta totalis), placenta 

telah terlepas lebih dari dua pertiga pemukaannya. 

Biasanya terjadi syok pada ibu dan kematian janin, 

uterus sangat tegang seperti papan dan sangat nyeri, 

perdarahan pervaginam berwarna merah kehitaman yang 

tersembunyi, terjadi kelainan pembekuan darah dan 

ginjal (Fitriahadi, 2017). 

c. Pre eklamsia 

1) Pengertian 

Tiga tanda klinis klasik preeklamsia adalah trias antara 

hipertensi, proteinuria, dan edema yang didefinisikan 

sebagai berikut: 

a) Hipertensi 

(1) Tekanan darah 140/90 atau lebih, atau 

(2) Tekanan sistole naik 30 mmHg, dan/atau tekanan 

diatolik naik 15 mmHg dari tekanan darah normal 

wanita, atau 
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(3) Tekanan arteri rata-rata sama dengan atau lebih dari 

105 mmHg yang dua kali diukur dalam 6 jam secara 

terpisah. 

(4) Pada kenyataannya, hasil yang kedua sering diukur 

pada hari berikutnya. 

b) Proteinuria 

(1) Konsentrasi protein dalam urin lebih dari 0,3 g dalam 

specimen 24 jam, atau 

(2) Protein dalam urin lebih dari 1g/L (1+ sampai 2+)  

(a) Diambil dari specimen urin tengah dengan cara 

clean-catch acak 

(b) Diambil sebanyak 2 kali atau lebih secara 

terpisah dalam 6 jam, jika tidak diketahui adanya 

infeksi traktus urinarius. 

(3) Edema 

(a) Retensi urin pertama kali ditandai dengan 

kelebihan berat badan secara mendadak (1 kg 

sampai 2,5 kg  atau lebih dalam 1 minggu). 

(b) Berbeda dengan edema di ekstremitas bawah 

(c) Dievaluasi berdasarkan pola pertambahan berat 

badan secara menyeluruh. 

(d) Edema di wajah dan tangan tidak dapat 

dijelaskan (Fitriahadi, 2017). 
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d. Eklamsia 

1) Diagnoda 

Didiagnosa jika preeklamsia berkembang menjadi kejang  

a) Biasanya terjadi terutama pada persalinan 

b) Dapat terjadi sampai 10 hari pascapartum 

2) Tanda pramonitor 

a) Sakit kepala yang parah 

b) Gangguan vital 

c) Nyeri lambung kuadran kanan atas 

d) Kelemahan sebelum persalinan secara induksi atau cesar 

(Fitriahadi, 2017). 

e. KPD (Ketuban Pecah Dini) 

1) Pengertian 

a) Keluarnya cairan berupa air dari vagina setelah usia 

kehamilan 22 minggu 

b) Ketuban dinyatakan pecah dini jika terjadi sebelum 

proses persalinan berlangsung 

c) Pecahnya selaput ketuban dapat terjadi pada kehamilan 

preterm (sebelum umur kehamilan 37 minggu) maupun 

kehamilan aterm. 

2) Penanganan umum 

a) Konfirmasi usia kehamilan, kalau ada dengan USG  
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b) Lakukan pemeriksaan dengan inspekulo (dengan 

speculum DTT) untuk menilai cairan yang keluar 

(jumlah, warna, bau) dan membedakannya dengan urin 

c) Jika ibu mengeluh perdarahan pada akhir kehamilan 

(setelah usia kehamilan 22 minggu), jangan lakukan 

pemeriksaan dalam secara digital 

d) Tentukan ada tidaknya infeksi 

e) Tentukan tanda-tanda inpartu (Fitriahadi, 2017). 

f. IUFD 

1) Pengertian 

Kematian janin dapat terjadi akibat gangguan 

pertumbuhan janin, gawat janin atau kelainan bawaan atau 

akibat infeksi yang tidak terdiagnosis sebelumnya sehingga 

tidak diobati. 

2) Pemeriksaan 

a) Jika pemeriksaan radiologik tersedia, konfirmasi 

kematian janin setelah 5 hari. Tanda-tanda berupa 

overlapping tulang tengkorak, hyperfleksi kolumna 

vertebralis, gelembung udara di dalam jantung dan 

edema scalp. 

b) USG merupakan sarana penunjang diagnostik yang baik 

untuk memastikan kematian janin dimana gambarannya 
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menunjukkan janin tanpa tanda kehidupan: tidak ada 

DJJ, ukuran kepala janin dan cairan ketuban berkurang. 

c) Dukungan mental emosional perlu diberikan kepada 

pasien. Sebaiknya pasien selalu didampingi oleh orang 

terdekatnya. Yakinkan bahwa besar kemungkinan dapat 

lahir pervaginam. 

d) Pilihan cara persalinan dapat secara aktif dengan induksi 

maupun ekspektatif, perlu dibicarakan dengan pasien 

dan keluarganya sebelum keputusan diambil 

e) Bila pilihan penanganan adalah ekspektatif: 

(1) Tunggu persalinan spontan hingga 2 minggu 

(2) Yakinkan bahwa 90% persalinan spontan akan 

terjadi tanpa komplikasi 

f) Jika trombosit dalam 2 minggu menurun tanpa 

persalinan spontan, lakukan penanganan aktif 

g) Jika penanganan aktif akan dilakukan, nilai serviks 

(1) Jika serviks matang, lakukan induksi persalinan 

dengan oksitosin atau prostaglandin 

(2) Jika serviks belum matang, lakukan pematangan  

serviks dengan prostaglandin atau kateter foley 

(3) Persalinan dengan seksio sesarea merupakan 

alternatif terakhir 
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h) Jika persalinan spontan tidak terjadi dalam 2 minggu, 

trombosis menurun dan serviks belum matang, 

matangkan serviks dengan misoprostol: 

(1) Tempatkan misoprostol 25 mcg di puncak vagina, 

dapat diulangi setelah 6 jam 

(2) Jika tidak ada respon setelah 2x25 mcg misoprostol, 

naikkan dosis menjadi 50 mcg setiap 6 jam  

i)  Jika ada tanda infeksi, berikan antibiotic untuk metritis 

j) Jika tes pembekuan sederhana lebih dari 7 menit atau 

bekuan mudah pecah, waspada koagulopati 

k) Berikan kesempatan kepada ibu dan keluarganya untuk 

melihat dan melakukan berbagai kegiatan ritual bagi 

janin yang meninggal tersebut 

l) Pemeriksaan patologi plasenta adalah untuk 

mengungkapkan adanya patologi plasenta dan infeksi 

(Fitriahadi, 2017). 

H. Kebutuhan Ibu Hamil 

1. Kebutuhan fisik ibu hamil 

Berikut adalah beberapa kebutuhan fisik ibu hamil: 

a. Kebtuhan oksigen 

Pada kehamilan terjadi perubahan pada sistem respirasi 

untuk dapat memenuhi kebutuhan O2, di samping itu terjadi 

desakan diafragma karena dorongan rahim yang membesar. 
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Sebagai kompensasi terjadinya desakan rahim dan kebutuhan 

O2 yang meningkat, ibu hamil akan bernafas lebih dalam. Hal 

ini akan berhubungan dengan meningkatnya aktifitas paru-paru  

oleh karena selain untuk mencukupi kebutuhan O2 ibu, juga 

harus mencukupi kebutuhan O2 janin. Untuk memenuhi 

kecukupan O2 yang meningkat, supaya melakukan jalan-jalan 

dipagi hari, duduk-duduk di bawah pohon yang rindang, berada 

di ruang yang ventilasinya cukup (Tyastuti & Wahyuningsih, 

2016). 

b. Kebutuhan nutrisi 

Untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi selama 

masa hamil, banyak diperlukan zat gizi dalam jumlah yang lebih 

besar dari pada sebelum hamil. Pada ibu hamil akan mengalami 

BB bertambah, penambahan BB bisa diukur dari IMT (Indeks 

Masa Tubuh)/BMI (Body Mass Index) sebelum hamil. IMT 

dihitung dengan cara BB sebelum hamil dalam kg dibagi (TB 

dlm m) misalnya : seorang perempuan hamil BB sebelum hamil 

50 kg,TB 150 cm maka IMT 50/(1,5)2= 22.22 (termasuk 

normal). 
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Kenaikan BB wanita hamil berdasarkan BMI atau IMT 

sebelum hamil. 

Tabel 2.2 

Kenaikan BB wanita hamil berdasarkan BMI atau IMT sebelum 

hamil 

Kategori BMI 
Rentang kenaikan BB yang 

dianjurkan 

Rendah (BMI <19,8) 

Normal (BMI 19,8-26) 

Tinggi (BMI >26-29) 

Obesitas (BMI >29) 

12,5-18 kg 

11,5-16 kg 

7-11,5 kg 

< 6 kg 

Sumber: Helen Varney, Buku Saku Ilmu Kebidanan 

 

Untuk memenuhi penambahan BB tadi maka kebutuhan 

zat gizi harus dipenuhi melalui makanan sehari-hari dengan 

menu seimbang seperti contoh dibawah ini. 

Kebutuhan makanan sehari-hari ibu tidak hamil, ibu 

hamil dan ibu menyusui. 
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Tabel 2.3 

Kebutuhan nutrisi 

Nutrient Tak Hamil 
Kondisi ibu hamil 

Hamil Menyusui 

Kalori  

Protein  

Kalsium (Ca) 

Zat besi (Fe) 

Vitamin A 

Vitamin D 

Tiamin  

Riboflavin  

Niasin  

Vitamin C 

2.000 

55 g 

0,5 g 

12 g 

5000 IU 

400 IU 

0,8 mg 

1,2 mg 

13 mg 

60 mg 

2300 

65 g 

1 g 

17 g 

6000 IU 

600 IU 

1 mg 

1,3 mg 

15 mg 

90 mg 

3000 

80 g 

1 g 

17 g 

7000 IU 

800 IU 

1,2 mg 

1,5 mg 

18 mg 

90 mg 

Sumber: (Tyastuti & Wahyuningsih, 2016). 

Kenaikan BB yang berlebihan atau BB turun setelah 

kehamilan triwulan kedua harus menjadi perhatian, besar 

kemungkinan ada hal yang tidak wajar sehingga sangat penting 

untuk segera memeriksakan ke dokter (Tyastuti & 

Wahyuningsih, 2016). 

c. Personal Hygiene 

Kebersihan badan mengurangi kemungkinan infeksi, karena 

badan yang kotor banyak mengandung kuman. Pada ibu hamil 

karena bertambahnya aktifitas metabolisme tubuh maka ibu 

hamil cenderung menghasilkan keringat yang berlebih, sehingga 

perlu menjaga kebersihan badan secara ekstra disamping itu 
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menjaga kebersihan badan juga dapat untuk mendapatkan rasa 

nyaman  bagi tubuh. 

1) Mandi. 

Pada ibu hamil baik mandi siram pakai gayung, mandi 

pancuran dengan shower atau mandi berendam tidak 

dilarang. Pada umur kehamilan trimester III sebaiknya tidak 

mandi rendam karena ibu hamil dengan perut besar akan 

kesulitan untuk keluar dari bak mandi rendam. Menjaga 

kebersihan diri terutama lipatan kulit (ketiak, bawah buah 

dada, daerah genitalia) dengan cara dibersihkan dan 

dikeringkan. Pada saat mandi supaya berhati–hati jangan 

sampai terpeleset, kalau perlu pintu tidak usah dikunci, dapat 

digantungkan tulisan ”ISI” pada pintu. Air yang digunakan 

mandi sebaiknya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. 

2) Perawatan vulva dan vagina 

Ibu hamil supaya selalu membersihkan vulva dan vagina 

setiap mandi, setelah BAB/BAK, cara membersihkan dari 

depan ke belakang kemudian dikeringkan dengan handuk 

kering. Pakaian dalam dari katun yang menyerap keringat, 

jaga vulva dan vagina selalu dalam keadaan kering, hindari 

keadaan lembab pada vulva dan vagina Penyemprotan 

vagina (douching) harus dihindari selama kehamilan karena 

akan mengganggu mekanisme pertahanan vagina yang 
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normal, dan penyemprotan vagina yang kuat (dengan 

memakai alat semprot) ke dalam vagina dapat menyebabkan 

emboli udara atau emboli air. Penyemprotan pada saat 

membersihkan alat kelamin ketika sehabis BAK/BAB 

diperbolehkan tetapi hanya membersihkan vulva tidak boleh 

menyemprot sampai ke dalam vagina. Deodorant vagina 

tidak dianjurkan karena dapat menimbulkan dermatitis 

alergika. Apabila mengalami infeksi pada kulit supaya 

diobati dengan segera periksa ke dokter. 

3) Perawatan gigi 

Saat hamil sering terjadi karies yang disebabkan karena 

konsumsi kalsium yang kurang, dapat juga karena emesis-

hiperemesis gravidarum, hipersaliva dapat menimbulkan 

timbunan kalsium di sekitar gigi. Memeriksakan gigi saat 

hamil diperlukan untuk mencari kerusakan gigi yang dapat 

menjadi sumber infeksi, perawatan gigi juga perlu dalam 

kehamilan karena hanya gigi yang baik menjamin 

pencernaan yang sempurna. Untuk menjaga supaya gigi 

tetap dalam keadaan sehat perlu dilakukan perawatan 

sebagai berikut: 

a) Periksa ke dokter gigi minimal satu kali selama hamil 

b) Makan makanan yang mengandung cukup kalsium  

(susu,ikan) kalau perlu minum suplemen tablet kalsium. 
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c) Sikat gigi setiap selesai makan dengan sikat gigi yang 

lembut. 

4) Perawatan kuku. 

Kuku supaya dijaga tetap pendek sehingga kuku perlu 

dipotong secara teratur, untuk memotong kuku jari kaki 

mungkin perlu bantuan orang lain. Setelah memotong kuku 

supaya dihaluskan sehingga tidak melukai kulit yang 

mungkin dapat menyebabkan luka dan infeksi. 

5) Perawatan rambut. 

Wanita hamil menghasilkan banyak keringat sehingga 

perlu sering mencuci rambut untuk mmengurangi ketombe. 

Cuci rambut hendaknya dilakukan 2-3 kali dalam satu 

minggu dengan cairan pencuci rambut yang lembut, dan 

menggunakan air hangat supaya ibu hamil tidak kedinginan 

(Tyastuti & Wahyuningsih, 2016). 

d. Pakaian  

Pakaian yang dianjurkan untuk ibu hamil adalah pakaian 

yang longgar, nyaman dipakai, tanpa sabuk atau pita yang 

menekan bagian perut atau pergelangan tangan karena akan 

mengganggu sirkulasi darah. Dalam memilih BH supaya yang 

mempunyai tali bahu yang lebar sehingga tidak menimbulkan 

rasa sakit pada bahu.Sebaiknya memilih BH yang bahannya dari 

katun karena selain mudah dicuci juga jarang menimbulkan 
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iritasi. Celana dalam sebaiknya terbuat dari katun yang mudah 

menyerap air sehingga untuk mencegah kelembaban yang dapat 

menyebabkan gatal dan iritasi apalag ibu hamil biasanya sering 

BAK karena ada penekanan kandung kemih oleh pembesaran 

uterus. (Tyastuti & Wahyuningsih, 2016). 

e. Eliminasi (Bab Dan Bak) 

1) Buang Air Besar(BAB) 

Pada ibu hamil sering terjadi obstipasi. Obstipasi ini 

kemungkinan terjadi disebabkan oleh: 

a) Kurang gerak badan 

b) Hamil muda sering terjadi muntah dan kurang makan  

c) Peristaltik usus kurang karena pengaruh hormone 

d) Tekanan pada rektum oleh kepala 

Dengan terjadinya obstipasi pada ibu hamil maka 

panggul terisi dengan rectum yang penuh feses selain 

membesarnya rahim, maka dapat menimbulkan bendungan 

di dalam panggul yang memudahkan timbulnya haemorhoid. 

Hal tersebut dapat dikurangi dengan minum banyak air 

putih, gerak badan cukup, makan-makanan yang berserat 

seperti sayuran dan buah-buahan. 

2) Buang Air Kecil (BAK) 

Masalah buang air kecil tidak mengalami kesulitan, 

bahkan cukup lancar dan malahan justru  lebih  sering BAK  
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karena ada penekanan kandung kemih oleh pembesaran 

uterus. Dengan kehamilan terjadi perubahan hormonal, 

sehingga daerah kelamin menjadi lebih basah. Situasi ini 

menyebabkan jamur (trikomonas) tumbuh subur sehingga 

ibu hamil mengeluh gatal dan keputihan. Rasa gatal sangat 

mengganggu, sehingga sering digaruk dan menyebabkan  

saat berkemih sering sisa (residu) yang memudahkan  

terjadinya infeksi kandung kemih. Untuk melancarkan dan 

mengurangi infeksi kandung kemih yaitu dengan banyak 

minum dan menjaga kebersihan sekitar kelamin (Tyastuti & 

Wahyuningsih, 2016). 

f. Seksual 

Hamil bukan merupakan halangan untuk melakukan 

hubungan seksual. Hubungan seksual yang disarankan pada ibu 

hamil adalah : 

1) Posisi diatur untuk menyesuaikan dengan pembesaran perut. 

Posisi perempuan diatas dianjurkan karena perempuan dapat 

mengatur kedalaman penetrasi penis dan juga dapat 

melindungi perut dan payudara. Posisi miring  dapat 

mengurangi energi dan tekanan perut yang membesar 

terutama pada kehamilan trimester III. 

2) Pada trimester III hubungan seksual supaya dilakukan 

dengan hati-hati karena dapat menimbulkan kontraksi uterus 
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sehingga kemungkinan dapat terjadi partus prematur, fetal 

bradicardia pada janin sehingga dapat menyebabkan fetal 

distress tetapi tidak berarti dilarang. 

3) Hindari hubungan seksual yang menyebabkan kerusakan 

janin 

4) Hindari kunikulus (stimulasi oral genetalia wanita) karena 

apabila meniupkan udara ke vagina dapat menyebabkan 

emboli udara yang dapat menyebabkan kematian. 

5) Pada pasangan beresiko, hubungan seksual dengan   

memakai kondom supaya dilanjutkan untuk mencegah 

penularan penyakit menular seksual. 

Hubungan seksual disarankan tidak dilakukan pada ibu 

hamil bila: 

1) Terdapat tanda infeksi dengan pengeluaran cairan disertai 

rasa nyeri atau panas. 

2) Terjadi perdarahan saat hubungan seksual. 

3) Terdapat pengeluaran cairan (air) yang mendadak. 

4) Terdapat perlukaan di sekitar alat kelamin bagian luar. 

5) Serviks telah membuka 

6) Plasenta letak rendah 

7) Wanita yang sering mengalami keguguran, persalinan 

preterm, mengalami kematian dalam kandungan atau sekitar 
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2 minggu menjelang persalinan (Tyastuti & Wahyuningsih, 

2016). 

g. Mobilisasi Dan Body Mekanik 

Mobilisasi adalah kemampuan seseorang untuk bergerak 

secara bebas, mudah dan teratur dan mempunyai tujuan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan hidup sehat. Manfaat mobilisasi 

adalah sirkulasi darah menjadi baik, nafsu makan bertambah, 

pencernaan lebih baik dan tidur lebih nyenyak. Gerak badan 

yang melelahkan, gerak bagdan yang menghentak atau tiba-tiba 

dilarang untuk dilakukan. Dianjurkan berjalan-jalan pagi hari 

dalam udara yang bersih, masih segar, gerak badan ditempat 

seperti berdiri-jongkok, terlentang kaki diangkat, terlentang 

perut diangkat, melatih pernafasan. Latihan : normal tidak 

berlebihan, istirahat bila lelah. 

Gerak tubuh yang harus diperhatikan oleh ibu hamil adalah : 

1) Postur tubuh. 

Posisi tubuh supaya dengan tulang belakang tetap tegak 

2) Mengangkat beban dan mengambil barang. 

Mengangkat beban dan mengambil barang tidak boleh 

sambil membungkuk, tulang belakang harus selalu tegak, 

kaki sebelah kanan maju satu langkah, ambil barang 

kemudian berdiri dengan punggung tetap tegak. Ketika 

mengangkat beban hendaknya dibawa dengan kedua tangan, 
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jangan membawa beban dengan satu tangan sehingga posisi 

berdiri tidak seimbang, menyebabkan posisi tulang belakang 

bengkok dan tidak tegak. 

3) Bangun dari posisi berbaring. 

Ibu hamil sebaiknya tidak bangun tidur dengan langsung 

dan cepat, tapi dengan pelan-pelan karena ibu hamil tidak 

boleh ada gerakan yang menghentak sehingga mengagetkan 

janin. Kalau akan bangun dari posisi baring, geser terlebih 

dahulu ketepi tempat tidur, tekuk lutut kemudian miring 

(kalau memungkinkan miring ke kiri), kemudian dengan 

perlahan bangun  dengan  menahan  tubuh dengan kedua  

tangan sambil menurunkan kedua kaki secara perlahan. Jaga 

posisi duduk beberapa saat sebelum berdiri. 

4) Berjalan. 

Pada saat berjalan ibu hamil sebaiknya memakai 

sepatu/sandal harus terasa pas, enak dan nyaman. Sepatu 

yang bertumit tinggi dan berujung lancip tidak baik bagi 

kaki, khususnya pada saat hamil ketika stabilitas tubuh 

terganggu dan edema kaki sering terjadi. Sepatu yang 

alasnya licin atau berpaku bukan sepatu yang aman untuk ibu 

hamil. 
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5) Berbaring. 

Dengan semakin membesarnya perut maka posisi 

berbaring terlentang semakin tidak nyaman. Posisi berbaring 

terlentang tidak dianjurkan pada ibu hamil karena dapat 

menekan pembuluh darah yang sangat penting yaitu vena 

cava inferior sehingga mengganggu oksigenasi dari ibu ke 

janin. Sebaiknya ibu hamil membiasakan berbaring dengan 

posisi miring ke kiri sehingga sampai hamil besar sudah 

terbiasa. Untuk memberikan kenyamanan maka letakkan 

guling diantara kedua kaki sambil kaki atas ditekuk dan kaki 

bawah lurus (Tyastuti & Wahyuningsih, 2016). 

h. Exercise/Senam Hamil 

Dengan berolah raga tubuh seorang wanita menjadi 

semakin kuat. Selama masa kehamilan olah raga dapat 

membantu tubuhnya siap untuk menghadapi kelahiran. Wanita 

dapat berolah raga sambil mengangkat air, bekerja di ladang, 

menggiling padi, mengejar anak- anaknya dan naik turun bukit. 

Bagi wanita yang bekerja sambil duduk atau bekerja di rumah 

biasanya membutuhkan olah raga lagi. Mereka dapat berjalan 

kaki, melakukan kegiatan- kegiatan fisik atau melakukan 

bentuk-bentuk olah raga lainnya. 
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Olah raga mutlak dikurangi bila dijumpai : 

1) Sering mengalami keguguran 

2) Persalinan belum cukup bulan 

3) Mempunyai sejarah persalinan sulit 

4) Pada kasus infertilitas 

5) Umur saat hamil relatif tua 

6) Hamil dengan perdarahan dan mengeluarkan cairan 

(Tyastuti & Wahyuningsih, 2016). 

Langkah-langkah senam hamil adalah sebagai berikut. 

a) Mendidik sikap baik 

1) Duduk bersila dengan sikap yang baik 

2) Duduk  bersila dengan  kedua  telapak  tangan  di  ujung  

lutut atau paha, melakukan penekanan kedua lutut ke 

arah samping hingga bokong terangkat dari kasur 

sebanyak 15 kali 

3) Tidur terlentang, kedua telapak kaki pada dinding dan 

lutut lurus dengan mengerutka otot perut dan bokong, 

meletakkan bahu pada kasur dan menjulurkan ke leher 

4) Melakukan gerakan  peningkatan  (gerakan 3) ditambah  

gerakan bahu rotasi keluar, ekstensi siku, ekstensi 

pergelangan tangan, ekstensi jari menekan pada kasur 

dengan nafas dada bertahan sampai 20 detik, dilakukan 

5-6 kali 
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b) Melakukan latihan dasar pernafasan 

1) Latihan dasar pernafasan perut 

2) Latihan dasar pernafasan iga 

3) Latihan dasar pernafasan dada 

c) Peningkatan latihan pernafasan 

1) Latihan penting dengan pernafasan pendek (seperti nafas 

anjing yang kecapaian) 

2) Latihan tarik pernafasan dengan tiup nafas dari mulut 

kemudian menarik pernafasan dari hidung diperpanjang 

dengan hitungan 3-10 kali hitungan 

3) Latihan keluar nafas dengan mengeluarkan nafas dari 

mulut diperpanjang 1 menit 

d) Melakukan latihan dasar otot perut 

Dilakukan dengan posisi tidur terlentang, kedua lutut 

dibengkokkan, kedua tangan diletakkan di atas perut 

kemudian mengempiskan dinding perut ke dalam sehingga 

dinding perut melepas dari telapak tangan. Dilakukan 6 kali 

e) Melakukan latihan dasar otot bokong 

Dilakukan dengan posisi tidur terlentang kedua kaki 

diluruskan kemudian merapatkan kedua belah bokong ke 

dalam sehingga kedua bokong bebas dari kasur. Dilakukan 

15-30 kali 
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f) Latihan dasar panggul yang jatuh ke depan 

Dilakukan dengan posisi tidur terlentang kedua lutut 

dibengkokkan kemudian mengerutkan otot bokong dan perut 

bagian bawah, sehingga punggung menekan rapat pada 

lantai/matras. Kemudian melepaskan dan membuat 

cekungan di punggung. Melakukan 15-30 x. Atau dengan 

posisi merangkak, mengangkat pangul dengan mengerutkan 

perut bagian bawah dan otot bokong sehingga punggung 

membungkuk, kemudian melepaskan kerutan sampai 

punggung lurus. Melakukan 5-6x. 

g) Melakukan latihan dasar panggul jatuh ke samping 

Dilakukan dengan posisi tidur terlentang satu kaki lurus 

dan satu kaki dibengkokkan. Menarik/menggeser kaki lurus 

sampai panggul mendekati iga-iga, kemudian mendorong ke 

depan. Mengulangi gerakan yang sama pada kaki lainnya. 

Melakukan 6 x setiap sisi. 

h) Melakukan peningkatan latihan panggul jatuh ke samping 

Dilakukan dengan posisi merangkak, kepala menoleh ke 

panggul kiri atau kanan iga-iga. Interval perlakuan 6 x setiap 

sisi. 

i) Melakukan rotasi panggul 

Dilakukan dengan posisi tidur terlentang satu kaki lurus 

satu kaki dibengkokkan, kedua lengan disamping atas di 
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bawah bantal. Menggerakkan lutut yang ditekuk sejauh 

mungkin ke samping berlawanan sampai tumit terangkat. 

j) Melakukan peningkatan rotasi panggul 

Dilakuakan dengan posisi merangkak, melingkari dada 

dengan satu lengan sampai ujung jari menunjuk ke atas 

kemudian mengayunkan ke atas ke belakang serta 

pandangan mata mengikuti gerakan. 

k) Melakukan latihan dasar otot-otot dasar panggul 

Dilakukan dengan posisi tidur terlentang kedua lutut 

dibengkokkan, berturut-turut mengerutkan otot bokong, 

segala yang ada di antara kedua paha dan perut bagian 

bawah, menahan kerutan sampai 6 detik kemudian 

dilepaskan 

l) Melakukan latihan otot-otot tungkai 

1) Dilakukan dengan posisi duduk kedua kaki lurus ke 

depan, bersandar di atas kedua tangan di samping 

belakang, melakukan dosrsofleksi-plantar fleksi, inversi-

eversi, circumduksi kedalam/ke luar. Melakukannya 

dengan interval enam kali. 

2) Dilakukan dengan posisi duduk di kursi/tempat tidur, 

telapak kaki menempel lantai, mengangkat telapak kaki 

bagian tengah dengan ujung jari kaki tetap menempel 

lantai. Melakukannya dengan interval 30 x. 
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m) Melakukan latihan belajar mengejan dengan posisi duduk 

bersandar pada tembok kedua kaki dibengkokkan 

1) Melakukan latihan istirahat sempurna (relaksasi total) 

Dilakukan dengan posisi tidur ke samping kepala 

diletakkan di bantal bagian atas tangan (kanan) 

merangkul bagian bawah (kiri) posisi fleksi di belakang 

punggung. Lutut atas (kanan) fleksi ke depan lutut bawah 

(kiri) fleksi ke belakang, punggung dibengkokkan, 

kepala ditundukkan. Mengerutkan otot jari kaki, otot 

perut, otot pantat, jari tangan, otot lengan, otot bahu, otot 

muka kemudian melepaskan kerutan. Memejamkan 

mata, nafas dengan irama lambat, melepas beban pikiran 

sampai istirahat sempurna/tertidur 5-10 menit. 

2) Mengevaluasi keadaan umum dan vital sign ibu hamil. 

Anda dapat mempelajari dan mempraktikkan 

senam hamil ini dengan panduan video senam hamil 

yang banyak dijual di toko buku. 

Ibu hamil dianjurkan untuk melakukan olah raga.  

Olahraga yang aman dilakukan pada kehamilan 

diantaranya: 

a) Berenang 

Berenang merupakan olahraga yang paling baik 

dilakukan selama hamil. Hal ini disebabkan saat 
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tubuh berada di dalam air hampir tanpa beban. 

Berenang tidak saja memperkuat jantung dan system 

peredaran darah, tetapi juga melatih otot serta 

menjaga bentuk tubuh agar tetap padat dan kuat. 

b) Berjalan kaki 

Berjalan kaki merupakan latihan olah tubuh yang 

paling sederhana dan aman bagi hamil, dapat 

dilakukan dengan mudah, tanpa dibatasi waktu, dapat 

dilakukan setiap hari. Sebaiknya, berjalan dimulai 

dengan langkah yang lambat, secara perlahan-lahan 

lalu dipercepat, lalu kembali diperlambat lagi 

sebelum akhirnya berhenti. 

c) Yoga 

Bagi kebanyakan ibu hamil, yoga adalah bentuk 

latihan olah tubuh yang paling baik karena yoga tidak 

hanya melatih otot tubuh, tapi juga membantu 

memahami cara kerja tubuh. Latihan pernapasan 

adalah unsur yang terpenting dalam melakukan yoga. 

Kemampuan untuk melakukan pernapasan dengan 

baik sangat menguntungkan bagi ibu. Ketika ibu 

sedang berusaha mengendalikan kontraksi rahim dan 

rasa sakit yang timbul maka kombinasi pernapasan 

dalam yang terkontrol dan napas pendek dengan 
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cepat yang biasa ibu lakukan saat beryoga akan 

sangat membantu (Tyastuti & Wahyuningsih, 2016). 

i. Istirahat/Tidur 

Istirahat/tidur dan bersantai sangat penting bagi wanita 

hamil dan menyusui. Jadwal ini harus diperhatikan dengan baik, 

karena istirahat dan tidur secara teratur dapat meningkatkan 

kesehatan jasmani dan rohani untuk kepentingan perkembangan 

dan pertumbuhan janin dan juga membantu wanita tetap kuat dan 

mencegah penyakit, juga dapat mencegah keguguran, tekanan 

darah tinggi, bayi sakit dan masalah-masalah lain. Istirahat yang 

diperlukan ialah 8 jam malam hari dan 1 jam siang hari, 

walaupun tidak dapat tidur baiknya berbaring saja untuk 

istirahat, sebaiknya dengan kaki yang terangkat, mengurangi 

duduk atau berdiri terlalu lama (Tyastuti & Wahyuningsih, 

2016). 

j. Immunisasi 

Immunisasi adalah suatu cara untuk meningkatkan 

kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu antigen. 

Vaksinasi dengan Toksoid Tetanus (TT), dianjurkan untuk dapat 

menurunkan angka kematian bayi karena infeksi tetanus. 

Vaksinasi toksoid tetanus dilakukan dua kali selama  hamil.  

Immunisasi TT sebaiknya diberika pada ibu hamil dengan   umur 

kehamilan antara tiga bulan sampai satu bulan sebelum 
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melahirkan dengan jarak minimal empat minggu (Tyastuti & 

Wahyuningsih, 2016). 

Tabel 2.4 

Pemberian vaksin TT 

Antigen 
Interval (waktu 

minimal) 

Lama 

perlindungan 

(tahun) 

% perlindungan 

TT 1 

Pada kunjunagn 

pertama (sedini 

mungkin pada 

kehamilan 

- - 

TT 2 
4 minggu Setelah 

TT1 
3 80 

TT 3 6 bulan setelah TT 2  5 95 

TT 4 1 tahub setelah TT 3 10 99 

TT 5 1 tahun setelah TT 4 
25-seumur 

hidup 
99 

Sumber: (Tyastuti & Wahyuningsih, 2016) 

Tabel 2.5 

Pemberian Vaksin TT 

Pernah 

(kali) 
Interval (minimal) 

Lama 

perlindungan 

(tahun) 

% 

perlindungan 

1 

TT 2, 4 minggu 

setelah TT 1 (pada 

kehamilan) 

3 80 

2 

TT 3, 6 bulan 

setelah TT 2 (pada 

kehamilan, jika 

selang waktu 

minimal 

memenuhi) 

5 95 

3 
TT 4, 1 tahun 

setelah TT 3 

10 99 

4 
TT 5, 1 tahun 

setelah TT 4 

25-seumur 

hidup 

99 

5 
Tidak perlu lagi 25-seumur 

hidup 

99 

    Sumber: Tyastuti & Wahyuningsih, 2016 



56 
 

 
 

2. Kebutuhan psikologi pada ibu hamil 

a. Support Dari Keluarga Pada Ibu Hamil 

Dukungan keluarga senantiasa diperlukan agar kehamilan 

berjalan lancar. dukungan tersebut dapat berupa: 

1) memberikan dukungan kepada ibu menerima kehamilanya 

2) memberikan dukungan kepada ibu untuk menerima dan 

mempersiapkan peran sebagai ibu. 

3) memberikan dukungan kepada ibu untuk menghilangkan 

rasa takut dan cemas terhadap persalinan. 

4) memberikan dukungan kepada ibu untuk menciptaakn 

hubungan yang kuat antara ibu dan anak yang di kandungnya 

melalui perawatab kehamilan dan persalinan yang baik 

menyiapkan keluarga lainya untuk menerima kehadiran 

anggota baru (Tyastuti & Wahyuningsih, 2016). 

b. Support Dari Tenaga Kesehatanpada Ibu Hamil. 

Tenaga kesehatan yang paling dekat dengan ibu hamil adalah 

bidan, karena bidan merupakan tenaga kesehatan dari lini 

terdepan yang mempunyai tugas untuk menjaga dan 

meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak termasuk ibu hamil. 

Dukungan dari bidan yang diperlukan ibu hamil adalah : 

1) Bidan melayani ibu dengan baik dan ramah. 

2) Bidan menjalin hubungan baik dan saling percaya. 
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3) Bidan memberi kesempatan pada ibu untuk bertanya dan 

menjawab setiap pertanyaan dengan jelas. 

4) Bidan meyakinkan bahwa ibu akan melalui kehamilan 

dengan baik. 

5) Bidan memberi semangat pada ibu dalam rangka 

menghadapi persalinan. 

6) Bidan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi ibu 

hamil. 

7) Bidan meyakinkan bahwa akan mendampingi selama dalam 

persalinan. 

8) Bidan juga bisa menjadi pendamping dan pembimbing pada 

klas ibu hamil (Tyastuti & Wahyuningsih, 2016). 

c. Rasa Aman Dan Nyaman Selama Kehamilan 

Ibu hamil membutuhkan perasaan aman dan nyaman 

yang dapat didapat dari diri sendiri dan orang sekitar. Untuk 

memperoleh rasa aman dan nyaman maka ibu hamil sendiri 

harus dapat menerima kehamilan dengan senang hati. Untuk 

memperoleh rasa aman dan nyaman ini dapat dilakukan relaksasi 

atau dukungan dari orang terdekat (Tyastuti & Wahyuningsih, 

2016). 

d. Persiapan menjadi orangtua 

Pasangan yang menanti anggota baru dalam keluarga 

yaitu datangnya seorang bayi adalah merupakan tanggung jawab 
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besar. Bagi seorang ayah merupakan beban besar dari segi biaya 

termasuk biaya kehamilan, biaya persalinan, biaya peralatan 

yang diperlukan ibu dan bayinya, kebutuhan tambahan setelah 

anaknya lahir, semua ini harus disiapkan dengan perencanaan 

matang. Disamping itu juga perlu persiapan psikologis untuk 

merawat bayinya dan anak yang sebelumnya (sibling). Kalau 

ayah belum siap maka dapat menimbulkan gangguan psikologis 

pada suami sehingga dapat mengurangi dukungan pada istri 

yang sedang hamil. Ibu yang sedang hamil juga harus sudah 

menyiapkan diri menjadi ibu karena akan bertambah beban dan 

tanggung jawabnya karena kehadiran bayinya. Jika ibu tidak 

dengan senang hati melaksanakan kewajiban sebagai orangtua 

maka dapat timbul stress dan kemungkinan akan menderita post 

partum blues pada saat setelah persalinan (Tyastuti & 

Wahyuningsih, 2016). 

e. Persiapan Sibling. 

Kehadiran seorang adik baru dalam rumah dapat 

menyebabkan perasaan cemburu dan merasa adik adalah 

saingannya (rival sibling). Untuk mencegah itu semua maka 

sejak hamil calon kakak harus sudah disiapkan dengan baik 

untuk menyambut kelahiran adiknya. Respon sibling dapat 

dipengaruhi oleh persiapan menghadapi datangnya adik, sikap 

orangtua, umur, lama waktu berpisah dengan orangtua, 
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peraturan kunjungan rumah sakit dan perhatian selama berpisah 

dengan ibunya (Tyastuti & Wahyuningsih, 2016). 

I. Kunjungan Anternatal Care 

1. Pengertian  

Asuhan antenatal dapat pula diartikan sebagai asuhan pra-

persalinan. Asuhan antenatal merupakan proses pengawasan 

terhadap ibu hamil yang ditinjau hingga masa persalinan. Untuk 

peninjauan, seorang ibu yang sedang mengandung harus melakukan 

pemeriksaan secara berkala agar perkembangan janin dalam Rahim 

bisa dideteksi dengan baik. Selain itu, penyimpangan yang terjadi 

selama masa kehamilan pun dapat diketahui sedini mungkin. 

Tidak hanya itu, asuhan tambahan pada fase antenatal juga 

meliputi persiapan nifas dan pemberian air susu ibu (ASI) pada bayi 

setelah melahirkan. Hal tersebut karena produksi ASI juga 

ditentukan dari kondisi ibu selama mengandung.  

Lebih detail, uraian tentang asuhan antenatal terkait hal-hal apa 

saja yang dilakukan dapat dilihat sebagai berikut. 

a. Mengupayakan pasangan yang telah menikah agar menjadi 

orang tua yang efektif dengan peran yang maksimal. 

b. Memberikan penyuluhan tentang pentingnya keluarga, termasuk 

dalam menjadi bagian dari masyarakat. 

c. Memahami faktor budaya dan sosial dimasyarakat yang 

memengaruhi kesehatan ibu hamil. 
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d. Mengupayakan pemahaman tetang Keluarga Berencana (KB) 

sebagai satu diantara program dari pemerintah. 

e. Memberikan penyuluhan terkait keluarga harmonis, yang satu 

diantaranya ada pada hubungan seksual. 

f. Memberikan pengetahuan dan konseling tentang kehamnilan, 

baik fase sebelum atau setelah melahirkan (Febrianti & Aslina, 

2019). 

2. Tujuan Asuhan Antenatal 

Tujuan diadakannya asuhan antenatal ada dua yang dibagi 

menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah 

untuk memberikan perhatian khusus bagi ibu hamil dengan 

meningkatkan kesehatan ibu dan janin. Perhatian khusus bagi ibu 

hamil dengan meningkatkan kesehatan ibu dan janin. Perhatian 

untuk hal itu pu dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi ibu 

yang tengah mengandung Dengan begitu, persalinan yang berjalan 

dengan lancer dan kondisi bayi serta ibu yang sehat dapat menjadi 

kabar baik setelah persalinan (Febrianti & Aslina, 2019).  

Kemudian, ada 5 poin terkait tujuan khusus dari pelaksanaan 

asuhan antenatal sebagaimana berikut ini (Yulifah, 2011). 

a. Memantau kemajuan kehamilan sekaligus memantau kondisi, 

pertumbuhan, dan perkembangan janin.  

b. Melakukan deteksi adanya komplikasi yang mungkin 

mengancam kesehatan ibu dan janinya.  
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c. Memberikan rujukan dan merencanakan asuhan khusus sesuai 

dengan kebutuhan pasien. 

d. Mempersiapkan datangnya waktu persalinan sebagai mungkin 

dengan kesiapan menghadapi berbagai komplikasi yang 

mungkin terjadi. 

e. Membantu mempersiapkan kondisi terbaik sang ibu telah 

melahirkan dengan mempertimbangkan pemberian ASI secara 

eksklusif (Febrianti & Aslina, 2019). 

3. Standar asuhan kehamilan 

a. Jumlah kunjungan  

Pelayanan antenatal (Antenatal Care/ANC) pada kehamilan 

normal minimal 6x dengan rincian 2x di Trimester 1, 1x di 

Trimester 2, dan di trimester 3. Minimal 2x diperiksa oleh dokter 

saat kunjungan 1 di Trimester 1 dan saat kunjungan ke 5 di 

Trimester 3. 

1) ANC ke-1 di Trimester 1 : 

Skrining faktor risiko dilakukan oleh Dokter dengan 

menerapkan protokol kesehatan. Jika ibu datang pertama kali 

ke bidan, bidan tetap melakukan pelayanan antenatal seperti 

biasa, kemudian ibu dirujuk ke dokter untuk dilakukan 

skrining. Sebelum ibu melakukan kunjungan antenatal 

secara tatap muka, dilakukan janji temu/telegrasi dengan 
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skrining anamnesa melalui media komunikasi (telepon) 

secara daring untuk factor risiko dan gejala COVID-19. 

a) Jika ada gejala COVID-19, ibu dirujuk ke RS untuk 

dilakukan swab atau jika sulit untuk mengakses RS 

Rujukan maka dilakukan Rapid Test. Pemeriksaan 

skrining factor risiko kehamilan dilakukan di RS 

Rujukan. 

b) Jika tidak ada gejala COVID-19, maka dilakukan 

skrining oleh Dokter di FKTP. 

2) ANC ke-2 di Trimester 1, ANC ke-3 di Trimester 2, ANC 

ke-4 di Trimester 3, dan ANC ke-6 di Trimester 3: 

Dilakukan tindak lanjut sesuai hasil skrining. Tatap muka 

didahului dengan janji temu/teleregistrasi dengan skrining 

anamnesa melalui media komunikasi (telepon)/secara daring 

untuk mencari factor risiko dan gejala COVID-19. 

a) Jika ada gejala COVID-19, ibu dirujuk ke RS untuk 

dilakukan swab atau jika sulit mengakses RS Rujukan 

maka dilakukan Rapid Test.  

b) Jika tidak ada gejala COVID-19, maka dilakukan 

pelayanan antenatal di FKTP. 
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3) ANC ke-5 di Trimester 3 

Skrining factor risiko persalinan dilakukan oleh Dokter 

dengan menerapkan protocol kesehatan. Skrining dilakukan 

untuk metapkan:  

a) Factor risiko persalinan, 

b) Menentukan tempat persalinan, dan  

c) Menentukan apakah diperlukan rujukan terencanaatau 

tidak. 

b. Pelayanan standar 

Tempat pelaksanaan anc terpadu dapat dilaksanakan di 

puskesmas ataupun di rumah sakit. ANC terpadu dapat 

dilakukan secara rutin dan dilakukan sesuai indikasi. Standar 

pelayanan antenatal terpadu 10 T : 

a) Timbang berat badan  

Penimbangan berat badan pada setiap kali kunjungan 

antenatal dilakukan untuk mendeteksi adanya gangguan 

pertumbuhan janin. Penambahan berat badan yang kurang 

dari 9 kilogram selama kehamilan atau kurang dari 1 

kilogram setiap bulannya menunjukkan adanya gangguan 

pertumbuhan janin. 
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b) Ukur lingkar lengan atas (LiLA). 

Pengukuran LiLA hanya dilakukan pada kontak pertama 

untuk skrining ibu hamil berisiko kurang energi kronis 

(KEK). 

c) Ukur tekanan darah 

Pengukuran tekanan darah pada setiap kali kunjungan 

antenatal dilakukan untuk mendeteksi adanya hipertensi 

(tekanan darah 140/90 mmHg) pada kehamilan dan 

preeklampsia (hipertensi disertai edema wajah dan atau 

tungkai bawah; dan atau proteinuria) 

d) Ukur tinggi fundus uteri 

Pengukuran tinggi fundus pada setiap kali kunjungan 

antenatal dilakukan untuk mendeteksi pertumbuhan janin 

sesuai atau tidak dengan umur kehamilan. 

Table 2.6  

Tinggi fundus uteri menurut Mc.Donal  

No  Usia kehamilan Tinggi fundus uteri 

1 22-28 minggu 24-25 cm diatas 

simfisis 

2 28 minggu 26,7 cm di atas 

simfisis 

3 30minggu 29,5-30 cm diatas 

simfisis 

4 32 minggu 29,5-30 cm diatas 

simfisis 

5 34 minggu 31 cm diatas simfisis 

6 36 minggu 32 cm diatas simfisis 

7 38 minggu 33 cm diatas simfisis 

8 40 minggu 37,7 cm diatas 

simfisis 

Sumber :(Sofian, 2012) 
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e) Hitung denyut jantung janin (DJJ) 

Penilaian DJJ dilakukan pada akhir trimester I dan 

selanjutnya setiap kali kunjungan antenatal. DJJ lambat 

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

menunjukkan adanya gawat janin. 

f) Tentukan presentasi janin 

Menentukan presentasi janin dilakukan pada akhir trimester 

II dan selanjutnya setiap kali kunjungan antenatal. 

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mengetahui letak janin. 

Jika, pada trimester III bagian bawah janin bukan kepala, 

atau kepala janin belum masuk ke panggul berarti ada 

kelainan letak, panggul sempit atau ada masalah lain. 

g) Beri imunisasi Tetanus Toksoid (TT) 

Untuk mencegah terjadinya tetanus neonatorum, ibu hamil 

harus mendapat imunisasi TT. Pada saat kontak pertama, ibu 

hamil diskrining status imunisasi TT-nya. Pemberian 

imunisasi TT pada ibu hamil, disesuai dengan status 

imunisasi ibu saat ini. 

h) Beri tablet tambah darah (tablet besi) 

Untuk mencegah anemia gizi besi, setiap ibu hamil harus 

mendapat tablet zat besi minimal 90 tablet selama kehamilan 

diberikan sejak kontak pertama. 

i) Periksa laboratorium (rutin dan khusus) 
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Pemeriksaan Hb, golongan darah, tes malaria, gula darah, tes 

HIV/AIDS, tes sifilis, tes BTA, dan tes urin yang meliputi 

protein urin dan glukosa urin.  

j) Tatalaksana/penanganan Kasus 

Berdasarkan hasil pemeriksaan antenatal di atas dan hasil 

pemeriksaan laboratorium, setiap kelainan yang ditemukan 

pada ibu hamil harus ditangani sesuai dengan standar dan 

kewenangan tenaga kesehatan (Kemenkes RI, 2010). 

Tabel 2.7 

Jenis Pemeriksaan Pelayanan Antenatal Terpadu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : (Kemenkes RI, 2010) 

4. Manajemen Asuhan Antenatal 

Dalam mengupayakan semua tujuan itu tentu diperlukan 

manajemen asuhan antenatal yang juga melibatkan pihak lain. 

Seorang bidan pasti akan bekerja sama dengan ibu, keluarga, dan 

masyarakat dalam mempersiapkan semua kebutuhan persalinan, 

seperti tempat bersalin hingga penanganan ketika terjadi komplikasi 

selama proses atau setelah melahirkan. 
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Meskipun ada fase pra-persalinan yang menganjurkan para ibu 

hamil untuk melakukan pemeriksaan secara berkala, pada 

kenyataannya ada sebagian ibu hamil yang tidak melakukan hal 

tersebut secara rutin atau bahkan tidak pernah sama sekali. 

Keputusan itu kurang bijak mengingat banyaknya kemungkinan 

yang bisa terjadi selama masa kehamilan hingga melahirkan. Untuk 

menekan kasus serupa, seorang bidan harus mengupayakan hal-hal 

berikut ini.  

a) Melakukan kunjungan kerumah ibu hamil, baiknya ketika masih 

ditrisemester I atau II. 

b) Menanyakan alasan dan informasi lain terkait kendala hingga 

tidak melakukan pemeriksaan. 

c) Memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi.  

d) Memberikan penjelasan akan pentingnya melakukan 

pemeriksaan sehingga tidak lagi absen periksa. 

Beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam menerapkan 

manajemen asuhan kebidanan dikomunitas, yaitu : 

a) Seorang bidan harus berusaha mendapatkan kepercaan penuh 

dari ibu dan pihak keluarga. Bersikap ramah adalah suatu 

keharusan sehingga mereka akan cepat merasa nyaman.  

b) Riwayat kehamilan ibu ditanyakan secara detail dengan menjaga 

sikap dalam prinsip mendengarkan yang efektif. 



68 
 

 
 

c) Pertanyaan terkait anamnesis (riwayat penyakit) ditanyakan 

secara lengkap dan detail. 

d) Pemeriksaan dilakukan tanpa unsur berlebihan, harus diterapkan 

hanya sesuai kebutuhan pasien. 

e) Jika dibutuhkan, pemeriksaan dilaboraturium harus dilakukan 

meskipun lokasinya tidak tepat ada dilingkup komunitas 

dilayani 

f) Selalu sigap dalam menangani tindakan darurat dalam 

persalinan dan mengupayakan sekecil mungkin resiko yang akan 

terjadi. 

g) Seorang bidan harus siap mendengarkan keluhan pasien dan 

memberikan jasa konselig dengan senang hati. 

h) Persalinan yang aman dan bersih harus dipersiapkan dengan 

baik, kendati tempat melahirkannya di rumah warga sendiri. 

i) Bidan juga bisa membekali ibu hamil dengan pengetahuan 

ketika muncul masalah yang mungkin untuk langsung diatasi 

sendiri, seperti: 

1) Nyeri pada daerah perut, pinggang, dan panggul, 

2) Sakit kepala hebat,  

3) Adanya pembengkakan pada tangan dan wajah,  

4) Penglihat tidak berfungsi maksimal,  

5) Terjadi pendarahan diarea vagina, 
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6) Janin berhenti dan menendang-nendang bahkan berhenti 

bergerak. 

j) Bidan memberikan sepaket tablet Feber berjumlah 90 butir yang 

mulai dikonsumsi sejak kehamilan memasuki usia 20 pekan. 

k) Bidan memastikan ibu hamil mendapat imunisasi Tetanus 

Toxoid (TT) dengan dosis 0,5 ml. 

l) Kunjungan ritin harus tertanam menjadi jadwal prioritas ibu 

hamil agar pengecekan kondisi kehamilan bisa lebih baik. 

Seorang bidan harus mampu memberikan pengarahan hingga 

membujuk ke arah “mewajibkan”. 

m) Menajemen terakhir adalah mendokumentasi hasil dari 

kunjungan dengan data lengkap dan akurat (Febrianti & Aslina, 

2019). 

J.  KSPR (Kartu Skor Poedji Rochjati) 

Kartu Skor Poedji Rochjati (KSPR) adalah kartu skor yang 

digunakan sebagai alat skrining antenatal berbasis keluarga untuk 

menemukan faktor risiko ibu hamil, yang selanjutnya mempermudah 

pengenalan kondisi untuk mencegah terjadi komplikasi obstetrik pada saat 

persalinan. KSPR disusun dengan format kombinasi antara checklist dari 

kondisi ibu hamil/faktor risiko dengan sistem skor. Kartu skor ini 

dikembangkan sebagai suatu tekologi sederhana, mudah, dapat diterima dan 

cepat digunakan oleh tenaga non profesional. 

Fungsi dari KSPR adalah: 
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1. Melakukan skrining deteksi dini ibu hamil risiko tinggi. 

2. Memantau kondisi ibu dan janin selama kehamilan. 

3. Memberi pedoman penyuluhan untuk persalinan aman berencana 

(Komunikasi Informasi Edukasi/KIE). 

4. Mencatat dan melaporkan keadaan kehamilan, persalinan, nifas. 

5. Validasi data mengenai perawatan ibu selama kehamilan, persalinan, 

nifas dengan kondisi ibu dan bayinya. 

6. Audit Maternal Perinatal (AMP) 

Sistem skor memudahkan pengedukasian mengenai berat ringannya 

faktor risiko kepada ibu hamil, suami, maupun keluarga. Skor dengan 

nilai 2, 4, dan 8 merupakan bobot risiko dari tiap faktor risiko. 

Sedangkan jumlah skor setiap kontak merupakan perkiraan besar risiko 

persalinan dengan perencanaan pencegahan. Kelompok risiko dibagi 

menjadi 3 yaitu: 

1. Kehamilan Risiko Rendah (KRR) : Skor 2(hijau) 

2. Kehamilan Risiko Tinggi (KRT) : Skor 6-10 (kuning) 

3. Kehamilan Risiko Sangat Tinggi (KRST) : Skor ≥ 12 (merah) 

Terdapat 20 faktor risiko yang dibagi menjadi 3 kelompok faktor 

risiko pada penilaian KSPR. 

1. Kelompok Faktor Risiko I (Ada Potensi Gawat Obstetrik) 

1) Primi muda : terlalu muda, hamil pertama usia 16 tahun atau 

kurang 

2) Primi Tua : terlalu tua, hamil usia ≥ 35 tahun 
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3) Primi Tua Sekunder : jarak anak terkecil >10 tahun 

4) Anak terkecil < 2 tahun : terlalu cepat memiliki anak lagi 

5) Grande multi : terlalu banyak memiliki anak, anak ≥ 4 

6) Umur ibu ≥ 35 tahun : terlalu tua 

7) Tinggi badan ≤ 145 cm : terlalu pendek, belum pernah 

melahirkan normal dengan bayi cukup bulan dan hidup, curiga 

panggul sempit 

8) Pernah gagal kehamilan 

9) Persalinan yang lalu dengan tindakan 

10) Bekas operasi sesar 

2. Kelompok Faktor Risiko II 

1) Penyakit ibu : anemia, malaria, TBC paru, payah jantung, dan 

penyakit lain. 

2) Preeklampsia ringan 

3) Hamil kembar 

4) Hidramnion : air ketuban terlalu banyak 

5) IUFD (Intra Uterine Fetal Death) : bayi mati dalam kandungan 

6) Hamil serotinus : hamil lebih bulan (≥ 42 minggu belum 

melahirkan) 

7) Letak sungsang 

8) Letak Lintang 
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3. Kelompok Faktor Risiko III 

1) Perdarahan Antepartum : dapat berupa solusio plasenta, plasenta 

previa, atau vasa previa 

2) Preeklampsia berat/eklampsia 

K. Ketidaknyamanan Pada Ibu Hamil 

1. Ketidaknyamanan Pada Ibu Hamil Trimester Ketiga 

a. Heartburn  

1) Penyebab  

a) Relaksasi sfingter kardia 

b) Penurunan motilitas GI 

c) Peningkata produk progesterone 

d) Pergeseran lambung 

2) Edukasi pada pasien 

a) Menganjurkan kepada pasien untuk makan sedikit-

sedikit tetapi sering dengan selang waktu 

b) Mengingatkanya agar menghindari makanan yang 

berlemak serta digoreng dan produk makan/minuman 

yang mengandung kafein 

c) Menganjurkan kepada pasien untuk mempertahankan 

posisi tubuh yang tegak paling sedikit 45 menit sesudah 

makan  
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d) Menganjurkan kepada apsien untuk menanyakanya 

dahulu kepada dokter atau bidan yang merawatnya 

sebelum minum obat antacid yang dibeli bebas. 

b. Konstipasi (sembelit) 

1) Penyebab  

a) Suplemen zat besi  

b) Pergeseran intestinum oleh janin  

c) Kelambanan usus akbat peningkatan kadar progesterone 

dan metabolisme steroid 

2) Edukasi pada pasien 

a) Menganjurkan kepada pasien untuk berolah raga setiap 

hari degan intensitas yang sedang 

b) Menasehati pasien untuk minum lebih banyak cairan dan 

makan lebih banyak makanan berserat 

c) Mendorong pasien untuk mempertahankan pola urinasi 

yang teratur yang tidak mengabaikan perasaan ingin 

membuang air kecil 

d) Mengingat kepada pasien untuk tidak memakai 

suplemen minyak mineral karena suplemen ini dapat 

menyebabkan deplensi asupan vitamin yang larut lemak 
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c. Penyakit hemoroid 

1) Penyebab 

a) Tekanan pada vena pelvis oleh uterus yang membesar 

sehingga mengganggu sirkulasi darah vena 

b) Peningkatan tekanan yang terjadi sekunder karena 

konstipasi 

2) Edukasi pada pasien 

a) Menjelaskan cara-cara untuk mencegah konstipasi  

b) Mengingatkan pasien agar tidak berdiri terlalu lama dan 

mengenakan pakaian yang ketat 

c) Menganjurkan kepada pasien untuk menggunakan salep 

wasir atau salep anestesi jika dibolehkan 

d) Mendorong penggunaan kompres witch hazel  

e) Mengajarkan kepada pasien untuk melakukan sitz baths 

atau kompres air hangat 

f) Menganjurkan kepada pasien untuk berbaring pada sisi 

kiri tubuhnya dengan kedua kaki sedikit ditinggikan 

d. Nyeri punggung 

1) Penyebab  

a) Penyesuaiaan postur tubuh akibat keamilan yang timul 

karena peningkatan lengkungan lumbosacral oleh 

pembesaran uterus 

2) Edukasi pada pasien 
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a) Megajarkan pasein bagaimana menggunakan mekanika 

tubuh yang benar 

b) Mendorong pasien untuk mempertahankan postur tubuh 

yang baik  

c) Menganjurkan kepadanya untuk mengenakan sepatu 

dengan tumit yang rendah hingga sedang 

d) Menyarankan untuk berjalan dengan panggul 

dimiringkan kedepan 

e) Menasehati pasien untuk melakukan pemanasan local 

pada punggungnya jika diperlukan 

f) Menganjrkan kepada pasien agar memakai kasur yang 

keras atau menyisipkan papan dibawah kasur agar lebih 

keras  

g) Mengajarkan kepada pasien bagaimana melakukan 

latihan gerakan panggul atau latihan memiringkan 

panggul  

e. Kram otot tungkai 

1) Penyebab  

a) Tekanan oleh uterus yang membesar  

b) Sirkulasi yang buruk 

c) Fatigue 

d) Keseimbangan rasio kalsium-fosfor 

2) Edukasi pada pasien 
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a) Jika diperlukan membantu pasien melakukan diet yang 

mengubah asupan kalsium dan fosfor 

b) Menganjurkan istirahat yang frekuen degan kedua 

tungkai sedikit ditinggikan  

c) Menganjurkan kepada pasien untuk mnegenakan 

pakaian yang hangat  

d) Menganjurkan kepadanya apa yang harus dilakukan saat 

mengalami kram tungkai: menarik jari-jari kaki kearah 

tungkai sementara lutut ditekan dibawah  

f. Sesak nafas  

1) Penyebab  

a) Disebabkan oleh tekanan uterus pada diafragma 

2) Edukasi pada pasien 

a) Anjurkan kepada pasien untuk mempertahakan postur 

tubuh yang benar khususnya ketika berdiri 

b) Anjurkan kepadada pasien menggunakan posisi semi 

fowler ketika tidur dan memakai bantal tamahkan 

sebagai penyangga 

c) Menganjurkan aktifitas dan istirahat yang seimbang  
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g. Edema pergelangan kaki 

1) Penyebab 

a) Vena return yang buruk dari ekstremitas bawah; 

diperparah oleh duduk atau berdiri yang lama dan oleh 

hawa panas  

b) Retensi cairan  

2) Edukasi pada pasien 

a) Menyarakan kepada pasien agar berbaring mirim pada 

sisi kiri tubuh ketika berada ditempat tidur untuk 

meningkatkan laju filtrasi glomerulus (GFR) ginjal. 

b) Menganjrkan kepada pasien untuk menghindari pakaian 

yang ketat dan menjepit  

c) Menasehatinya untuk meninggikan kedua tungkai pada 

saat beristirahat  

d) Mendorongnya untuk melakuakan gerakan dorsi fleksi 

kaki ketika berdiri atau duduk dalam waktu lama 

e) Menganjurkan kepada pasien untuk bangkit dan bergerak 

sekitar setiap 1 hingga 2 jam sekali ketika duduk dalam 

waktu lama (MSN & SAPUTRA, 2014).   
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L. Persiapan Persalinan 

1. Tanyakan kepada bidan dan dokter tanggal perkiraan persalinan 

2. Suami atau keluarga mendampingi ibu saat periksa kehamilan. 

3. Persiapkan tabungana tau dana cadangan untuk biaya persalinan dan 

biaya lainya. 

4. Rencana melahirkan ditolong dokter atau bidan di fasilitas 

kesehatan. 

5. Siapkan KTP, Kartu Keluarga, Kartu Jaminan Kesehatan Nasional 

dan keperluan lain untuk ibu dan bayi yang akan dilahirkan.  

6. Untuk memperoleh kartu JKN, daftarkan diri anda kekantor BPJS 

kesehatan setempat, atau tanyakan kepetutas puskesmas. 

7. Siapkan lebih dari satu orang yang memiliki golongan darah yang 

sama. Dan bersedia menjadi pendonor jika diperlukan. 

8. Suami, keluarga dan masyarakat. Menyiapkan kendaraan jika 

sewaktu-waktu diperlukan. 

9. Pastikan ibu hamil dan keluarga menyepakati amanat persalinan 

dalam stiker P4K dan sudah ditempatkan didepan rumah ibu hamil. 

10. Rencanakan ikut Keluarga Berencana (KB) setelah bersalin. 

Tanyakan kepetugas kesehatan tentang cara ber-KB (Kementrian 

Kesehatan, 2016). 
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2.1.2 Konsep Dasar Persalinan 

A. Pengertian Persalinan 

Persalinan   adalah   proses   pengeluaran   konsepsi yang   

dapat   hidup   dari   dalam   uterus   ke   duian   luar. Persalinan 

mencakup proses fisiologis yang memungkinkan serangkaian 

perubahan besar pada ibu untuk dapat melahirkan janinnya 

melalui jalan lahir (Jannah, 2015). 

Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin 

dan plasenta) yang telah cukup bulan atau dapat hidup di luar 

kandungan melalui jalan lahir atau melalui jalan lain, dengan 

bantuan atau tanpa batuan (kekuatan sendiri) (Manuaba, I. A. C., 

Manuaba I. B. G., 2012). 

B. Teori Penyebab Persalinan 

Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang sebab 

terjadinya persalinan. 

a. Teori penurunan progesterone 

Villi koriales mengalami perubahan-perubahan, 

sehingga kadar estrogen dan progesterone menurun. 

Menurunya kadar kedua hormone ini terjadi kira-kira 1-2 

minggu sebelum partus. Selanjutnya otot Rahim menjadi 

sensitif terhadap oksitosin. Penurunan kadar progesterone 

pada tingkat tertentu menyebabkan otot Rahim mulai 

kontraksi. 
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b. Teori oksitosin 

Menjelang persalinan, terjadi peningkatan reseptor 

oksitosin dan otot Rahim, sehingga mudah terangsang saat 

disuntikkan oksitosin dan menimbulkan kontraksi. Diduga 

bahwa oksitosin dapat meningkatkan pembentukkan 

prostaglandin dan persalinan dapat berlangsung terus. 

c. Teori ketegangan otot Rahim 

Keadaan otot uterus yang terus membesar dan 

menjadi tegang mengakibatkan iskemia otot-otot uterus. Hal 

ini merupakan faktor yang dapat mengganggu sirkulasi 

uteroplasenter sehingga plasenta mengalami degenerasi. 

Otot Rahim mempunyai kemampuan meregang sampai batas 

tertentu. Apabila batas tersebut sudah terlewati, maka akan 

terjadi kontraksi sehingga persalinan dapat dimulai. 

d. Teori prostaglandin 

Prostaglandin sangat meningkatkan cairan amnion 

dan desidua dari minggu ke-15 hingga aterm, dan kadarnya 

meningkat hingga kewaktu partus. Diperkirakan terjadinya 

penurunan progesterone dapat memicu interleikin-1 untuk 

dapat melakukan “hidrolisis gliserofosfolipid”, sehingga 

terjadi pelepasan dari asam arakidonat menjadi 

prostaglandin, PGE2 dan PGF2 alfa. Terbukti pula bahwa 

saat memulainya persalinan, terdapat penimbunan dalam 
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jumlah besar asam arakidonat dan prostaglandin dalam 

cairan amnion. Disamping itu, terjadi pembentukan 

prostasiklin dalam myometrium, desidua, dan korion leave. 

Prostaglandin dalam melunakan serviks dan merangsang 

kontraksi bila diberikan dalam bentuk infus, per os, atau 

secara intravaginal. 

e. Teori janin 

Terdapat hubungan hipofisis dan kelenjar suprarenal 

yang menghasilkan sinyal kemudian diarahkan kepada 

maternal sebagai tanda bahwa janin telah siap lahir namun 

mekanisme ini belum diketahui secara pasti.  

f. Teori berkurangnya nutrisi 

Teori berkurangnya nutrisi pada janin diungkapkan 

oleh Hippocrates untuk pertama kalinya. Hasil konsepsi 

akan segera dikeluarkan bila nutrisi telah berkurang. 

g. Teori plasenta menjadi tua 

Plasenta yang semakin tua seiring dengan bertambahnya usia 

kehamilan akan menyebabkan turunya kadar esterogen 

sehingga timbulnya kontraksi Rahim (Yulizawati et al., 

2018). 
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C. Faktor Yang Mempengaruhi Persalinan. 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persalinan 

antara lain: 

a. Passenger 

Malpresentasi atau malformasi janin dapat 

mempengaruhi persalian normal. Pada faktor passenger, 

terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi yakni ukuran 

kepala janin, presentasi, letak, sikap dan posisi janin. Karena 

plasenta juga harus melalui jalan lahir, maka ia dianggap 

sebagai penumpang yang menyertai janin. 

b. Passenger away  

Jalan lahir terdiri dari panggul ibu, yakni bagian 

tulang yang padat, dasar panggul, vagina, dan introitus 

(lubang luar vagina). Meskipun jaringan lunak khususnya 

lapisan-lapisan otot dasar panggul ikut menunjang keluarnya 

bayi, tetapi panggul ibu jauh lebih berperan dalam proses 

persalinan. Janin harus berhasil menyesuaikan dirinya 

terhadap jalan lahir yang relative kaku. 

c. Power 

His adalah suatu kekuatan pada iu yang 

menyebabkan serviks membuka dan mendorong janin ke 

bawah. Pada presentasi kepala, bila his sudah cukup kuat, 

kepala akan turun dan mulai masuk ke dalam rongga 
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panggul. Ibu melakukan kontraksi involunter secara 

bersamaan. 

d. Position  

Posisi ibu mempengaruhi adaptasi anatomi dan 

fisiologi persalinan. Posisi tegak memberi  

e. Psychologic respon (Yulizawati et al., 2018). 

D. Tanda Mulainya Persalinan. 

1. Tanda-tanda bahwa persalinan sudah dekat 

a) Lightening 

Beberapa minggu sebelum persalinan, calon ibu 

merasa bahwa keadaannya menjadi lebih enteng. Ia 

merasa kurang sesak, tetapi sebaliknya ia merasa 

bahwa berjalan sedikit lebih sukar, dan sering diganggu 

oleh perasaan nyeri pada anggota bawah. 

b) Pollikasuria 

Pada akhir bulan ke-IX hasil pemeriksaan didapatkan 

epigastrium kendor, fundus uteri lebih rendah dari pada 

kedudukannya dan kepala janin sudah mulai masuk ke 

dalam pintu atas panggul. Keadaan ini menyebabkan 

kandung kencing tertekan sehingga merangsang ibu 

untuk sering kencing yang disebut Pollakisuria. 
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c) False labor 

Tiga (3) atau empat (4) minggu sebelum persalinan, 

calon ibu diganggu oleh his pendahuluan yang 

sebetulnya hanya merupakan peningkatan dari kontraksi 

Braxton Hicks. His pendahuluan ini bersifat: 

1) Nyeri yang hanya terasa di perut bagian bawah 

2) Tidak teratur 

3) Lamanya his pendek, tidak bertambah kuat dengan 

majunya waktu dan bila dibawa jalan malah sering 

berkurang 

4) Tidak ada pengaruh pada pendataran atau 

pembukaan cervix 

d) Perubahan cervix 

Pada akhir bulan ke-IX hasil pemeriksaan cervix 

menunjukkan bahwa cervix yang tadinya tertutup, 

panjang dan kurang lunak, kemudian menjadi lebih 

lembut, dan beberapa menunjukkan telah terjadi 

pembukaan dan penipisan. Perubahan ini berbeda untuk 

masing-masing ibu, misalnya pada multipara sudah 

terjadi pembukaan 2 cm namun pada primipara sebagian 

besar masih dalam keadaan tertutup. 
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e) Energy Sport 

Beberapa ibu akan mengalami peningkatan energi 

kira-kira 24-28 jam sebelum persalinan mulai. Setelah 

beberapa hari sebelumnya merasa kelelahan fisik karena 

tuanya kehamilan maka ibu mendapati satu hari sebelum 

persalinan dengan energi yang penuh. Peningkatan 

energi ibu ini tampak dari aktifitas yang dilakukannya 

seperti membersihkan rumah, mengepel, mencuci 

perabot rumah, dan pekerjaan rumah lainnya sehingga 

ibu akan kehabisan tenaga menjelang kelahiran bayi, 

sehingga persalinan menjadi panjang dan sulit. 

f) Gastrointestinal Upsets 

Beberapa ibu mungkin akan mengalami tanda-tanda 

seperti diare, obstipasi, mual dan muntah karena efek 

penurunan hormon terhadap sistem pencernaan 

(Kurniarum, 2016). 

2. Tanda-tanda persalinan 

Yang merupakan tanda pasti dari persalinan adalah: 

a) Timbulnya kontraksi uterus 

Biasa juga disebut dengan his persalinan yaitu his 

pembukaan yang mempunyai sifat sebagai berikut: 

1. Nyeri melingkar dari punggung memancar ke perut 

bagian depan. 
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2. Pinggang terasa  sakit dan menjalar kedepan 

3. Sifatnya teratur, inerval makin lama makin pendek 

dan kekuatannya makin besar 

4. Mempunyai pengaruh pada pendataran dan atau 

pembukaan cervix. 

5. Makin beraktifitas ibu akan menambah kekuatan 

kontraksi. Kontraksi uterus yang mengakibatkan 

perubahan pada servix (frekuensi minimal 2 kali 

dalam 10 menit). Kontraksi yang terjadi dapat 

menyebabkan pendataran, penipisan dan pembukaan 

serviks. 

b) Penipisan dan pembukaan servix 

Penipisan  dan  pembukaan  servix  ditandai  dengan  

adanya  pengeluaran  lendir  dan darah sebagai tanda 

pemula. 

c) Bloody Show (lendir disertai darah dari jalan lahir) 

Dengan  pendataran  dan  pembukaan,  lendir  dari  

canalis  cervicalis  keluar  disertai dengan sedikit darah. 

Perdarahan yang sedikit ini disebabkan karena lepasnya 

selaput janin pada bagian bawah segmen bawah rahim 

hingga beberapa capillair darah terputus. 
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d) Premature Rupture of Membrane 

Adalah keluarnya cairan banyak dengan sekonyong-

konyong dari jalan lahir. Hal ini terjadi akibat ketuban 

pecah atau selaput janin robek. Ketuban biasanya pecah 

kalau pembukaan   lengkap   atau   hampir   lengkap   dan   

dalam hal   ini keluarnya  cairan merupakan tanda yang 

lambat sekali. Tetapi kadang-kadang ketuban pecah 

pada pembukaan kecil, malahan kadang-kadang selaput 

janin robek sebelum persalinan. Walaupun  demikian  

persalinan  diharapkan  akan  mulai  dalam  24  jam  

setelah  air ketuban keluar(Kurniarum, 2016). 

E. Jenis Persalinan 

1. Persalinan Spontan 

Yaitu persalinan yang berlangsung dengan kekuatan 

ibu sendiri, melalui jalan lahir ibu tersebut. 

2. Persalinan Buatan 

Bila persalinan dibantu dengan tenaga dari luar 

misalnya ekstraksi forceps, atau dilakukan operasi Sectio 

Caesaria. 

3. Persalinan Anjuran 

Persalinan yang tidak dimulai dengan sendirinya 

tetapi baru berlangsung setelah pemecahan ketuban, 
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pemberian pitocin atau prostaglandin (Yulizawati et al., 

2018). 

F. Perubahan Fisiologi Dan Psikologi 

1. Perubahan fisilogis dalam persalinan 

a) Perubahan uterus 

Di uterus terjadi perubahan saat masa persalinan, 

perubahan yang terjadi sebagai berikut: 

1) Kontraksi uterus yang dimulai dari fundus uteri dan 

menyebar ke depan dan ke bawah abdomen 

2) Segmen Atas Rahim (SAR) dan Segmen Bawah 

Rahim (SBR) 

a) SAR dibentuk oleh corpus uteri yang bersifat 

aktif dan berkontraksi 

b) Dinding akan bertambah tebal dengan majunya 

persalinan sehingga mendorong bayi keluar 

c) SBR dibentuk oleh istmus uteri bersifat aktif 

relokasi dan dilatasi. Dilatasi makin tipis karena 

terus diregang dengan majunya persalinan. 

b) Perubahan bentuk Rahim 

Pengaruh perubahan bentuk rahim ini: 

1) Ukuran melintang menjadi turun, akibatnya 

lengkungan punggung bayi turun menjadi lurus, 
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bagian atas bayi tertekan fundus, dan bagian tertekan 

Pintu Atas Panggul. 

2) Rahim bertambah panjang sehingga otot-otot 

memanjang diregang dan menarik. Segmen bawah 

Rahim dan serviks akibatnya menimbulkan 

terjadinya pembukaan serviks sehingga Segmen Atas 

Rahim (SAR) dan Segmen Bawah Rahim (SBR). 

c) Faal ligamentum rotundum 

1) Pada kontraksi, fundus yang tadinya bersandar 

pada tulang punggung berpindah ke depan 

mendesak dinding perut depan kearah depan. 

Perubahan letak uterus pada waktu kontraksi ini 

penting karena menyebabkan sumbu rahim menjadi 

searah dengan sumbu jalan lahir. 

2) Dengan adanya kontraksi dari ligamentum 

rotundum, fundus uteri tertambat sehingga waktu 

kontraksi fundus tidak dapat naik ke atas. 

d) Perubahan serviks 

1) Pendataran serviks/Effasement  

Pendataran serviks adalah pemendekan 

kanalis servikalis dari 1-2 cm menjadi satu lubang 

saja dengan pinggir yang tipis. 
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2) Pembukaan serviks adalah pembesaran dari ostium 

eksternum yang tadinya berupa suatu lubang dengan 

diameter beberapa milimeter menjadi lubang dengan 

diameter kira-kira 10 cm yang dapat dilalui bayi. 

Saat pembukaan lengkap, bibir portio tidak teraba 

lagi. SBR, serviks dan vagina telah merupakan satu 

saluran. 

e) Perubahan pada sistem urinaria 

Pada akhir bulan ke 9, pemeriksaan fundus uteri 

menjadi lebih rendah, kepala janin mulai masuk Pintu 

Atas Panggul dan menyebabkan kandung kencing 

tertekan sehingga merangsang ibu untuk sering 

kencing. Pada kala I, adanya kontraksi uterus/his 

menyebabkan kandung kencing semakin tertekan. 

Poliuria sering terjadi selama persalinan, hal ini 

kemungkinan disebabkan karena peningkatan cardiac 

output, peningkatan filtrasi glomerolus, dan 

peningkatan aliran plasma ginjal. Poliuri akan 

berkurang pada posisi terlentang. Proteinuri sedikit 

dianggap normal dalam persalinan. 

f) Perubahan pada vagina dan 

dasar panggul 
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1) Pada kala I ketuban ikut meregangkan bagian atas 

vagina sehingga dapat dilalui bayi 

2) Setelah ketuban pecah, segala perubahan terutama   

pada dasar panggul yang ditimbulkan oleh bagian 

depan bayi menjadi saluran dengan dinding yang 

tipis. 

3) Saat kepala sampai di  vulva,  lubang  vulva  

menghadap  ke  depan  atas.  Dari  luar peregangan 

oleh bagian depan nampak pada perineum yang 

menonjol dan menjadi tipis sedangkan anus menjadi 

terbuka. 

4) Regangan yang kuat ini dimungkinkan karena 

bertambahnya pembuluh darah pada bagian vagina 

dan dasar panggul, tetapi kalau jaringan tersebut 

robek akan menimbulkan perdarahan banyak. 

g) Perubahan system kardiovaskuler (meliputi tekanan 

darah dan jantung) 

Selama persalinan, curah jantung meningkat 40 % 

sampai 50 % dibandingkan dengan kadar sebelum 

persalinan dan sekitar 80% sampai 100 % dibandingkan 

dengan kadar sebelumnya. Peningkatan curah jantung 

ini terjadi karena pelepasan katekolamin akibat nyeri 

dan karena kontraksi otot abdomen dan uterus. Seiring 
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dengan kontraksi uterus sekitar 300 sampai 500 ml 

darah dipindahkan ke volume darah sentral. 

Karena perubahan kardiovaskuler yang  terjadi  

selama  kontraksi  uterus,  pengkajian paling akurat 

untuk mengkaji tanda tanda vital maternal adalah 

diantara waktu kontraksi. Pengaturan posisi memiliki 

efek yang besar pada curah jantung. Membalikkan 

posisi wanita bersalin dari miring ke telentang 

menurunkan curah jantung sebesar 30%. 

h) Perubahan pada metabolisme karbohidrat dan basal 

metabolisme rate 

Pada saat mulai persalinan, terjadi penurunan 

hormon progesteron yang mengakibatkan perubahan 

pada sistem pencernaan menjadi lebih lambat sehingga 

makanan lebih lama tinggal di lambung, akibatnya 

banyak ibu bersalin yang mengalami obstivasi atau 

peningkatan getah lambung sehingga terjadi mual dan 

muntah. 

i) Perubahan pada system pernapasan 

Dalam persalinan, ibu mengeluarkan lebih banyak 

CO2 dalam setiap nafas. Selama kontraksi  uterus  yang  

kuat,  frekuensi  dan  kedalaman  pernafasan  meningkat 

sebagai respons terhadap peningkatan kebutuhan 
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oksigen akibat pertambahan laju metabolik. Rata rata 

paco2 menurun dari 32 mm hg pada awal persalinan 

menjadi 22 mm hg pada akhir kala I.  Menahan nafas  

saat mengejan  selama  kala  II  persalinan  dapat 

mengurangi pengeluaran CO2. 

j) Perubahan pada gastrointestinal 

Motilitas lambung dan absorbsi makanan padat 

secara substansial berkurang banyak sekali selama 

persalinan aktif dan waktu pengosongan lambung. Efek 

ini dapat memburuk setelah pemberian narkotik. 

Banyak wanita mengalami mual muntah saat persalinan 

berlangsung, khususnya selama fase transisi pada kala I 

persalinan. Selain itu pengeluaran getah lambung   yang 

berkurang menyebabkan aktifitas pencernaan berhenti 

dan pengosongan lambung menjadi sangat lamban. 

Cairan meninggalkan perut dalam tempo yang biasa. 

Mual atau muntah terjadi sampai ibu mencapai akhir 

kala I. 

Ketidaknyamanan lain mencakup dehidrasi dan 

bibir kering akibat bernafas melalui mulut. Karena 

resiko mual dan muntah, beberapa fasilitas pelayanan 

bersalin membatasi asupan oral selama persalinan. Es 

batu biasanya diberikan untuk mengurangi 
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ketidaknyaman akibat kekeringan mulut dan bibir. 

Beberapa fasilitas layanan lain mengijinkan minum air 

putih, jus dan ice pop. Banyak fasilitas lain memberikan 

asupan cairan melalui intravena. 

Kadar natrium dan klorida dalam plasma dapat  

menurun ebagai akibat absorbs gastrointestinal,  nafas 

terengah-engah, dan diaforesis (perspirasi) selama 

persalinan dan kelahiran. Poliuri (sering berkemih) 

merupakan hal yang biasa terjadi. Penurunan asupan 

cairan oral akibat mual dan muntah,  ketidaknyamanan  

dan  pemberian  analgetik  atau anestesi dapat lebih jauh 

mengubah kesimbangan cairan dan elektrolit. 

k) Perubahan pada hematologic 

Haemoglobin akan meningkat selama persalinan 

sebesar 1,2 gr % dan akan kembali pada tingkat seperti 

sebelum persalinan pada hari pertama pasca persalinan 

kecuali terjadi perdarahan. 

Peningkatan leukosit secara progresif pada awal 

kala I (5.000) hingga mencapai ukuran jumlah 

maksimal pada pembukaan lengkap (15.000). 

Haemoglobin akan meningkat selama persalinan 

sebesar 1,2 gr % dan akan kembali pada tingkat seperti 

sebelum persalinan pada hari  pertama  pasca  
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persalinan  kecuali  terjadi  perdarahan.  Peningkatan 

leukosit terjadi secara progresif pada awal kala I (5.000) 

hingga mencapai ukuran jumlah maksimal pada 

pembukaan lengkap (15.000).  Selama persalinan waktu 

pembekuan darah sedikit menurun, tetapi kadar 

fibrinogen plasma meningkat.   Gula darah akan turun 

selama persalinan dan semakin menurun pada 

persalinan lama, hal ini disebabkan karena aktifitas 

uterus dan muskulus skeletal. 

l) Nyeri 

Nyeri dalam persalinan dan kelahiran adalah bagian 

dari respon fisiologis yang normal terhadap beberapa 

faktor. Selama Kala I persalinan, nyeri yang terjadi 

pada kala I terutama disebabkan oleh dilatasi serviks 

dan distensi segmen uterus bawah. Pada awal kala I, 

fase laten kontraksi pendek dan lemah, 5 sampai 10 

menit atau lebih dan berangsung selama 20 sampai 30 

detik. Wanita mungkin tidak mengalami 

ketidaknyamanan yang bermakna dan mungkin dapat 

berjalan ke sekeliling secara nyaman diantara waktu 

kontraksi. Pada awal kala I, sensasi biasanya berlokasi 

di punggung bawah, tetapi seiring dengan waktu nyeri 

menjalar ke sekelilingnya seperti korset/ikat pinggang, 
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sampai ke bagian anterior abdomen. Interval kontraksi 

makin memendek, setiap 3 sampai 5 menit menjadi 

lebih kuat dan lebih lama. 

Pada Kala II, nyeri yang terjadi disebabkan oleh 

distensi dan kemungkinan gangguan pada bagian 

bawah vagina dan perineum. Persepsi nyeri 

dipengaruhi oleh berbagai faktor. Mekanisme  nyeri  

dan  metode  penurunan  nyeri  yang  terjadi  pada  

wanita  yang  bersalin beragam kejadiannya. 

Saat persalinan berkembang ke fase aktif, wanita 

seringkali memilih untuk tetap di tempat tidur, ambulasi 

mungkin tidak terasa nyaman lagi. Ia menjadi sangat 

terpengaruh dengan sensasi di dalam tubuhnya dan 

cenderung menarik diri dari lingkungan sekitar. Lama 

setiap kontraksi berkisar antara 30 – 90 detik, rata-rata 

sekitar 1 menit. 

Saat  dilatasi  serviks  mencapai  8-9 cm,  kontraksi  

mencapai  intensitas  puncak,  dan wanita memasuki 

fase transisi. Pada fase transisi biasanya pendek, tetapi 

sering kali merupakan waktu yang paling sulit dan 

sangat nyeri bagi wanita karena frekuensi (setiap 2 

sampai  3  menit)  dan  lama  (seringkali  berlangsung  

sampai  90  detik  kontraksi).  Wanita menjadi sensitif 
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dan kehilangan kontrol. Biasanya ditandai dengan 

meningkatnya jumlah show akibat ruptur pembuluh 

darah kapiler di serviks dan segmen uterus bawah 

(Kurniarum, 2016). 

2. Perubahan psikologi pada ibu bersalin 

a) Perubahan psikologis pada ibu bersalin kala I 

Pada persalinan Kala I selain pada saat kontraksi 

uterus, umumnya ibu dalam keadaan santai, tenang dan 

tidak terlalu pucat. Kondisi psikologis yang sering 

terjadi pada wanita dalam persalinan kala I adalah : 

1) Kecemasan dan ketakutan pada dosa-dosa atau 

kesalahan-kesalahan sendiri. Ketakutan tersebut 

berupa rasa takut jika bayi yang yang akan 

dilahirkan dalam keadaan cacat, serta takhayul lain.   

Walaupun pada jaman ini kepercayaan pada 

ketakutan-ketakutan gaib selama proses 

reproduksi sudah sangat berkurang sebab secara 

biologis, anatomis, dan fisiologis kesulitan-

kesulitan pada peristiwa partus bisa dijelaskan 

dengan alasan-alasan patologis atau sebab 

abnormalitas (keluarbiasaan). Tetapi masih ada 

perempuan yang diliputi rasa ketakutan akan 

takhayul. 
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2) Timbulnya rasa tegang, takut, kesakitan, kecemasan 

dan konflik batin.  Hal  ini disebabkan oleh semakin 

membesarnya janin dalam kandungan yang dapat 

mengakibatkan  calon  ibu  mudah  capek, tidak 

nyaman badan, dan  tidak  bisa  tidur nyenyak, 

sering kesulitan bernafas dan macam-macam beban 

jasmaniah lainnya diwaktu kehamilannya. 

3) Sering timbul rasa jengkel, tidak nyaman dan 

selalu kegerahan serta tidak sabaran sehingga 

harmoni antara ibu dan janin yang dikandungnya 

menjadi terganggu. Ini disebabkan karena  kepala  

bayi  sudah  memasuki  panggul  dan timbulnya  

kontraksi-kontraksi pada rahim sehingga bayi yang 

semula diharapkan dan dicintai secara psikologis 

selama berbulan-bulan itu kini dirasakan sebagai 

beban yang amat berat. 

4) Ketakutan menghadapi kesulitan dan resiko bahaya 

melahirkan bayi yang merupakan hambatan dalam 

proses persalinan : 

a) Adanya rasa takut  dan  gelisah  terjadi dalam 

waktu singkat  dan tanpa sebab sebab yang 

jelas. 
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b) Ada keluhan sesak nafas atau rasa tercekik, 

jantung berdebar-debar. 

c) Takut mati atau merasa tidak dapat tertolong 

saat persalinan. 

d) Muka pucat, pandangan liar, pernafasan pendek, 

cepat dan takikardi 

5) Adanya harapan harapan mengenai jenis kelamin 

bayi yang akan dilahirkan. Relasi ibu dengan calon 

anaknya terpecah, sehingga popularitas AKU 

KAMU (aku sebagai pribadi ibu dan kamu sebagai 

bayi) menjadi semakin jelas. Timbullah dualitas 

perasaan yaitu: 

a) Harapan cinta kasih 

b) Impuls bermusuhan dan kebencian 

6) Sikap bermusuhan terhadap bayinya 

a) Keinginan untuk memiliki janin 

yang unggul 

b) Cemas kalau bayinya tidak aman di 

luar Rahim 

c) Belum mampu bertanggung jawab 

sebagai seorang ibu 

7) Kegelisahan dan ketakutan menjelang 

kelahiran bayi: 
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a) Takut mati 

b) Trauma kelahiran 

c) Perasaan bersalah 

d) Ketakutan riil 

b) Perubahan Psikologis Ibu Bersalin Kala II 

Pada masa persalinan seorang wanita ada yang 

tenang dan bangga akan kelahiran bayinya, tapi ada 

juga yang merasa takut. Adapun perubahan psikologis 

yang terjadi adalah sebagai berikut: 

a) Panik dan terkejut dengan apa yang terjadi pada saat 

pembukaan lengkap 

b) Bingung dengan adanya apa yang terjadi pada saat 

pembukaan lengkap 

c) Frustasi dan marah 

d) Tidak memperdulikan apa saja dan siapa saja yang 

ada di kamar bersalin 

e) Rasa lelah dan sulit mengikuti perintah 

f) Fokus pada dirinya sendiri 

Masalah Psikologis Yang Terjadi Pada Masa 

Persalinan 

Masalah psikologis yang terjadi pada masa 

persalinan adalah kecemasan. Kecemasan adalah 

gangguan alam perasaan yang ditandai dengan 
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ketakutan dan kekhawatiran yang mendalam dan 

berkelanjutan. Kecemasan berbeda dengan rasa takut. 

Cemas adalah respon emosi tanpa obyek yang spesifik 

yang secara subyektif dialami dan dikomunikasikan 

interpersonal secara langsung. Kecemasan dapat 

diekspresikan melalui respon fisiologis dan 

psikologis. 

Secara fisiologis, respon tubuh terhadap kecemasan 

adalah dengan mengaktifkan sistem syaraf otonom 

(simpatis dan parasimpatis). Sistem saraf simpatis akan 

mengaktivasi proses tubuh, sedangkan sistem saraf 

parasimpatis akan menimbulkan respons tubuh. Bila 

korteks otak menerima rangsang, maka rangsangan 

akan dikirim melalui saraf simpatis ke kelenjar adrenal 

yang akan melepaskan  adrenal/epineprin  sehingga  

efeknya  antara  lain nafas menjadi lebih dalam, nadi 

meningkat, dan tekanan darah meningkat.  

Secara umum kecemasan dipengaruhi oleh 

beberapa gejala yang mirip dengan orang yang 

mengalami stress. Bedanya stress didominasi oleh 

gejala fisik, sedangkan kecemasan didominasi oleh 

gejala psikis. Adapun gejala gejala orang yang 

mengalami kecemasan adalah sebagai berikut: 
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a) Ketegangan motorik/alat gerak seperti gemetar, 

tegang, nyeri otot, letih, tidak dapat santai, gelisah, 

tidak dapat diam, kening berkerut, dan mudah kaget. 

b) Hiperaktivitas saraf otonom (simpatis dan 

parasimpatis) seperti keringat berlebihan, jantung 

berdebar-debar, rasa dingin di telapak tangan dan 

kaki, mulut kering, pusing, rasa mual, sering buang 

air kecil, diare, muka merah/pucat, denyut nadi 

dan nafas cepat 

c) Rasa khawatir yang berlebihan tentang hal-hal yang 

akan datang seperti cemas, takut, khawatir, 

membayangkan akan datangnya kemalangan 

terhadap dirinya. 

d) Kewaspadaan yang berlebihan  seperti perhatian  

mudah  beralih, sukar konsentrasi, sukar tidur, 

mudah tersinggung, dan tidak sabar (Kurniarum, 

2016). 

c) Faktor faktor penyebab kecemasan 

1) Nyeri 

Hampir semua wanita mengalami dan 

mersakan nyeri selama persalinan, tetapi respon 

setiap wanita terhadap nyeri persalinan berbeda-

beda. Nyeri adalah pengalaman ang berbeda yang 
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dirasakan seseorang. Nyeri pada persalinan kala I 

adalah perasaan sakit dan tidak nyaman yang 

dialami ibu sejak awal mulainya persalinan sampai 

serviks berdilatasi maksimal (10 cm). Nyeri ini 

disebabkan oleh dilatasi serviks, hipoksia otot 

uterus, iskemia korpus uteri, peregangan segmen 

bawah uterus dan kompresi saraf di serviks 

(gangglionik servikalis). Subyektif nyeri ini 

dipengaruhi paritas, ukuran dan posisi janin, 

tindakan medis, kecemasan, kelelahan, budaya dan 

mekanisme koping, serta lingkungan. 

Nyeri mengakibatkan stress karena stress 

dapat melepaskan katekolamin yang 

mengakibatkan berkurangnya aliran darah ke uterus 

sehingga uterus kekurangan oksigen. Nyeri 

melibatkan dua komponen yaitu fisologis dan 

psikologis. Secara psikologis pengurang nyeri akan 

menurunkan tekanan yang luar biasa bagi ibu dan 

bayinya. Ibu mungkin akan menurunkan kesulitan 

untuk berinteraksi setelah lahir karena ia mengalami 

kelelahan saat menghadapi   nyeri   persalinan.   

Peristiwa   atau   kesan   yang   tidak   menyenangkan 

saat melahirkan dapat mempengaruhi responnya 
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terhadap aktivitas seksual atau untuk melahirkan 

yang akan datang 

2) Keadaan Fisik 

Penyakit yang menyertai ibu dalam 

kehamilan adalah salah satu faktor yang 

menyebabkan kecemasan. Seseorang yang 

menderita suatu penyakit akan mengalami 

kecemasan dibandingkan dengan orang yang tidak 

sedang menderita sakit. Seorang ibu hamil dengan 

suatu penyakit yang menyertai kehamilannya, maka 

ibu tersebut akan lebih cemas lagi karena kehamilan 

dan persalinan meskipun dianggap fisiologis, tetapi 

tetap berisiko terjadi hal-hal psikologis. 

3) Riwayat Pemeriksaan Kehamilan 

 Ibu hamil dapat memeriksakan 

kehamilannya pada dokter ahli kandungan, dokter 

umum, dan bidan. Tujuan pemeriksaan dan 

pengawasan ibu hamil adalah sebagai berikut: 

a) Mengenali dan menangani penyulit-penyulit 

yang mungkin dijumpai dalam kehamilan, 

persalinan dan nifas. 

b) Mengenali dan mengobati penyakit-penyakit 

yang mungkin diderita ibu sedini mungkin 
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c) Menurunkan angka morbiditas dan mortalitas 

ibu dan anak. 

d) Memberikan nasehat-nasehat tentang cara 

hidup sehari-hari dan keluarga berencana, 

kehamilan, persalinan, nifas dan laktasi. 

 Dalam setiap kunjungan pemeriksaan 

kehamilan kepetugas kesehatan, selain pemeriksaan 

fisik, ibu akan mendapatkan informasi/pendidikan 

kesehatan tentang perawatan kehamilan yang baik, 

persiapan menjelang persalinan baik fisik maupun 

psikis, serta informasi mengenai proses persalinan 

yang akan dihadapi nanti. Dengan demikian, ibu 

diharapkan dapat lebih siap dan lebih percaya diri 

dalam menghadapi prosses persalinan. Untuk  itu  

selama hamil hendaknya ibu memeriksakan  

kehamilannya  secara  teratur  ke petugas kesehatan. 

4) Pengetahuan 

Pengetahuan  adalah  apa  yang  diketahui  

oleh  seseorang  tentang  suatu  hal  secara formal  

maupun non-formal. Pengetahuan yang rendah 

mengakibatkan seseorang mudah mengalami 

kecemasan. Ketidaktahuan tentang suatu hal yang 

dianggap sebagai tekanan yang dapat 
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mengakibatkan krisis sehingga dapat menimbulkan 

kecemasan. 

5) Dukungan Lingkungan Sosial (Dukungan Suami) 

Dukungan suami kepada ibu saat bersalin 

merupakan bagian dari dukungan sosial. Dukungan 

sosial secara psikologis dipandang sebagai hal yang 

kompleks. Wortmen dan Dunkell Scheffer 

menidentifikasikan beberapa jenis dukungan 

meliputi ekspresi peranan positif, termasuk 

menunjukkan bahwa seseorang diperlukan dengan 

penghargaan yang tinggi dan ekspresi persetujuan 

atau pemberitahuan tentang ketepatan, keyakinan 

dan perasaan seseorang. 

Dukungan keluarga, terutama suami saat 

ibu melahirkan sangat dibutuhkan seperti 

kehadiran kelurga dan suami untuk mendampingi 

istri menjelang melahirkan atau suami menyentuh 

tangan istri dengan penuh perasaan sehingga istri 

akan merasa lebih tenang untuk menhadapi proses 

persalinan. Selain itu kata-kata yang mampu 

memotivasi dan memberikan keyakinan pada ibu 

bahwa proses persalinan yang dijalani ibu akan 
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berlangsung dengan baik,  sehingga  ibu tidak perlu  

merasa cemas,  tegang  atau  ketakutan. 

Sifat-sifat dukungan persalinan antara lain: 

sederhana, efektif, murah atau terjangkau, dan 

berisiko rendah. Kemajuan persalinan bertambah 

baik dan menjadikan hasil persalinan akan 

bertambah baik, sehingga dukungan persalinan 

akan bertambah baik. Dukungan persalinan 

bertujuan untuk: 

a) Mengurangi nyeri pada sumbernya 

b) Memberi perangsang alternative yang kuat 

untuk mengurangi sensasi nyeri/menghambat 

rasa sakit 

c) Mengurangi reaksi negatif emosional dan reaksi 

fisik wanita terhadap rasa sakit 

6) Pendidikan 

Pendidikan adalah proses belajar yang 

berarti di dalam pendidikan terjadi proses 

perkembangan atau perubahan ke arah yang lebih 

baik dari individu, kelompok, dan masyarakat  yang 

lebih luas. Pendidikan sejalan dengan pengetahuan 

yaitu pengetahuan adalah hasil tahu yang terjadi 

setelah penginderaan terhadap suatu obyek tertentu 
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serta pengetahuan/kognitif merupakan domain yang 

sangat penting untuk terbentuknya tindakan 

seseorang. 

Menurut Raytone tingkat pendidikan seseorang 

berpengaruh dalam memberikan respons terhadap 

sesuatu yang datang baik dari dalam maupun luar. 

Seseorang yang mempunyai pendidikan yang tinggi 

akan memberikan respon yang lebih rasional 

dibandingkan mereka yang berpendidikan lebih 

rendah atau yang tidak mempunyai pendidikan. 

Kecemasan adalah respon yang dapat dipelajari. 

Dengan demikian, pendidikan yang rendah menjadi 

faktor penunjang terjadinya kecemasan. 

a) Status Psikologis 

Respons psikologis terhadap pengalaman 

persalinan sangat bervariasi dan dipengaruhi 

oleh berbagai faktor, diantaranya faktor yang 

penting adalah latar belakang budaya wanita. 

Orang-orang yang berasal dari latar belakang 

budaya berbeda mungkin memiliki keyakinan 

yang berbeda tentang bagaimana seharusnya 

sikap wanita bersalin, keberadaan orang-orang 

pendukung dan peran perawat. Misalnya  
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persiapan kelahiran seringkali bervariasi dan 

secara dramatis dapat mempengaruhi 

kemampuan koping wanita bersalin dan 

pasangannya. Dalam study klasik menemukan 

dukungan emosional pasangan selama 

melahirkan merupakan prediktor utama 

terbentuknya persepsi yang positif terhadap 

pengalaman. Kepercayaan diri maternal dalam 

koping terhadap persalinan telah terbukti 

berhubungan dengan persepsinya tentang nyeri 

selama persalinan. 

b) Mengatasi Gangguan Psikologis Saat Persalinan 

Fenomena psikologis yang menyertai 

persalinan itu bermacam-macam. Setiap wanita 

memiliki disposisi kepribadian yang definitif 

dan mewarnai proses kelahiran bayinya. Secara 

garis besar, mewarnai itu mengandung 

pengertian menonjolkan kepasifan atau 

keaktifan pada saat kelahiran bayinya. 

Keadaan emosional pada ibu bersalin sangat 

dipengaruhi oleh timbulnya rasa sakit dan rasa 

tidak enak selama persalinan berlangsung, 

terutama bila ibu baru pertama kali akan 
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melahirkan  yang  pertama  kali  dan  baru  

pertama  kali  dirawat  di  rumah  sakit.  

Alangkah baiknya apabila ibu bersalin 

mengenal dengan baik keadaan ruang 

bersalin/rumah sakit dari segi fasilitas 

pelayanan dan seluruh tenaga pelayanan yang 

ada. Usahakan agar ibu bersalin tersebut berada 

dalam suasana yang hangat dan familier 

walaupun dirawat di rumah sakit. 

Peran bidan yang empati pada ibu bersalin 

sangat berarti, keluhan dan kebutuhan- 

kebutuhan   yang   timbul agar   mendapatkan   

tanggapan yang baik. Penjelaan tentang 

kemajuan persalinan harus dikerjakan secara 

baik sedemikian rupa agar ibu bersalin tidak 

mengalami panik. 

Peran suami yang sudah memahami proses 

persalinan bila berada di samping ibu yang 

sedang bersalin sangat membantu kemantapan 

ibu dalam menghadapi rasa sakit dan takut yang 

timbul. Pengurang rasa sakit (pain relief) dapat 

dilakukan dengan beberapa cara, antara lain 

sebagai berikut: 
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1) Berdasarkan hasil  penelitian,  pemberian  

dukungan fisik,  emosional  dan  psikologis 

selama persalinan akan dapat membantu 

mempercepat proses persalinan dan 

membantu ibu memperoleh kepuasan saat 

melewati proses persalinan. 

2) Metode pengurang rasa nyeri yang 

dilakukan secara terus menerus dalam  

bentuk dukungan harus dipilih yang bersifat 

sederhana, biaya rendah, resiko rendah, 

membantu kemajuan persalinan, hasil 

kelahiran bertambah baik dan bersifat 

sayang ibu. 

Tindakan yang dapat dilakukan untuk  

mengatasi nyeri yang dialami diantaranya 

dengan melakukan kompres panas atau dingin 

kemudian sentuhan dan pemijatan ringan 

dengan remasan, pijatan melingkar yang halus 

dan ringan (pemijatan dalam kategori 

rangsangan dan sentuhan ringan dan halus) 

(Kurniarum, 2016) . 
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G. Tahapan persalinan 

a) Kala I 

Kala I  persalinan  dimulai  sejak  terjadinya  kontraksi  

uterus dan pembukaan servix hingga mencapai pembukaan 

lengkap (10 cm). Persalinan kala I berlangsung 18-24 jam 

dimana primi memiliki rentang waktu 12 jam dan multi 

memiliki rentang waktu 10 jam serta kala I terbagi menjadi 

dua fase yaitu fase laten dan fase aktif. 

1) Fase laten persalinan 

a) Dimulai sejak awal  kontraksi  yang  menyebabkan  

penipisan  dan  pembukaan servix secara bertahap 

b) Pembukaan servix kurang dari 4 cm 

c) Biasanya berlangsung di bawah hingga 8 jam 

2) Fase aktif persalinan 

Fase ini terbagi menjadi 3 fase yaitu akselerasi, dilatasi 

maximal, dan deselerasi 

1) Frekuensi dan lama kontraksi uterus umumnya 

meningkat (kontraksi dianggap adekuat/memadai jika 

terjadi 3 kali atau lebih dalam waktu 10 menit dan 

berlangsung selama 40 detik atau lebih 

2) Servix membuka dari 4 ke 10 cm biasanya dengan 

kecepatan 1 cm atau lebih perjam hingga permbukaan 

lengkap (10 cm) 
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3) Terjadi penurunan bagian terendah janin 

b) Kala II 

1) Pengertian 

Persalinan kala II dimulai dengan pembukaan 

lengkap dari serviks dan berakhir dengan lahirnya bayi. 

Proses ini berlangsung 1-2 jam pada primi dan ½-1  jam 

pada multi 

2) Tanda dan gejala kala II 

Tanda-tanda bahwa kala II persalinan sudah dekat 

adalah: 

a) Ibu ingin meneran 

b) Perineum menonjol 

c) Vulva vagina dan sphincter anus membuka 

d) Jumlah pengeluaran air ketuban meningkat 

e) His lebih kuat dan lebih cepat 2-3 menit sekali. 

f) Pembukaan  lengkap (10 cm ) 

g) Pada  Primigravida berlangsung rata-rata 1-2 jam 

dan multipara rata-rata ½-1 jam 

h) Pemantauan 

1) Tenaga atau usaha mengedan dan kontraksi 

uterus 
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2) Janin yaitu penururnan presentasi janin dan 

kembali normalnya detak jantung bayi setelah 

kontraksi  

3) Kondisi ibu sebagai berikut: 

Tabel 2.8 

Tanda-tanda kala II 

Kemajuan persalinan 

tenaga  

Kondisi pasien  Kondisi janin penumpang  

Usaha mengedan  

 

 

Palpasi kontraksi 

uterus  (control setiap 

10 menit) 

1. Frekuensi 

2. Lamanya  

3. Kekuatan  

Periksa nadi dan 

tekanan darah selama 

30 menit. 

 

Respon keseluruhan 

pada kala II: 

1. Keadaan 

dehidrasi 

2. Perubahan 

sikap/perilaku 

3. Tingkat 

tenaga (yang 

memiliki) 

Periksa detak jantung janin 

setiap 15 menit atau lebih 

sering dilakukan dengan 

makin dekatnya kelahiean  

Penurunan presentasi dan 

perubahan posisi 

 

 

 

 

Warna cairan tertentu 

Sumber: Yulizawati et al., 2018 

c) Kala III (Kala Uri) 

 Kala III persalinan berlangsung sejak janin lahir 

sampai plasenta lahir. Setelah bayi lair, uterus teraba keras 

dengan fundus uteri agak diatas pusat. Beberapa menit 

kemudian, uterus berkontraksi lagi untuk melepaskan 

plasenta dari dindingnya. Biasanya plasenta lepas dalam 6 

sampai 15 menit setelah bayi lahir dan keluar spontan atau 

dengan tekanan pada fundus uteri. 
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 Pada tahap ini dilakukan tekanan ringan diatas 

puncak Rahim dengan cara Crede untuk membantu 

pengeluaran plasenta. Plasenta diperhatikan kelengkapanya 

secara cermat, sehingga tidak menyebabkan gangguan 

kontraksi. Rahim atau terjadi perdarahan sekunder. 

d) Kala IV ( 2 jam setelah melahirkan) 

 Kala IV pesalinan ditetapkan berlangsung kira-kira 

dua jam setelah plasenta lahir. Priode ini merupakan masa 

pemulihan yang terjadi segera jika homeostatis berlangsung 

dengan baik. Pada tahap ini, kontraksi otot Rahim 

meningkat sehingga pembuluh darah terjepit untuk 

menghentikan perdarahan. Pada kala ini dilakuka observasi 

terhadap tekanan darah, pernafasan, nadi, kontraksi otot 

Rahim dan perdarahan selama 2 jam pertama. Selain itu 

juga dilakuakn penjahitan luka episiotomy. Setelah 2 jam, 

bila keadaan baik, ibu dipindahkan keruangan bersama 

bayinya (Yulizawati et al., 2018). 

H. Mekanisme persalinan 

 Turunnya kepala dibagi dalam beberapa fase sebagai 

berikut. 

1. Masuknya kepala janin dalam PAP 

a) Masuknya kepala ke dalam PAP terutama pada 

primigravida terjadi pada bulan terakhir kehamilan 
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tetapi pada multipara biasanya terjadi pada 

permulaan persalinan. 

b) Masuknya kepala ke dalam PAP  biasanya  dengan  

sutura sagitalis melintang menyesuaikan dengan   

letak punggung. 

c) Jika sutura sagitalis dalam diameter 

anteroposterior dari PAP maka masuknya kepala 

akan menjadi sulit karena menempati ukuran yang 

terkecil dari PAP 

d) Jika sutura sagitalis pada posisi di tengah-tengah 

jalan lahir yaitu tepat di antara symphysis dan 

promontorium, maka dikatakan dalam posisi 

”synclitismus” pada posisi synclitismus os parietale 

depan dan belakang sama tingginya. 

e) Jika sutura sagitalis agak ke depan mendekati 

symphisis atau agak ke belakang mendekati 

promontorium, maka yang kita hadapi adalah posisi 

”asynclitismus” 

f) Acynclitismus posterior adalah posisi sutura 

sagitalis mendekati symphisis dan os parietale 

belakang lebih rendah dari os parietale depan 

(Yulizawati et al., 2018). 
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2. Majunya Kepala janin 

a) Pada primi gravida majunya kepala terjadi setelah kepala masuk 

ke dalam rongga panggul dan biasanya baru mulai pada kala II 

b) Pada multi gravida majunya kepala dan masuknya kepala dalam 

rongga panggul terjadi bersamaan. 

c) Majunya  kepala  bersamaan  dengan  gerakan-gerakan  yang  

lain  yaitu:  fleksi, putaran paksi dalam, dan ekstensi 

d) Majunya kepala disebabkan karena: 

1) Tekanan cairan intrauterine 

2) Tekanan langsung oleh fundus uteri oleh bokong 

3) Kekuatan mengejan 

4) Melurusnya badan bayi oleh perubahan bentuk Rahim 

3. Fleksi 

a) Fleksi kepala janin memasuki ruang panggul dengan ukuran 

yang paling kecil yaitu dengan diameter suboccipito 

bregmatikus (9,5 cm) menggantikan suboccipito frontalis (11 

cm). 

b) Fleksi disebabkan karena janin didorong maju dan sebaliknya 

mendapat tahanan dari pinggir PAP, cervix, dinding panggul 

atau dasar panggul 

c) Akibat adanya dorongan di atas kepala janin menjadi fleksi 

karena momement yang menimbulkan fleksi lebih besar 

daripada moment yang menimbulkan defleksi 
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d) Sampai di dasar panggul kepala janin berada dalam posisi fleksi 

maksimal. Kepala turun  menemui  diafragma  pelvis  yang  

berjalan  dari  belakang  atas  ke  bawah depan 

e) Akibat  kombinasi  elastisitas  diafragma  pelvis  dan  tekanan  

intra  uterin  yang disebabkan  oleh  his  yang  berulang-ulang,  

kepala  mengadakan  rotasi  yang disebut sebagai putaran paksi 

dalamm 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kepala Fleksi 

Sumber: Yulizawati et al., 2018 

 

4. Putaran paksi dalam 

a) Putaran  paksi  dalam  adalah  pemutaran  dari  bagian  depan  

sedemikian  rupa sehingga bagian terendah dari bagian depan 

memutar ke depan ke bawah symphisis 

b) Pada presentasi belakang kepala bagian terendah adalah daerah 

ubun-ubun kecil dan bagian ini akan memutar ke depan ke 

bawah symphisis 
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c) Putaran paksi dalam mutlak diperlukan untuk kelahiran kepala, 

karena putaran paksi merupakan suatu usaha untuk 

menyesuaikan posisi kepala dengan bentuk jalan lahir 

khususnya bentuk bidang tengah dan pintu bawah panggul 

d) Putaran paksi dalam terjadi bersamaan dengan majunya kepala 

dan tidak terjadi sebelum kepala sampai di Hodge III, kadang-

kadang baru terjadi setelah kepala sampai di dasar panggul 

e) Sebab-sebab terjadinya putaran paksi dalam: 

1) Pada letak fleksi, bagian kepala merupakan bagian terendah 

dari kepala 

2) Bagian terendah dari kepala mencari tahanan yang paling 

sedikit terdapat sebelah depan atas dimana terdapat hiatus 

genitalis antara muskulus levator ani kiri dan kanan 

3) Ukuran terbesar dari bidang tengah panggul ialah diameter 

anteroposterior 

 

Gambar 2.4  Putaran paksi dalam 

Sumber: Kurniarum, 2016 
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5. Ekstensi 

a) Setelah  putaran  paksi  dalam  selesai  dan  kepala  sampai  di  

dasar  panggul, terjadilah ekstensi atau defleksi dari kepala. Hal 

ini disebabkan karena sumbu jalan  lahir  pada  pintu  bawah  

panggul  mengarah  ke  depan  di  atas,  sehingga kepala harus 

mengadakan ekstensi untuk dapat melewati pintu bawah 

panggul. 

b) Dalam rotasi UUK akan berputar ke arah depan, sehingga di 

dasar panggul UUK berada di bawah simfisis, dengan 

suboksiput sebagai hipomoklion kepala mengadakan gerakan 

defleksi untuk dapat dilahirkan. 

c) Pada saat ada his vulva akan lebih membuka dan kepala janin 

makin tampak. Perineum menjadi makin lebar dan tipis, anus 

membuka dinding rektum. 

d) Dengan  kekuatan  his  dan  kekuatan  mengejan,  maka  berturut-

turut  tampak bregmatikus, dahi, muka, dan akhirnya dagu 

dengan gerakan ekstensi. 

e) Sesudah kepala lahir, kepala segera mengadakan rotasi, yang 

disebut putaran paksi luar 

6. Ekstensi 

a) Setelah  putaran  paksi  dalam  selesai  dan  kepala  sampai  di  

dasar  panggul, terjadilah ekstensi atau defleksi dari kepala. Hal 

ini disebabkan karena sumbu jalan  lahir  pada  pintu  bawah  
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panggul  mengarah  ke  depan  di  atas,  sehingga kepala harus 

mengadakan ekstensi untuk dapat melewati pintu bawah 

panggul 

b) Jika  tidak  terjadi  ekstensi  maka  kepala  akan  tertekan  pada  

perineum  dan menembusnya 

c) Kepala bekerja dengan 2 kekuatan yaitu satu mendesak ke 

bawah dan satunya lagi menolak ke atas karena adanya tahanan 

dasar panggul 

d) Setelah subocciput tertahan di pinggir bawah symphysis, maka 

yang dapat maju adalah bagian yang berhadapan dengan 

subocciput. 

7. Putaran paksi luar 

a) Putaran paksi luar adalah gerakan kembali sebelum putaran 

paksi dalam terjadi, untuk menyesuaikan kedudukan kepala 

dengan punggung janin. 

b) Bahu melintasi PAP dalam posisi miring. 

c) Di dalam rongga panggul bahu akan menyesuaikan diri dengan 

bentuk panggul yang dilaluinya hingga di dasar panggul, apabila 

kepala telah dilahirkan bahu akan berada dalam posisi depan 

belakang. 

d) Selanjutnya dilahirkan bahu depan terlebih dulu baru kemudian 

bahu belakang, kemudian bayi lahir seluruhnya (Kurniarum, 

2016). 
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Gambar 2.5 

Gerakan Kepala Janin Pada Defleksi Dan Putaran Paksi Luar 

Sumber: Kurniarum, 2016 

 

Gambar 2.6 Kelahiran Bahu Depan Kemudian Bahu Belakang 

Sumber: Kurniarum, 2016 

 

I. Lembar Observasi dan Patograf  

1. Lembar Observasi 

 Lembar observasi adalah lembar yang digunakan untuk 

mendokumentasikan asuhan kebidanan pada persalinan kala satu 

fase laten. 
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a. Hal-hal yang perlu didokumetasikan 

Pendokumentasian dapat dilakukan dengan menggunakan 

hasil temuan dari anamnesis dan pemeriksaan fisik. 

1) Anamnesis  

(a) Nama, umur dan alamat 

(b) Gravida dan para 

(c) Hpht 

(d) Tafsiran persalinan 

(e) Alergi obat-obatan 

(f) Riwayat kehamilan, sekarang dan sebelumnya 

(g) Riwayat medis lainya 

(h) Masalah medis lainya  

(i) Masalah medis saat ini, dll. 

2) Pemeriksaan fisik 

a) Pemeriksaan abdomen  

(1) Menetukan tfu 

(2) Memantau kontraksi uterus 

(3) Memantau DJJ 

(4) Memantau presentasi 

(5) Memantau penurunan bagiam terbawah janin 

b) Pemeriksaan dalam 

(1) Menilai cairan vagina 

(2) Memeriksa genetalia externa 
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(3) Menilai penurunan janin 

(4) Menilai penyususpan tulang kepala 

(5) Menilai kepala janin apakah sesuai dengan 

diameter jalan lahir 

(6) Jangan melakukan pemeriksaan dalan jika ada 

perdarahan pervaginam 

b. Format pendokumentasian  

Digunakan soap untuk mendokumentasikannya. 

S: Subjek 

Menggambarkan hasil pendokumentasian anamnesis 

O: Objektif 

Menggambarkan pendokumetasian hasil 

pemeriksaan fisik klien, hasil dari pemeriksaan 

laboraturium dan tes diagnostic lain yang 

dirumuskan dalam data fokus untuk mendukung 

dalam asuhan kebidanan 

A: Assesment  

Menggambarkan pendokumetasian hasil analisa dan 

interpretasi data objektif dalam identifikasi yang 

meliputi: 

1) Diagnosa atau masalah 

2) Antisipasi diagnosa atau masalah potensial 
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3) Perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter, 

konsulkan, kolaborasi atau rujukan. 

P: Planning  

Menggambarkan pendokumentasian dari 

perencanaan pelaksanaan tindakan dan evaluasi 

berdasarkan assesment (Yulizawati et al., 2018). 

2. Patograf  

 Patograf adalah alat bantu yang digunakan selama fase aktif 

persalinan. Tujuan utama penggunaan patograf: 

1. Mencatat hasil observasi dan menilai kemajuan persalinan 

2. Mendeteksi apakah persalinan berjalan normal atau terdapat 

penyimpangan, dengan demikian dapat melakukan deteksi 

dini setiap kemungkinan terjadinya partus lama. 

 Patograf harus digunakan: 

1. Untuk semua ibu dalam kala I fase aktif (fase laten tidak 

dicatat dipatograf tetapi ditempat terpisah seperti di KSM ibu 

hamil atau rekam medic) 

2. Selama persalinan dan kelahiran disemua tempat (spesialis 

obgyn, bidan, dokter umum, residen swasta, rumah sakit, dan 

lai-lain) 
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3. Secara rutin oleh semua penolong persalinan yang 

memberikan asuhan kepada ibu bersalin selama persalinan 

dan kelahiran. 

 Kondisi ibu dan bayi yang dicatat dalam patograf: 

1. Detak Jantung Janin (DJJ) tiap 30 menit 

2. Frekuensi dan durasi kontraksi tiap 30 menit 

3. Nadi tiap 30 menit 

4. Pembukaan serviks tiap 4 jam 

5. Penurunan bagian terbawah janin tiap 4 jam  

6. Tekanan darah dan temperatur tubuh tiap 4 jam 

7. Urine, aseton dan protein tiap 2-4 jam 

Patograf tidak boleh dipergunakan pada kasus: 

1. Wanita pendek, tinggi kurang dari 145 cm 

2. Perdarahan antepartum 

3. Preeklamsi-eklamsi 

4. Persalinan premature 

5. Bekas sectio sesarea 

6. Kehamilan ganda 

7. Kelainan letak janin 

8. Fetal distress 

9. Dugaan distosia karena panggul sempit 

10. Kehamilan dengan hidramnion 
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11. Ketuban pecah dini 

12. Persalinan dengan induksi 

Kala persalinan 

1. Kala I adalah saat mulainya persalinan sesungguhnya sampai 

pembukaan lengkap 

2. Fase II adalah saat dari pembukaan lengkap sampai lahirnya 

bayi 

3. Kala III adalah saat lahirnya  bayi sampai keluar plasenta 

4. Kala IV adalah saat keluarnya plasenta sampai keadaan ibu 

post partum menjadi stabil 

Fase-fase dalam kala I persalinan 

1. Fase laten persalinan pembukaan serviks kurang dari 4 cm 

2. Fase aktif persalinan adalah pembukaan serviks dari 4 

sampai 10 cm 

Kondisi ibu dan janin juga harus dinilai dan dicatat secara 

seksama, yaitu: 

1. Denyut jantung janin setiap 1/2  jam 

2. Frekuensi dan lamanya kontraksi uterus setiap 1/2  jam 

3. Nadi setiap 1/2  jam 

4. Pembukaan serviks setiap 4 jam 

5. Penurunan setiap 4 jam 

6. Tekanan darah dan temperature tubuh setiap 4 jam 
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7. Produksi urine, aseton dan protein setiap 2-4 jam 

Pencatatatn kondisi ibu dan janin meliputi: 

1. Informasi tentang ibu 

a. Nama, umur 

b. Gravida, para, abortus 

c. Nomor catatan medis/nomor puskesmas 

d. Tanggal dan waktu mulai dirawat (atau jika dirumah, 

tanggal dan waktu penolong persalinan mulai merawat 

ibu). Lengkapi bagian awal (atas) patograf secara teliti 

pada saat memulai asuhan persalinan. Waktu kedatangan 

(tertulis sebagai “jam”) dan perhatiak kemungkinan ibu 

datang dalam fase laten persalinan. Tidak kalah penting, 

catatan waktu terjadinya pecah ketuban. 

2. Kondisi bayi kolom pertama adalah digunakan untuk 

mengamati kondisi janin yang diamati dari kondisi bayi 

adalah detak jantung jani, air ketuban, dan penyusupan 

kepala janin. 

a. Detak jantung janin 

 Menilai dan mencatat denyut jantung janin (DJJ) 

setiap 30 menit (lebih sering jika ada tanda-tanda gawat 

janin). Tiap kotak menunjukkan waktu 30 menit. Skala 

angka disebelah kolom paling kiri menunjukkan DJJ. 

Catat DJJ dengan memberi tanda titik pada garis yang 
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sesuai dengan angka yang menunjukkan DJJ. Kemudian 

hubungkan titik yang satu dengan titik lainya dengan 

garis tidak terputus. Kisaran normal DJJ 110-160 

x/menit. 

b. Warna dan adanya air ketuban  

 Menilai air ketuban dilakukan bersamaan dengan 

pemeriksa dalam. Warna air ketuban hanya bisa dinilai 

jika selaput ketuban telah pecah. Lambing untuk 

menggambarkan ketuban atau airnya: 

1) U: selaput ketuban utuh (belum pecah) 

2) J : selaput ketuban telah pecah dan air ketuban jernih 

3) M: selaput ketuban telah pecah dan air ketuban 

bercampur mekonium  

4) D : selaput ketuban telah pecah dan air ketuban 

bercampur darah 

5) K : selaput ketuban telah pecah dan iar ketuban 

kering (tidak mengalir lagi) 

 Meconium dalam air ketuban tidak selalu berarti 

gawat janin. Merupakan indikasi gawat janin jika juga 

disertai DJJ diluaran rentang nilai normal.  

c. Penyusupan (molae) tulang kepala 

 Penyusupan tulang kepala merupakan indikasi 

penting seberapa jauh janin dapat menyesuaikan dengan 
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tulang panggul ibu. Semakin besar penyusupan semakin 

besar kemungkinan diporposi kepa panggul. Lambing 

yang digunakan: 

a) 0 : tulang-tulan kepala janin terpisah, sutura mudah 

dipalpasi 

b) 1 : tulang-tulan kepala janin sudah saling 

bersentuhan 

c) 2 : tulang-tulang kepala janin saling tumpang tindih 

tetapi masih bisa dipisahkan 

d) 3 : tulang-tulang kepala janin saling tumpang tindih 

dan tidak dapat dipisahkan 

3. Kemajuan persalinan 

 Kolom kedua untuk mengawasi kemajuan persalinan 

yang meliputi: pembukaan serviks, penurunan bagian 

terbawah janin, garis waspada dan garis bertindak dan 

waktu. 

a) Pembukaan serviksa 

 Angka pada kolom kiri 0-10 menggambarkan 

pembukaan serviks. Menggunakan tanda X besar pada 

titik silang antara angka yang sesuai dengan temuan 

pertama pembukaan serviks pada fase aktif dengan gaeis 

waspada. Hubungan tanda X dengan garis lurus tidak 

terputus. 
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b) Penurunan bagian terbawah janin 

 Tulisan “turunya kepala” dan garis tidak terputus dari 

0-5 pada sisi yang sama dengan angka pembukaan 

serviks. Berikan tanda “•” pada waktu yang sesuai dan 

hubungkan dengan garis lurus. 

c) Jam dan waktu waktu  

Berada dibagian bawah kolom terdiri atas waktu 

mulainya fase aktif persalinan dan waktu actual saat 

pemeriksaan. Walaupun mulainya fase aktif persalinan 

diberi angka 1-16, setiap kotak: 1 jam yang digunakan 

untuk menentukan lamanya proses persalinan telah 

berlangsung. Waktu actual saat pemeriksaan merupakan 

kotak kosong dibawahnya yang harus diisi dengan waktu 

yang sebenarnya sata kita lakukan pemeriksaa. 

4. Kontraksi uterus 

 Terdapat lima kotak mendatar untuk kontraksi. 

Emeriksaan dilakukan setiap 30 menit, raba dan catat jumlah 

dan durasi kontraksi dalam 10 menit. Misalnya jika dalam 10 

menit ada tiga kontraksi yang lamanya ada 20 detik maka 

arsirlah angka tiga kebawah dengan warna asiran yang sesuai 

untuk menggambar kontraksi 20 detik (arsiran paling muda 

warnanya). 

5. Obat-obatan dan cairan yang diberikan  
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 Catatan obat dan cairan yang diberka dikolom yang 

sesuai untuk oksitosin, dicantumkan jumlah tetesan dan unit 

yang diberikan. 

6. Kondisi ibu 

 Catat nadi ibu setiap 30 menit dan beri tanda titik 

pada kolom yang sesuai. Ukur tekanan darah ibu tiap 10 

menit dan beri tanda ↕ pada kolom yang sesuai. Temperature 

diilai setiap 2 jam dan catat tempat yang sesuai. 

7. Volume urune, protein dan aseton 

 Lakukan tiap 2 jam jika memungkinkan. 

8. Data lain yang harus dilengkapi dari patograf adalah: 

a) Data atau informasi umum 

b) Kala I 

c) Kala II 

d) Kala III 

e) Kala IV  

f) Bayi baru lahir (Yulizawati et al., 2018). 

J. Kebutuhan Dasar Ibu Bersalin 

1. Kebutuhan fisiologis  

 Kebutuhan fisiologis ibu bersalin merupakan suatu 

kebutuhan dasar pada ibu bersalin yang harus dipenuhi 

agar proses persalinan dapat berjalan dengan lancar. 

Kebutuhan dasar ibu bersalin yang harus diperhatikan 
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bidan untuk dipenuhi yaitu kebutuhan oksigen, cairan dan 

nutrisi, eliminasi, hygiene (kebersihan personal),   

istirahat, posisi dan ambulasi, pengurangan  rasa nyeri,  

penjahitan perineum  (jika  diperlukan),  serta  kebutuhan  

akan pertolongan persalinan yang terstandar.  Pemenuhan 

kebutuhan dasar ini berbeda-beda, tergantung pada 

tahapan persalinan, kala I, II, III atau IV. Adapun 

kebutuhan fisiologis ibu bersalin adalah sebagai berikut: 

a) Kebutuhan Oksigen 

 Pemenuhan  kebutuhan  oksigen  selama  proses  

persalinan  perlu  diperhatikan  oleh bidan, terutama pada 

kala I dan kala II, dimana oksigen yang ibu hirup sangat 

penting artinya untuk oksigenasi janin melalui plasenta. 

Suplai oksigen yang tidak adekuat, dapat menghambat  

kemajuan persalinan dan dapat  mengganggu  kesejahteraan  

janin.  Oksigen yang adekuat dapat diupayakan dengan 

pengaturan sirkulasi udara yang baik selama persalinan.  

Indikasi pemenuhan kebutuhan oksigen adekuat adalah 

Denyut Jantung Janin (DJJ) baik dan stabil. 

b) Kebutuhan Cairan Dan Nutrisi 

Kebutuhan cairan dan nutrisi (makan dan minum) 

merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi  dengan  baik  

oleh  ibu  selama  proses persalinan.  Pastikan  bahwa  pada  
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setiap tahapan persalinan (kala I, II, III, maupun IV), ibu 

mendapatkan asupan makan dan minum yang cukup. Asupan 

makanan yang cukup (makanan utama maupun makanan 

ringan), merupakan sumber dari glukosa darah, yang 

merupakan sumber utama energi untuk sel-sel tubuh. Kadar 

gula darah yang rendah akan mengakibatkan hipoglikemia 

dimana mengakibatkan komplikasi persalinan baik ibu 

maupun janin. Sedangkan asupan cairan yang kurang, akan 

mengakibatkan dehidrasi pada ibu bersalin dapat  

mengakibatkan  melambatnya  kontraksi/his,  dan 

mengakibatkan  kontraksi  menjadi  tidak  teratur. 

 Pada kala III dan IV, setelah ibu berjuang melahirkan 

bayi, maka bidan juga harus memastikan bahwa ibu 

mencukupi kebutuhan nutrisi dan cairannya, untuk 

mencegah hilangnya energi setelah mengeluarkan banyak 

tenaga selama kelahiran bayi (pada kala II). 

c) Kebutuhan Eliminasi 

 Pemenuhan kebutuhan eliminasi selama persalinan 

perlu difasilitasi oleh bidan, untuk membantu kemajuan 

persalinan dan meningkatkan kenyamanan pasien.  Anjurkan 

ibu untuk berkemih    secara    spontan    sesering    mungkin 

atau minimal setiap 2 jam sekali selama persalinan. Kandung 

kemih yang penuh, dapat mengakibatkan: 
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1) Menghambat proses  penurunan  bagian  terendah  janin  

ke  dalam  rongga  panggul, terutama apabila berada di 

atas spina isciadika 

2) Menurunkan efisiensi kontraksi uterus/his 

3) Mengingkatkan rasa tidak nyaman yang tidak dikenali 

ibu karena bersama dengan munculnya kontraksi uterus 

4) Meneteskan urin selama kontraksi yang kuat pada kala II 

5) Memperlambat kelahiran plasenta 

6) Mencetuskan perdarahan   pasca   persalinan,   karena   

kandung   kemih   yang   penuh menghambat kontraksi 

uterus. 

Apabila masih memungkinkan, anjurkan ibu untuk 

berkemih di kamar mandi, namun apabila sudah tidak 

memungkinkan, bidan dapat membantu ibu untuk berkemih 

dengan wadah  penampung  urin.  Bidan  tidak  dianjurkan  

untuk  melakukan  kateterisasi  kandung kemih secara rutin 

sebelum ataupun setelah kelahiran bayi dan placenta. 

Kateterisasi kandung kemih hanya dilakukan apabila terjadi 

retensi urin, dan ibu tidak mampu untuk berkemih secara 

mandiri. Kateterisasi akan meningkatkan resiko infeksi dan 

trauma atau perlukaan pada saluran kemih ibu.  

 Sebelum memasuki proses persalinan, sebaiknya 

pastikan bahwa ibu sudah BAB. Rektum yang penuh dapat 
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mengganggu dalam proses kelahiran janin. Namun apabila 

pada kala I fase aktif ibu mengatakan ingin BAB, bidan harus 

memastikan kemungkinan adanya tanda dan gejala kala II. 

Apabila diperlukan sesuai indikasi, dapat dilakukan 

lavement pada saat ibu masih berada pada kala I fase latent. 

d) Kebutuhan Hygiene (Kebersihan Personal) 

 Kebutuhan hygiene (kebersihan) ibu bersalin perlu 

diperhatikan bidan dalam memberikan asuhan pada ibu 

bersalin, karena personal hygiene yang baik dapat membuat 

ibu merasa aman dan relax, mengurangi kelelahan, 

mencegah infeksi, mencegah gangguan sirkulasi darah, 

mempertahankan integritas pada jaringan dan memelihara 

kesejahteraan fisik dan psikis. Tindakan personal hygiene 

pada ibu bersalin yang dapat dilakukan bidan diantaranya: 

membersihkan daerah genetalia (vulva-vagina, anus), dan 

memfasilitasi ibu untuk menjaga kebersihan badan dengan 

mandi. Mandi pada saat persalinan tidak dilarang. Pada 

sebagian budaya, mandi sebelum proses kelahiran bayi 

merupakan suatu hal yang harus dilakukan untuk 

mensucikan badan, karena proses kelahiran bayi merupakan 

suatu proses yang suci dan mengandung makna spiritual 

yang dalam. Secara ilmiah, selain dapat membersihkan 

seluruh bagian tubuh, mandi juga dapat meningkatkan 
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sirkulasi darah, sehingga meningkatkan kenyamanan pada 

ibu, dan dapat mengurangi rasa sakit. Selama proses 

persalinan apabila memungkinkan ibu dapat diijinkan mandi 

di kamar mandi dengan pengawasan dari bidan. 

Pada kala I fase aktif, dimana terjadi peningkatan 

bloodyshow dan ibu sudah tidak mampu untuk mobilisasi, 

maka bidan harus membantu ibu untuk menjaga kebersihan 

genetalianya untuk menghindari terjadinya infeksi 

intrapartum dan untuk meningkatkan kenyamanan ibu 

bersalin. Membersihkan daerah genetalia dapat dilakukan 

dengan melakukan  vulva  hygiene  menggunakan  kapas  

bersih  yang  telah  dibasahi  dengan  air Disinfeksi Tingkat 

Tinggi (DTT), hindari penggunaan air yang bercampur 

antiseptik maupun lisol. Bersihkan dari atas (vestibulum), ke 

bawah (arah anus). Tindakan ini dilakukan apabila 

diperlukan, misalnya setelah ibu BAK, setelah ibu BAB, 

maupun setelah ketuban pecah spontan. 

Pada kala II dan kala III, untuk membantu menjaga 

kebersihan diri ibu bersalin, maka ibu dapat diberikan alas 

bersalin (under pad) yang dapat menyerap cairan tubuh 

(lendir darah, darah, air ketuban) dengan baik. Apabila saat 

mengejan diikuti dengan faeses, maka bidan harus segera 

membersihkannya, dan meletakkannya di wadah yang 



138 
 

 
 

seharusnya. Sebaiknya hindari menutupi bagian tinja dengan 

tisyu atau kapas ataupun melipat undarpad. 

 Pada kala IV setelah janin  dan  placenta  dilahirkan,  

selama  2  jam observasi,  maka pastikan keadaan ibu sudah 

bersih. Ibu dapat dimandikan atau dibersihkan di atas tempat 

tidur.  Pastikan  bahwa  ibu  sudah  mengenakan  pakaian  

bersih  dan  penampung  darah(pembalut bersalin, underpad) 

dengan baik. Hindari menggunakan pot kala, karena hal ini 

mengakibatkan ketidaknyamanan pada ibu bersalin. Untuk 

memudahkan bidan dalam melakukan observasi, maka 

celana dalam sebaiknya tidak digunakan terlebih dahulu, 

pembalut ataupun underpad dapat dilipat disela-sela paha. 

e) Kebutuhan Istirahat 

Selama proses persalinan berlangsung, kebutuhan  

istirahat pada ibu bersalin tetap harus dipenuhi. Istirahat 

selama proses persalinan (kala I, II, III maupun IV) yang 

dimaksud adalah bidan memberikan  kesempatan  pada  ibu 

untuk mencoba relaks tanpa adanya tekanan emosional dan 

fisik. Hal ini dilakukan selama tidak ada his (disela-sela his). 

Ibu bisa berhenti sejenak untuk melepas rasa sakit akibat 

his, makan atau minum, atau melakukan hal menyenangkan 

yang lain untuk melepas lelah, atau apabila memungkinkan 
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ibu dapat tidur. Namun pada kala II, sebaiknya ibu 

diusahakan untuk tidak mengantuk. 

Setelah proses persalinan selesai (pada kala IV), 

sambil melakukan observasi, bidan dapat mengizinkan ibu 

untuk tidur apabila sangat kelelahan. Namun sebagai bidan, 

memotivasi ibu untuk memberikan ASI dini harus tetap 

dilakukan. Istirahat yang cukup setelah proses persalinan   

dapat membantu ibu untuk memulihkan   fungsi   alat-alat 

reproduksi dan meminimalisasi trauma pada saat persalinan. 

f) Posisi Dan Ambulasi 

Posisi persalinan yang akan dibahas adalah posisi 

persalinan pada kala I dan posisi meneran pada kala II. 

Ambulasi yang dimaksud adalah mobilisasi ibu yang 

dilakukan pada kala I. 

 Persalinan merupakan  suatu peristiwa fisiologis    

tanpa disadari dan terus berlangsung/progresif. Bidan dapat 

membantu ibu agar tetap tenang dan rileks, maka bidan 

sebaiknya tidak mengatur posisi persalinan dan posisi   

meneran ibu. Bidan harus memfasilitasi ibu dalam memilih 

sendiri posisi persalinan dan posisi meneran, serta 

menjelaskan alternatif-alternatif posisi persalinan dan posisi 

meneran bila posisi yang dipilih ibu tidak efektif. 

http://www.lusa.web.id/tag/posisi-dan-ambulasi/
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 Bidan harus memahami posisi-posisi melahirkan, 

bertujuan untuk menjaga agar proses kelahiran bayi dapat 

berjalan senormal mungkin. Dengan memahami posisi 

persalinan yang tepat, maka diharapkan dapat menghindari 

intervensi yang tidak perlu, sehingga meningkatkan 

persalinan normal. Semakin normal proses kelahiran, 

semakin aman kelahiran bayi itu sendiri. 

 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan 

posisi melahirkan: 

1) Klien/ibu bebas memilih, hal ini dapat meningkatkan   

kepuasan, menimbulkan perasaan sejahtera secara 

emosional, dan ibu dapat mengendalikan persalinannya 

secara alamiah. 

2) Peran bidan adalah membantu/memfasilitasi ibu agar 

merasa nyaman. 

3) Secara umum, pilihan posisi melahirkan secara 

alami/naluri bukanlah posisi berbaring. Menurut sejarah, 

posisi berbaring diciptakan agar penolong lebih nyaman 

dalam bekerja. Sedangkan posisi tegak, merupakan cara 

yang umum digunakan dari sejarah penciptaan manusia 

sampai abad ke-18. 

 Pada awal persalinan, sambil menunggu pembukaan 

lengkap, ibu masih diperbolehkan untuk melakukan 
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mobilisasi/aktivitas. Hal ini tentunya disesuaikan dengan 

kesanggupan ibu. Mobilisasi yang tepat dapat membantu 

dalam meningkatkan kemajuan persalinan, dapat juga 

mengurangi rasa jenuh dan kecemasan yang dihadapi ibu 

menjelang kelahiran janin. 

 Pada kala I, posisi persalinan dimaksudkan untuk 

membantu mengurangi rasa sakit akibat his dan membantu 

dalam meningkatkan kemajuan persalinan (penipisan 

cerviks, pembukaan cerviks dan penurunan bagian 

terendah). Ibu dapat mencoba berbagai posisi yang nyaman 

dan aman. Peran suami/anggota keluarga sangat bermakna, 

karena perubahan posisi yang aman dan nyaman selama 

persalinan dan kelahiran tidak bisa dilakukan sendiri olah 

bidan. Pada kala I ini, ibu diperbolehkan untuk berjalan, 

berdiri, posisi berdansa, duduk, berbaring miring ataupun 

merangkak. Hindari posisi jongkok, ataupun dorsal 

recumbent maupun lithotomi, hal ini akan merangsang 

kekuatan meneran. Posisi terlentang selama persalinan (kala 

I dan II) juga sebaiknya dihindari, sebab saat ibu berbaring 

telentang maka berat uterus, janin, cairan ketuban, dan 

placenta akan menekan vena cava inferior. Penekanan ini 

akan menyebabkan turunnya suplai oksigen utero-placenta. 
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Hal ini akan menyebabkan hipoksia. Posisi telentang juga 

dapat menghambat kemajuan persalinan. 

Macam-macam posisi meneran diantaranya: 

1) Duduk atau setengah duduk, posisi ini memudahkan 

bidan dalam membantu kelahiran kepala janin dan 

memperhatikan keadaan perineum. 

2) Merangkak, posisi merangkak sangat cocok untuk 

persalinan dengan rasa sakit pada punggung, 

mempermudah janin dalam melakukan rotasi serta 

peregangan pada perineum berkurang. 

3) Jongkok atau berdiri, posisi jongkok atau berdiri 

memudahkan penurunan kepala janin, memperluas 

panggul sebesar 28% lebih besar pada pintu bawah 

panggul, dan memperkuat dorongan meneran. Namun 

posisi ini beresiko memperbesar terjadinya laserasi 

(perlukaan) jalan lahir. 

4) Berbaring miring, posisi berbaring miring dapat 

mengurangi penekanan pada vena cava  inverior,  

sehingga  dapat  mengurangi  kemungkinan  terjadinya  

hipoksia  janin karena suplai oksigen tidak terganggu, 

dapat memberi suasana rileks bagi ibu yang mengalami 

kecapekan, dan dapat mencegah terjadinya robekan jalan 

lahir. 
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5) Hindari posisi telentang (dorsal recumbent), posisi ini 

dapat mengakibatkan: hipotensi (beresiko terjadinya 

syok dan berkurangnya suplai oksigen dalam sirkulasi 

uteroplacenter, sehingga mengakibatkan hipoksia bagi 

janin), rasa nyeri yang bertambah, kemajuan  persalinan 

bertambah lama, ibu mengalami gangguan untuk 

bernafas, buang air kecil terganggu, mobilisasi ibu 

kurang bebas, ibu kurang semangat, dan dapat 

mengakibatkan kerusakan pada syaraf kaki dan 

punggung. 

Berdasarkan posisi meneran di atas, maka secara umum 

posisi melahirkan dibagi menjadi 2, yaitu posisi tegak lurus 

dan posisi berbaring. Secara anatomi, posisi tegak lurus 

(berdiri, jongkok, duduk) merupakan posisi yang paling 

sesuai untuk melahirkan, kerena sumbu panggul dan posisi 

janin berada pada arah gravitasi. Adapun keuntungan dari 

posisi tegak lurus adalah: 

1) Kekuatan daya tarik, meningkatkan efektivitas kontraksi 

dan tekanan pada leher rahim dan mengurangi lamanya 

proses persalinan. 

Pada Kala 1 

a) Kontraksi, dengan berdiri uterus terangkat berdiri 

pada sumbu aksis pintu masuk panggul dan kepala 
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mendorong cerviks, sehingga intensitas kontraksi 

meningkat. 

b) Pada posisi tegak tidak ada hambatan dari gerakan 

uterus. 

c) Sedangkan pada posisi berbaring, otot uterus lebih 

banyak bekerja dan proses persalinan berlangsung 

lebih lama. 

Pada Kala 2 

a) Posisi tegak lurus mengakibatkan kepala menekan 

dengan kekuatan yang lebih besar, sehingga 

keinginan untuk mendorong lebih kuat dan 

mempersingkat kala 2. 

b) Posisi tegak lurus dengan berjongkok,  

mengakibatkan  lebih  banyak  ruang  di sekitar otot 

dasar panggul untuk menarik syaraf penerima dasar 

panggul yang ditekan, sehingga kadar oksitosin 

meningkat. 

c) Posisi tegak lurus pada kala 2 dapat mendorong janin 

sesuai dengan anatomi dasar panggul, sehingga 

mengurangi hambatan dalam meneran. 

d) Sedangkan pada posisi berbaring, leher rahim  

menekuk  ke atas, sehingga meningkatkan hambatan 

dalam meneran (Kurniarum, 2016). 
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2) Meningkatkan dimensi panggul 

a) Perubahan hormone kehamilan, menjadikan struktur 

panggul dinamis/fleksibel. 

b) Pergantian posisi, meningkatkan derajat mobilitas 

panggul. 

c) Posisi jongkok, sudut arkus pubis melebar 

mengakibatkan pintu atas panggul sedikit melebar, 

sehingga memudahkan rotasi kepala janin. 

d) Sendi sakroiliaka, meningkatkan fleksibilitas sacrum 

(bergerak ke belakang) 

e) Pintu bawah panggul menjadi lentur maksimum. 

f) Pada posisi tegak, sacrum bergerak ke dapan 

mangakibatkan tulang ekor tertarik ke belakang. 

g) Sedangkan pada posisi berbaring, tulang ekor tidak 

bergerak ke belakang tetapi ke depan (tekanan yang 

berlawanan). 

3) Gambaran jantung janin abnormal lebih  sedikit  dengan  

kecilnya  tekanan  pada pembuluh vena cava inferior 

a) Pada posisi berbaring, berat uterus/cairan 

amnion/janin mengakibatkan adanya tekanan pada  

vena  cava  inferior, dan dapat menurunkan tekanan 

darah ibu. Serta perbaikan aliran darah berkurang 

setelah adanya kontraksi. 
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b) Pada posisi tegak, aliran darah tidak terganggu, 

sehingga aliran oksigen ke janin lebih baik 

(Kurniarum, 2016). 

4) Kesejahteraan secara psikologis 

a) Pada posisi berbaring, ibu/klien menjadi lebih   pasif 

dan menjadi kurang kooperatif, ibu lebih banyak 

mengeluarkan tenaga pada posisi ini. 

b) Pada posisi tegak, ibu/klien secara fisik menjadi lebih 

aktif, meneran lebih alami, menjadi  lebih  fleksibel  

untuk  segera  dilakukan  ‘bounding’  (setelah  bayi  

lahir dapat langsung dilihat, dipegang ibu, dan 

disusui). 

Ada beberapa  keuntungan  pada  persalinan  dengan 

posisi tegak lurus. Namun ada beberapa kerugian yang 

mungkin ditimbulkan dari persalinan dengan posisi 

tegak, diantaranya adalah: 

1) Meningkatkan kehilangan darah 

a) Gaya gravitasi mengakibatkan keluarnya darah 

sekaligus dari jalan lahir setelah kelahiran janin, 

dan kontraksi meningkat sehingga placenta 

segera lahir. 

b) Meningkatkan terjadinya odema vulva, dapat 

dicegah dengan mengganti-ganti posisi. 
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2) Meningkatkan terjadinya perlukaan/laserasi pada 

jalan lahir 

a) Odema vulva, dapat dicegah dengan mengganti 

posisi (darah mengalir ke bagian tubuh yang 

lebih rendah). 

b) Luka kecil pada labia meningkat, tetapi luka akan 

cepat sembuh. 

c) Berat janin mendorong ke arah simfisis, 

mengakibatkan tekanan pada perineum 

meningkat, sehingga resiko rupture perineum 

meningkat (Kurniarum, 2016). 

3) Untuk memudahkan proses kelahiran bayi pada kala 

II, maka ibu dianjurkan untuk meneran dengan benar, 

yaitu: 

1) Menganjurkan ibu untuk meneran sesuai 

dorongan alamiah selama kontraksi 

berlangsung. 

2) Hindari menahan nafas pada saat meneran.  

Menahan nafas saat meneran mengakibatkan 

suplai oksigen berkurang. 

3) Menganjurkan ibu untuk berhenti meneran   

dan   istirahat   saat   tidak   ada kontraksi/his 
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4) Apabila  ibu  memilih  meneran  dengan  

posisi  berbaring  miring  atau  setengah 

duduk, maka menarik lutut ke arah dada dan 

menempelkan dagu ke dada akan 

memudahkan proses meneran 

5) Menganjurkan ibu untuk tidak  

menggerakkan anggota  badannya  (terutama 

pantat) saat meneran. Hal ini bertujuan agar 

ibu fokus pada proses ekspulsi janin. 

6) Bidan sangat tidak dianjurkan untuk 

melakukan dorongan pada fundus untuk 

membantu kelahiran janin, karena dorongan 

pada fundus dapat meningkatkan distosia 

bahu dan ruptur uteri (Kurniarum, 2016). 
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Gambar 2.7 

Posisi-Posisi Persalinan dan Meneran 

Sumber: Yulizawati et al., 2018 

Keterangan: 

a. Posisi duduk pada meja persalinan yang dirancang khusus 

b. Posisi duduk pada kursi berlubang 

c. Posisi duduk dengan bersandar pada pasangan 

d. Posisi telentang/dorsal recumbent (posisi ini tidak disarankan untuk 

meneran/selama persalinan) 

e. Posisi setengah duduk kombinasi litothomi 

f. Posisi setengah duduk dengan bersandar pada pasangan 

g. Posisi setengah duduk dengan bersandar pada bantal 
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h. Posisi merangkak 

i. Posisi jongkok 

j. Posisi miring 

k. Posisi miring dengan satu kaki diangkat 

l. Posisi berdiri dengan bersandar pada meja khusus (Yulizawati et al., 2018). 

g) Pengurangan Rasa Nyeri 

Rasa nyeri selama persalinan akan berbeda antara satu dengan lainnya. 

Banyak faktor yang mempengaruhi persepsi rasa nyeri, diantaranya: jumlah 

kelahiran sebelumnya (pengalaman persalinan), budaya   melahirkan, 

emosi, dukungan   keluarga,   persiapan persalinan, posisi saat melahirkan, 

presentasi janin, tingkat beta-endorphin, kontraksi rahim yang intens selama 

persalinan dan ambang nyeri alami. Beberapa ibu melaporkan sensasi nyeri 

sebagai sesuatu yang menyakitkan. Meskipun tingkat nyeri bervariasi bagi 

setiap ibu bersalin, diperlukan teknik yang dapat membuat ibu merasa 

nyaman saat melahirkan. 

Menurut  Peny  Simpkin,  beberapa  cara  untuk  mengurangi  nyeri  

persalinan adalah: mengurangi rasa sakit dari sumbernya, memberikan 

rangsangan alternatif yang kuat, serta mengurangi reaksi mental/emosional 

yang negatif dan reaksi fisik ibu terhadap rasa sakit. Adapun pendekatan-

pendekatan yang dilakukan bidan untuk mengurangi rasa sakit pada 

persalinan menurut Hellen Varney adalah: pendamping persalinan, 

pengaturan posisi, relaksasi dan latihan pernafasan, istirahat dan privasi, 

penjelasan tentang kemajuan persalinan, asuhan diri, dan sentuhan. 

Bidan dapat membantu ibu bersalin dalam mengurangi nyeri persalinan 

dengan teknik self-help. Teknik ini merupakan teknik pengurangan nyeri 



152 
 

 
 

persalinan yang dapat dilakukan sendiri oleh ibu bersalin, melalui 

pernafasan dan relaksasi maupun stimulasi yang dilakukan oleh bidan. 

Stimulasi yang dapat dilakukan oleh bidan dalam mengurangi nyeri 

persalinan dapat berupa kontak fisik maupun pijatan. Pijatan dapat berupa 

pijatan/massage di daerah lombo-sacral, pijatan ganda pada pinggul, 

penekanan pada lutut, dan counterpressure. Cara lain yang dapat dilakukan 

bidan diantaranya adalah: memberikan kompres hangat dan dingin, 

mempersilahkan ibu untuk mandi atau berada di air (berendam). 

h) Penjahitan Perineum (Jika Diperlukan) 

Proses kelahiran bayi dan placenta dapat menyebabkan berubahnya 

bentuk jalan lahir, terutama adalah perineum. Pada ibu yang memiliki 

perineum yang tidak elastis, maka robekan perineum seringkali terjadi. 

Robekan perineum yang tidak diperbaiki, akan mempengaruhi fungsi dan 

estetika. Oleh karena itu, penjahitan perineum merupakan salah satu 

kebutuhan fisiologis ibu bersalin. Dalam melakukan penjahitan perineum, 

bidan perlu memperhatikan prinsip sterilitas dan asuhan sayang ibu. 

Berikanlah selalu anastesi sebelum dilakukan penjahitan. Perhatikan juga 

posisi bidan saat melakukan penjahitan perineum. Posisikan badan ibu 

dengan posisi litotomi/dorsal recumbent, tepat berada di depan bidan. 

Hindari posisi bidan yang berada di sisi ibu saat menjahit, karena hal ini 

dapat mengganggu kelancaran dan kenyamanan tindakan. 

i) Kebutuhan Akan Proses Persalinan Yang Terstandar 

Mendapatkan pelayanan asuhan kebidanan persalinan yang terstandar 

merupakan hak setiap ibu. Hal ini merupakan salah satu kebutuhan 
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fisiologis ibu bersalin, karena dengan pertolongan persalinan yang 

terstandar dapat meningkatkan proses persalinan yang alami/normal. 

Hal yang perlu disiapkan bidan dalam memberikan pertolongan 

persalinan terstandar dimulai dari penerapan upaya pencegahan infeksi. 

Cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan dengan 

menggunakan sabun dan air mengalir dapat mengurangi risiko penularan 

infeksi pada ibu maupun bayi. Dilanjutkan dengan penggunaan APD (alat 

perlindungan diri) yang telah disepakati. Tempat persalinan perlu disiapkan 

dengan baik dan sesuai standar, dilengkapi dengan alat dan bahan yang telah 

direkomendasikan Kemenkes dan IBI. Ruang persalinan harus memiliki 

sistem pencahayaan yang cukup dan sirkulasi udara yang baik. 

Dalam melakukan pertolongan persalinan, bidan sebaiknya tetap 

menerapkan APN (asuhan persalinan normal) pada setiap kasus yang 

dihadapi ibu. Lakukan penapisan awal sebelum melakukan APN agar 

asuhan yang diberikan sesuai. Segera lakukan rujukan apabila ditemukan 

ketidaknormalan (Kurniarum, 2016). 

2. Kebutuhan dasar psikologis 

Kebutuhan psikologis pada ibu bersalin merupakan salah satu kebutuhan 

dasar pada ibu bersalin yang perlu diperhatikan bidan. Keadaan psikologis 

ibu bersalin sangat berpengaruh pada proses dan hasil akhir persalinan. 

Kebutuhan ini berupa dukungan emosional dari bidan sebagai pemberi 

asuhan, maupun dari pendamping persalinan baik suami/anggota keluarga 

ibu. Dukungan psikologis yang baik dapat mengurangi tingkat kecemasan 

pada ibu bersalin yang cenderung meningkat. 
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Dukungan psikologis yang dapat diberikan bidan untuk dapat 

mengurangi tingkat kecemasan  ibu  adalah  dengan  membuatnya  

merasa  nyaman.  Hal  ini  dapat  dilakukan dengan: membantu ibu untuk 

berpartisipasi dalam proses persalinannya dengan tetap melakukan 

komunikasi yang baik, memenuhi harapan ibu akan hasil akhir 

persalinan, membantu ibu untuk menghemat tenaga dan mengendalikan 

rasa nyeri, serta mempersiapkan tempat persalinan yang mendukung 

dengan memperhatikan privasi ibu. 

Secara terperinci, dukungan psikologis pada ibu bersalin dapat 

diberikan dengan cara: memberikan  sugesti  positif,  mengalihkan  

perhatian  terhadap  rasa  sakit  dan ketidaknyamanan  selama  

persalinan,  dan  membangun  kepercayaan  dengan  komunikasi yang 

efektif. 

a) Pemberian Sugesti 

 Pemberian sugesti bertujuan untuk memberikan pengaruh pada 

ibu dengan pemikiran yang  dapat  diterima  secara  logis.  Sugesti  yang  

diberikan  berupa  sugesti  positif  yang mengarah pada tindakan 

memotivasi ibu untuk melalui proses persalinan sebagaimana mestinya. 

Sugesti positif yang dapat diberikan bidan pada ibu bersalin diantaranya 

adalah dengan mengatakan pada ibu bahwa proses persalinan yang ibu 

hadapi akan berjalan lancar dan normal, ucapkan hal tersebut berulang 

kali untuk memberikan keyakinan pada ibu bahwa segalanya akan baik-

baik saja. Contoh yang lain, misal saat terjadi his/kontraksi, bidan 

membimbing ibu untuk melakukan teknik relaksasi dan memberikan 
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sugesti bahwa dengan menarik dan menghembuskan nafas, seiring 

dengan proses pengeluaran nafas, rasa sakit ibu akan berkurang. 

b) Mengalihkan Perhatian 

 Upaya yang dapat dilakukan bidan dan pendamping persalinan 

untuk mengalihkan perhatian ibu dari rasa sakit selama persalinan 

misalnya adalah dengan mengajaknya berbicara, sedikit bersenda gurau, 

mendengarkan musik kesukaannya atau menonton televisi/film. Saat 

kontraksi berlangsung dan ibu masih tetap merasakan nyeri pada 

ambang yang tinggi, maka upaya-upaya mengurangi rasa nyeri misal 

dengan teknik relaksasi, pengeluaran suara, dan atau pijatan harus tetap 

dilakukan. 

c) Membangun Kepercayaan 

 Kepercayaan merupakan salah satu poin yang penting dalam 

membangun citra diri positif  ibu  dan   membangun   sugesti   positif   

dari bidan. Ibu bersalin yang memiliki kepercayaan diri yang baik, 

bahwa dia mampu melahirkan secara normal, dan dia percaya bahwa 

proses persalinan yang dihadapi akan berjalan dengan lancar, maka 

secara psikologis telah mengafirmasi alam bawah sadar ibu untuk 

bersikap dan berperilaku positif selama proses persalinan berlangsung 

sehingga hasil akhir persalinan sesuai dengan harapan ibu. 

Untuk membangun sugesti yang baik, ibu harus mempunyai 

kepercayaan pada bidan sebagai penolongnya, bahwa bidan mampu 

melakukan pertolongan persalinan dengan baik sesuai standar, didasari 

pengetahuan dasar dan keterampilan yang baik serta mempunyai 

pengalaman yang cukup. Dengan kepercayaan  tersebut,  maka  dengan  
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sendirinya  ibu bersalin akan merasa aman dan nyaman selama proses 

persalinan berlangsung (Kurniarum, 2016). 

K. Penyulit, Kelainan, Komplikasi Masa Persalinan 

1. Penyulit, kelainan, komplikasi masa persalinan kala I dan II 

Persalinan dengan beberapa penyulit, kelainan, komplikasi dapat 

mengancam jiwa ibu, sehingga diperlukan pengetahuan yang luas serta 

keahlian bidan dalam mengatasi resiko tinggi. 

a) Distosia Kelainan Presentasi Dan Posisi (Mal Posisi) 

1. Pengertian 

 Malposisi adalah kepala janin relatif terhadap pelvis 

degan oksiput sebagai titik referensi, atau malposisi merupakan 

abnormal dari vertek kepala janin (dengan ubun-ubun kecil 

sebagai penanda) terhadap panggul ibu. Dalam keadaan 

malposisi dapat terjadi partus macet atau partus lama. 

 Penilaian posisi normal  apabila  kepala  dalam  keadaan  

fleksi,  bila  fleksi  baik  maka kedudukan oksiput lebih rendah 

dari pada sinsiput, keadaan ini disebut posisi oksiput transversal 

atau anterior. Sedangkan keadaan dimana oksiput berada di atas 

posterior dari diameter transversal pelvis adalah suatu malposisi. 

Pada persalinan normal, saat melewati jalan lahir kepala janin 

dalam keadaan fleksi dalam keadaan tertentu fleksi tidak terjadi 

sehingga kepala defleksi. 

Hasil pemeriksaan untuk mendiagnosa malposisi: 



157 
 

 
 

a) Pemeriksaan abdominal: bagian terendah abdomen datar, 

bagian kebagian terendah abdomen datar, bagian kecil janin 

teraba bagian anterior dan DJJ dibagian samping (flank) 

b) Pemeriksaan vaginal: oksiput ke arah sakrum, sinsiput 

dianterior akan mudah teraba bila kepala defleksi 

Posisi Oksiput Posterior 

 Persalinan yang terganggu terjadi bila kepala janin tidak 

atau turun, dan pada persalinan dapat terjadi robekan perenium 

yang tidak teratur atau ekstensi dari episiotomi. 

2. Etiologi 

a) Diameter antero posterior biasanya pada panggul android 

b) Segmen depan menyempit biasanya pada panggul android 

c) Otot-otot dasar panggul yang lembek pada multipara Kepala 

janin kecil. 

3. Konsep Dasar Kelainan Malposisi Pada 

a. Presentasi puncak kepala 

 Pada persalinan normal, saat melewati jalan lahir kepala 

janin dalam keadaan fleksi, dalam keadaan tertentu fleksi 

tidak terjadi, sehingga ke defleksi. Presentasi puncak kepala 

disebut juga presentasi sinsiput. 

Etiologi: 

1) Kelainan Panggul 

2) Anak kecil/mati 

3) Kerusakan dasar panggul 
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Penanganan : 

1) Usahakan lahir pervaginam karena kira kira 75% bisa 

lahir pervaginam karena kira-kira 75 % bisa lahir 

spontan. 

2) Bila ada indikasi ditolong dengan vakum/forcep bisanya 

anak yang lahir didapat caput dengan Ubun Ubun Besar 

Komplikasi 

1) Ibu 

a) Robekan jalan lahir yang lebih luas 

b) Partus lama 

2) Anak Karena partus lama dan molase hebat sehingga 

mortalitas anak agak tinggi 

a) Presetasi dahi 

 Presentasi dahi   adalah   posisi  kepala   antara   fleksi   

dan defleksi, sehingga dahi merupakan bagian teredah. 

Posisi ini biasanya akan berubah menjadi letak muka atau 

belakang kepala. Kepala menusuk panggul dengan dahi 

melintang/miring pada waktu putar paksi dalam, dahi 

memutar kedepan dan berada di bawah alkus pubis, 

kemudian terjadi fleksi sehingga belakang kepala terlahir 

melewati perineum lalu terjadi defleksi sehingga lahirlah 

dagu. 

Etiologi : 
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1) Panggul sempit 

2) Janin besar 

3) Multiparitas 

4) Kelainan janin 

5) Kematian janin intra uterin 

Penanganan : 

 Persentase dahi dengan ukuran panggul dan janin yang 

normal, tidak dapat lahir spontan pervaginam, jadi lakukan 

SC. 

Komplikasi : 

1) Pada Ibu 

Partus lama dan lebat sulit, bisa terjadi robekan yang 

hebat dan ruptur uteri 

2) Pada Anak 

Mortalitas janin tinggi 

b) Persentasi occipito posterior 

Pada  persalinan  persentasi  belakang  kepala, kepala  

janin turun melalui PAP dengan sutura sagitaris 

melintang/miring, sehingga Ubun Ubun Kecil dapat berada 

di kiri melintang, kanan melintang, kiri depan, kanan depan, 

kiri belakang atau kanan belakang. 
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Etiologi : 

1) Diameter antero posterior panggul lebih panjang dari 

diameter tranvesa 

2) Segmen depan menyempit 

1) Otot - otot dasar panggul yang lembek pada multipara 

2) Kepala janin yang kecil dan bulat 

Penanganan : 

1) Lakukan pengawasan dengan seksama dengan harapan 

dapat lahir spontan 

2) Tindakan baru dilakukan jika kala II terlalu lama/ada 

tanda bahaya terhadap janin 

Pada persalinan dapat terjadi robekan peremium yang 

teratur atau extensi dari episiotomi : 

1) Periksa ketuban bila intake, pecah ketuban 

2) Bila penurunan kepala 3/5 diatas PAP atau diatas 2 SC 

3) Bila pembukaan belum lengkap dan tidak ada tanda 

obstruksi, beri oksitosin drip. 

4) Bila pembukaan lengkap dan tidak  ada  kemajuan  pada  

fase pengeluaran, ulangi apakah ada obstruksi. Bila tidak 

ada tanda abstruksi oksitosin drip 

5) Bila pembukaan lengkap dan kepala masuk sampai tidak 

kurang 1/5 atau o ekstraksi vaccum atau forceps 
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6) Bila ada tanda obstruksi/gawat janin lakukan Secio 

Cesaria (Kurniarum, 2016). 

c) Persentasi muka 

Disebabkan oleh terjadinya ektensi yang penuh dari kepala 

janin. Yang teraba pada muka janin adalah mulut, hidung dan 

pipi. 

Etologi : 

1) Diameter antero posterior panggul lebih panjang dari 

diameter transvesa 

2) Segmen depan menyempit 

3) Otot-otot dasar panggul yang lembek dan multipara 

4) Kapala janin yang kecil dan bulat 

Dagu merupakan titik acuan dari posisi kepala sehingga ada 

presentasi muka dagu Anterior dan Posterior : 

1) Presentasi muka dagu anterior posisi muka fleksi 

2) Presentasi muka dagu posterior posisi muka defleksi 

Max 

Penanganan 

a) Dagu posterior 

Bila pembukaan lengkap : 

1) Lahirkan dengan persalinan spontan pervaginam 

2) Bila kemajuan persalinan lembut lakukan oksitosin 

drip 

3) Bila penurunan kurang lancer 
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Bila pembukaan belum lengkap : 

 Tidak didapatkan tanda obstruksi, lakukkan 

oksitosin drip. Lakukan evaluasi persalinan sama dengan 

persalinan vertek. 

b) Dagu anterior 

1) Bila pembukaan lengkap Secio Caesaria 

2) Bila pembukaan tidak lengkap, lakukan penilaian   

penurunan rotasi, dan kemajuan persalinan, jika 

macet lakukan  Secio Caesaria. 

4. Diagnose 

1) Leopold I : pada fundus teraba bokong 

2) Lepold II: punggung teraba sebelah kanan, bagian-bagian 

kecil sebelah kiri agak kedepan dan lebih mudah teraba. 

3) Leopold III: kepala dapat digerakan diatas syimpisis kecuali 

kalau kepala sudah masuk pintu atas panggul 

4) Leopold IV: tonjolan kepala sebelah kiri 

5) Auskultasi: jantung anak bayi terdengar sebelah kanan 

b. Distosia Karena Kelainan His 

1. False labour (persalinan palsu/belum inpartu) 

His belum teratur dan porsio masih tertutup, pasien boleh 

pulang. Periksa adanya infeksi saluran kencing, ketuban 

pecah dan bila didapatkan adanya infeksi obati secara 

adekuat. Bila tidak pasien boleh rawat jalan. 
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2. Persalinan lama 

Persalinan lama paling sering terjadi pada primigravida 

dan dapat disebabkan oleh: 

a) Kontraksi uterus yang tidak efektif 

b) Disproporsi sefalopelvik 

c) Posisi oksipitoposterior 

  Distosia secara  harfiah berarti  “persalinan yang 

sulit dan menyebabkan lambatnya kemajuan dan 

kegagalan kemajuan persalinan”. Distosia dapat 

disebabkan oleh berbagai masalah yang berkaitan dengan 

kontraksi: 

a) Tidak efektif dalam mendilatasi. 

b) Tidak terkoordinasi, yaitu ketika dua segmen uterus 

gagal bekerja secara harmonis. 

c) Menyebabkan ekspulsi involunter yang tidak adekuat. 

  Penyebab lain distosia adalah abnormalitas 

presentasi dan posisi, tulang pelvis dan jalan lahir termasuk 

abnormalitas kongential 

3. Prolonged latent phase (fase laten yang memanjang) 

  Fase laten persalinan lama dapat didiagnosis 

secara tidak akurat jika ibu mengalami persalinan palsu. 

Menurut Prawirohardjo, 2014 menyatakan bahwa 

pembukaan serviks tidak melewati 3 cm sesudah 8 jam in 

partu. 
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4. Prolonged active phase (Fase aktif memanjang) 

 Fase aktif ditandai dengan peningkatan laju dilatasi 

serviks, yang disertai dengan penurunan bagian  presentasi 

janin. Kemajuan yang lambat dapat  didefinisikan sebagai 

durasi total persalinan atau kegagalan serviks untuk 

berdilatasi dengan kecepatan perjam yang telah ditetapkan. 

Kecepatan dilatasi 1 cm perjam paling banyak digunakan, 

tetapi pemeriksaan vagina tidaklah tepat, dengan adanya 

kemungkinan variasi antar pemeriksa. Fase aktif yang 

memanjang disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor 

yang meliputi serviks, uterus, fetus dan pelvis ibu  

5. Inersia Uteri Hipotonik 

 Adalah kelainan his dengan kekuatan yang lemah/tidak 

adekuat untuk melakukan pembukaan serviks atau 

mendorong anak keluar. Diisi kekuatan his lemah dan 

frekuensinya jarang. Sering dijumpai pada penderita 

dengan kurang baik seperti anemia, uterus yang terlalu 

teregang, misalnya akibat hidramnion atau kehamilan 

kembar atau makrosomia, grandemultipara atau primipara, 

serta pada penderita dengan keadaan emosi kurang baik. 

Macam-macam 

a) Inersia uteri primer 

 Terjadi pada permulaan fase latent. Sejak awal 

telah terjadi his yang tidak adekuat (kelemahan his 

yang timbul sejak dari permulaan persalinan), sehingga 
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sering sulit untuk memastikan apakah penderita telah 

memasuki keadaan inpartu atau belum. 

b) Inersia uteri sekunder 

Terjadi  pada  fase  aktif  kala  I  atau  kala  II.  

Permulaan his baik, kemudian pada permulaan 

selanjutnya terdapat gangguan atau kelainan. 

Penatalaksaan 

1) Keadaan umum penderita  harus  segera  diperbaiki. 

Gizi selama kehamilan  harus diperbaiki. 

2) Penderita dipersiapkan menghadapi persalinan dan 

dijelaskan tentang kemungkinan-kemungkinan 

yang ada. 

3) Teliti  keadaan  serviks,  presentasi  dan  posisi,  

penurunan  kepala/bokong  bila  sudah masuk PAP 

pasien disuruh jalan, bila his timbul adekuat dapat 

dilakukan persalinan spontan, tetapi bila tidak 

berhasil maka akan dilakukan section caesarea. 

6. Inersia Uteri Hipertonik 

Adalah kelainan his dengan kekuatan cukup 

besar (kadang sampai melebihi normal) namun tidak ada 

koordinasi kontraksi dari bagian atas, tengah dan bawah 

uterus sehingga tidak efisien untuk membuka serviks dan 

mendorong bayi keluar. 
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Etiologi 

  Faktor yang dapat menyebabkan kelainan ini, 

antara lain rangsangan pada uterus, misalnyanya 

pemberian oksitosin yang berlebihan, ketuban pecah lama 

disertai infeksi, dan sebagainya. 

Penatalaksanaan 

  Dilakukan pengobatan simptomatis untuk 

mengurangi tonus otot, nyeri dan mengurangi  ketakutan.  

Denyut  jantung  janin  harus  terus  dievaluasi.  Bila  

dengan cara tersebut tidak berhasil, persalinan harus 

diakhiri dengan section caesarea. 

7. His Yang Tidak Terkoordinasi 

  Sifat his yang berubah–ubah, tidak ada 

koordinasi dan sinkronisasi antar kontraksi dan bagian–

bagiannya. Jadi kontraksi tidak efisien dalam  mengadakan  

pembukaan,  apalagi dalam pengeluaran janin. Pada bagian 

atas dapat terjadi kontraksi tetapi bagian tengah tidak, 

sehingga menyebabkan terjadinya lingkaran kekejangan 

yang mengakibatkan persalinan tidak maju. 

Penatalaksanaan 

  Untuk mengurangi rasa takut, cemas dan tonus 

otot: berikan obat-obatan anti sakit dan  penenang  

(sedative  dan  analgetika)  seperti  morfin,  peidin  dan  

valium. Apabila persalinan berlangsung lama dan berlarut-

larut, selesaikanlah partus  menggunakan  hasil 
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pemeriksaan dan evaluasi, dengan ekstraksi vakum, 

forceps atau section caesarea (Kurniarum, 2016). 

c. Distosia Karena Kelainan Alat Kandungan 

1. Vulva 

 Kelainan yang bisa menyebabkan kelainan vulva adalah 

oedema vulva, stenosis vulva, kelainan bawaan, varises, 

hematoma, peradangan, kondiloma akuminata dan fistula. 

a. Oedema vulva 

Bisa timbul pada waktu hamil, biasanya sebagai 

gejala preeclampsia akan tetapi dapat pula mempunyai 

sebab lain misalnya gangguan gizi. Pada persalinan lama 

dengan penderita dibiarkan mengejan terus, dapat pula 

timbul oedema pada vulva. Kelainan ini umumnya jarang 

merupakan rintangan bagi kelahiran pervaginam. 

b. Stenosis vulva 

 Biasanya terjadi sebagai akibat perlukaan dan 

radang yang menyebabkan ulkus-ulkus yang sembuh 

dengan parut-parut yang dapat menimbulkan kesulitan. 

Walaupun pada umumnya dapat diatasi dengan 

mengadakan episiotomy, yang cukup luas. Kelainan 

congenital pada vulva yang menutup sama sekali hingga 

hanya orifisium uretra eksternum yang tampak dapat 

pula terjadi. Penanganan ini ialah mengadakan sayatan 

median secukupnya untuk melahirkan kepala. 

c. Kelainan bawaan 
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 Atresia vulva  dalam  bentuk  atresia  himenalis  

yang  menyebabkan  hematokolpos, hematometra dan 

atresia vagina dapat menghalangi konsepsi. 

d. Varises  

Wanita hamil sering mengeluh melebarnya 

pembuluh darah di tungkai, vagina, vulva dan wasir, 

tetapi dapat menghilang setelah kelahiran. Hal ini karena 

reaksi sistem vena pembuluh darah seperti otot – otot 

ditempat lain melemah akibat hormone estroid. 

Bahaya varises dalam kehamilan dan persalinan 

adalah bila pecah dapat menjadi fatal dan dapat pula 

terjadi emboli udara. Varises yang pecah harus di jahit 

baik dalam kehamilan maupun setelah lahir. 

e. Hematoma  

Pembuluh darah pecah sehingga hematoma di 

jaringan ikat yang renggang di vulva, sekitar vagina atau 

ligamentum latum. Hematoma vulva dapat juga terjadi 

karena trauma misalnya jatuh terduduk pada tempat yang 

keras atau koitus kasar, bila hematoma kecil resorbsi 

sendiri, bila besar harus insisi dan bekuan darah harus 

dikeluarkan. 

f. Peradangan 

 Peradangan  vulva  sering  bersamaan  dengan  

peradangan  vagina  dan  dapat  terjadi akibat infeksi 

spesifik, seperti sifilis, gonorrhea, trikomoniasis. 
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g.  Kondiloma akuminta 

 Merupakan pertumbuhan pada kulit selaput 

lendir yang menyerupai jengger ayam jago.  Berlainan  

dengan kondiloma akumilatum permukaan kasar  

papiler, tonjolan lebih tinggi, warnanya lebih gelap. 

Sebaiknya diobati sebelum bersalin. Banyak penulis 

menganjurkan insisi dengan elektrocauter atau dengan 

tingtura podofilin. Kemungkinan ada penyebab 

rangsangan tidak diberantas lebih dahulu atau penyakit 

primernya kambuh. 

h. Fistula 

 Fistula vesikovaginal atau fistula rektovaginal 

biasanya terjadi pada waktu bersalin sebagai tindakan 

operatif maupun akibat nekrosis tekanan. Tekanan lama 

antara kepala dan tulang panggul gangguan sirkulasi 

sehingga terjadi kematian jaringan lokal dalam 5-10 hari 

lepas dan terjadi lubang. Akibatnya terjadi inkontinensia 

alvi. Fistula kecil yang tidak disertai infeksi dapat 

sembuh dengan sendirinya. Fistula yang sudah tertutup 

merupakan kontra indikasi pervaginam (Kurniarum, 

2016). 
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2. Vagina 

 Kelainan yang dapat menyebabkan distosia adalah: 

a. Kelainan vagina 

Pada aplasia vagina tidak ada vagina ditempatnya 

introitus vagina dan terdapat cekungan yang agak 

dangkal atau yang agak dalam. Terapi terdiri atas 

pembuatan vagina baru  beberapa  metode  sudah  

dikembangkan untuk  keperluan  itu,  operasi  ini  

sebaiknya dilakukan pada saat wanita bersangkutan akan 

menikah. Dengan demikian vagina dapat digunakan dan 

dapat dicegah bahwa vagina buatan dapat menyempit. 

Pada atresia vagina terdapat gangguan dalam kanalisasi 

sehingga terdapat satu septum yang horizontal, bila 

penutupan vagina ini menyeluruh, menstruasi timbul 

namun darahnya tidak keluar, namun bila penutupan 

vagina tidak menyeluruh tidak akan timbul kesulitan 

kecuali mungkin pada partus kala II. 

b. Stenosis vagina congenital 

Jarang  terdapat,  lebih  sering  ditemukan  septum  

vagina  yang  memisahkan  vagina secara  lengkap  atau  

tidak lengkap pada bagian kanan atau bagian  kiri. 

Septum lengkap biasanya tidak menimbulkan distosia 

karena bagian vagina yang satu umumnya cukup lebar, 

baik untuk koitus maupun lahirnya janin. Septum tidak 

lengkap kadang-kadang menahan turunnya kepala janin 
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pada persalinan dan harus dipotong dahulu. Stenosis 

dapat terjadi karena parut-parut akibat perlukaan dan 

radang. Pada stenosis vagina yang tetap laku dalam 

kehamilan dan merupakan halangan untuk lahirnya janin 

perlu ditimbangkan section caesarea. 

c. Tumor vagina 

Dapat  merupakan  rintangan  bagi  lahirnya  janin  

pervaginam, adanya tumor vagina dapat juga 

menyebabkan persalinan pervaginam dianggap 

mengandung terlampau banyak resiko. Tergantung dari 

jenis dan besarnya tumor perlu dipertimbangkan apakah 

persalinan dapat berlangsung secara pervaginam atau 

diselesaikan dengan section caesarea. 

d. Kista vagina 

Kista vagina berasal dari duktus gartner atau duktus 

muller, letak lateral dalam vagina bagian proksimal, 

ditengah, distal dibawah orifisum uretra eksternal. Bila 

kecil dan tidak ada keluhan dapat dibiarkan tetapi bila 

besar dilakukan pembedahan. Marsupialisasi sebaiknya 

3 bulan setelah lahir. 

3. Uterus 

Kelainan yang penting berhubungan dengan persalinan 

adalah distosia servikalis. Karena disfungtional uterine action 

atau karena parut pada serviks uteri. Kala I serviks uteri menipis 

akan tetapi pembukaan tidak terjadi sehingga merupakan 
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lembaran kertas dibawah kepala   janin.   Diagnosis  dibuat   

dengan   menemukan   lubang  kecil  yakni  ostium  uteri 

eksternum ditengah-tengah lapisan tipis atau disebut dengan 

konglutinasio orifisii eksterni bila ujung, dimasukan  ke  

orifisum ini biasanya serviks yang kaku pada primitua 

sebagai akibat infeksi atau operasi (Kurniarum, 2016). 

5. Distosia Karena Kelainan Janin 

1. Bayi Besar (Makrosomia) 

a. Pengertian 

Adalah bayi yang berat badannya pada saat lahir lebih 

dari 4000 gram. Berat neonatus pada umumnya kurang dari 

4000 gram dan jarang melebihi 5000 gram. Frekuensi berat 

badan lahir lebih dari 4000 gram adalah 5,3% dan yang lebih 

dari 4500 gram adalah 0,4%. 

b. Etiologi 

1) Bayi dan ibu yang menderita diabetes sebelum 

hamil dan bayi dari ibu hamil yang menderita 

diabetes selama kehamilan. 

2) Terjadi obesitas pada ibu juga dapat 

menyebabkan kelahiran bayi besar (bayi giant). 

3) Pola  makan  ibu  yang  tidak  seimbang  atau  

berlebihan  juga  mempengaruhi kelahiran bayi 

besar 

c. Tanda dan Gejala 

1) Berat badan lebih dari 4000 gram pada saat lahir 
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2) Wajah menggembung, pletoris (wajah tomat) 

3) Besar untuk usia gestasi 

4) Riwayat intrauterus dari ibu yang diabetes dan ibu 

yang polihidramnion 

d. Penatalaksanaan 

Jika  dijumpai  diagnosis  makrosomia  maka  bidan  

harus  segera  membuat  rencana asuhan atau perawatan 

untuk segera diimplementasikan, tindakan tersebut adalah 

merujuk pasien.  Alasan  dilakukan  rujukan  adalah  untuk  

mengantisipasi adanya masalah-masalah pada janin dan juga 

ibunya. 

Masalah potensial yang akan dialami adalah: 

1) Resiko dari trauma lahir yang tinggi jika bayi lebih besar 

dibandingkan panggul ibunya 

2) Perdarahan intracranial 

3) Distocia bahu 

4) Rupture uteri 

5) Robekan perineum 

6) Fraktur anggota gerak (Kurniarum, 2016) 

2. Hidrosefalus 

a. Pengertian 

Hidrosefalus adalah kelainan patologis otak yang 

mengakibatkan bertambahnya cairan serebrospinal dengan 

atau pernah dengan tekanan intracranial yang meninggi 

sehingga terdapat pelebaran ventrikel. Cairan yang 
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tertimbun dalam ventrikel biasanya antara 500 –1500 ml 

akan tetapi kadang-kadang dapat mencapai 5 liter.  

Pelebaran  ventrikuler  ini  akibat  ketidakseimbangan  

antara  absorbsi  dan  produksi cairan serebrospinal. 

Hidrosefalus selalu bersifat sekunder, sebagai akibat dari 

penyakit atau kerusakan otak. Adanya kelainan – kelainan 

tersebut menyebabkan kepala menjadi besar serta terjadi 

pelebaran sutura dan ubun-ubun. 

b. Etiologi 

1) Kelainan bawaan (congenital) 

2) Stenosis akuaduktus sylvii 

3) Spina bifida dan cranium bifida 

4) Sindrom Dandy Walker 

5) Infeksi 

6) Perdarahan sebelum dan sesudah lahir dalam otak, dapat 

menyebabkan fibrosis leptomeningen terutama pada 

daerah basal otak, selain penyumbatan yang terjadi 

akibat organisasi dari darah itu sendiri. 

c. Diagnosa 

1) Saat palpasi teraba ukuran kepala yang besar dan kepala 

tidak masuk pintu atas panggul. 

2) Pada pemeriksaan dalam terdapat kepala dengan sutura 

yang dalam dan ubun-ubun yang luas, serta tulang kepala 

terasa tipis seperti menekan bola pingpong. 
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3) Ditemukan bayangan tengkorak yang besar sekali pada 

pemeriksaan rontgen. 

4) Pada  pemeriksaan  USG  tampak  kepala  yang  besar  

dengan  ukuran  diameter biparietalis yang lebar. 

d. Penatalaksanaan 

1) Pada  pembukaan  3-4  cm,  lakukan  pungsi  sisterna  

untuk  mengecilkan  kepala janin.  Pungsi  dilakukan  

dengan  mengguakan  jarum  pungsi  spinal  yang besar, 

kemudia cairan dilkeluarkan sebanyak mungkin dari 

ventrikel. 

2) After  coming  head  akan  terjadi  pada  letak  sungsang.  

Lakukan perforasi dari foramen ovale untuk 

mengeluarkan cairan, agar kepala janin dapat lahir 

pervaginam (Kurniarum, 2016). 

3. Anensefalus 

a. Pengertian 

Anensefalus adalah suatu keadaan dimana 

sebagian besar tulang tengkorak dan otak tidak 

terbentuk. Anensefalus merupakan suatu kelainan tabung 

syaraf (suatu kelainan yang terjadi pada awal 

perkembangan janin yang menyebabkan kerusakan pada 

jaringan pembentuk otak dan korda spinalis). 

b. Etiologi 

Anensefalus terjadi jika tabung syaraf sebelah 

atas gagal menutup, tetapi penyebab yang pasti tidak 
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dketahui. Penelitian menunjukan kemungkinan 

anensefalus berhubungan dengan racun dilingkungan 

juga kadar asam folat yang rendah dalam darah. 

Anensefalus ditemukan pada 3,6 - 4,6 dari 10.000 bayi 

baru lahir. 

Faktor resiko terjadinya anensefalus adalah: 

1) Riwayat anensefalus pada kehamilan sebelumnya 

2) Kadar asam folat yang rendah 

c. Tanda dan Gejala 

1) Pada ibu: polihidramnion (cairan ketuban didalam 

rahim terlalu banyak) 

2) Pada bayi: 

a) Tidak memiliki tulang tengkorak 

b) Tidak memiliki otak (hemisfer serebri dan 

serebelum) 

c) Kelainan pada gambaran wajah 

d) Kelainan jantung. 

d. Penatalaksanaan 

1) Anjurkan pada setiap wanita usia subur yang    telah 

menikah untuk mengkonsumsi  multivitamin  yang  

mengandung  400  mcg  asam  folat  setap harinya. 

2) Pada ibu dengan riwayat anensefalus anjurkan 

untuk mengkonsumsi asam folat yang lebih tingi 

yaitu 4 mg saat sebelum hamil dan selama 

kehamilannya. 
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3) Lakukan asuhan antenatal secara teratur. 

4) Bayi  yang  menderita  anensefalus  tidak  akan  

bertahan,  mereka  lahir  dalam keadaan meninggal 

atau akan meninggal dalam waktu beberapa hari 

setelah lahir (Kurniarum, 2016). 

4. Janin Kembar Siam 

a. Pengertian 

Kembar  siam  adalah  keadaan  anak  kembar  

yang  tubuh  keduanya  bersatu.  Hal  ini terjadi apabila 

zigot dari bayi kembar identik gagal berpisah secara 

sempurna. Kemunculan kasus kembar siam diperkirakan 

adalah satu dalam 200.000 kelahiran. Yang bisa bertahan 

hidup antara 5% dan 25 % dan kebanyakan (75%) 

berjenis kelamin perempuan. 

b. Etiologi 

Banyak faktor diduga sebagai penyebab 

kehamilan kembar. Selain faktor genetik obat penyubur  

yang dikonsumsi dengan tujuan  agar  sel  telur  matang  

secara sempurna juga diduga dapat memicu terjadinya 

bayi kembar. Alasannya jika indung telur bisa 

memproduksi sel telur dan diberi obat penyubur maka 

sel telur yang matang pada saat bersamaan bisa banyak 

bahkan sampai lima dan enam. 

c. Penatalaksanaan 
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Jika pada saat pemeriksaan kehamilan sudah 

ditegakkan janin kembar siam, tindakan yang lebih aman 

adalah melakukan section caesarea (Kurniarum, 2016). 

5. Distosia Karena Kelainan Jalan Lahir 

a. Kesempitan Pintu Atas Panggul (PAP) Pintu atas 

panggul dinyatakan sempit apabila: 

1) Diameter antero-posterior terpendek kurang 

dari 10 cm. 

2) Diameter transversal terbesar kurang dari 12 

cm. 

3) Perkiraan diameter antero-posterior PAP    

dilakukan melalui pengukuran Conjugata  

diagonalis secara manual (VT)  dan  kemudian  

dikurangi  1,5  cm, sehingga kesempitan  PAP  

sering ditegakan  bila  ukuran  conjugate  

diagonalis kurang dari 11,5 cm. 

a) Kehamilan aterm: ukuran rata–rata 

biparietal (BPD) 9,5 – 9,8 cm. kepala 

janin normal tidak mungkin dapat 

melalui panggul bila diameter  antero 

posterior pintu atas panggul <10 cm. 

b) Kesempitan PAP merupakan predisposisi 

terjadinya kelainan presentasi. 

c) Pada ibu dengan kesempitan panggul 

angka kejadian letak muka dan letak 
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lintang meningkat 3 kali lipat dan angka 

kejadian prolapsus tali pusat meningkat 

5-6 kali lipat 

d) Pada kasus kesempitan panggul dimana 

kepala janin masih berada diatas pintu 

atas panggul semua tekanan hidrostatik 

disalurkan pada bagian selaput ketuban 

yang berada diatas ostium uteri internum 

sehingga sering terjadi peristiwa Ketuban 

Pecah Dini (KPD) pada kasus kesempitan 

Pintu Atas Panggul (Kurniarum, 2016). 

b. Kesempitan Bidang Tengah Pelvis 

1) Kesempitan bidang tengah panggul tidak dapat 

dinyatakan secara tegas seperti kesempitan PAP, 

namun kejadian ini lebih sering terjadi dibanding 

kesempitan PAP. 

2) Kejadian ini sering menyebabkan kejadian “deep 

transverse arrest” (letak malang melintang rendah) 

pada perjalanan persalinan dengan posisi occipitalis 

posterior (sebuah gangguan putar paksi dalam 

akibat kesempitan Bidang Tengah Panggul). 

3) Bidang Obstetrik Bidang Tengah Panggul  

terbentang  dari tepi  bawah  simfisis pubis melalui 

spina ischiadika dan mencapai sacrum di dekat 

pertemuan antara vertebra sacralis 4-5. 
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c. Kesempitan Pintu Bawah Panggul 

1) PBP  berbentuk  dua  buah  segitiga  yang  

memiliki  satu  sisi  bersama  (berupa diameter 

intertuberus) dan tidak terletak pada bidang yang 

sama. 

2) Berkurangnya diameter intertuberosa 

menyebabkan sempitnya segitiga anterior 

sehingga pada kala II kepala terdorong lebih 

kearah posterior dengan konsekuensi pada 

persalinan terjadi robekan perineum yang luas. 

3) Distosia akibat kesempitan Pintu Bawah Panggul 

saja jarang terjadi mengingat bahwa  kesempitan  

PBP hamper selalu  disertai  dengan  kesempitan. 

Bidang Tengah Panggul (Kurniarum, 2016). 

2. Penyulit, Kelainan, Komplikasi Masa Persalinan 

1. Perdarahan Post Partum Primer 

Perdarahan pasca persalianan adalah kehilangan darah lebih dari 500 

ml melalui jalan lahir yang terjadi selama atau setelah persalinan kala 

III. Perdarahan pasca persalinan primer terjadi dalam 24 jam pertama. 

Ada beberapa kemungkinan penyebab yaitu: 

1) Atonia uteri 

a) Pengertian 

Atonia uteri merupakan penyebab terbanyak perdarahan 

post partum dini (50%), dan merupakan alasan  paling  sering 

untuk melakukan histerektomi post partum.  Kontraksi uterus 
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merupakan mekanisme utama untuk mengontrol perdarahan 

setelah melahirkan. Atonia terjadi karena kegagalan 

mekanisme ini. 

Atonia uteri adalah  keadaan  lemahnya  tonus/kontraksi  

rahim  yang  menyebabkan  

b) Etiologi 

Atonia uteri dapat terjadi pada ibu hamil dan melahirkan 

dengan faktor predisposisi (penunjang), seperti: 

1) Regangan rahim berlebihan, seperti: gemeli makrosomia, 

polihidramnion atau paritas tinggi. 

2) Umur yang terlalu muda atau terlalu tua. 

3) Multipara dengan jarak kelahiran yang pendek. 

4) Partus lama/partus terlantar 

5) Malnutrisi 

6) Penanganan yang salah dalam usaha melahirkan plasenta, 

misalnya: plasenta belum terlepas dari dinding uterus. 

7) Adanya mioma uteri yang mengganggu kontraksi rahim. 

c) Penatalaksanaan 

1) Masase fundus uteri segera setelah lahirnya plasenta 

(maksimal 15 detik) 

2) Pastikan bahwa kantung kemih kosong 

3) Lakukan  kompresi bimanual  interna  selama  5  menit.  

Kompresi uterus  ini  akan memberikan tekanan langsung 

pada pembuluh terbuka di dinding dalam uterus dan 

merangsang miometrium untuk berkontraksi. 
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4) Anjurkan keluarga untuk melakukan kompresi bimanual 

eksterna. 

5) Keluarkan tangan perlahan – lahan. 

6) Berikan ergometrin 0,2 mg IM (jangan diberikan bila 

hipertensi). 

7) Ergometrin akan bekerja selama 5-7 menit dan 

menyebabkan kontraksi uterus. 

8) Pasang infuse menggunakan jarum ukuran 16 atau 18 dan 

berikan 500 cc ringer laktat +20 unit oksitosin 

9) Ulangi kompresi bimanual interna (KBI) yang  digunakan 

bersama ergometrin dan oksitosin akan membantu uterus 

berkontraksi. 

10) Dampingi  ibu  ketempat  rujukan.  Teruskan melakukan  

KBI.  Kompresi uterus ini memberikan   tekanan   

langsung   pada   pembuluh   terbuka   dinding   uterus   

dan merangsang miometrium untuk berkontraksi. 

11) Lanjutkan infuse ringer laktat +20 unit oksitosin dalam 

500 ml larutan dengan laju 500 ml/jam hingga  tiba  

ditempat rujukan. Ringer laktat akan membantu  

memulihkan volume cairan yang hilang selama 

perdarahan (Kurniarum, 2016). 

2) Perlukaan jalan lahir 

Trauma jalan lahir perlu mendapatkan perhatian khusus, karena 

dapat menyebabkan: 

a) Disfungsional organ bagian luar sampai alat reproduksi vital 
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b) Sebagai sumber perdarahan yang berakibat fatal. 

c) Sumber atau jalannya infeksi. 

Klasifikasi robekan jalan lahir adalah sebagai berikut: 

1) Robekan Perineum 

a) Pengertian 

Adalah robekan yang terjadi pada saat bayi lahir baik 

secara spontan maupun dengan alat atau tindakan. Robekan 

perineum umumnya terjadi pada garis tengah dan bisa 

menjadi luas apabila kepala janin lahir terlalu cepat. 

b) Etiologi 

1) Kepala janin terlalu cepat lahir 

2) Persalinan tidak dipimpin sebagaimana mestinya 

3) Adanya jaringan parut pada perineum 

4) Adanya distosia bahu 

c) Klasifikasi 

1) Derajat satu: robekan ini terjadi pada mukosa vagina, 

vulva bagian depan, kulit perineum. 

2) Derajat dua: robekan ini terjadi pada mukosa vagina, 

vulva bagian depan, kulit perineum dan otot – otot 

perineum. 

3) Derajat tiga: robekan ini terjadi pada mukosa vagina, 

vulva bagian depan, kulit perineum dan otot – otot 

perineum dan sfingter ani eksterna 
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4) Derajat empat: robekan dapat terjadi pada seluruh 

perineum dan sfingter ani yang meluas sampai ke 

mukosa. 

d) Penatalaksanaan 

1) Derajat I: robekan ini kalau tidak terlalu besar, tidak perlu 

dijahit 

2) Derajat II: lakukan penjahitan 

3) Derajat III dan IV: lakukan rujukan (Kurniarum, 2016) 

2) Robekan Serviks 

a) Pengertian 

Persalinan selalu mengakibatkan robekan serviks, 

sehingga serviks seorang multipara berbeda dari yang belum 

melahirkan pervaginan. Robekan serviks yang luas 

menimbulkan perdarahan dan dapat menjalar ke segmen 

bawah uterus. Apabila terjadi perdarahan yang tidak berhenti 

meskipun plasenta sudah lahir lengkap dan uterus sudah 

berkontraksi baik perlu diperkirakan perlukaan jalan lahir, 

khususnya robekan serviks uteri. 

b) Etiologi 

1) Partus presipitatus 

2) Trauma karena pemakaian alat – alat kontrasepsi 

3) Melahirkan kepala  pada  letak  sungsang  secara   paksa,  

pembukaan  belum lengkap. 

4) Partus lama. 

c) Diagnosis 
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Diagnosis ditegakkan melalui pemeriksaan spekulum. 

d) Penatalaksanaan 

1) Jepit klem ovum pada ke-2 biji sisi portio yang robek, 

sehingga perdarahan dapat segera dihentikan. 

2) Jika setelah eksplorasi lanjutan tidak dijumpai robekan 

lain, lakukan penjahitan dimulai dari ujung atas robekan 

kearah luar sehingga semua robekan dapat dijahit. 

3) Setelah tindakan periksa TTV, KU, TFU dan perdarahan 

4) Beri antibiotic profilaksis, kecuali bila jelas – jelas 

ditemui tanda – tanda infeksi (Kurniarum, 2016). 

3) Robekan Dinding Vagina 

Perlukaan vagina yang tidak berhubungan dengan luka 

perineum tidak sering dijumpai. Robekan terjadi pada dinding 

lateral dan baru terlihat pada pemeriksaan speculum. 

Penatalaksanaan 

a) Pada robekan yang kecil dan superfisiil, tidak diperlukan 

penanganan khusus. 

b) Pada robekan yang lebar dan dalam, perlu dilakukan 

penjahitan secara jelujur. 

c) Apabila  perdarahan tidak bisa  diatasi,  lakukan  laparotomi  

dan  pembukaan ligamentum latum. 

d) Jika tidak berhasil, lakukan pengangkatan arteri hipogastrika 

(Kurniarum, 2016). 

4) Inversio Uteri 

a) Pengertian 
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Inversion uteri adalah keadaan dimana fundus uteri 

terbalik sebagian atau seluruhnya ke dalam kavum uteri. 

Uterus dikatakan mengalami inverse jika bagian dalam 

menjadi diluar saat melahirkan plasenta. Reposisi sebaiknya 

dilakukan dengan berjalannya waktu, lingkaran konstriksi 

sekitar uterus yang terinversi akan mengecil dan uterus akan 

terisi darah. 

b) Etiologi 

1) Grande multipara 

2) Atonia uteri 

3) Kelemahan alat kandungan 

4) Tekanan intraabdominal yang tinggi (batuk dan 

mengejan) 

5) Cara crade yang berlebihan 

6) Tarikan tali pusat 

7) Manual plasenta yang terlalu dipaksakan 

8) Retensio plasenta 

c) Penatalaksanaan 

1) Lakukan pengkajian ulang 

2) Pasang infuse 

3) Berikan petidin dan diazepam IV dalam spuit berbeda 

secara perlaha-lahan, atau anastesia umum jika 

diperlukan. 

4) Basuh  uterus  dengan  antiseptic  dan  tutup  dengan  kain  

basah  (NaCl  hangat) menjelang operasi 
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5) Lakukan reposisi (Kurniarum, 2016). 

5) Syok Obstetrik 

a) Pengertian 

Syok adalah suatu keadaan disebabkan gangguan 

sirkulasi darah ke dalam jaringan sehingga tidak dapat 

memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi jaringan yang tidak 

mampu mengeluarkan hasil metabolisme. 

b) Penyebab 

1) Perdarahan 

2) Infeksi berat 

3) Solusio plasenta 

4) Inversion uteri 

5) Emboli air ketuban 

6) Komplikasi anestesi 

c) Gejala Klinik 

1) Tekanan darah menurun 

2) Nadi cepat dan lemah 

3) Keringat dingin 

4) Sianosis jari – jari 

5) Sesak nafas 

6) Penglihatan kabur 

7) Gelisah 

8) Oligouria 

d) Penatalaksanaan 

Penanganan syok terdiri dari tiga garis utama, yaitu: 
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1) Pengembalian fungsi sirkulasi darah dan oksigenasi 

2) Eradikasi infeksi 

3) Koreksi cairan dan elektrolit (Kurniarum, 2016). 

3) Retensio plasenta 

a) Pengertian 

Retensio plasenta adalah lepas plasenta tidak bersamaan 

sehingga masih melekat pada tempat implantasi, menyebabkan 

retraksi dan kontraksi otot uterus sehingga sebagian pembuluh 

darah tetap terbuka serta menimbulkan perdarahan 

b) Etiologi 

1) Faktor maternal: gravida tua dan multiparitas. 

2) Faktor uterus: bekas section caesarea, bekas pembedahan   

uterus, tidak efektifnya kontraksi uterus, bekas kuretase 

uterus, bekas pengeluaran manual plasenta, dan sebagainya. 

3) Faktor plasenta:  plasenta previa, implantasi corneal,  

plasenta  akreta  dan kelainan bentuk plasenta. 

c) Klasifikasi 

1) Plasenta  adhesiva:  plasenta  yang  melekat  pada  desidua  

endometrium  lebih dalam. 

2) Plasenta akreta: vili korialis tumbuh menembus 

miometrium sampai ke serosa. 

3) Plasenta  inkreta:  vili  korialis  tumbuh  lebih  dalam  dan  

menembus  desidua endometrium sampai ke miometrium. 

4) Plasenta  perkreta:  vili  korialis  tumbuh  menembus  serosa  

atau  peritoneum dinding rahim. 
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5) Plasenta  inkarserata:  tertahannya  plasenta  di  dalam  

kavum  uteri  disebabkan oleh konstriksi ostium uteri. 

d) Penatalaksanaan 

Apabila plasenta belum lahir ½-1 jam setelah bayi lahir 

terlebih lagi apabila disertai perdarahan lakukan plasenta manu 

(Kurniarum, 2016). 

L. Langkah asuhan persalinan normal atau APN 

I. Melihat tanda dan  gejala kala dua 

1. Mengamati    tanda   dan   gejala    persalinan    kala    dua.   Ibu 

mempunyai  keinginan  untuk meneran.  Ibu  merasa tekanan yang 

semakin  meningkat pada  rektum dan/atau  vaginanya. Perineum 

menonjol. Vulva-vagina dan sfingter anal membuka. 

II. Menyiapkan pertolongan persalinan 

2. Memastikan  perlengkapan,  bahan  dan obat-obatan esensial siap 

digunakan. Mematahkan ampul oksitosin 10 unit dan menempatkan  

tabung  suntik  steril   sekali   pakai   di  dalam partus set. 

3. Mengenakan baju penutup atau celemek plastik yang bersih. 

4. Melepaskan  semua  perhiasan  yang  dipakai  di  bawah  siku, 

mencuci kedua  tangan  dengan  sabun  dan  air  bersih  yang mengalir 

dan mengeringkan tangan dengan handuk satu kali pakai/pribadi 

yang bersih. 

5. Memakai satu  sarung dengan dtt  atau steril  untuk semua 

pemeriksaan dalam. 

6. Mengisap oksitosin  10 unit ke dalam  tabung suntik (dengan 

memakai  sarung tangan disinfeksi tingkat  tinggi  atau steril) dan 
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meletakkan kembali di partus set/wadah disinfeksi tingkat tinggi atau 

steril tanpa mengkontaminasi tabung suntik). 

III. 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 disinfeksi tingkat 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  terkontaminasi dalam 

wadah yang benar.  Mengganti sarung tangan jika terkontaminasi 

(meletakkan kedua sarung tangan    tersebut     dengan benar di dalam 

larutan dekontaminasi, langka).  

8. Dengan menggunakan teknik aseptik, melakukan pemeriksaan 

dalam untuk memastikan bahwa pembukaan serviks sudah  lengkap. 

Bila selaput  ketuban  belum  pecah, sedangkan pembukaan sudah 

lengkap, lakukan amniotomi.  

9. Mendekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan 

yang masih  memakai  sarung tangan kotor ke dalam larutan   klorin  

0,5%  dan   kemudian   melepaskannya   dalam keadaan terbalik  serta 

merendamnya di dalam  larutan  klorin 0,5%  selama   10  menit.  

Mencuci   kedua  tangan  (seperti  di atas). 

10. Memeriksa denyut jantung janin (djj) setelah kontraksi berakhir 

untuk  memastikan  bahwa  djj  dalam  batas normal (100 – 180 kali 

/ menit ). 

a) mengambil tindakan yang sesuai jika djj tidak normal. 
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b) mendokumentasikan  hasil-hasil  pemeriksaan  dalam,  djj dan 

semua hasil-hasil penilaian serta asuhan lainnya pada partograf. 

IV. Menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses pimpinan 

meneran. 

11. Memberitahu ibu pembukaan   sudah   lengkap    dan keadaan janin 

baik. Membantu ibu berada dalam posisi yang nyaman sesuai 

keinginannya. 

a) menunggu hingga ibu mempunyai keinginan untuk meneran. 

Melanjutkan pemantauan kesehatan dan kenyamanan ibu serta 

janin sesuai dengan pedoman persalinan aktif dan 

mendokumentasikan temuan-temuan. 

b) menjelaskan  kepada anggota keluarga  bagaimana  mereka dapat 

mendukung dan memberi semangat kepada ibu saat ibu mulai 

meneran. 

12. Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu utuk 

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 keinganan 

untuk meneran 

b) mendukung dan memberi semangat atas usaha ibu untuk 

meneran. 

c) membantu ibu mengambil posisi yang nyaman sesuai pilihannya 

(tidak meminta ibu berbaring terlentang). 
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d) menganjurkan ibu untuk beristirahat di antara kontraksi. 

e) menganjurkan keluarga untuk mendukung dan  memberi 

semangat pada ibu. 

f) menganjurkan asupan cairan per oral. 

g) menilai djj setiap lima menit. 

h) jika bayi belum lahir atau kelahiran bayi belum akan terjadi 

segera dalam waktu 120 menit (2 jam) meneran untuk ibu 

primipara atau  60/menit  (1  jam)   untuk   ibu  multipara, merujuk 

segera.  Jika  ibu tidak mempunyai  keinginan untuk meneran 

i) menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok    atau mengambil   

posisi   yang  aman.   Jika   ibu   belum   ingin meneran dalam 60 

menit, menganjurkan ibu untuk  mulai meneran pada puncak 

kontraksi-kontraksi tersebut dan beristirahat di antara kontraksi. 

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

segera setalah  60 menit meneran,  merujuk  ibu  dengan segera.  

V. Persiapan pertolongan kelahiran  bayi. 

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

meletakkan  handuk bersih  di atas  perut  ibu untuk mengeringkan 

bayi. 

15. Meletakkan kain yang bersih  dilipat 1/3  bagian,   di bawah bokong 

ibu. 

16. Membuka partus set. 

17. Memakai  sarung  tangan  dtt  atau  steril  pada  kedua tangan. 

VI. Menolong kelahiran  bayi lahirnya kelapa 
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18. Saat kepala bayi membuka vulva dengan  diameter 5-6 cm, lindungi 

perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain tadi, letakkan  tangan  

yang lain  di kelapa  bayi dan  lakukan tekanan  yang lembut dan 

tidak menghambat pada kepala bayi, membiarkan  kepala  keluar 

perlahan-lahan. Menganjurkan ibu   untuk meneran perlahan-lahan 

atau bernapas cepat saat kepala lahir. 

a) jika  ada mekonium dalam  cairan  ketuban, segera hisap mulut 

dan hidung setelah kepala lahir menggunakan penghisap lendir 

delee   disinfeksi  tingkat   tinggi   atau  steril   atau  bola   karet 

penghisap yang baru dan bersih. 

19. Dengan lembut menyeka muka, mulut dan hidung bayi dengan kain 

atau kasa yang bersih. 

20. Memeriksa  lilitan  tali  pusat  dan  mengambil  tindakan yang sesuai  

jika  hal  itu  terjadi,  dan kemudian  meneruskan segera proses 

kelahiran bayi : 

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

lewat bagian atas kepala bayi. 

b) jika  tali  pusat  melilit leher  bayi dengan erat, mengklemnya  di 

dua tempat dan memotongnya.  

21. Menunggu hingga kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara 

spontan. 

Lahir bahu 

22. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, tempatkan kedua 

tangan di masing-masing sisi muka bayi (biparietal).  Menganjurkan 
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ibu untuk meneran saat kontraksi berikutnya.  Dengan lembut 

menariknya ke arah bawah dan kearah keluar  hingga bahu anterior  

muncul di bawah arkus pubis dan kemudian dengan lembut menarik 

ke arah atas dan ke arah luar untuk melahirkan bahu posterior. 

Lahir badan dan tungkai 

23. Setelah kedua bahu dilahirkan, menelusurkan tangan mulai kepala  

bayi yang berada di bagian bawah ke arah perineum tangan,  

membiarkan bahu dan lengan posterior lahir ke tangan tersebut. 

Mengendalikan kelahiran siku dan tangan bayi saat melewati 

perineum, gunakan lengan bagian bawah untuk menyangga tubuh 

bayi saat dilahirkan. Menggunakan tangan anterior  (bagian tas) 

untuk mengendalikan siku dan tangan anterior bayi saat keduanya 

lahir. 

24. Setelah tubuh dari lengan lahir, menelusurkan tangan yang ada di 

atas (anterior) dari punggung ke arah kaki bayi untuk menyangganya 

saat panggung dari kaki lahir. Memegang kedua  mata  kaki bayi 

dengan  hati-hati membantu kelahiran kaki. 

VII. Penanganan bayi baru  lahir 

25. Menilai bayi dengan cepat, 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). 

26. Segera  mengeringkan  bayi,  membungkus  kepala  dan badan bayi 

kecuali bagian pusat.  
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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 (ke arah ibu). 

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

gunting dan memotong tali pusat di antara dua klem tersebut. 

29. 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,  mengambil   tindakan  yang sesuai. 

30. Memberikan bayi kepada ibunya dan menganjurkan ibu untuk 

memeluk bayinya dan memulai pemberian asi jika ibu 

menghendakinya. (imd) 

VIII. Penanganan bayi baru  lahir oksitosin 

31. Meletakkan  kain  yang  bersih   dan  kering.   Melakukan palpasi 

abdomen untuk menghilangkan kemungkinan adanya bayi kedua. 

(pastikan) 

32. Memberi tahu kepada  ibu bahwa ia akan disuntik. 

33. Dalam waktu 2 menit  setelah kelahiran bayi, memberikan  suntikan 

oksitosin  10 unit im di 1/3 paha  kanan atas ibu bagian luar, setelah 

mengaspirasinya terlebih dahulu. 

Penegangan tali pusat terkendali 

34. Memindahkan klem pada tali pusat 

35. Meletakkan  satu tangan diatas  kain  yang  ada  di perut ibu, tepat di 

atas tulang  pubis, dan menggunakan tangan ini untuk melakukan 
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palpasi kontraksi dan menstabilkan 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  arah  atas   dan belakang  (dorso  kranial)  

dengan hati-hati untuk membantu mencegah terjadinya  inversio  

uteri Jika  plasenta  tidak lahir setelah  30-40 detik, menghentikan 

penegangan tali pusat dan menunggu hingg kontraksi berikut mulai. 

a) jika uterus tidak berkontraksi, meminta ibu atau  seorang anggota  

keluarga   untuk  melakukan   ransangan  puting susu. 

Mengluarkan plasenta. 

37. Setelah plasenta terlepas, meminta  ibu untuk meneran sambil  

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

mengikuti kurve jalan lahir sambil meneruskan tekanan berlawanan 

arah pada uterus. 

a) jika   tali   pusat  bertambah  panjang, pindahkan   klem   hingga 

berjarak sekitar 5 – 10 cm  dari vulva. 

b) jika  plasenta  tidak lepas  setelah  melakukan  penegangan tali 

pusat selama 15 menit : 

1)  mengulangi pemberian oksitosin 10 unit im. 

2) menilai  kandung  kemih  dan  mengkateterisasi  kandung 

kemih dengan menggunakan teknik aseptik jika perlu. 

3) meminta keluarga untuk menyiapkan rujukan. 
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4) mengulangi penegangan tali pusat selama 15 menit 

berikutnya. 

5) merujuk  ibu  jika  plasenta  tidak  lahir  dalam  waktu  30 

menit sejak kelahiran bayi. 

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 disinfeksi 

tingkat tinggi atau steril dan memeriksa vagina dan serviks ibu 

dengan seksama. Menggunakan jari-jari tangan atau  klem  atau   

forseps  disinfeksi  tingkat  tinggi atau steril  untuk melepaskan  

bagian  selapuk  yang tertinggal. 

Pemijatan uterus 

39. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, melakukan   

masase uterus, meletakkan telapak tangan di fundus dan melakukan 

masase dengan gerakan melingkar dengan lembut  hingga uterus  

berkontraksi  (fundus  menjadi keras).  

IX. Menilai perdarahan 

40. Memeriksa kedua sisi plasenta baik yang menempel ke ibu  maupun 

janin dan selaput ketuban untuk memastikan bahwa   selaput ketuban 

lengkap dan utuh. Meletakkan plasenta di dalam kantung plastik atau 

tempat khusus. 



198 
 

 
 

a) jika uterus tidak berkontraksi setelah melakukan masase selam15 

detik mengambil tindakan yang sesuai. 

41. Mengevaluasi     adanya   laserasi     pada   vagina     dan perineum 

dan segera menjahit laserasi yang mengalami perdarahan aktif. 

X. Melakukan prosedur  pasca persalinan 

42. Menilai ulang uterus  dan  memastikannya berkontraksi dengan baik. 

Mengevaluasi perdarahan persalinan vagina. 

43. Mencelupkan   kedua   tangan   yang  memakai   sarung tangan ke 

dalam larutan klorin 0,5 %,  membilas kedua tangan yang masih  

bersarung tangan tersebut dengan air  disinfeksi tingkat tinggi dan 

mengeringkannya dengan kain yang bersih dan kering. 

44. Menempatkan  klem  tali  pusat  disinfeksi  tingkat  tinggi atau  steril 

atau mengikatkan tali disinfeksi  tingkat tinggi dengan  simpul  mati  

sekeliling  tali  pusat sekitar  1  cm  dari pusat. 

45. Mengikat satu lagi simpul mati dibagian 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 kepalanya.   

Memastikan handuk atau kainnya bersih atau kering. 

48. Menganjurkan ibu untuk memulai pemberian asi. 

Evaluasi  

49. Melanjutkan pemantauan kontraksi uterus dan perdarahan 

pervaginam : 
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a) 2-3 kali dalam 15 menit pertama pasca persalinan. 

b) setiap 15 menit pada 1 jam pertama pasca persalinan. 

c) setiap 20-30 menit pada jam kedua pasca persalinan. 

d) jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, melaksanakan 

perawatan yang sesuai untuk menatalaksana atonia uteri. 

Jika  ditemukan  laserasi  yang memerlukan  penjahitan, lakukan 

penjahitan dengan anesthesia  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  selama   satu  jam pertama  pasca persalinan dan setiap 30 

menit selama jam kedua pasca persalinan. 

a) memeriksa temperatur tubuh ibu sekali setiap jam selama dua 

jam pertama pasca persalinan. 

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  (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  disinfeksi 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 tangan kotor 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 partograf (halaman depan dan belakang) (Febrianti & 

Aslina, 2019). 
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2.1.3 Konsep Dasar Nifas  

A. Pengertian Masa Nifas 

Masa nifas merupakan masa selama persalinan dan segera setelah kelahiran 

yang meliputi minggu-minggu berikutnya pada waktu saluran reproduksi kembali 

ke keadaan tidak hamil yang normal (Nugroho et al., 2014). 

B. Perubahan Fisiologis Masa Nifas 

a. Perubahan fisiologis masa nifas pada sistem reproduksi 

Perubahan alat-alat genital baik interna maupun ekterna kembali seperti semula 

seperti sebelum hamil disebut involusi. Bidan dapat membantu ibu untuk 

mengatasi dan memahami perubahan-perubahan seperti: 

1) Involusi uterus 

Involusi uterus atau pengerutan uterus merupakan suatu proses dimana 

uterus kembali kekondisi sebelum hamil.  

Proses involusi uterus adalah sebagai berikut: 

a) Iskemia miometrium. Hal ini disebabkan oleh kontraksi dan retraksi 

yang terus menerus dari uterus setelah mengeluarkan plasenta sehingga 

membuat uterus menjadi relatif anemi dan menyebabkan serat otot 

atrofi. 

b) Atrofi jaringan terjadi sebagai reaksi pengehentian hormon esterogen 

saat pelepasan plasenta. 

c) Autolysis. Merupakan proses pengahancuran diri sendiri yang terjadi 

didalam otot uterus. Enzim proteolitik akan memendekkan jaringan 

jaringan otot yang telah mengendur hingga panjangnya 10 kali panjang 

sebelum hamil dan lebarnya 5 kali lebih lebar sebelum hamil yang 
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terjadi selama kehamilan. Hal ini disebabkan karena penururnan hormon 

estrogen dan progesteron.  

d) Efek oksitosin. Oksitosin menyebabkan terjadinya kontraksi dan retraksi 

otot uterus sehingga akan menekan pembuluh darah yang 

mengakibatkan berkurangnya suplay darah keuterus. Proses ini 

membantu untuk mengurangi situs atau tempat implantasi plasenta serta 

mengurangi perdarahan. 

Ukuran uterus pada masa nifas kan mengecil seperti sebelum hamil. 

Perubahan-perubahan normal pada uterus selama postpartum adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 2.9 

Ukuran uterus pada masa nifas 

Involusi uteri 
Tinggi fundus 

uteri 
Berat uterus Diameter uterus 

Plasenta lahir Setinggi pusat 1000 gram 12,5 cm 

7 hari (minggu 

1) 

Pertengahan pusat 

dan simpisi  
500 gram 7,5 cm 

14 hari (minggu 

2) 
Tidak teraba 350 gram 5 cm 

6 minggu Normal 60 gram  2,5 cm 

Sumber: Yanti & Sundawati, 2014 

Dibawah ini dapat dilihat perubahan tinggi fundus uteri pada masa nifas 

(Yanti & Sundawati, 2014) 
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Gambar 2.8 Perubahan Tinggi Fundus Uteri Pada Masa Nifas 

Sumber: Yanti & Sundawati, 2014 

2) Involusi tempat plasenta 

Uteri pada bekas inflasi plasenta merupakan luka yang kasar dan 

menonjol kedalam kavum uteri. Segera setelah plasenta lahir, dengan cepat 

luka mengecil,  pada akhir minggu kedua hanya sebesar 3-4 cm dan pada 

akhir nifas 1-2cm. Penyembuhan luka bekas plasenta khas sekali. Pada 

permulaan nifas bekas plasenta mengandung banyak pembuluh darah besar 

yang tersumbat oleh thrombus. Luka bekas plasenta tidak meninggalkan 

parut. Hal ini disebabkan karena diikuti pertumbuhan endometrium baru di 

bawah permukaan luka. Regenerasi endometrium terjadi ditempat 

implantasi plasenta selama sekitar 6 minggu. Pertumbuhan kelenjar 

endometrium ini berlangsung didalam decidua basalin. Pertumbuhan 

kelenjar ini mengikis pembuluh darah yang membeku pada tempat 

implantasi plasenta hingga terkelupas dan tak dipakai lagi pada pembuangan 

lochea (Yanti & Sundawati, 2014). 
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3) Perubahan ligamen 

Setelah bayi lahir, ligamen dan diafragma pelvis fasia yang meregang 

sewaktu kehamilan dan saat melahirkan, kembali seperti sedia kala. 

Perubahan ligamen yang dapat terjadi pasca melahirkan antara lain: 

ligamentum rotundum menjadi kendor yang mengakibatkan letak uterus 

menjadi retrofleksi; ligamen, fasia, jaringan penunjang alat genetalia 

menjadi agak kendor(Yanti & Sundawati, 2014). 

4) Perubahan serviks  

Segera setelah melahirkan, serviks lembek, kendor, terkulai dan bentuk 

seperti corong. Hal ini disebabkan korpus uteri berkontraksi, sedangkan 

serviks tidak berkontraksi sehingga perbatan antara korpus dan serviks uteri 

berbentuk cincin. Warna serviks merah kehitam-hitaman karena penuh 

pembuluh darah. Segera setelah bayi dilahirkan, tanga pemeriksa masih 

dapat dimasukkan 2-3 jari dan setelah 1 minggu hanya 1 jari saja yang dapat 

masuk.  

Oleh karena hiperpalpasi dan retraksi serviks, robekan serviks dapat 

sembuh. Namun demikian setelah involusi, ostium eksterium tidak sama 

waktu sebelum hamil pada umumnya ostium eksternum lebih besar, ada 

retak-retak dan robek-robekan pada pinggirnya terutama pada pinggir 

sampingnya (Yanti & Sundawati, 2014).  

5) Lochea  

Lochea adalah ekskresi cairan rahim selama masa nifas dan mempunyai 

reaksi basa/alkalis yang membuat organisme berkembang lebih cepat dari 

pada kondisi asam, yang ada pada vagina normal. Lochea mempunyai bau 

yang amis (anyir) meskipun tidak terlalu menyengat dan volumenya 
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berbeda-beda pada setiap wanita. Lochea mengalami perubahan karena 

proses involusi. Lochea dapat dibagi menjadi lochea rubra, sanguilenta, 

serosa, dan alba. Perbedaan masing-masing lochea dapat dilihat sebagai 

berikut. 

Tabel 2.10 

Perubahan warna lochea 

Lochea  Waktu  Warna  Ciri-ciri 

Rubra  1-3 hari  Merah  Terdiri dari sel 

desidua, verniks 

caseosa,rambut 

lanugo, sisa 

mekonium dan sisa 

darah  

Sanguilenta  3-7 hari  Putih bercampur 

merah 

Sisa darah 

bercampur lendir 

Serosa  7-14 hari Kuning/kecoklatan  Lebih sedikit darah 

lebih banyak 

serum, juga terdiri 

leokosit dan 

robekan laserasi 

plasenta 

Alba  >14 hari Putih  Mengandung 

leokosit, selaput 

lendir serviks dan 

serabut jaringan 

yang mati 

Sumber: Yanti & Sundawati, 2014 

 Umunya jumlah lochea lebih sedikit bila wanita postpartum dalam 

posisi berbaring dari pada berdiri. Hal ini terjadi akibat pembuangan bersatu 

divagina bagian atas saat wanita posisi berbaring dan kemudian akan 

mengalirkan keluar saat berdiri. Total jumlah rata-rata pengeluaran lochea 

sekitar 240 hingga 270 ml (Yanti & Sundawati, 2014).  
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6) Perubahan vulva, vagina dan perineum. 

Selama proses persalinan vulva dan vagina mengalami penekanan 

sertaperegangan, setelah beberapa hari persalinan kedua organ ini kembali 

dalamkeadaan kendor. Rugae timbul kembali pada minggu ke tiga. Himen 

tampaksebagai tonjolan kecil dan dalam peroses pembentukan berubah 

menjadikarankulae mitiformis yang khas bagi wanita multipara. Ukuran 

vagina akan selalu lebih besar dibandingkan keadaan saat sebelum 

persalinan pertama.  

Perubahan pada perineum pasca melahirkan terjadi pada saat perineum 

mengalami robekan. Robekan jalan lahir dapat terjadi secara spontan atau 

dilakukan episiotomi dengan inkasi tertentu. Meskipun demikian, latihan 

otot perineum dapat mengembalikan tonus tersebut dan dapat 

mengencangkan vagina hingga tingkat tertentu hal ini dapat dilakukan pada 

akhir puerpenium dengan latihan harian (Yanti & Sundawati, 2014). 

b. Perubahan fisiologis masa nifas pada sistem pencernaan 

Sistem gastrointestinal selama kehamilan dipengaruhi oleh beberapa 

hal, di antaranya tingginya kadar progesteron yang dapat mengganggu 

keseimbangan cairan tubuh meningkatkan kolestrol darah, dan melambatkan 

kontraksi otot-otot polos. Pasca melahirkan, kadar progesteron juga mulai 

menurun. Namun demikian, faal usus memerlukan waktu 3-4 hari untuk 

kembali normal.  

Beberapa hal yang berkaitan dengan perubahan pada sistem pen cernaan 

antara lain: 
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1) Nafsu makan  

Pasca melahirkan, biasanya ibu merasa lapar sehingga diperbolehkan 

untuk mengkonsumsi makanan. Pemulihan nafsu makan diperlukane waktu 

3-4 hari sebelum faal usus kembali normal. Meskipun kadar progesteron 

menurun setelah melahirkan, asupan makanan juga mengalami penurunan 

selama satu atau dua hari. 

2) Motilitas 

Secara khas, penururnan tonus dan motilitas otot traktus cerna menetap 

selama waktu yang singkat setelah bayi lahir. Kelebihan analgesia dan 

anastesia biasanya memperlambat pengembalian tonus dan motilitas 

keadaan normal. 

3) Pengosongan usus 

Pasca melahirkan, ibu sering mengalami konstipasi. Hal ini disebabkan 

tonus otot usus menurun selama proses persalinan dan awal masa 

pascapartum, diare sebelum persalinan, enema sebelum persalinan, kurang 

makan, dehidrasi, hemoroid ataupun laserasi jalan lahir. Sistem jalan lahir 

pencernaan pada masa nifas membutuhkan waktu untuk kembali normal.  

Beberapa cara agar ibu dapat buang air besar kembali teratus, antara 

lain: 

1) Pemberian diet/makanan yang mengandung serat 

2) Pemetahgetahuanberian cairan yang cukup  

3) Pengetahuan tentang pola eliminasi pasca melahirkan 

4) Pengetahuan tentang perawatan luka jalan lahir 

5) Bila usaha diatas tidak berhasil dapat dilakukan pemberian huknah atau 

obat yang lain (Yanti & Sundawati, 2014). 
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c. Perubahan fisiologis masa nifas pada sistem perkemihan 

Pada masa hamil, perubahan hormonal yaitu kadar steroid tinggi yang 

berperan meningkatkan fungsi ginjal. Begitu sebaliknya, pada pasca melahirkan 

kada steroid menurun sehingga menyebabkan penururnan fungsi ginjal. Fungsi 

ginjal kembali normal dalam waktu 1 bulan setelah wanita melahirkan. Urin 

dalam jumlah ang besar akan dihasilkan dalam waktu 12-36 jam sesudah 

melahirkan. 

Hal-hal yang berkaitan dengan fungsi sistem perkemihan, antara lain: 

1) Hemostatis internal 

Tubuh, terdiri dari air dan unsur-unsur yang larut didalamnya, dan 70% 

dari cairan tubuh terletak didalam sel-sel, yang disebut dengan cairan 

intraselular. Caitan ekstraselular terbagi dalam plasma darah, dan langsung 

diberikan untuk sel-sel yang disebut cairan interstisial. Beberapa hal yang 

berkaitan dengan cairan tubuh antara lain edema dan dehidrasi. Edema 

adalah tertimbunya cairan dalam jaringan akibat gangguan keseimbangan 

cairan dalam tubuh. Dehidrasi adalah kekurangan cairan atau volume air 

yang terjadi pada tubuh karena pengeluaran berlebihan dan tidak diganti. 

2) Keseimbangan asam basa tubuh 

Keasaman dalam tubuh disebut PH. Batas normal PH cairan tubuh 7,35-

7,40. Bila PH >7,4 disebut alkalosis dan jika PH <7,35 disebut asidosis. 

3) Pengeluaran sisa metabolisme, racun dan zat toksin ginjal 

Zat toksin ginjal mengekresi hasil akhir dari metabolisme protein yang 

mengandung nitrogen terutama urea, asam urat dan kreatinin. 
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Ibu post partum dianjurkan segera buang air kecil, agar tidak 

menggangu proses involusi uteri dan ibu merasa nyaman. Namun demikian, 

pasca melahirkan ibu merasa sulit buang air kecil. 

Hal yang menyebabkan kesulitan buang air kecil pada ibu post partum, 

antara lain: 

1) Adanya odema trigonium yang menimbulkan obstruksi sehingga terjadi 

retensi urine. 

2) Diaforesis yaitu mekanisme tubuh untuk mengurangi cairan yang retansi 

dalam tubuh, terjadi selama 2 hari setelah melahirkan.  

3) Depresi dari sfingter uretra oleh karena penekanan kepala janin dan 

spasme oleh iritasi muskulus sfingter ani selama persalinan, sehingga 

menyebabkan miksi. 

Setelah plasenta dilahirkan, kadar hormon ekstrogen akan menurun, 

hilangnya peningkatan tekanan vena pada tingkat bawah, dan hilangnya 

peningkatan volume darah akibat kehamilan, hal ini merupakan mekanisme 

tubuh untuk mengatasi kelebihan cairan. Keadaan ini disebut dengan 

deurisis pasca partum. Ureter yang berdilatasi akan kembali normal dalam 

tempo 6 minggu.  

Kehilangan cairan melalui keringat dan peningkatan jumlah urine 

menyebabkan penururnan berat badan sekitar 2,5 kg selama masa pasca 

partum. Pengeluaran kelebihan cairan yang tertimbun selama hamil kadang-

kadang disebut kelebihan metabolisme air pada masa hamil (reversal of the 

water metabilisme preagnancy). 
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Rotveit dkk menyatakan bahwa resiko inkontinensia urine pada pasien 

dengan persalinan pervaginam sekitar 70% lebih tinggi dibandingkan resiko 

serupa pada persalinan dengan Sectio Caesar (SC). Sepuluh persen pasien 

pasca persalinan menderita intinensia (biasanya stres inkotinensia) yang 

kadang-kadang menetap sampai beberapa minggu pasca persalinan. Untuk 

mempercepat penyembuhan keadaan ini dapat dilakukan latihan pada otot 

dasar panggul. 

Bila wanita pasca persalinan tidak dapat berkemih dalam waktu 4 jam 

pasca persalinan mungkin ada masalah dan sebaliknya segera dipasang 

dower kateter selama 24 jam. Bila kemudian keluhan tak dapat berkemih 

dalam waktu 4 jam, lakukan kateterisasi dan bila jumlah residu lebih >200 

ml maka kemungkinan ada gangguan proses urinasinya. Maka kateter tetap 

dipasang dan dibuka 4 jam kemudian, bila volume urine <200 ml kateter di 

buka dan pasien diharapkan dapat berkemih seperti biasa (Yanti & 

Sundawati, 2014). 

d. Perubahan fisiologis masa nifas pada sistem muskuloskoletal 

Perubahan sistem muskuloskoletal ini mencangkup peningkatan berat 

badan bergesernya pusat akibat pembesaran rahim, relaksasi dan mobilitas. 

Namun demikian, pada saat post partum sistem mukuloskoletal akan berangsur-

angsur pulih kembali. Ambulasi dini dilakukan segera setelah melahirkan untuk 

membantu pencegahan dan mempercepat involusi uteri. 

Adapun sistem mukuloskoletal pada nifas, meliputi: 

1) Dinding perut dan peritoneum 



211 
 

 
 

Dinding akan longgar pasca persalinan. Keadaan ini akan pulih kembali 

dalam 6 minggu pada wanita yang astenis terjadi diastasis dari otot-otot 

raktus abdominis, sehingga sebgian dari dinding perut digaris tengah hanya 

terdiri peritoneum, fasia tipis dan kulit. 

2) Kulit abdomen 

Selama masa kehamilan, kulit abdomen akan melebar melonggar dan 

mengendur sehingga berbulan-bulan. Otot-otot dari dinding abdomen dapat 

kembali normal kembali dalam beberap minggu pasca melahirkan dengan 

latihan post natal. 

3) Striae 

Striae adalah suatu perubahan warna seperti jaringan perut pada dinding 

abdomen. Striae pada dinding abdomen tidak dapat menghilan sempurna 

melainkan membentuk garis lurus yang sama. Tingkat diastasis 

muskulusrektus abdominis pada ibu post partum dapat dikaji melalui 

keadaan umum, aktivitas, paritas dan jarak kehamilan, sehingga dapat 

membantu menentukan lama pengembalian tonus otot menjadi normal. 

4) Perubahan ligamen 

Setelah janin lahir, ligamen-ligamen, diafragma pelvis dan fasia yang 

meregang sewaktu kehamilan dan partus berangsur-angsur menciut kembali 

seperti sedia kala. Tidak jarang ligamentum rotundum menjadi kendor yang 

mengakibatkan letak uterus menjadi retrofleksi. 

5) Simpisis pubis  

Pemisahan simpisis pubis jarang terjadi namun demikian hal ini dapat 

menyebabkan morbiditas maternal. Gejala dari pemisahan simpis pubis 

antara lain: nyeri tekan pada pubis disertai peningkatan nyeri saat bergerak 
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ditempat tidur ataupun waktu berjalan. Pemisahan simpisis dapat dipalpasi. 

Gejala ini dapat menghilang setelah beberapa minggu atau bulan pasca 

melahirkan, bahkan ada yang mentap. 

Beberapa gejala sistem muskuluskoletal yang timbul pada masa 

pascapartum antara lain: 

a) Nyeri punggung bawah 

Nyeri punggu bawah merupakan gejala pasca partum jangka 

panjang yang sering terjadi. Hal ini disebabkan adanya ketegangan 

postural pada sitem muskuloskoletal akibat posisi saat persalinan.  

Penanganan: selama kehamilan, wanita yang mengeluh nyeri punggung 

sebaiknya dirujuk pada fisioterapi untuk mendapatkan perawatan. 

Anjuran perawatan punggung posisi istirahat, dan aktifitas hidup sehari-

hari penting diberikan. Pereda nyeri elektroterapeutik dikontrainkasikan 

selama kehamilan, namun mandi dengan air hangat memberikan rasa 

nyaman pada pasien. 

b) Sakit kepala dan nyeri leher 

Pada minggu pertama dan tiga bulan setelah melahirkan, sakit 

kepala dan migrain bisa terjadi. Gejala dapat mempengaruhi aktivitas 

dan ketidaknyamanan pada ibu post partum. Sakit kepa dan nyeri leher 

yang jangka panjang dapat timbul akibat setelah pemberian anestasi 

umum.   

c) Nyeri pelvis posterior 

Nyeri pervis posterior ditunjukan untuk rasa nyeri dan disfungsi 

area sendi sakroiliaka. Gejala ini timbul sebelum nyeri punggung bawah 

dan disfungsi simpisi pubis yang ditandai nyeri diatas sendi sakroiliaka 



213 
 

 
 

pada bagian otot penumpu berat badan serta timbu pada saat 

membalikan tubuh ditempat tidur. Nyeri ini dapat menyebar kebokong 

dan paha posterior.  

Penanganan: pemakai ikat (sabuk) sakroiliaka penyokong dapat 

membantu untuk mengistirahatkan pelvis. Mengatur posisi yang 

nyaman saat istirahat maupun bekerja, serta mngurangi aktivitas dan 

posisi yang dapat memacu rasa nyeri. 

d) Disfungsi simpisi pubis 

Merupakan istilah yang menggambarkan gangguan fungsi sendi 

simpisis pubis dan nyeri yang dirasakan disekitar area sendi. Fungsi 

sendii simpisi pubis adalah menyempurnakan cincin tulang pelvis dan 

memindahkan berat badan melalui pada posisi tegap. Bila sendi ini tidak 

menjalankan fungsi semestinya, akan terdapat fungsi/stabilitas pelvis 

yang abnormal, diperburuk dengan terjadinya perubahan mekanis, yang 

dapat mempengaruhi gaya berjalan suatu gerakan lembut pada sendi 

simpisis pubis untu menumpu berat badan dan disertai rasa nyeri yang 

hebat. 

Penanganan: tirah baring selama mungkin; pemberian pereda 

nyeri; perawatan ibu dan bayi yang lengka; rujuk keahli fisioterapi untuk 

keletihan abdomen yang tepat; latihan meningkatkan sirkulasi; 

mobilisasi secara bertahap; pemberian bantuan yang sesuai. 

e) Diastasis rekti 

Diastasis rekti adalah pemisahan otot rektus abdominis lebih 

dari 2,5 cm pada tepat setinggi umbilikus (noble, 1995) sebagai akibat 

pengaruh hormon terhadap linea alba sserta akibat perenggangan 
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mekanis dinding abdomen. kasus ini sering terjadi pada multiparitas, 

bayi besar, polihiramnion, kelemahan otot abdomen dan postur yang 

salah. Selain itu, juga disebabkan gangguan kolagen yang lebih kearah 

keturunan, sehingga ibu dan anak mengalami diastasis.  

Penangana: melakukan pemeriksaan rektus untuk mengkaji 

lebar celah antara otot rektus; memasang penjaga tubigrip (berlapis 

dua), dari area xifoid sternum sampai dibawah panggul: latihan 

transversus dan pelvis dasar sesering mungkin, pada semua posisi, 

kecuali posisi telungkup-lutut: memastikan tidak melakukan latihan sit-

up atau curl-up; mengatur ulang kegiatan sehari-hari, menindaklanjuti 

pengkajian oleh ahli fisioterapi selama diperlukan. 

f) Ostioforosis akibat kehamilan 

Ostioporosis timbul pada trimester ketiga atau pasca natal. 

Gejala ini ditandai dengan nyeri, fraktur tulang belakang dan panggul, 

serta adanya hendaya (tidak dapat berjalan), ketidakmampuan 

mengangkat atau menyusui bayi pasca natal, berkurangnya tinggi badan, 

fostur tubuh yang buruk. 

g) Disdungsi rongga panggul 

Disfungsi dasar panggul, meliputi:  

1) Inkontinensia urien 

Inkontinensia urien adalah keluhan rembesan urien yang tidak 

disadari. Masala berkemih yang paling umumdalam kehamilan dan 

pasca partum adalah inkontinensias stres. 

Terapi: selama masa antanatal, ibu harus diberikan pendidikan 

mengenai dan dianjurkan untuk mempraktikkan latihan otot dasar 
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panggul dan tranversus sesering mungkin memfiksasi otot ini serta 

otot transversus selama melakukan aktivitas yang berat. Selama 

pasca natal, ibu harus dianjurkan untuk mempraktikan latihan dasar 

panggul dan transversus segera setelah persalinan. Bagi ibu yang 

teteap menderita gejala ini disarankan dirujuk keahli fisioterapi yang 

akan mengkaji kefektifan otot dasar panggul dan memberi saran 

tentang program retraining yang meliputi biofeedback dan stimulasi.  

2) Inkontinensia alvi 

Inkontinensia alvi disebabkan oleh robeknya atau 

merenggangnya spingter analatau kerusakan yang nyata pada suplay 

saraf dasar pinggul selama persalinan. Penanganan: rujuk ke akhli 

fisioterapi untuk mrndapatkan perawatan khusus. 

3) Prolap  

Prolaps genetalia dikaitkan dengan persalinan pervagina yang 

dapat menyebabkan peregangan dan kerusakan pada fasia dan 

persyarafan pelvis. Prolaps uterus adalah penurunan uterus. Sistokel 

adalah prolaps kandung kemih dalam vagina, sedangkan rektokel 

adalah prolaps rektum kedalam vagina. 

Gejala yang dirasakan wanita yang menderita prolaps uterus 

antara lain: merasakan ada sesuatu yang turun kebawah (saat 

berdiri), nyeri pungggung dan sensadi tarikan yang kuat.  

Penanganan: prolaps ringan dapat diatasi dengan latihan dasar 

panggul (Yanti & Sundawati, 2014). 
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e. Perubahan fisiologis masa nifas pada sistem endokrin 

Selama proses kehamilan dan persalinan terdapat perubahan pada sistem 

endkrin. Hormon-hormon yang berperan pada proses tersebut antara lain: 

1) Hormon plasenta 

Pengeluaran plasenta menyebabkan penurunan hormon yang di 

produksi oleh plasenta. Hormon plasenta menurun dengan cepat pasca 

persalinan. Penururnan hormon plasenta (human placenta lactogen) 

menyebabkan kadar gula darah menurun pada masa nifas. Human Chorionic 

Gonadotropin (HCG) menurun dengan cepat dan menetap sampai 10% 

dalam 3 jam hingga hari ketujuh post partum dan sebagai onset pemunahan 

mamae pada hari ketiga Hormon pituitary. 

2) Hormon pituitary  

Hormon pituitary antara lain: hormon prolaktin, FSH dan LH. Hormon 

prolaktin darah meningkat dengan cepat, pada wanita tidak menyusui 

menurun dalam wakttu 2 minggu. Hormon prolaktin berperan dalam 

pembesaran payudara untuk merangsang produk susu. FSH dan LH 

meningka pada fase konsentrasi folikuler pada minggu ketiga, dan LH tetap 

rendah hingga ovulasi tetap terjadi. 

3) Hipolamik pituitary ovarium 

Hipolamik pituitary ovarium akan mempengaruhi lamanya 

mendapatkan menstruasi pada wanita yang menyusui maupun yang tidak 

menysui. Pada wanita menyusi mendapatkan menstruasi pada 6 minggu 

pasca melahirkan bekisar 16% dan 45% setelah 12 minggu pasca 

melahirkan. Sedangkan pada wanita tidak menyusui, akan mendapatkan 
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menstruasi bekisar 40% setelah 6 minggu pasca melahirkan dan 90% setelah 

24 minggu.  

4) Hormon oksitosin 

Hormon oksitosin disekresikan dari kelenjar otot bagian belakang 

bekekrja terhadap otot uterus dan jaringan pada payudara. Selama tahap 

ketiga persalinan, hormon oksitosin berperan dalam pelepasan plasenta dan 

mempertahankan kontraksi, sehingga mencegah perdarahan. Isapan bayi 

dapat merangsang produksi ASI dan sekresi oksitosin, sehingga dapat 

membantu involusi uteri. 

5) Hormon estrogen dan progesteron 

Volume darah normal selama kehamilan, akan meningkat. Hormon 

ektrogen yang tinggi memperbesar hormon antidiuretik yang dapat 

meningkatkan volume darah. Sedangkan hormon progesteron 

mempengaruhi otot halus yang mengurangi perangsangan dan peningkatan 

pembuluh darah hal ini mempengaruhi saluran kemih, ginjal, usus, dinding 

vena, dasar panggul, perineum dan vulva serta vagina (Yanti & Sundawati, 

2014). 

f. Perubahan fisiologi masa nifas pada tanda-tanda vital 

Pada masa nifas, tanda-tanda vital yang harus dikaji antara lain.  

1) Suhu badan 

Suhu tubuh wanita inpartu tidak lebih dari 37,20c. Pasca melahirkan, 

suhu tubuh dapat naik kurang lebih 0,50c dari keadaan normal. Kenainak 

suhu badan ini akibat dari keja keras waktu melahirkan, kehilagan cairan 

maupun kelelahan. Kurang lebih pada hari keempat post partum, suhu badan 

akan naik lagi hal ini diakibatkan ada pembentukan ASI, kemungkinana 
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pyudara membengkak, maupun kemungkinan infenksi pada endomentrium, 

mastitis, traktus genetalis ataupun sistem lain. Apabila kenaikan suhu diatas 

380c waspada terhadap infeksi post partum  

2) Nadi  

Denyut nadi normal pada orang dewasa 60-80 kali permenit. Pasca 

melahirkan, denyut nadi dapat menjadi brakikardi maupun lebih cepat. 

Denyut nadi yang melebihi 100 kali per menit, harus waspada kemungkinan 

infeksi atau perdarahan postpartum. 

3) Tekanan darah 

Tekanan darah normal manusia adalah sistolik antara 90-120 mmHg dan 

diastolik 60-80 mmHg. Pasca melahirkan pada kasus normal, tekanan darah 

biasanya tidak berubah. Perubahan tekanan darah menjadi lebih rendah 

pasca melahirkan dapat diakibatkan oleh perdarahan. Sedangkan tekaan 

darah tinggi post partum merupakan tanda terjadinya preeklamsia post 

partum. Namun demikian, hal tersebut sangat jarang terjadi. 

4) Pernafasan 

Frekuensi pernafasan normal pada orang dewasa adalah 16-24 kali 

permenit. Pada ibu post partum umumnya pernafasan lambat atau normal. 

Hal kondisi istirahat. Keadaan pernafasan selalu berhubungan dengan 

keadaan suhu dan denyut nadi. Bila suhu nandi tidak normal, pernafasan 

juga akan mengikuti, kecuali apabila ada gangguan khusus pada saluran 

nafas. Bila pernafasan pada masa post partum menjadi lebih cepat, 

kemungkinan tanda-tanda syok (Yanti & Sundawati, 2014). 
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g. Perubhana fisiologis pada sistem kardiovaskuler 

Volume darah normal yang diperlukan plasenta dan pembuluh darah 

uterin, meningkat selama kehamilan. Diuresis trjadi akibat adanya penurunan 

hormon estrogen, yang dengan cepat mengurangi volume plasma menjadi 

normal kembali. Meskipunm kadar esterogen menurun selama nifas, namun 

kadarnya msih tetap tinggi daripada normal. Olasenta darah tidak banyak 

mengandung cairan sehingga daya koagulasi meningkat. 

Aliran ini terjadi dalam 2-4 jam pertama setelah kelahiran bayi. Selama 

masa ini ibu mengeluarkan banyak sekali jumlah urin. Hilangnya progesteron 

membantu mengurangi retensi cairan yang melekat dengan meningkatnya 

vaskuler pada jaringan tersebut selama kehamilan bersama-sama dengan trauma 

selama persalinan. 

Kehilangan darah pada persalinan pervaginam sekitar 300-400 cc, 

ssedangkan kehilangan darah dengan persalinan seksio sesarea menjadi dua kali 

lipat. Perubahan yang terjadi terdiri dari volume darah dan hemokonsentrasi 

pada persalinan pervaginam, hemokonsentrasi cenderung stabil dan kembali 

normal setelah 4-6 minggu. 

Pasca melahirkan, shunt akan hilang dengan tiba-tiba. Volume darah ibu 

akan relatif bertambah. Keadaan ini akan menimbulkan dekompensasi kordis 

pada penderita vitum cordia. Hal ini dapat diatasi dengan mekanisme 

kompensasi dengan timbulnya hemokonsentrasi sehingga volume darah 

kembali seperti sedia kala. Pada umumnya, hal ini terjadi pada hari ketiga 

sampai kelima post partum (Yanti & Sundawati, 2014). 
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h. Perubahan fisiologi masa nifas pada sistem hematologi 

Pada minggu-minggu terakhir kehamilan, kadar fibrinogen dan plasma 

darah serta faktor-faktor pembekuan darah meningkat. Pada hari pertama post 

partum, kadar fibrinogen dan plasma akan sedikit menurun tetapi darah lebih 

mengental dengan peningkatan viskositas sehingga meningkatkan faktor 

pembekuan darah. 

Leukosit adalah meningkatnya jumlah sel-sel darah putih sebanyak 

15.000 selama persalinan. Jumlah leukosit akan tetap tinggi selama beberapa 

hari pertama masa post partum. Jumlah sel darah putih akan tetap bisa naik 

sampai 25.000 hingga 30.000 tanpa adanya kondisi patologis jika wanita 

tersebut mengalami persalinan lama. 

Pada awal post partum, jumlah hemoglobin, hematokrit dan eritrosit 

sangat bervariasi. Hal ini disebabkan volume darah, volume plasenta dan tingkat 

volume darah yang berubah-ubah. Tingkatan ini dipengaruhi oleh status gizi 

dan hidrasi dari wanita tersebut. Jika hematokrit pada hari pertama atau kedua 

lebih rendah dari titik 2 persen atau lebih tinggi daripada saat memasuki 

persalinan awal, maka pasien dianggap telah kehilangan darah yang cukup 

banyak. Titik 2 persen kurang lebih sama dengan kehilangan darah 500 ml 

darah. 

Penururnan volume dan peningkatan sel darah pada kehamilan 

diasosiasikan dengan peningkatan hematokrit dan hemoglobin pada hari ke 3-7 

post partum dan akan normal dalam 4-5 minggu post partum. 

Jumlah kehilangan darah selama masa persalinan kurang lebih 200-500 

ml, minggu pertama posat partum berkisar 500-800 ml dan selama sisa masa 

nifas berkisar 500 ml (Yanti & Sundawati, 2014). 
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C. Perubahan Psikologi Masa Nifas 

1. Adaptasi Psikologis Ibu Dalam Masa Nifas 

Adaptasi psikologi sudah terjadi selama kehamilan, menjelang proses 

kelahiran, maupun setelah persalinan. Pada periode tersebut kecemasan 

seorang wanita dapat bertambah. Pengalaman yang unik dialami oleh ibu 

setelah persalinana. Masa nifas merupakan masa yang rentan dan terbuka 

untuk bimbingan dan pembelajaran. Perubahan peran seorang ibu memerlukan 

adaptasi. Tanggung jawab ibu mulai bertambah. 

Hal-hal yang dapat membantu ibu dalam beradaptasi pada masa nifas adalah 

sebagai berikut: 

a. Fungsi menjadi orang tua 

b. Respon dan dukungan dari keluarga 

c. Riwayat dan pengalaman kehamilan serta persalinan. 

d. Harapan, keinginan dan aspirasi saat hamil dan melahirkan. 

Fase-fase yang akan dialami oleh ibu pada masa nifas antara lain: 

a) Fase taking in 

Fase ini merupakan periode ketergantungan, yang berlangsung 

dari hari pertama sampai hari kedua setelah melahirkan. Ibu terfokus pada 

dirinya sendiri, sehingga cenderung pasif terhadap lingkungannya. 

Ketidak nyamanan yang dialami antara lain terasa mules, nyeri pada luka 

jahitan, kurang tidur, lelah. Hal yang perlu diperhatikan pada fase ini 

adalah istiirahat cukup, komunikasi yang baik, dan asupan nutrisi. 

Gangguan psikologi yang dapat dialami oleh ibu pada fase ini adalah: 

1) Kekecewaan kepada bayinya 
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2) Ketidaknyamanan sebagai akibat perubahan fisik yang dialami 

3) Rasa bersalah karena belum bisa menyusui bayinya 

4) Kritikan suami atau keluarga tentang perawatan bayinya.  

b) Fase taking hold 

Fase ini berlangsung anatara 3-10 hari setelah melahirkan. Ibu merasa 

khawatir akan ketidakmampuan dan rasa tanggung jawa dalam perawatan 

bayinya. Perasaan ibu lebih sensitive sehingga mudah tersinggung. Hal 

yang perlu diperhatikan adalah komunikasi yang baik, lingkungan dan 

pemberian penyuluhan/pendidikan kesehatan tentang perawatan diri dan 

bayinya. Tugas bidan antara lain: mengajarkan cara perawatan bayi, cara 

menysu yang benar, cara perawatan luka jahitan, senam nifas, pendidikan 

kesehatan gizi, istirahat, kebersihan diri dan lain-lain. 

c) Fese letting go 

Fase ini merupakan fase menerima tanggung jawab akan peran barunya. 

Fase ini berlangsung 10 hari setelah melahirkan. Ibu sudah dapat 

menyesuaikan diri dengan tanggung jawab bayinya. Terjadi peningkatan 

akan perawatan diri dan bayinya. Ibu merasa percaya diri akan peran 

barunya, lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan diri dan bayinya. 

Dukungan suami dan keluarga dapat membantu merawat bayi. Kebutuhan 

akan istirahat masih diperlukan ibu untuk menjaga kondisi fisiknya.  

Hal-hal yang harus dipenuhi selama nifas adalah sebagai berikut: 

1) Fisik. Istirahat, asupan gizi, lingkungan bersih. 

2) Psikologi. Dukungan dari keluarg asangat diperlukan. 

3) Sosial. Perhatian, rasa kasih sayang, menghibur ibu saat sedih dan 

menemani saat ibu merakan kesepian. 
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4) Psikososial (Yanti & Sundawati, 2014).  

2. Post partum blues 

Keadaan dimana ibu merasa sedih berkaitan dengan bayinya disebut 

baby blues. Penyebabnya antara lain: perubahan perasaan saat hamil, 

perubahan fisik dan emosional. Perubahan yang ibu alami akan kembali secara 

perlahan setelah beradaptasi dengan barunya.  

Gejala baby blues antara lain: 

1) Menangis 

2) Perubahan perasaan  

3) Cemas  

4) Kesepian  

5) Khawatir dengan bayinya 

6) Penurunan libido  

7) Kurang percaya diri 

Hal-hal yamh disarankan pada ibu adalah sebagai berikut: 

1) Minta bantuan suami atau keluarga jika ibu ingin istirahat 

2) Beritahu suami tentang apa yang dirasakan oleh ibu 

3) Buang rasa cemas dan khawatir akan kemampuan merawat bayi 

4) Meluangkan waktu dan cari hiburan utuk diri sendiri 

Ibu merasakan kesedihan karena kebebasan, otonomi, interaksi sosial, 

kurang kemandirian. Hal ini akan mengakibatkan depresi pasca persalinan 

(depresi postpartum). Depresi masa nifas merupakan gangguan efektif yang 

sering terjadi pada masa nifas dan tampak dalam minggu pertama pasca 

persalina. Insiden depresi post partum sekitar 10-15%. Post partum blues 
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disebut juga maternity blues atau sindrom ibu baru. Keadaan ini merupakan 

hal yang serius, sehingga ibu memelukan dukungan dan banyak istirahat. 

Adapun gejala dari depresi post partum adalah: 

1) Sering menangis 

2) Sulit tidur 

3) Nafsu makan hilang 

4) Gelisah  

5) Perasaan tidak berdaya atau hilang control  

6) Cemas atau kurang perhatian pada bayi 

7) Tidak menyukai atau takut menyentuh bayi. 

8) Pikiran menakutkan mengenai bayi 

9) Kurang perhatian terhadap penampilan dirinya sendiri 

10) Perasaan bersalah atau putsu harapan (hopless)  

11) Penurunan atau peningkatan berat badan. 

12) Gejala fisik, seperti sulit bernafas dan perasaan berdebar-debar. 

Beberapa faktor predis posisi terjadinya depresi post partum adalah sebgai 

berikut: 

1) Perubahan hormonal yang cepat (yaitu hormone prolactin, steroid, 

progesterone dan ektrogen) 

2) Masalah medis dalam kehamilan (PIH, Diabetes Melitus, disfungsi steroid) 

3) Karakter pribadi (harga diri, ketidak dewasaan). 

4) Marital dysfunciotion atau ketidak mampuan membina hungan dengan 

oang lain. 

5) Riwayat depresi, penyakit mental dan alkoholik  
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6) Unwanted preagnancy  

7) Perisolasi  

8) Kelemahan, gangguan tidur, ketakutan terhadap masalah keuangan 

keluarga, kelahiran anak dengan kecacatan/penyakit. 

9) Jika ibu mengalami gejala-gela diatas, maka segeralah memberitahu 

suami, bidan atau dokter. Penyakit ini dapat disembuhkan dengan obat-

obatan atau konsultasi dengan psikiater. Perawatan di rumah sakit akan 

diperlukan apabila ibu mengalami depresi berkepanjangan.  

Beberapa intervensi yang dapat membantu ibu terhindar dari depresi post 

partum antara lain: 

1) Pelajari diri sendiri 

2) Tidur dan makan yang cukup 

3) Olah raga 

4) Hindari perubahan hidup sebelum atau sesudah melahirkan  

5) Beritahukan perasaan anda 

6) Dukungan keluarga dan orang lain 

7) Persiapan diri yang baik 

8) Lakukan perkerjaan rumah tangga 

9) Dukungan emosional 

10) Dukungan kelompok depresi post partum 

11) Bersikap tulus ikhlas dalam menerima peran barunya (Yanti & Sundawati, 

2014). 
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a. Depresi berat 

Depresi berat disebut juga dengan sindrom depresi non psikotik pada 

kehamilan sampai beberapa minggu/bulan setelah kelahiran. Gejala-gejala 

depresi berat antara lain: 

1. Perubahan mood 

2. Gangguan tidur dan pola makan 

3. Perubahan mental dan libido 

4. Pobhia, ketakutan menyakiti diri sendiri atau banyinya 

Penatalaksana depresi berat adalah sebagai berikut: 

1. Dukungan keluarga dan sekitarnya 

2. Terapi psikologis 

3. Kolaborasi dengan dokter 

4. Perawatan rumah sakit 

5. Hindari rooming in dengan bayinya (Yanti & Sundawati, 2014). 

b. Pskologis post partum 

Insiden psikosis post partum sekitar 1-2 per 1000 kelahiran. Rekurensi 

dalam masa kehamilan 20-30 persen. Gejala psikosis post partum muncul 

beberapa hari sampai 4-6 mingggu post partum.  

Faktor penyebab psikosis pots partum antara lain: 

1. Riwayat keluarga penderita psikiater 

2. Riwayat ibu menderita psikiatri 

3. Malah keluarga dan perkawina 

Gejala psikosis post partum sebagai berikut: 

1. Gaya bicara keras   

2. Menarik diri dari pergaulan 
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3. Cepat marah 

4. Gangguan tidur 

Penatalaksna psikosis post partum adalah: 

1. Pemberian anti depresi 

2. Berhenti menyusui 

3. Perawatan dirumah sakit 

c. Kesedihan dan duka cita 

Berduka yang paling besar adalah disebabkan karena kematian bayi 

meskipun kematian saat kehamilan. Bidan harus memahami psikologis ibu 

dan ayah untuk membantu mereka melalui pasca beduaka dengan cara yang 

sehat. 

Berduka adalah respon psikologis terhadap kehilangan. Proses berduka 

terdiri dari tahap atau fase identifikasi respon tersebut. Tugas berduka, 

istilah ini diciptakan oleh lidermann, menunjukan tugas bergerak melalui 

tahap proses berduka dalam menentukan hubungan baru signifikan, berduka 

adalah proses normal, dan tugas berduka penting agar berduka tetap normal. 

Kegagalan untuk melakukan tugas berduka, biasanya disebabkan 

keinginan untuk menghindari nyeri yang sangat berat dan setres serta 

ekspresi yang penuh emosi. Seringkali menyebabkan reaksi berduka 

obnormal atau patologis. 

Tahapan-tahapan berduka: 

1. Syok 

Merupakan respon awal individu terhadap kehilangan. 

Menifestasi prilaku dan perasaan meliputi: penyangkalan, kesendirian, 

kesepian, isolasi, mati rasa, intoversi (memikirkan diri sendiri) tidak 
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rasional, bermusuhan, kebencian, kegetiran kewaspadaan akut, kurang 

inisiatif, tindak mekanis, mengasingkan diri,berkhianat, frustasi, 

memberontak dan kurang kosentrasi. 

Menifestasi klinis: 

a. Gel distress somatik yang berlangsung selama 20-60 menit 

b. Menghela nafas panjang 

c. Penurunan berat badan 

d. Anoreksia, tidur tidak tenang, keletihan dan gelisah. 

e. Penampilan kurus dan tampak les. 

f. Rasa penuh ditenggorokan, tersedak nafas pendek, nyeri dada, 

gemetaran internal. 

g. Kelemahan umum dan kelemahan tertentu pada tungkai (Yanti & 

Sundawati, 2014). 

2. Berduka 

Ada penderitaan, fase rialitas. Penerimaan terhadap fakta 

kehilangan dan upaya terhadap realitas yang harus ia lakukan terjadi 

selama periode ini. Contoh orang yang berduka menyesuaikan diri 

dengan lingkungan 

Tanpa ada orang yang disayangi atau menerima pakta adanya 

pembuatan penyesuaian yang diperlukan dalam kehidupan dan 

membuat perencanaan karena adanya deformitas. 

Nyeri karena kehilangan dirasakan secara menyeluruh dalam 

realitas yang memanjang dan dalam ingatan setia hari, setiap saat dan 

peristiwa yang mengingatkan. Ekspresi emosi yang penuh penting untuk 

resolusi yang sehat. Menangis adalah salah satu bentuk pelepasan yang 
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umum. Selain masa ini, kehidupan orang yang berduka terus berlanjut. 

Saat individu terus, melanjutkan tugas berduka, dominasi kehilangan 

secara bertahap menjadi ansietas terhadap masa depan (Yanti & 

Sundawati, 2014). 

3. Resolusi 

Fase menentukan hubungan baru yang bermakna. Selama priode 

ini seseorang yang berduka menerima kehilangan, penyesuaian telah 

konplet dan individu kembali pada fungsinya secara penuh. Kemajuan 

ini berasal dari penanaman kembali emosi seseorang pada hubungan lain 

yang bermakna. 

Menifestasi perilaku reaksi berduka obnormal atau patalogis 

meliputi: 

1. Menghindari dan distori  pernyataan emosi berduka normal. 

2. Depresi agitasi, kondisi psikosomatik, mengalami gejala penyakit 

menurar atau terhindar yang diderita orang yang meninggal.  

3. Aktivitas yang merusak keberadaan sosial ekonomi individu. 

4. Mengalamami kehilangan pola interaksi sosial. 

Tanggung jawab utama bidan dalam peristiwa adalah membagi 

informasi tersebut dengan orang tua. Bidan juga harus mendorong dan 

menciptakan lingkungan yang aman untuk pengungkapan emosi 

berduka. Jika kehilangan terjadi pada awal kehamilan. Bidan dapat 

dipanggil untuk berpartisipasi dalam perawatan (Yanti & Sundawati, 

2014). 
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a) Kemurungan masa nifa 

Kemurungan masa nifas disebabkan perubahan dalam tubuh 

selama kehamilan, persalinan dan nifas, kemurungan dalam masalah 

nifas merupakan hal yang umum, perasaan-perasaan demikian akan 

hilang dalam dua minggu setelah melahirkan. Tanda-tanda dan gejala 

kemurungan masa nifas antara lai: emosi, cemas, sedih, khawatir, 

mudah tersinggung, hilang semangat, mudah marah, sedih tanpa sebab, 

sering menangis. 

Etiologic: perubahan yang terjadi dalam kehamilan, perubahan 

cara hidup, perubahan hormonal. Kemurungan dapat menjadi semakin 

parah akibat ketidaknyamanan jasmani, rasa letih, stress, maupun 

kecemasan. Penatalaksanaan: beicarakan apa yang dialami ibu, temani 

ibu, beri kesempatan untuk bertanya, berikan dorongan ibu untuk 

merawat bayinya, biarkan ibu bersama dengan bayinya, gunakan obat 

bila perlu. 

b) Terciptaya ikatan ibu dan bayi 

Menciptakan ikatan ibu dan bayi dilakukan segera setelah 

kelahiran dengan cara memotivasi pasangan orang tua untuk 

memegang dan menyentuh bayinya, memberi komentar positif, 

meletakakn bayi disamping ibunya (Yanti & Sundawati, 2014).  

D. Tahapan Masa Nifas Untuk Berdiri  

Masa nifas dibagi menjadi tiga tahap, yaitu: 

a) Puerperium dini 

Suatu masa kepulihan dimana ibu diperbolehkan untuk berdiri dan 

berjalan-jalan. 
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b) Puerperium intermedial 

Suatu masa dimana kepulihan dari organ-organ reproduksi selama 

kurang lebih enam minggu.  

c) Remote puerperium 

Waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat kembali dalam keadaan 

sempurna terutama ibu bila ibu selama hamil atau waktu persalinan mengalami 

komplikasi (Febrianti & Aslina, 2019). 

E. Komplikasi masa nifas 

1. Perdarahan pascapersalinan 

Perdarahan pastpartum didifinisikan sebagai peristiwa kehilangan 500 

mlatau lebih darah setelah persalinan pervaginam atau 1000 ml atau lebih 

setelah seksio, sesaria. Pendarahan postpartum bias disebabkan karena: 

a. Antonia Uteri 

Merupakan ketidak mampuan uterus khususnya miometrium untuk 

berkontraksi setelah plasenta lahir. Perdarahan pastpartum secara fisikologis 

dikontrol oleh kontraksi serat-serat meometrium terutama yng berada 

disekitar pembuluh darah yang mensuplaidarah pada tempat perlengkapan 

plasenta. 

Gagalnya kontraksi dan retaksi dari serat miometrium dapat 

menyebabkan pendarahan yang cepat dan parah, selain itu dapat 

menimbulkan syok hipovolimik. Penyebab lemahnya kontraksi miometrium 

yaitu karena proses persalinan yang terlalu lama, obatan-obatan seperti anti-

inflamasi nonsteroid, magnesium sulfat, beta-simpatomimetik, dan 

nifedipin. Upaya penanganan harus dimulai dengan mengenal ibu yang 

memiliki kondisi yang beresiko. 
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b. Laserasi Jalan Lahir 

Pada umumnya, robeknya jalan lahir terjadi pada persalinan dengan 

trauma. Robek jalan lahir biasanya akibat episiotomik, robekan spontan 

perineum, trauma forsep, atau vakum ekstraksi. 

Menurut Rohani.  Laserasi jalan lahir dapat diklasifikasikan menjadi 4 

derajat, antara lain: derajat satu (robekan mengenai mukosa vagina dan kulit 

perineum). Derajat dua (robek mengenai mokosa vagina, kulit,dan otot 

perineum), derajat tiga (robekanmengenai mukosa vagina, kulit perineum, 

dan otot sfingter anal eksternal), dan derajat empat (robekan mengenai 

mukosa vagina, kulit perineum, otot perineum, otot sfinger ani eksternal, 

dan mukosa rectum). 

c. Retensio Plasenta 

Merupakan plasenta yang belum lahiratau setelah lahir dengan 

jarakwaktu 30 menit. Hal tersebut disebabkan karena plasenta belum lepas 

dari dinding uterus atau plasenta sudah lepas tetapi belum dilahirkan. 

Beberapa jenis retensio plasenta menurut Saifuddin, yaitu: 

1) Plasenta adhesive, implantasi yang kuat dari jonjot korion plasenta 

sehingga menyebabkan mekanisme separasi fiologis. 

2) Plasenta akreta, implantasi jonjot korion plasenta sehingga memasuki 

sebagian lapisan miometerium. 

3) Plasenta inkreta, implantasi jonjot korion plasenta yang menembus 

lapisan serosa dinding uterus. 

4) Plasenta kerkreta, implantasi jonjod korion plasenta yang menembus 

serosa dinding uterus. 
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5) Plasenta inkarserata, tertahanya plasenta didalam kavum uteri 

(didsebabkan oleh kontriksi otium uteri). 

d. Koaguloparti 

Menurut Anderson, kejadian gangguan, kaoagulasi berkaitan dengan 

beberapa kondisi kehamilan lain seperti solusio plasenta, preeclampsia, 

septicemia, sepsis intrauterine, kematian janin lama embelio air ketuban, 

transfuse darah inkompatibel, aborsi dengan NaCI hipertonik, dan gangguan 

koagulasi yang sudah diderita sebelumnya. Penyebab yang potensial 

menimbulkan gangguan koagulasi yang sudah dapat diantisifasi 

sebelumnya sehingga persiapan untuk mencegah terjadinya perineum 

postpartum dapat dilakukan sebelumnya (Febrianti & Aslina, 2019). 

2. Infeksi Masa Nifas 

Infeksi nifas adalah bakteri pada traktus genitalia yang terkjadi setelah 

melahirkan, secara umum infeksi nifa juga dapat didifinisikan sebagai 

peradangan yang disebabkan oleh kuman yang masuk kedalam organ genital 

pada saat persalinan dan masa nifas. Beberapa tanda dan gejalanya yaitu: 

a. Setelah 24 jam pertama, suhu tubuh diatas 370C lebih dari 1 hari. Tetapi 

kenaikan susu tubuh temporal hingga 410C tepat sesuai saat melahirkan 

(karena dehidrasi) atau demam ringan tidak lebih dari 380C pada waktu 

air susu mulai keluar, hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan. 

b. Rasa sakit atau tidak nyaman, dengan atau tanpa pembengkakan diarea 

abdominal bawah usia beberapa hari melahirkan. 

c. Rasa sakit yang tidak kunjungdi daerah perineal, setelah beberapa hari 

pertama. 
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d. Bengkank ditempat tertentu dan atau kemerahan, panas, dan dan keluar 

ditempat infeksi sesar. 

e. Rasa sakit ditempat tertentu, bengkak, kemerahan, panas dan rasa 

lembek pada payudara begitu produksi penuh air susu mulai berkurang.  

Menurut saifuddin, infeksi pada traktusgenitalis setelah persalinan 

disebut infiksi nifas. Suhu tubuh 380C atau lebih yang terjadi antara hari ke 

2-10 postpartum dan ukuran  per oral sedikitnya 4 kali sehari disebut sebagai 

morbiditas puerperalis. Kenaikan suhu pada masa nifasdianggap sebagai 

infeksi apabila tidak ditemukan sebab-sebab ekstragenital. Berikut 

merupakan macam-macam nifas antara lain: 

a. Vuiviti 

Biasanya terjadi pada infeksi bekas sayatan enfisiotomi atau luka 

perineum jaringan sekitar yang membengkak, tapi luka menjadi merah 

dan bengkak, jahitan mudah terlepas, dan luka yang terbuka menjadi 

ulkus, lalumengeluarkan pus. 

b. Vaginitis  

Terjadi secara langsung pada vagina atau melalui perineum. 

Permukaan mukosa membengkak dan kemerahan, terjadi ulkus, serta 

getah mengandung nanah yang keluar ulkus. Penyebaran dapat 

terjadi, namun pada umumnya infeksi tinggal terbatas. 

c. Servisitis 

Infeksi servisitis biasanya tidak menimbulkan banyak  gejala. 

Luka servik yang dalam, meluas dan langsung kedasar legamentum 

dapat menyebabkan infeksi yang menjalar keparametrium. 
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d. Endometritis 

Jenis infeksi yang paling sering terjadi adalah enrometritis. 

Endometritis terjadi apabila kuman-kuman memasuki endometrium. 

Biasanya, kuman tersebut berasal dari luka bekas insersio plasenta, dan 

dalam waktu singkat mengikutsertakan seluruh endometrium. 

e. Septikemia dan piemia 

Kuman pathogen streptococcus haemoliiyticus golongan A 

adalah penyebab utama infeksi yang menyebakn septicemia dan 

piermia. Ineksi ini menyebabkan 50% kematian karena infeksi nifas 

pada ibu pasca melahirkan. adanya septicemia dapat dibuktikan dengan 

jalan pembiakan kuman-kuman dari darah. Sebelumya sebelumnya 

terdapat tromboflebitis pada vena-vena di uterus serta sinus-sinus pada 

bekas inplantasi plasenta. 

f. Peritonitis 

Infeksinifas dapat menyebar melalui pembuluh limfe di dalam 

uterus langsung mencapai peritoneum dan menyebabkan peritonitis, 

atau melalui jaringan di antara kedua lembar ligamentum latum yang 

menyebabkan parametritis (selutis pelvika). 

g. Pametritis 

Merupakan peradangan pada parametrium (jaringan ikat yang 

berdekatan dengan rahim). Terjadi karena invasi, kuman-kuman 

tersebut bias sampai ke parametrium lewat endometrium yaitu biasanya 

pada bekas luka insersi plasenta, penjalaran kuman sampai ke 

parametrium melalui pembuluh limfe atau melalui jaringan diantara 

kedua lembar ligamentum latum. 
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h. Mastitis dan abses 

Mastitis adalah infeksi payudara. Meski dapat terjadi pada setiap 

wanita, mastitis semata-mata hanya berkomplikasi pada wanita yang 

menyusui. Organism yang biasa menginfeksi infeksi ini yaitu S. 

aureus, streptococci dan H. parainfluinzae (Febrianti & Aslina, 2019). 

3. Infeksi saluran kencing 

Menurut saleha, infeksi saluran kencing (sistisis) biasanya memberiakn 

gejala berupa: nyeri berkemih (disuria), serig berkemih, tak dapat menahan 

untuk berkemih, demam biasanya jarang terjadi, adanya retensi urine 

pascaparsalinan umunya merupakan tanda adanya infeksi. 

Kejadian infeksi saluran kencing pada masa nifas relati tinggi, hal tersebut 

dihubungkan dengan hipotoni kandungan kemih akibat trauma kandungan 

kemih waktu persalinan, pemeriksaan dalam yang terlalu sering, kontaminasi 

kuman dari perineum, atau kateterisasi yang sering. Pengobatan yang dilakukan 

infeksi saluran kencing adalah dengan antibiotic yang terpilih meliputi 

golongan nitrofurantoin, sulfanamid, trimetropin, sulfametaksazol, atau 

sefalosporin. 

4. Subinvolusi Uterus 

Merupakan suatu kondisi dimana involusi rahim (pengecilan rahim) yang 

tidak berjalan sesuai sebagaimana mestinya (proses pengecilan terlambat). 

Subinvolusi diterapi dengan ergonovin (ergotrate) atau metelergonovin 

(methergine), 0,2 mg per oral setiap 4 jam selama 3 hari, ibu dievaluasi kembali 

dalam 2 minggu. Jika ibu mengalami endometritis, tambahkan antibiotic 

spectrum luas . Tanda dan gejala yang ditemukan pada subinvolusi uterus, 

antara lain: 



237 
 

 
 

a. Fundus uteri terletak tetap tinggi di dalam abdomen atau pelvis dari yang 

diperkirakan atau penurunan fundus uteri lambat dan tonus uterus lembek. 

b. Keluaran lochia seringkali gagal berubah dari bentuk rubra kebentuk serosa, 

lalu kebentuk lochia alba. 

c. Lochia bias tetap dalam bentuk rubrah dalam waktu beberapa hari 

pastpartum atau lebih dari 2 minggu pastpartum.  

d. Lochia biasa lebih banyak dari pada yang diperkirakan. 

e. Leukore lochia berbau menyengat biasanya terjadi jika ada infeksi. 

f. Pucat, pusing, dan tekana darah rendah. 

g. Bias terjadi perdarahan postpartum dalam jumlah yang banyak (>500 ml). 

h. Nadi lemah, gelisah, letih, dan ekstrimitas dingin (Febrianti & Aslina, 

2019). 

5. Tromboflebitis dan emboli paru 

Tromboflebitis pascapartum lebih umum terjadi pada wanita penderita 

varikositis atau yang mungkin secara genetic rentan terhadap relaksasi  dinding 

vina dan stasis vena. Resiko terbesar yang berkaitan dengan tromboflebitis 

adalah imboli paru, terutama sekali terjadi pada tromboflebitis superpesial. 

Awitan tiba-tiba takipnea, dispnea, dan nyeri dada tajam adalah gejala yang 

paling umum. Penanganan yang dilakukan meliputi tirah baring, elevasi 

ekstrimitas yang terkena, stoking elastic, dan analgesia (jika dibutuhkan). 

Rujukan kedokter spesialis juga penting dilakukan untuk memastikan 

penggunaan antikoagulan dan antibiotic. 

Menurut Varney, tramboflebitis vena profunda ditandai dengan tanda dan 

gejala sebagai berikut: 

a. Kemungkinan peningkatan suhu ringan. 
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b. Takikardia ringan 

c. Awetan tiba-tiba nyeri sangat berat pada tungkai dan diperburuk dengan 

pergerakan atau saat berdiri.  

d. Edema pergelangan kaki, tungkai, dan paha. 

e. Tanda human positif. 

f. Nyeri saat penekanan betis dan nyeri tekanan sepanjang aliran pembuluh 

darah yang terkena dengan pembuluh darah dapat teraba (Febrianti & 

Aslina, 2019). 

6. Menurut Saleha, tanda dan gejala yang diperlihatkan pada penderitaan defresi 

postpartum adalah perasaan sedih dan kecewa, sering menangis, merasa gelisah 

dan cemas, nafsu makan yang menurun, kehilangan energi dan motifasi untuk 

melakukan sesuatu, tidak bias tidur (imsommia), perasaan bersalah dan putus 

harapan (hopelesi), penurunan atau peningkatan berat badan yang tidak dapat 

dijelaskan, memperlihatkan penuruna keingina untuk mengurus bayinya. 

Meski penyebab depresi postpartum belum diketahui secara pasti, dalam 

bukunya Regina, dkk disebutkan beberapa hal yang dicurigai sebagai factor 

predisposes terjadi nya depresi postpartum. Adapun beberapa hal tersebut yaitu: 

a. Faktor kunstitusional. Gangguan postpartum berkaitan dengan status 

paritas. Status paritas adalah riwayat obstetric pasien yang meliputi riwayat 

hamil sampai bersalin serta apakah ada konplikasi dari kehamilan dan 

persalinna sebelumnya. Wanita primipara lebih umum menderita 

postpartum blues karena setelah melahirkan wanita primipara berada dalam 

proses adaptasi. Sebelumnya, seorang wanita hanya memikirkan diri 

sendiri, begitu bayi lahir jika ibu tidak paham dengan peran yang dimiliki 

maka ia akan bingung sementara bayinya harus tetap dirawat. 
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b. Factor fisik. Perubahan fisik setelah proses kelahiran dan memuncaknya 

gangguan mental selama 2 minggu pertama menunjukan bahwa factor fisik 

dihubungkan dengan kelahiran merupakan factor penting. Perubahan 

tersebut akan sangat berpengaruh pada keseimbangan. Kadang progesterone 

naik dan estrogen menurun secara cepat setelah melahirkan. 

c.  Faktor psikologis. Peralihan cepat pada akhir kehamilan menjadi dua 

individu dari anak bergantung pada penyesuaian psikologis individu. Klaus 

dan kennel mengindikasikan pentingnya cinta dalam mendagulangi masa 

peralihan untuk memulai hubungan baik antara ibu dan anak. 

d.  faktor social. Paykel mengemukakan bahwa pemukiman yang tidak 

memadai lebih sering menimbulkan depresi pada ibu-ibu, selain kurangnya 

dukungan dalam perkawinan.  

e. Masalh medis dalam kehamilan seperti PIH (pregnancy induced 

hypertention), diabetes mellitus, atau disfungsi tiroid.  

f. Riwayat depresi, penyakit mental dan alkoholik, baik pada diri ibu maupun 

dalam keluarga. 

g. Karakter pribadi seperti harga diri rendah ataupun tidak ketidakdewasaan. 

h. Martial dysfunction ataupun ketidak mampuan membina hubungan dengan 

orang lain yang mengakibatkan kurangnya support system. 

i. Marah dengan kehamilanya (unwarted pregnancy). 

j. Masalah terisolasi. 

k. Kelemahan, gangguan tidur, ketakutan terhadap masalah keuangan 

keluarga, dan melahirkan anak dengan kecacatan atau penyakit. 

Interfensiyang dapat membantu seseorang wanita terbebas dari ancaman 

depresi setelah melahirkan yaitu mempelajari diri sendiri, tidur dan makan yang 
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cukup, olah raga, hindari perubahan hidup selam atau sesudah makan 

melahirkan, beritahukan perasaan anda, dukungan keluarga dan orang lain, 

persiapkan diri dengan baik, lakukan pekerjaan rumah tangga dan dukung 

emosional (Febrianti & Aslina, 2019).  

7. Deteksi dini komplikasi pada ibu nifas 

Deteksi dinis masa nifas adalah aktivitas pemantauan kondisi ibu dan bayi 

pasca persalinan dalam rangka menghindari komplikasi yang mungkin terjadi, 

dan untuk mencapai tingkat kesehatan yang sebaik mungkin bagi ibu-ibu yang 

baru melahirkan (post partum), bayi dan keluarga khususnya setra masyarakat 

pada umumnya. Beberapa tanda bahaya dalam masa nifas terdiri dari: 

a) Lelah dan sulit tidur 

b) Adanya tanda-tanda infeksi puerperalis, seperti deman. 

c) Nyeri atau panas saat buang air kecil dan nyeri abdomen 

d) Sembelit dan hemoroid 

e) Sakit kepala terus-menerus, nyeri uluh hati, dan edema 

f) Lochea berbau busuk sangat banyak (lebih dari 2 pembalut dalam 1 jam) 

dan dibarengi dengan nyeri abdomen. 

g) Putting susu pecah dan mammae bengkak 

h) Sulit menyusui  

i) Rabun senja 

j) Edema, sakit, panas pada tungkai (Febrianti & Aslina, 2019). 

F. Kebutuhan Dasar Masa Nifas   

a) Kebutuhan dasar nutrisi dan cairan 
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Ibu nifas memerlukan nutrisi dan cairan untuk pemulihan kondisi kesehatan 

setelah melahirkan, cadangan tenaga serta untuk memenuhi produksi air susu. 

Ibu nifas dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan akan gizi sebagai berikut: 

1. Mengkonsumsi makanan tambahan, kurang lebih 500 kalori tiap hari. 

2. Makan dengitan diet gizi seimbang untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat, 

protein lemak, vitamin, dan mineral. 

3. Minum sediknya 3 liter setiap hari. 

4. Mengkonsumsi tablet besi selama 40 hari post partum. 

5. Mengkonsumsi vitamin A 200.000 intra unit. 

Zat-zat yang dibutuhkan ibu pasca persalinan antara lain: 

1. Kalori 

Kebutuhan kalori pada masa menyusui sekitar 400-500 kalori. 

Wanita dewasa memerlukan 1800 kalori per hari. Sebaiknya ibu nifas 

jangan mengurangi kebutuhan kalori, karena akan mengganggu proses 

metabolisme tubuh dan menyebabkan ASI rusak. 

2. Protein. 

Kebutuhan protein yang dibutuhkan adalah 3 porsi per hari. Satu 

protein setara dengan tiga gelas susu, dua butir telur, lima putih telur, 

120 gram keju, 1¾ gelas yoghurt, 120-140 gram ikan/daging/unggas, 

200-240 gram tahu atau 5-6 sendok selai kacang. 

3. Kalsium dan vitamin D. 

Kalsium dan vitamin D berguna untuk membentuk tulang dan 

gigi. Kebutuhan kalsium dan vitamin D didapat dari minum susu rendah 

kalori atau berjemur dipagi hari. Konsumsi kalsium pada masa 

menyusui meningkat menjadi 5 porsi per hari. Satu setara dengan 50-60 
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gram keju, satu cangkir susu krim, 160 gram ikan salmon, 120 gram ikan 

sarden, atau 280 gram tahu kalsium. 

4. Magnesium. 

Magnesium dibutuhkan sel tubuh untuk membantu gerak otot, 

fungsi syarat dan memperkuat tulang. Kebutuhan magnesium didapat 

pada gandum dan kacang-kacangan. 

5. Sayuran hijau dan buah. 

Kebutuhan yang diperlukan sedikitnya tiga porsi perhari. Satu 

porsi setara dengan 1/8 semangka, ¾ cangkir brokoli, ½ wortel, ¼-1/2 

cangkir sayuran hijau yang telah dimasak, satu tomat. 

6. Karbohidrat konpleks. 

Selama menyusui, kebutuhan karbohidrat kompleks diperlukan 

enam porsi per hari. Satu porsi setara dengan ½ setengah cangkir nasi, 

¼ cangkir jagung pipil, satu porsi serial atau oat, satu iris roti dari bijian 

utuh, 2-6 biskut kering atau crackers, setengah cangkir kacang-

kacangan, 2/3 cangkir kacang koro, atau 40 gram mi/pasta dari bijian 

utuh. 

7. Lemak. 

Rata-rata kebutuhan lemak biasa adalah 41/2 porsi lemak (14 

gram perpors) perharinya. Satu porsi lemak sama dengan 80 gram keju, 

tiga senduk setengah buah alpukat, dua senduk makan selai kacang, 120-

140 gram dsaging tanpa lemak, sembilan kentang goreng, dua iris 

cake,satu sendok makan mayones atau mentega, atau dua sendok makan 

saus salad. 
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8. Garam. 

Selama periode nifas, hindari konsumsi garam berlebih. Hindari 

makanan asin seperti kacangasin, keripik kentang atau koro. 

9. Cairan. 

Konsumsi cairan sebanyak 8 gelas per hari. Minum sedikitnya 3 

liter per hari. Kebutuhan akan cairan diperoleh dari air putih, sari buah 

susu dan sup. 

10. Vitamin. 

Kebutuhan vitamin selama menyusui sangat dibutuhkan. Vitamin 

yang diperlukan antara lain: 

1. Vitamin A yang berguna bagi kesehatan kulit, kelenjar, serta mata. 

Vitamin A terdapat dalam telur, hati, dan keju. Jumlah yang 

dibutuhkan adalah 1300 mcg. 

2. Vitamin B6 membantu penyerapan protein dan meningkatkan fungsi 

syaraf. Asupan vitamin B6 sebanyak 2,0 mg perhari. Vitamin B6 

dapat ditemui di daging, hati, padi-padian, kacang polong, dan 

kentang. 

3. Vitamin E berfungsi sebagai antioksidan,meningkatkan stamina dan 

daya tahan tubuh. Terdapat dalam makanan berserat, kacang-

kacangan, minyak nabati dan gandum. 

11. Zinc (seng). 

Berfungsi untuk kekebalan tubuh, penyembuhan luka dan 

pertumbuhan. Kebutuhan zinc didapat dalam daging, telur, dan gandum. 

Enzim dalam pencernaan dan metabolisme memerlukan seng. 
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Kebutuhan seng setiap hari sekitar 12 mg. Sumber seng terdapat pada 

seafood, hati, dan daging. 

12. DHA. 

DHA penting untuk perkembangan daya lihat dan mental bayi. 

Asupan DHA berpengaruh langsung pada kandungan dalam ASI. 

Sumber DHA ada pada telur, otak, hati, dan ikan (Yanti & Sundawati, 

2014). 

b) Kebutuhan dasar ambulasilukan  

Ambulasi dini (early ambulation) adalah mobilisasi segera setelah ibu 

melahirkan dengan membimbing ibu untuk bangun dari tempat tidurnya. Ibu post 

partum diperbolehkan bangun dari tempat tidur 24 – 28 jam setelah melahirkan. 

Anjurkan ibu untuk memulai mobilisasi dengan miring kanan/kiri, duduk kemudian 

berjalan. 

Keuntungan ambulasi dini adalah: 

1. Ibu merasa lebih sehat dan kuat 

2. Fungsi usus, sirkulasi, paru-paru, dan perkemihan lebih baik 

3. Memungkinkan untuk mengajarkan perawatan bayi pada ibu 

4. Mencegah trombosis pada pembuluh tungkai 

5. Sesuai dengan keadaan Indonesia (sosial ekonomis) 

Menurut penelitian mobilisasi dini tid berpengaruih buruk, tidak menyebabkan 

pendarahan abnormal, tidak mempengaruhi penyembuhan luka episiotomi maupun 

luka perut, serta tidak memperbesar kemungkinan prolapsus uteri. Early ambulation 

tidak dianjurkan pada ibu post partum dengan penyulit seperti anemia, penyulitan 

jantung, penyakit paru-paru, demam dan sebagainya (Yanti & Sundawati, 2014). 
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c) Kebutuhan dasar eliminasi miksi 

Buang air kecil sendiri sebaiknya dilakukan secepatnya. Miksi normal bila 

dapat BAK spontan setiap 3-4 jam. Kesulitan BAK disebabkan karena springter 

uretra tertekan oleh kepala janin dan spesme oleh iritasi muskulo spingter ani 

selama persalinan, atau dikarnakan oedem kandung kemih selama persalinan. 

Lakukan keteterisasi apabila kandung kemih penuh dan sulit berkemih. 

Defekasi. 

Ibu dapat diharapkan BAB sekitar 3-4 hari post partum. Apabila mengalami 

kesulitan BAB/obstipasi, lakukan deit teratur; cukup cairan; konsumsi makanan 

berserat; olah raga; berikan obat rangsangan per oral/per rektal atau lakukan klisma 

bilamana perlu (Yanti & Sundawati, 2014). 

d) Kebutuhan dasar kebersihan diri 

Kebersihan diri berguna untuk mengurangi infeksi dan meningkatkan perasaan 

nyaman. Kebersihan diri meliputi kebersihan tubuh, pakaian, tempat tidur maupun 

lingkungan. 

Beberapa hal yang dapa dilakukan ibu post partum dalam menjaga kebersihan 

diri, adalah sebagai berikuta: 

1. Mandi teratur minimal 2 kali sehari. 

2. Mengganti pakaian dan alas tempat tidur. 

3. Menjaga lingkuangan sekitar  tempat tinggal. 

4. Melakukan perawatan perineum. 

5. Mengganti pembalut minimal 2 kali sehari.  

6. Mencucu tangan setiap membersihkan daerah genetalia (Yanti & Sundawati, 

2014). 

e) Kebutuhan dasar istirahat 
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Ibu nifas memerlukan istirahat yang cukup, istirahat tidur yang dibutuhkan ibu 

nifas sekitar 8 jam dan satu jam pada siang hari. Hal-hal yang dapat dilakukan ibu 

dalam memenuhi kerbutuhan istirahanya antaralain: 

1. Anjuran ibu untuk cukup istirahat. 

2. Sarankan ibu untuk melakukan kegiatan rumah tangga secara perlahan. 

3. Tidur siang atau istirahat saat bayi tidur. 

Kurang istirahat dapat menyebabkan ; 

1. Jumlah ASI berkurang. 

2. Memperlambat proses involusio uteri 

3. Menyebabkan depresi dan ketidak mampuan dalam merawat bayi (Yanti & 

Sundawati, 2014). 

f) Kebutuhan dasar seksual 

Hubungan seksual aman dilakukan begitu darah berhenti. Namun demikian 

hubungan seksual dilakukan tergantung suami istri tersebut. Selama preode nifas, 

hubungan seksual dapat berkurang. 

Hal yang dapat menyebabkan pola seksual selama nifas berkurang antara lain: 

1. Gangguan/ ketidaknyamanan fisik. 

2. Kelelahan. 

3. Ketidakseimbangan hormon. 

4. Kecemasan berlebihan. 

Program KB sebaiknya dilakukan ibu setelah nifas selesai atau 40 (6 minggu). 

Dengan tujuan menjaga kesehatan ibu. Pada saat melakukan hubungan seksual 

sebaiknya perhatikan waktu pengguna kontrasepsi, dispareuni, kenikmatan dan 

kepuasan pasangan suami istri. 
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Beberapa cara yang dapat mengatasi kemesraan suami istri setelah preode nifas 

antara lain: 

1. Hindari penyebut ayah dan ibu. 

2. Mencari pengasuh bayi. 

3. Membantu kesibukan istri. 

4. Menyempatkan berkencan. 

5. Menyakinkan diri. 

6. Bersikaf terbuka. 

7. Kunsultasi dengan ahlinya (Yanti & Sundawati, 2014). 

g) Kebutuhan dasar senam nifas 

Organ-organ tubuh wanita akan  kembali seperti semula sekitar 6 minggu. Oleh 

kerena itu, ibu akan berusaha memulihkan dan mengencangkan bentuk tubuhnya. 

Hal tersebut dapat diklakukan dengan cara latihan senam nifas. Senam nifas adalah 

senam yang dilakukan sejak hari pertama melahirkan sampai dengan hari 

kesepuluh. 

Beberapa faktor yang menentukan kesiapan ibu untuk memulai senam nifas 

antara lain: 

1. Tingkat kebugaran tubuh ibu. 

2. Riwayat persalinan. 

3. Kemudahan bayi dalam pemberian asuhan. 

4. Kesulitan adaptasi post partum. 

Tujuan senam nifas adalah sebagai berikut: 

1.  Mempercepat pemulihan kondisi ibu. 

2. Mempercepat proses involusio uteri. 
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3. Membantu memulihkan dan mengencangkan otot panggul, perut dan perineum. 

4. Memperlancar pengeluaran lochea. 

5. Membantu mengurangi rasa sakit. 

6. Merelaksasikan otot-otot yang menunjang proses kehamilan dan persalinan. 

7. Mengurangi kelainan dan konplikasi masa nifas. 

Maanfaat senam nifas antara lain: 

1. Membantu memperbaiki sirkulasi darah. 

2. Memperbaiki sikap tubuh dan punggung pasca persalinan. 

3. Memperbaiki otot tonus, pelves dan perenggangan otot abdomen. 

4. Memperbaiki dan memperkuat otot panggul. 

5. Membantu ibu lebih relaks dan segera pasca melahirkan. 

  Senam nifas dilakukan padasaat ibu benar-benar pulih dan tidak ada konplikasi 

atau penyulit masa nifas atau diantara waktu makan. Sebelum melakukan senam 

nifas, persiapan yang dapat dilakukan adalah: 

1. Mengenakan baju yang nyaman untuk olah raga 

2. Minum banyak air putih 

3. Dapat dilakukan ditempat tidur 

4. Dapat diiringi musik 

5. Perhatikan keadaan ibu (Yanti & Sundawati, 2014). 
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G. Kunjungan masa nifas 

Menurut Kemenkes RI (2015) frekuensi kunjungan nifas sebanyak 3 kali, yaitu: 

a. Kunjungan 1 (6 jam-3hari setelah persalinan) 

Tujuanya adalah untuk mencegah perdarahan nifas, mendeteksi dan merawat 

penyebab perdarahan, rujuk bila perdarahan berlanjut, konseling cara 

mencegah perdarahan, pemberian ASI acuan, lakukan hubungan ibu dan BBL, 

cara cegah hipotermia, observasi 2 jam setelah kelahiran jika bidan yang 

menolong persalinan. 

b. Kunjungan 2 (hari ke 4-28 setelah persalinan) 

Tujuanya adalah untuk memastikan involusi normal, menilai tanda-tanda 

infeksi, memastikan ibu dapat makan dan cairan serta istirahat, memastikan 

ibu menyusui dengan baik, memberikan konseling tentang asuhan BBL 

pelayanan kontrasepsi pasca persalinan, perawatan tali pusat menjaga bayi 

tetap hangat dan lain-lain. 

c. Kunjungan 3 (hari ke 29-42 setelah persalinan) 

Tujuanya adalah: 

1) Menanyakan pada ibu tentang penyulit yang dialami atau bayi alami. 

2) Memberikan konseling tentang KB secara alami(Walyani, 2018). 

H. Tanda bahaya masa nifas 

Tanda-tanda bahaya yang perlu diperhatikan pada nifas adalah: 

a. Demam tinggi hingga melebihi 380c. 

b. Perdarahan vagina yang luar biasa atau atau tiba-tiba bertambah banyak (lebih 

dari perdarahan haidbiasa atau bila memerlukan penggantian pembalut 2 kali 

dalam setengah jam), disertai gumpalan darah yang besar-besar dan berbau 

busuk. 
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c. Nyeri perut hebat/rasa sakitdibagian bawah abdomen atau punggung, serta ulu 

hati. 

d. Sakit kepala parah/terus menerus pandangan nanar/masalah penglihatan. 

e. Pembengkakan pada wajah, jari-jari atau tangan. 

f. Rasa sakit, merah atau bengkak dibagian batis atau kaki. 

g. Payudara membengkak atau kemerahan, sehingga sulit untuk menyusui. 

h. Puting payudara berdarah atau merekah, sehingga sulit untuk menyusui. 

i. Tubuh lemas dan terasa seperti mau pingsan, merasa sangat letih atau napas 

terengah-engah. 

j. Kehilangan nafsu makan dalam waktu lama. 

k. Tidak bias buang air besar selama tiga hari atau rasa sakit waktu buang air 

kecil. 

l. Merasa sangat sedih atau tidak mampu mengasuh bayinya atau diri 

sendiri(Yanti & Sundawati, 2014). 

I. Cara menyusui yang benar 

a. Langkah-langkah menyusui yang benar 

1. Sebelum menyusui, ASI dikeluarkan sedikit kemudian dioleskan pada 

puting susu dan areola sekitarnya. Cara ini mempunyai manfaat sebagai 

desinfektan 

2. Bayi diletakkan menghadap perut ibu/payudara. 

3. Ibu duduk atau berbaring santai. Bila duduk lebih baik menggunakan kursi 

yang rendah agar kaki ibu tidak bergantung dan punggung ibu bersandar 

pada sandaran kursi. 
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4. Bayi dipegang dengan satu lengan, kepala bayi terletak pada lengkung siku 

ibu dan bokong bayi terletak pada lengan. Kepala bayi tidak boleh 

tertengadah dan bokong bayi di tahan dengan telapak tangan ibu.  

5. Satu tangan bayi diletakkan pada di belakang badan ibu, dan yang satu 

didepan. 

6. Perut bayi menempel badan ibu, kepala bayi menghadap payudara (tidak 

hanya membelokan kepala bayi). 

7. Telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis lurus. 

8. Ibu menatap bayi dengan kasih sayang.  

9. Payudara dipegang dengan ibu jari atas dan jari yang lain menopang di 

bawah. Jangan menekan puting susu dengan areolanya saja.  

10. Bayi diberi rangsangan untuk membuka mulut (rooting reflex) dengan cara: 

menyentuh pipi dengan puting susu atau menyentuh sisi mulut bayi. 

11. Setelah bayi membuka mulut, dengan cara kepala bayi didekatkan 

kepayudara ibu dengan putting serta areola di masukkan kemulut bayi. 

Usahaklan sebgaian besar areola dapat masuk kedalam mulut bayi, sehingga 

putting susu berada dibawah langit-langit dan lidah bayi akan menekan asi 

keluar dari tempat penampungan asi yang terletak dibawah areola.  

12. Setelah bayi mulai menghisap, payudara tidak perlu dipegang atau disangga 

lagi (Yanti & Sundawati, 2014).  
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2.1.4 Konsep Dasar Bayi Baru Lahir/Neonatus 

A. Pengertian Bayi Baru Lahir/Neonatus 

Bayi Baru  lahir  normal  adalah  bayi   yang  lahir  dalam presentasi  

belakang  kepala  melalui  vagina  tanpa  memakai alat,  pada  usia  kehamilan  

genap  37  minggu  sampai  42 minggu, dengan berat badan lahir 2500 - 4000 

gram, dengan nilai apgar > 7 dan tanpa cacat bawaan. 

Neonatus adalah bayi yang baru mengalami proses kelahiran dan harus 

menyesuaikan diri dari kehidupan intra uterin ke kehidupan ekstra uterin. Tiga 

faktor yang mempengaruhi perubahan fungsi dan peoses vital neonatus yaitu 

maturasi, adaptasi dan toleransi. Empat aspek transisi pada bayi baru lahir yang 

paling dramatik dan cepat berlangsung adalah pada sisem pernafasan, sirkulasi, 

kemampuan menghasilkan glukosa (Siti Nurhasiyah Jamil et al., 2017). 

B. Ciri-Ciri Bayi Baru Lahir/Neonatus 

Bayi baru lahir dikatakan normal jika usia kehamilan aterm antara 37- 42 

minggu, BB 2500 gram – 4000 gram, panjang badan 48- 52 cm, lingkar dada 

30- 38 cm, lingkar kepala  33-35 cm, lingkar lengan 11- 12 cm, frekuensi DJ 

120- 160 x permenit, pernafasan ± 40- 60 x permenit, kulit kemerahan dan licin 

karena jaringan subkutan yang cukup, rambut lanugo tidak  terlihat  dan  rambut  

kepala  biasanya  telah  sempurna, kuku agak panjang dan lemas, nilai APGAR 

> 7, gerakan aktif, bayi langsung menangis kuat, refleks rooting (mencari 

putting susu dengan rangsangan taktil pada pipi dan daerah mulut) sudah 

terbentuk dengan baik, refleks sucking (isap dan menelan)   sudah   terbentuk   

dengan   baik,   refleks   morro (gerakan memeluk bila dikagetkan) sudah 

terbentuk dengan baik, refleks grasping (menggenggam) sudah baik, genetalia 

sudah terbentuk sempurna , pada laki- laki testis sudah turun ke skrotum dan 
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penis berlubang, pada perempuan: Vagina dan uretra  yang berlubang,  serta 

labia mayora sudah  menutupi labia  minora,  eliminasi  baik,  mekonium  dalam  

24  jam pertama, berwarna hitam kecoklatan. 

a) Penampilan bayi baru lahir/neonatus 

1) Kesadaran   dan   Reaksi   terhadap   sekeliling,   perlu   di kurangi 

rangsangan terhadap reaksi terhadap rayuan, rangsangan sakit, atau 

suara keras yang mengejutkan atau suara mainan; 

2) Keaktifan, bayi normal melakukan gerakan-gerakan yang simetris  pada  

waktu  bangun.  adanya  temor  pada  bibir, kaki  dan  tangan  pada  

waktu  menangis  adalah  normal, tetapi bila hal ini terjadi pada waktu 

tidur, kemungkinan gejala suatu kelainan yang perlu dilakukan 

pemeriksaan lebih lanjut; 

3) Simetris, apakah secara keseluruhan badan seimbang; kepala: apakah 

terlihat simetris, benjolan seperti tumor yang lunak dibelakang atas yang 

menyebabkan kepala tampak lebih panjang ini disebabkan akibat proses 

kelahiran, benjolan pada kepala tersebut hanya terdapat dibelahan kiri 

atau kanan saja, atau di sisi kiri dan kanan tetapi tidak melampaui garis 

tengah bujur kepala, pengukuran lingkar kepala dapat ditunda sampai 

kondisi benjol (Capput sucsedenaum) dikepala hilang dan jika terjadi 

moulase, tunggu hingga kepala bayi kembali pada bentuknya semula. 

4) Muka wajah: bayi tampak ekspresi; mata: perhatikan antara 

kesimetrisan antara mata kanan dan mata kiri, perhatikan adanya tanda-

tanda perdarahan berupa bercak merah yang akan menghilang dalam 

waktu 6 minggu; 
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5) Mulut: penampilannya harus simetris, mulut tidak mencucu seperti  

mulut ikan, tidak ada tanda kebiruan pada mulut bayi, saliva tidak 

terdapat pada bayi normal, bila terdapat secret yang berlebihan, 

kemungkinan ada kelainan bawaan saluran cerna; 

6) Leher, dada, abdomen: melihat adanya cedera akibat persalinan; 

perhatikan ada tidaknya kelainan pada pernapasan bayi, karena bayi 

biasanya bayi masih ada pernapasan perut; 

7) Punggung: adanya benjolan atau tumor atau tulang punggung dengan 

lekukan yang kurang sempurna; Bahu, tangan, sendi, tungkai: perlu 

diperhatikan bentuk, gerakannya, faktur (bila ekstremitas  

lunglai/kurang gerak), farices; 

8) Kulit dan kuku: dalam keadaan normal kulit berwarna kemerahan, 

kadang-kadang didapatkan kulit yang mengelupas ringan, pengelupasan 

yang berlebihan harus dipikirkan kemungkinan adanya    kelainan, 

waspada timbulnya kulit dengan warna yang tak rata (“cuti Marmorata”) 

ini dapat disebabkan karena temperature dingin, telapak tangan, telapak 

kaki atau kuku yang menjadi biru, kulit menjadi pucat dan kuning, 

bercak- bercak besar biru yang sering terdapat disekitar bokong 

(Mongolian Spot) akan menghilang pada umur 1 (satu) sampai 5 (lima) 

tahun; 

9) Kelancaran menhisap dan pencernaan: harus diperhatikan: tinja dan 

kemih: diharapkan keluar dalam 24 jam  pertama. Waspada bila terjadi  

perut  yang  tiba-tiba membesar, tanpa keluarnya tinja, disertai muntah, 

dan mungkin dengan kulit kebiruan, harap segera konsultasi untuk 
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pemeriksaan lebih lanjut, untuk kemungkinsn Hirschprung/Congenital 

Megacolon; 

10) Refleks yaitu suatu gerakan yang terjadi secara otomatis dan spontan 

tanpa disadari pada bayi normal, refleks pada bayi  antara  lain  Tonik  

neek  refleks, yaitu gerakan spontan otot kuduk pada bayi normal, bila 

ditengkurapkan akan secara spontan memiringkan kepalanya, Rooting 

refleks yaitu bila jarinya menyentuh daerah sekitar mulut bayi maka ia 

akan membuka mulutnya dan memiringkan kepalanya ke arah 

datangnya jari , Grasping refleks yaitu bila jari kita menyentuh telapak 

tangan bayi maka jari- jarinya akan langsung menggenggam sangat kuat, 

Moro refleks yaitu reflek yang timbul diluar kesadaran bayi misalnya 

bila bayi diangkat/direnggut secara kasar dari gendongan kemudian 

seolah-olah bayi melakukan gerakan yang mengangkat tubuhnya pada 

orang yang mendekapnya, Stapping refleks yaitu reflek kaki secara 

spontan apabila bayi diangkat tegak dan kakinya satu persatu 

disentuhkan pada satu dasar maka bayi seolah- olah berjalan, Suckling 

refleks (menghisap) yaitu areola putting susu tertekan gusi bayi, lidah, 

dan langis-langit sehingga sinus laktiferus tertekan dan memancarkan 

ASI, Swallowing refleks (menelan) dimana ASI dimulut bayi mendesak 

otot didaerah mulut dan faring sehingga mengaktifkan refleks menelan 

dan mendorong ASI ke dalam lambung. 

11) Berat badan: sebaiknya tiap hari dipantau penurunan berat badan lebih 

dari 5% berat badan waktu lahir, menunjukan kekurangan cairan. (Siti 

Nurhasiyah Jamil et al., 2017). 
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C. Periode Transisi Bayi Baru Lahir/Neoatus 

Periode transisi bayi baru lahir dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu: 

1) Tahap periode pertama reaktivitas 

Merupakan periode yang berakhir kira-kira pada kisaran waktu 30 

menit setelah bayi lahir. Adapun karakteristik yang ditemukan berupa: 

a) Tanda-tanda vital yang dikenal berupa frekuensi nadi apical yang 

cepat dengan irama yang tidak teratur, frekuensi pernafasan 

mencapai 80 kali/menit, irama tidak teratur, ekspirasi mendengkur 

serta adanya retraksi. 

b) Fluktuasi warna kulit merah muda pucat sianosis belum ada 

pergerakan usus, dan bayi belum berkemih. 

c) Bayi masih dengan sedikit mucus, menangis kuat, reflex menghisap 

yang kuat 

d) Mata bayi terbuka lebih dari pada hari selanjutnya. 

Setelah mengetahui karakteristik bayi baru lahir pada periode 

pertama, asuhan yang biasa dilakukan yakni mengkaji dan memantau 

frekuensi jantung dan pernafasan bayi setiap 30 menit pada 4 jam 

pertama setelah kelahiran, menjaga bayi agar tetap hangat dengan 

penggunaan selimut di atas kepala dan menempatkan ibu dan bayi secara 

bersama-sama untuk memfasilitasi interaksi ibu dan bayi. 

2) Periode tidur 

Merupakan periode yang terjadi setelah periode pertama dan 

berakhir 2-4 jam. Beberapa karakteristik yang ditemukan pada periode 

tidur ini yakni: 
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a) Bayi dalam keadaan tidur, frekuensi jantung dan pernafasan 

menurun 

b) Kestabilan warna kulit, dengan adanya beberapa akrosianosis. 

c) Bisisng usus bisa terdengar 

Pada fase ini bayi tidak merespon terhadap stimulus eksternal, 

asuhan yang bisa diberikan orang tua yakni memeluk dan 

menggendongnya. 

3) Periode kedua reaktivitas 

Merupakan periode kedua reaktivitas yang berakhir sekitar 4-6 jam. 

Beberapa karakteristik yang ditemukan pada periode ini yakni: 

a) Bayi memiliki tingkat sensitivitas tinggi terhadap stimulus internal 

dan lingkungan. Kisaran frekuensi nadi apical dari 120 sampai 

160/menit dan dapat bervariasi mulai dari kisaran < 120 kali/menit 

hingga takikardi >160 kali/menit. Frekuensi pernapasanya 

berkisaran 30 sampai 60 kali/menit, dengan periode pernafasan yang 

lebih cepat, tetapi pernafasanya tetap stabil. 

b) Fluktuasi warna kulit dari warna merah jambu atau kebiruan ke 

sianosis ringan disertai dengan bercak-bercak. 

c) Bayi kerap kali berkemih dan mengeluarkan meconium selama 

periode ini. 

d) Peningkatan sekresi mucus dan bayi tersedak saat sekresi. 

e) Reflex menghisap sangat kuat dan bayi sangat aktif. 

Beberapa asuhan kebidanan yang bisa dilakukan yakni observasi 

bayi terhadap kemungkinan tersedak saat pengeluaran mucus, observasi 
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kemungkinan apnue dan stimulasi segera jika diperlukan (misal masase 

punggung bayi dan memiringkan bayi), dan mengkaji kebutuhan bayi 

untuk memberi ASI. (Febrianti & Aslina, 2019) 

D. Klasifikasi Bayi Baru Lahir/Neonatus 

Bayi baru lahir mencakup waktu dari bayi lahir sampai 28 hari. 

Klasifikasi bayi baru lahir adalah sebagai berikut: 

a) Kurang bulan (preterm): usia gestasi kurang dari 37 minggu 

b) Cukup bulan (atrm): usia gestasi 37-41 minggu 

c) Lebih bulan (post-term): lebih dari atau sama dengan usia gestasi 42 

minggu. 

d) Berat lahir rendah (low birth weight, LWB): < 2500 gram 

e) Berat lahir sangat rendah (very low birth weight, VLWB): <1500 gram 

f) Berat lahir yang ekstrem (extremely low birth weight, ELWB): <1000 

gram.(Nurbaeti et al., 2013) 

E. Perubahan fisiologi bayi baru lahir/neonatus 

Berbagai perubahan fisiologis yang komplesk terjadi pada bayi baru lahir 

karena suatu proses adaptasi kehidupan intrauterine menuju ekstra uterin. 

1. System pernafasan 

Masa yang paling kritis neonatus adalah ketika harus mengatasi 

resistensi paru pada saat pernapasan janin atau bayi pertama. Pada saat 

persalinan kepala bayi menyebabkan badan khususnya toraks berada di 

jalan lahir sehingga terjadi kompresi dan cairan yang terdapat dalam 

percabangan trakheobronkial keluar sebanyak 10-28 cc. Setelah torak lahir 

terjadi mekanisme balik yang menyebabkan terjadinya beberapa hal sebagai 

berikut yaitu: 
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a) Inspirasi pasif paru karena bebasnya toraks dari jalan lahir 

b) Perluasan permukaan paru yang mengakibatkan perubahan penting: 

pembuluh darah  kapiler paru makin  terbuka  untuk  persiapan  

pertukaran  oksigen dan karbondioksida, surfaktan menyebar sehingga 

memudahkan untuk menggelembungnya alveoli, resistensi pembuluh 

darah paru makin menurun sehingga dapat meningkatkan aliran darah 

menuju paru, pelebaran toraks secara pasif yang cukup tinggi untuk 

menggelembungkan seluruh alveoli yang memerlukan tekanan sekitar 

25 mm air. 

c) Saat toraks bebas dan terjadi inspirasi pasif selanjutnya terjadi dengan 

ekspirasi yang berlangsung lebih panjang untuk meningkatkan 

pengeluaran lendir. 

Diketahui pula bahwa intrauteri, alveoli terbuka dan diisi oleh cairan 

yang akan dikeluarkan saat toraks masuk jalan lahir. Sekalipun ekspirasi 

lebih panjang dari inspirasi, tidak selurh cairan dapat keluar dari dalam paru. 

Cairan lendir dikeluarka dengan mekanisme berikut yaitu perasan dinding 

toraks, sekresi menurun, dan resorbsi oleh jaringan paru melalui pembuluh 

limfe (Yulizawati et al., 2017) 

2. Sistem Kardiovaskular 

Terdapat perbedaan prinsip antara sirkulasi janin dan bayi karena paru 

mulai berkurang dan sirkulasi tali pusat putus. Perubahan ini menyebabkan 

berbagai bentuk perubahan hemodinamik yang dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 
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a) Darah vena umbilikalis mempunyai tekanan 30-35 mmHg dengan 

saturasi oksigen sebesar 80-90% karena hemoglobin janin mempunayi 

afinitas yang tinggi terhadap oksigen. 

b) Darah dari vena cava inferior yang kaya oksigen dan nutrisi langsung 

masuk oramen ovale dari atrium kanan menuju atrium kiri. Atrium 

kanan menerima aliran darah yang berasal dari vena pulmonalis. 

c) Aliran darah dari vena cava superior yang berasal dari sirkulasi darah 

ekstremitas bagian atas, otak, dan jantung, akan langsung masuk atrium 

kanan dan selanjutnya langsung menuju ventrikel kanan. 

d) Curah jantung janin pada saat mendekati aterm adalah sekitar 450 

cc/kg/menit dari kedua ventrikel jantung janin. 

e) Aliran dari ventrikel kiri dengan tekanan 25-28 mmHg dengan saturasi 

60% sksn menuju ke arteri koroner jantung, eketremitas bagian atas, dan 

10% menuju aorta desenden. 

f) Aliran dari ventrikel kanan, dengan tekanan oksigen 20-23 mmHg 

dengan saturasi 55% akan menujuk ke aorta desenden yang selanjutnya 

menuju ke sirkulasi abdomen dan ekstremitas bagian bawah. 

Pada saat lahir terjadi pengembangan alveoli paru sehingga tahanan 

pembuluh darah paru semakin menurun karena: 

a) Endothelium relaxing factor menyebabkan relaksasi pembuluh  darah  

dan menurunkan tahanan pembuluh darah paru. 

b) Pembuluh darah paru melebar sehingga tahanan pembuluh darah makin 

menurun. 
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Dampak hemodinamik dari berkembangnya paru bayi adalah aliran 

darah menuju paru dari ventrikel kanan bertambah sehingga tekanan darah 

pada atrium kanan menurun karena tersedot oleh ventrikel kanan yang 

akhirnya mengakibatkan tekanan darah pada atrium kiri meningkat dan 

menutup foramen ovale, shunt aliran darah atrium kanan kekiri masih dapat 

dijumpai selama 12 jam dan total menghilang pada hari ke 7-12 (Yulizawati 

et al., 2017) 

3. Pengaturan Suhu 

Bayi kehilangan panas melalui empat cara, yaitu: 

a) Konveksi 

Pendinginan melaui aliran udara di sekitar bayi. Suhu udara di 

kamar bersalin tidak boleh kurang dari 20 C dan sebaiknya tidak 

berangin. Tidak boleh ada pintu dan jendela yang terbka. Kipas angin 

dan AC yang kuat harus cukup jauh dari area resusitasi. Troli resusitasi 

harus mempunyai sisi untuk meminimalkan konveksi ke udara sekitar 

bayi. 

b) Evaporasi 

Kehilangan panas melalui penguapan air pada kulit bayi yang 

basah. Bayi baru lahiryang dalam keadaan basah kehilangan panas 

dengan cepat melalui cara ini. Karena itu, bayi harus dikeringkan 

seluruhnya, termasuk kepala dan rambut, sesegera mungkin setelah 

dilahirkan. 

c) Radiasi 

Melalui benda padat dekat bayi yang tidak berkontak secara 

langsung dengan kulit bayi. Panas dapat hilang secara radiasi ke benda 
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padat yang terdekat, misalnya jendela pada musim dingin. Karena itu , 

bayi harus diselimuti, termasuk kpalanya, idealnya dengan handuk 

hangat. 

d) Konduksi 

Kehilangan panas tubuh melalui kontak langsung antara tubuh 

bayi dengan permukaan yang dingin. Meja, tempat tidur, atau timbangan 

yang temperaturnya lebih rendah dari tubuh bayi akan menyerap panas 

tubuh bayi melalui mekanisme konduksi apabila bayi diletakan diatas 

benda-benda tersebut (Nurbaeti et al., 2013). 

4. Ginjal  

Beban kerja ginjal dimulai saat bayi lahir hingga masukan cairan 

meningkat, mungkin air kemih akan tampak keruh termasuk  berwarna  

merah  muda.  Hal  ini  disebabkan  oleh kadar ureum yang tidak banyak 

berarti. 

Sistem imunitas bayi belum matang,  sehingga menyebabkan neonatus 

rentan terhadap berbagai infeksi dan  alergi. Oleh karena itu, pencegahan 

terhadap mikroba dan deteksi dini infeksi menjadi sangat penting. 

Kekebalan alami dari struktur kekebalan tubuh yang mencegah infeksi. Jika 

bayi disusui ASI terutama kolostrum memberi bayi kekebalan  pasif  dalam  

bentuk  laktobaksilus  bifidus, laktoferin, lisozim dan sekresi Ig A.(Siti 

Nurhasiyah Jamil et al., 2017) 

5. Sistem pencernaan 

Secara struktur sudah lengkap tapi belum sempurna, mukosa mulut 

lembab dan pink. Lapisan keratin berwarna pink, kapasitas lambung sekitar 

15-30 ml, feses pertama berwarna hijau kehitaman. Usus halus mampu 
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melakukan peristaltic pada usia gestasi 11 minggu. Usia 16 minggu janin 

dapat menelan. Bayi baru lahir cukup bulan mampu menelan, mencerna, 

metabolisme dan mengabsorpsi protein dan karbohidrat sederhana, serta 

mengelmusi lemak. Bayi baru lahir dengan hidrasi adekuat membrane 

mukosa mulutnya lembab dan berwarna merah muda (Nurbaeti et al., 2013) 

Usus halus mampu 

6. Sistem hepatica 

Hati bayi mendapat perfungsi darah dalam jumlah yang lebih banyak 

juga. Hati dapat mengubah glukosa menjadi glikogen secara efisien seperti 

hati orang dewasa, tetapi enzim masih imatur. Fungsi terpenting pada hati 

bayi kemampuan konjugasi bilirubin, akibatnya dapat terjadi icterus 

fisiologis dalam waktu 6 hari setelah bayi lahir. Glikogen yang tersimpan 

dalam hari disiapkan 8 minggu terakhir kehidupan intrauterine. Glikogen 

dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan energy kehidupan pertama bayi. 

7. Sistem imun 

Sistem imunitas bayi belum matang,  sehingga menyebabkan neonatus 

rentan terhadap berbagai infeksi dan  alergi. Oleh karena itu, pencegahan 

terhadap mikroba dan deteksi dini infeksi menjadi sangat penting. 

Kekebalan alami dari struktur kekebalan tubuh yang mencegah infeksi. 

Jika bayi disusui ASI terutama kolostrum memberi bayi kekebalan  pasif  

dalam  bentuk  laktobaksilus  bifidus, laktoferin, lisozim dan sekresi Ig A 

(Siti Nurhasiyah Jamil et al., 2017) 

8. Sistem neuromuscular 

Perkembangan neurologi bayi baru lahir mengalami pertumbuhan cepat 

sesuai usia gestasi. Pertumbuhan otak setelah lahir mengikuti pola 
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pertumbuhan cepat, yang dapat diprediksi selama periode bayi sampai awal 

masa kanak-kanak. Pada akhir tahun pertama, pertumbuhan sereblum, yang 

dimulai pada usia kehamilan sekitar 30 minggu berakhir. Otak memerlukan 

glukosa sebagai sumber energy dan suplai oksigen dalam jumlah besar 

untuk proses metabolisme yang adekuat.(Nurbaeti et al., 2013). 

F. Kebutuhan Dasar Bayi Baru Lahir/Neonatus 

1. Kebutuhan Asih (Psikologi) 

a. Pengertian Asih 

1) Asih merupakan  kebutuhan terhadap emosi 

2) Asih merupakan  ikatan yang serasi dan selaras antara ibu dan 

anak 

3) Diperlukan pada tahun pertama kehidupan  sejak dalam 

kandungan  untuk menjamin mantapnya tumbuh kembang fisik, 

mental dan psikososial anak 

4) Asihmerupakan bagaimana mempercayakan dan  mengasihi  

untuk  memberikan  rasa aman kepada anak. Lebih kepada ikatan 

emosional yang terjadi antara anak dan orang tua. Kadang selalu 

bertindak selaku teman dan kadang juga orang tua yang 

protektif. 

5) Kelembutan dan kasih sayang adalah kunci untuk  mendapatkan 

hati  anak  sehingga mereka  tidak  segan  untuk  bercerita.   

Meluangkan  waktu  bersama   untuk  bermain, berjalan-jalan, 

dan menikmati waktu hanya berdua saja. 
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b. Macam-macam kebutuhan asih 

a) Kasih sayang orang tua. 

Kasih sayang merupakan  sebuah  perwujudan  kebutuhan 

asih yang dapat  memberikan ketenteraman secara psikologis 

pada anak. Anak berusaha  mendapatkan cinta, kasih sayang, dan 

perhatian  dari orang tuanya.  Sumber cinta dan kasih sayang dari 

seorang  bayi adalah orang  tuanya  terutama pada  ibu melalui  

komunikasi dari  kata-kata  yang diucapkan  dan perlakuan ibu 

pada anaknya. Terpenuhinya kebutuhan kasih sayang akan 

membuat perasaan anak bahagia,  tenteram, dan aman.  

Terpenuhinya kebutuhan kasih sayang juga tercermin dari 

hubungan yang terjalin dengan baik antara orang tua, keluarga, 

dan lingkungan sekitar. 

b) Menciptakan rasa aman dan nyaman, anak merasa dilindungi 

Seorang anak akan merasa diterima oleh orangtuanya  

apabila ia merasa bahwa kepentingannya diperhatikan serta   

merasa ada hubungan yang erat antara anak dan keluarganya. 

Faktor lingkungan menyebabkan anak mengalami 

perubahan-perubahanyang dapat membuat anak merasa   

terancam.  Anak   yang sedang berada  pada   kondisi  terancam 

mengalami ketidakpastian dan ketidakjelasan, sehingga anak 

membutuhkan dukungan dari orang tua yang dapat   mengurangi 

rasa takut yang dihadapi anak. Rasa aman dan nyaman dapat 

terwujud dengan kehangatan dan rasa cinta dari orang  tua,  

sertakestabilan keluarga dalam mengendalikan  stres.  
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Kebutuhan rasa aman dan nyaman juga ditunjukkan dengan  

penerimaan anak oleh orang tua,  pemenuhan segala kebutuhan 

anak, anak selalu diperhatikan, didukung dengan hubungan yang 

baik dalam sebuah keluarga 

c) Harga diri 

Setiap anak ingin merasa bahwa ia mempunyai tempat  

dalam keluarganya, keinginannya diperhatikan, apa yang  

dikatannya ingin  didengar orang  tua serta tidak diacuhkan.  

Bayi dan anak memiliki kebutuhan harga  diri dan ingin merasa  

dihargai. Anak selalu ingin merasa dihargai dalam tingkah 

lakunya. Anak merasa berbeda  dengan orang lain disekitarnya, 

sehingga anak juga butuh dihargai. Anak selalu ingin mendapat 

tempat dihati keluarganya dan selalu ingin diperhatikan oleh 

orang-orang disekelilingnya 

d) Mandiri 

Kemandirian  merupakan kemampuan untuk berusaha dan 

berupaya dengan diri sendiri. Kemandirian juga dapat diartikan 

sebagai sebuah kemampuan ntuk memikirkan, merasakan, dan 

melakukan sesuatu sendiri dan tidak  bergantung  pada  orang 

lain. Kemandirian terdiri dari aspek intelektual (kemauan 

seseorang untuk berpikir dan menyelesaikan masalahnya   

sendiri),  aspeksosial (kemauan untuk membina hubungan 

dengan orang lain disekitarnya), aspek emosi (kemauan 

mengelola emosinya sendiri), aspek ekonomi (kemauan untuk 

mengelola kebutuhan ekonominya). Salah satu bentuk 
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kemandirian yang telah  ditunjukkan  anak adalah  kemauan  

anak untukmengeksplorasi  lingkungan sejak bayi.  

Kemandirian anak sebagian  besar  dipengaruhi  oleh  peran  

pola  asuhdan  lingkungan sekitarnya, bukan pengaruh  faktor 

genetis. Anak yangmandiri memiliki ciri khas diantaranya anak 

lebih senang memecahkan masalahnya sendiri daripada 

mengkhawatirkan masalahnya, tidak takutmengambil risiko atas 

keputusannya, percaya terhadap pemikiran sendirisehingga anak 

tidak banyak meminta bantuan pada orang lain, memilikikontrol 

pada dirinya sendiri. 

e) Dibantu, didorong atau dimotivasi 

Anak memerlukan dorongan dari orang disekitarnya apabila 

anak tidak mampu menghadapi masalah/situasi kurang   

menyenangkan. Dorongan yang diberikan bukan seutuhnya  

namun berupa  langkah yang dapat diambil memberi semangat  

bahwa dia dahulu dapat mengatasi dengan baik dan sebagainya. 

Dukungan dan dorongan  yang diberikan oleh orang  tua  dengan  

melakukan  stimulasi pada  anak untuk  melalui tahap  

perkembangannya dengan optimal. Orang tua yang dapat 

memberikan  dukungan pada anak akan membentuk anak yang 

memiliki kepercayaan diri. 

f) Kebutuhan akan kesuksesan 

Setiap anak ingin merasa bahwa apa yang diharapkan 

daripadanya dapat dilakukannya, dan  merasa  sukses mencapai  

sesuatu  yang diinginkan orang  tua.  Janganlah anak dipaksa 
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melakukan sesuatu diluar kemampuannya. Kesuksesan   

kemungkinan    dapat    terjadi kegagalan, jika kegagalan terjadi  

berulang  anak akan merasa  kecewa dan akhirnya merasa 

kehilangan  kepercayaan   dirinya.  Anak  akan  merasa   rendah   

diri dari pergaulan dengan teman-temannya. Anak yang 

mendapat dorongan akan mempunyai semangat  untuk 

menghadapi situasi atau masalah. 

g) Kebutuhan mendapat kesempatan dan pengalaman 

Anak-anak  membutuhkan  dorongan orang tua dan orang-

orang di sekelilingnya dengan memberikan kesempatan dan 

pengalaman dalam mengembangkan sifat bawaannya. Orang  tua 

juga perlu memberikan kesempatan untuk anak mengeksplorasi 

lingkungannya. Orang tua harus belajar  mengetahui batasan 

tertentu untuk  membiarkan anak, sehingga anak memiliki 

kesempatan mengembangkan kreatifitasnya  dan tidak selalu 

dilarang oleh orang tuanya 

h) Rasa memiliki 

Kebutuhan anak akan rasa memiliki sesuatu (betapapun 

kecilnya) harus diperhatikan. Semua benda  miliknya yang 

dianggap berharga  harus dapat  dimiliki sendiri (bagi orang tua 

barang-barang  tersebut tidak berharga sama sekali). Orang tua  

harus dapat memberikan rasa memiliki pada anak. Pengahargaan 

orang tua pada benda milik anak sangat diperlukan anak. Bayi 

dan anak memiliki kebutuhan rasa  memiliki seperti halnya pada 

orang dewasa. Anak merasa segala sesuatu yang telah 
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dimilikinyaharus dijaga agar tidak diambil oleh orang lain. 

Rasamemiliki membuat individu untuk menggabungkan  diri 

dengan orang laindan dapat diterima oleh orang lain. 

Ikatan ibu anak yang erat, mesra, selaras, seawal dan 

sepermanen mungkin sangatlah penting karena: 

1) Turut menentukan perilaku anak di kemudian hari 

2) Merangsang perkembangan otak anak 

3) Merangsang perhatian  anak kepada dunia luar 

Pemenuhan kebutuhan emosi (Asih) ini dapat  dilakukan 

sedini mungkin, yaitu dengan mendekapnya bayi pada   ibunya 

sesegera mungkin setelah   lahir.   Keadaan  ini  akan 

menimbulkan  kontak  fisis (kontak kulit) dan  psikis (kontak 

mata) sedini mungkin. Bahkan dimasa prenatal pun kebutuhan 

emosi anak (janin) seharusnya sudah harus dipenuhi yaitu 

dengan mengupayakan agar kehamilannya merupakan 

kehamilan yang diinginkan, sewaktu hamil ibu mengajak 

bicara dengan bayi yang dikandungnya (Setiyani et al., 2016). 

2. Kebutuhan asah (kebutuhan akan stimulasi mental) 

a. Pengertian kebutuhan Asah 

1) Asah atas stimulasi adalah adanya perangsangan dari  

lingkungan  luar  anak,  yang berupa latihan atau bermain. 

2) Stimulasi  merupakan kebutuhan  yang  sangat penting untuk 

pertumbuhan  dan perkembangan anak. Anak yang banyak 

mendapatkan stimulasi yang terarah  akan cepat berkembang  
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dibandingkan dengan anak yang kurang mendapatkan stimulasi. 

Pemberian stimulasi ini sudah  dapat  dilakukan sejak masa  

kehamilan, dan juga setelah lahir dengan cara menyusui anak 

sedini mungkin. 

3) Asah merupakan  proses pembelajaran bagi anak, agar anak 

tumbuh  dan berkembang menjadi anak yang cerdas ceria dan 

berakhlak mulia, maka periode yang menentukan sebagai masa 

keemasan (golden period), jendela kesempatan (window of 

opportunity) dan  masa  krisis (critical period)  yang  mungkin  

tidak  terulang.  Anak  terutama bayi merupakan  kelompok yang 

rentan  terhadap masalah kesehatan dan tindak kekerasan yang 

meliputi perlakukan salah (abuse), eksploitasi, penculikan dan 

perdagangan bayi. Upaya pelayanan kesehatan yang 

diselenggarakan selama ini lebih menekankan  pada upaya 

pelayanan kesehatan semata,  belum terorientasi pada upaya 

perlindungan yang menyeluruh. 

merupakan  kebutuhan untuk perkembangan mental psikososial 

anak yang dapat dilakukan dengan  pendidikan dan pelatihan. Anak 

perlu distimulasi sejak  dini untuk mengembangkan sedini mungkin 

kemampuan sensorik, motorik, emosi-sosial, bicara, kognitif, 

kemandirian, kreativitas, kepemimpinan, moral dan spiritual anak. 

b. Dasar Perlunya  Stimulasi  Dini 

1) Milyaran sel otak dibentuk sejak anak di dalam kandungan usia 

6 bulan dan belum ada hubungan antar sel-sel otak (sinaps) 
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2) Orang tua perlu merangsang hubungan antar sel-sel otak 

3) Bila ada rangsangan akan terbentuk hubungan-hubungan baru 

(sinaps) 

4) Semakin sering dirangsang akan makin kuat hubungan antar sel-

sel otak 

5) Semakin banyak variasi maka hubungan antar se-sel otak 

semakin kompleks/luas 

6) Merangsang otak  kiri dan  kanan  secara  seimbang  untuk  

mengembangkan multipel inteligen dan kecerdasan  yang lebih 

luas dan tinggi. Stimulasi mental secara dini akan 

mengembangkan mental-psikososial   anak  seperti: kecerdasan,   

budi  luhur,  moral, agama dan etika, kepribadian 

7) Keterampilan berbahasa, kemandirian, kreativitas, produktifitas, 

dan seterusnya 

8) Orang tua perlu menganut pola asuh demokratik,   

mengembangkan kecerdasan emosional, kemandirian,  

kreativitas, kerjasama, kepemimpinan dan moral-spiritual anak.  

Selain distimulasi,  anak  juga  perlu  mendapatkan kegiatan  

SDIDTK lain yaitu deteksi dini (skrining) adanya 

kelainan/penyimpangan tumbuh  kembang,  intervensi dini dan 

rujukan dini bila diperlukan. Orang tua harus mengetahui 

maksud dan tujuan permainan sebelum permainan itu   diberikan 

kepada anak. Fungsi dari bermain diantaranya  adalahmembantu 

perkembangan motorik dan sensorik anak, membantu 
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perkembangan kognitif anak, meningkatkan kemampuan  

sosisalisasi anak, dan meningkatkankreativitas. 

Agar dapat bermain diperlukan tersedianya  alat edukatif dan 

kreatif yang layak, sesuai dengan kematangan mental anak. 

Stimulasi mental ini diperlukan sedini mungkin, terutama sampai 4-

5 tahun pertama kelahiran. Hal ini dilakukan dengan berbicara 

dengan anak dalam kandungan   serta   mendengarkan  jenis  musik  

klasik yang  protoritmenya  sesuai  dengan protoritme anak (janin) 

serta merangsang  belahan otak kanan. Setelah lahir stimulasi mental 

sudah diberikan dengan sedini mungkin dengan  menetekkan bayi 

pada ibunya tindakan asah yang akan menyempurnakan reflek 

menghisap, menelan  dan menemukan puting susu. Karena asah  ini 

diperlukan  sedinimungkin sampai  4-5 tahun  maka periode  ini 

merupakan tahun keemasan. 

c. Asal-Usul Asah (Pendidikan) 

1) Pendidikan informal (di rumah, dalam keluarga) 

2) Pendidikan formal : SD, SMP, SMU, PT dan lain-lain 

3) Pendidikan   nonformal   (pendidikan   ketiga),   di  masyarakat,   

kelompok   pengajian, sekolah mingu, pramuka, dan lain-lain 

(Setiyani et al., 2016). 

G. Tanda Bahaya Bayi Baru Lahir/Neonatus 

Jika ditemukan 1 (satu) atau lebih tanda bahaya dibawah ini, bayi segera 

dibawa ke fasilitas kesehatan. 

1. Tidak mau menyusu 
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2. Kejang-kejang  

3. Lemah  

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

dinding dada bagian bawah kedalam 

5. Bayi metintih atau menangis terus menerus  

6. Tali pusat kemerahan sampai dinding perut, berbau  atau bernanah 

7. Demam/panas tinggi 

8. Mata bayi bernanah 

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

10. Kulit dan mata bayi kuning  

11. Tinja bayi saat buang air besar berwarna pucat. (Kementrian Kesehatan, 

2016) 

H. Penyuluhan sebelum bayi baru lahir/neonatus pulang 

1. Perawatan tali pusat 

2. Pemberian ASI 

3. Jaga kehangatan bayi 

4. Tanda-tanda bahaya 

5. Imunisasi 

6. Perawatan harian atau rutin 

7. pencegahan infeksi dan kecelakaan(Siti Nurhasiyah Jamil et al., 2017). 

I. Kunjungan neonatal 

Pelayanan kesehatan neonatus adalah pelayanan kesehatan sesuai 

standar yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang kompeten kepada 

neonatus sedikitnya 3 kali, selama periode 0 sampai dengan 28 hari setelah 

lahir, baik difasilitas kesehatan maupun melalui kunjungan rumah. 
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Pelaksanaan pelayanan kesehatan neonatus: 

1. Kunjungan neonatal ke-1 (KN 1) dilakukan pada kurun waktu 6-48 jam 

setelah lahir. Hal yang dilaksanakan: 

a) Jaga kehangatan tubuh bayi 

b) Berikan ASI ekslusif  

c) Rawabt tali pusat 

2. Kunjungan neonatal ke-2 (KN 2) dilakukan pada kurun waktu hari ke-3 

sampai dengan ke-7 setelah lahir.  

a) Jaga kehangatan tubuh bayi 

b) Berikan ASI ekslusif 

c) Cegah infeksi 

d) Rawat tali pusat 

3. Kunjungan neonatal ke-3 (KN 3) dilakukan pada kurun waktu hari ke-8 

sampai dengan hari ke-28 setelah lahir. 

a) Periksa ada/tidak tanda bahaya dan atau gejala sakit 

b) Lakukan: 

1) Jaga kesehatan tubuh  

2) Beri ASI eksklusif 

3) Rawat tali pusat 

Kunjungan neonatal bertujuan untuk meningkatkan akses 

neonatus terhadap pelayanan kesehatan dasar, mengetahui sedini 

mingkin bila terdapat kelainan masalah kesehatan pada neonatus. 

Reseiko terbesar kematian neonatus terjadi pada 24 jam pertama 

kehidupan, minggu pertama dalam bulan pertama kehidupanya. 
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Sehingga jika bayi lahir difasilitas kesehatan sangat dianjurkan 

untuk tetap tinggal difasilitas kesehatan selama 24 jam pertama.  

Pelayanan kesehatan neonatasl dasar dilakukan secara 

komprehensif dengan melakukan pemeriksaan dan perawatan Bayi 

Baru Lahir dan pemeriksaan menggunakan pendekatan Manajemen 

Terpadu Bayi Muda (MTBM) (Walyani, 2018). 

J. Jadwal Kunjungan Imunisasi 

Pemberian imunisasi disesuaikan dengan usia anak. Untuk imunisasi 

dasar lengkap, bayi berusia kurang dari 24 jam diberikan imunisasi Hepatitis 

B (HB-0), usia 1 bulan diberikan (BCG dan Polio 1), usia 2 bulan diberikan 

(DPT-HB-Hib 1 dan Polio 2), usia 3 bulan diberikan (DPT-HB-Hib 2 dan 

Polio 3), usia 4 bulan diberikan (DPT-HB-Hib 3, Polio 4 dan IPV atau Polio 

suntik), dan usia 9 bulan diberikan (Campak atau MR). Untuk imunisasi 

lanjutan, bayi bawah dua tahun (Baduta) usia 18 bulan diberikan imunisasi 

(DPT-HB-Hib dan Campak/MR), kelas 1 SD/madrasah/sederajat diberikan 

(DT dan Campak/MR), kelas 2 dan 5 SD/madrasah/sederajat diberikan. 

Berikut adalah beberapa manfaat dari imunisasi: 

1. Vaksin Hepatitis B (HB) diberikan untuk mencegah penyakit Hepatitis 

B yang dapat menyebabkan pengerasan hati yang berujung pada 

kegagalan fungsi hati dan kanker hati.  

2. Imunisasi BCG diberikan guna mencegah penyakit tuberkulosis. 

3. Imunisasi Polio tetes diberikan 4 kali pada usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan 

dan 4 bulan untuk mencegah lumpuh layu.  
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4. Imunisasi polio suntik pun diberikan 1 kali pada usia 4 bulan agar 

kekebalan yang terbentuk semakin sempurna.  

5. Imunisasi Campak diberikan untuk mencegah penyakit campak yang 

dapat mengakibatkan radang paru berat (pneumonia), diare atau 

menyerang otak.  

6. Imunisasi MR diberikan untuk mencegah penyakit campak sekaligus 

rubella.  

7. Rubella pada anak merupakan penyakit ringan, namun apabila menular 

ke ibu hamil, terutama pada periode awal kehamilannya, dapat berakibat 

pada keguguran atau bayi yang dilahirkan menderita cacat bawaan, 

seperti tuli, katarak, dan gangguan jantung bawaan. 

8. Vaksin DPT-HB-HIB diberikan guna mencegah 6 penyakit, yakni 

Difteri, Pertusis, Tetanus, Hepatitis B, serta Pneumonia (radang paru) 

dan Meningitis (radang selaput otak) yang disebabkan infeksi kuman 

Hib (Kementrian Kesehatan, 2015). 

2.1.5 Konsep Dasar Keluarga Berencana (KB)  

A. Pengertian Keluarga Berencana 

Kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan.  

Upaya ini dapat bersifat sementara maupun bersifat permanen dan upaya 

ini dapat dilakukan dengan menggunakan cara, alat atau obat-obatan 

(Proverawati et al., 2010). 

Keluarga berencana adalah usaha untuk mengukur jumlah  dan  jarak  

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

beberapa cara atau alternatif untuk mencegah ataupun menunda kehamilan. 
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Cara-cara tersebut termasuk kontrasepsi atau penceghan kehamilan dan 

perencanaan keluarga (Jitowiyono & Rouf, 2019). 

B. Macam-macam Metode KB 

1. Metode Amenore Laktasi (MAL) 

Kontrasepsi yang mengandalkan pemberian Air Susu Ibu (ASI) 

secara eksklusif, artinya hanya diberikan ASI tanpa tambahan makanan 

atau minuman apa pun lainnya. 

2. Metode keluarga Berencana Alamiah (KBA) 

Teknik pantang berkala. Senggama dihindari pada masa subur 

yaitu dekat dengan pertengahan siklus haid atau terdapat tanda-tanda 

adanya kesuburan yaitu keluarnya lendir encer dari liang vagina. 

3. Senggama Terputus 

Metode keluarga berencana tradisional, di mana pria 

mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari vagina sebelum pria 

mencapai ejakulasi. 

4. Kondom 

Selubung/sarung karet yang dapat terbuat dari berbagai bahan 

diantaranya lateks (karet), plastik (vinili) atau bahkan alami (produksi 

hewani) yang dipasang pada penis saat berhubungan seksual. 

5. Diafragma 

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

diinsersikan ke dalam vagina sebelum berhubungan seksual dan 

menutup serviks. Cara kerja kontrasepsi ini adalah menahan sperma 

agar tidak mendapatkan akses mencapai salura alat reproduksi bagian 

atas (uterus dan tuba falopii) dan sebagai alat tempat spermisida. 
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6. Spermisida 

Bahan kimia (biasanya nonoksinol-9) digunakan untuk 

menonaktifkan atau membunuh sperma. Dikemas dalam bentuk: 

aerosol (busa), tablet vaginal, supositoria atau dissolvable film dan 

krim. Cara kerjanya adalah menyebabkan sel membran sperma 

terpecah, memper- lambat  pergerakan  sperma,  dan  menurunkan 

kemampuan pembuahan sel telur. 

7. Kontrasepsi kombinasi  (hormon estrogen dan Progesteron) 

a) Pil Kombinasi 

Efektif dan harus diminum setiap hari. Pada bulan- bulan 

pertama efek samping berupa mual dan perdarahan bercak yang 

tidak berbahaya dan segera akan hilang. Efek samping serius jarang 

terjadi dan dapat mulai minum setiap saat bila yakin sedang tidak 

hamil.Dapat dipakai sebagai kontrasepsi darurat. 

b) Suntikan Kombinasi 

Jenis suntikan kombinasi adalah 25 mg Depo 

Medroksiprogesteron Asetat dan 5 mg Estradiol Sipionat yang 

diberikan injeksi IM sebulan sekali (Cyclofem) dan 50 mg 

Neretrindon Enantat dan 5 mg Estradiol Valerat yang diberikan 

injeksi IM sebulan sekali. Cara kerjan dari suntian kombinasi 

adalah menekan ovulasi, membuat lendir serviks menjadi kental 

sehingga penetrasi sperma terganggu, perubahan pada 

endometrium (atrofi) sehingga implantasi terganggu dan 

menghambat transportasi gamet oleh tuba. 

8. Kontrasepsi suntikan progestin 
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Sangat efektif dan aman. Dapat dipakai oleh semua perempuan  

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

4 bulan. Cocok untuk masa laktasi karena tidak menekan produksi ASI. 

Cara kerja suntikan progestin ini adalah mencegah ovulasi, 

mengentalkan lendir serviks sehingga menurunkan kemampuan 

penetrasi sperma, menjadikan selaput lendir rahim tipis dan atrofi dan 

menghambat transportasi gamet oleh tuba. 

9. Kontrasepsi pil Progestin 

Alat kontrasepsi ini cocok untuk ibu menyusui yang ingin 

memakai pil KB. Sangat efektif pada masa laktasi. Dosis rendah dan 

tidak menurunkan produksi ASI. 

10. Kontrasepsi implant 

Efektif 5 tahun untuk Norplant dan penggunnya nyaman. Dapat 

dipakai oleh semua ibu dalam usia reproduktif. Selain itu kesuburan 

segera kembali setelah implant dicabut. 

11. AKDR dengan Progestin 

Jenis AKDR yang mengandung hormon steroid adalah 

Prigestase yang mengandung progesteron dan mirena yang 

mengandung Levonorgestrel. Cara kerja kontra- sepsi ini adalah 

dengan mencegah terjadinya pembuahan dengan mengeblok 

bersatunya ovum dengan sperma. Mengurangi jumlah sperma yang 

mencapai tuba falopii dan menginaktifkan sperma. 

12. AKDR 

Sangat efektif reversibel dan berjangka panjang (dapat sampai 

10 tahun: CuT-380A). Cara kerja kontrasepsi ini adalah menghambat 
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sperma untuk masuk ke tuba falopii dan memepengaruhi fertilitas 

sebelum ovum mencapai kavum uteri. 

13. Kontrasepsi mantap  

a. Tubektomi 

Prosedur bedah untuk menghentikan fertilisasi seorang 

perempuan dengan mengoklusi tuba falopii (mengikat dan 

memotong atau memasang cincin) sehingga sperma tidak dapat 

bertemu dengan ovum. 

b. Vasektomi 

Prosedur klinik untuk menghentikan kapasitas reproduksi 

pria dengan jalan melakukan oklusi vasa deferensia sehingga 

alur transportasi sperma terhambat dan proses fertilisasi 

(penyatuan dengan ovum) tidak terjadi. (Jitowiyono & Rouf, 

2019). 

2.2 Konsep Dasar Asuhan Kebidanan 

2.2.1 Konsep Dasar Asuhan Kebidanan Kehamilan 

1. Pengkajian Data 

1) Data Subjektif 

Data subjektif, berupa data fokus yang dibutuhkan untuk menilai keadaan ibu 

sesuai dengan kondisinya. Jenis data yang dikumpulkan adalah: 

1) Biodata 

Mengumpulkan semua data yang di butunkan untuk menilai keadaan klien 

secara keseluruaan yang terdiri dari data ibu dan suami meliputi: 



281 
 

 
 

a) Nama ibu dan suami. Untuk dapat mengenai atau memanggil nama ibu 

dan untuk mencegah kekeliruan bila ada nama yang sama. 

b) Umur. Dalam kurun waktu reproduksi sehat, dikenal bahwa usia aman 

untuk kehamilan dan persalinan adalah 20-30 tahun. 

c) Suku/bangsa. Untuk   rnengetahui   kondisi   social budaya ibu yang 

memengaruhi perilaku kesehatan. 

d) Agama. Dalam hal ini berhubungan dengan perawatan penderita yang 

berkaitan dengan ketentuan agama. Antara lain dalam keadaan yang 

gawat ketika memberi pertolongan dan perawatan dapat diketahui 

dengan siapa harus berhubungan, misalnya agama Islam memanggil 

ustad dan sebagainya. 

e) Pendidikan. Untuk mengetahui tingkat intelektual, tingkat pendidikan 

memengaruhi sikap perilaku kesehatan seseorang. 

f) Pekerjaan. Hal  ini  untuk mengetahui  taraf  hidup dan sosial ekonomi 

agar nasihat kita sesuai. Pekerjaan ibu perlu diketahui untuk 

mengetahui apakah ada pengaruh pada kehamilan seperti bekerja di 

pabrik rokok, percetakan, dan lain-lain. 

g) Alamat.Untuk mengetahui ibu tinggal di mana, menjaga kemungkinan 

bila ada ibu yang namanya bersamaan. Ditanyakan alamatnya, agar 

dapat dipastikan ibu yang mana hendak ditolong itu. Alamat juga 

diperlukan bila mengadakan kunjungan kepada penderita. (Febrianti & 

Aslina, 2019). 
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2) Keluhan Utama 

Apakah alasan kunjungan ini karena ada keluhan atau hanya untuk 

memeriksa kehamilannya. Keluhan utama yang sering terjadi pada ibu 

hamil trimester III. Di antaranya : 

a) Suhu badan meningkat 

Perubahan metabolisme tubuh pada trimester ketiga ini masih 

berlanjut.Perubahan ini merupakan upaya penyesuaian yang dilakukan 

tubuh agar bisa mendukung bayi yang semakin membesar. Perubahan 

ini menyebabkan naiknya suhu tubuh (Sibogariang, Pusmatika, et al., 

2010). 

b) Sering Kencing 

Akibat Ureter yang semakin membesar, tonus otot saluran kemih 

menurun akibat pengaruh estrogen dan progesterone.  Kencing lebih 

sering (poliuria), laju filtrasi meningkat hingga 60-70%. Dinding 

saluran kemih bisa tertekan oleh perbesaran uterus, menyebabkan 

hidroureter dan mungkin hidronefrosis sementara. Kadar kreatinin, 

urea dan asam urat dalam darah mungkin menurun, namun ini dianggap 

normal(Asrinah et al., 2010). 

c) Sulit tidur 

Ada beberapa faktor yang bisa membuat ibu hamil sulit tidur 

memasuki trimester tiga. Yang pertama jelas  karena  perut  yang  

semakin  membesar sehingga sulit mencari posisi tidur yang nyaman. 

Selanjutnya gerakan bayi yang semakin lincah dan tertekannya 

kandung kemih, memaksa untuk mengambil posisi miring di saat tidur, 
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dan mengganjal kaki yang di atas agar rileks dan tidak menekan kaki 

yang bawah (Sibogariang, E., et al., 2010). 

d) Kram pada kaki 

Kram kaki sering dialami pada trimester kedua dan ketiga. 

Kejang yang menimbulkan rasa nyeri ini seringkali terjadi di malam 

hari. Ada beberapa pendapat mengenai penyebabnya. Ada yang 

mengatakanini dikarnakan rahim yang membesar mengakibatkan 

tekanan yang mengganggu sirkulasi darah pada kaki dan menyebabkan 

tekanan pada saraf tertentu, ada juga pendapat yang mengatakan ini 

dikarenakan adanya ketidakseimbangan kalsium dan fosfor dalam 

tubuh (Sibogariang, E., et al., 2010) 

e) Sesak napas 

Pada kehamilan terjadi perubahan sistem respirasi untuk bisa 

memenuhi kebutuhan O2. Disamping itu terjadi desakan  diafragma 

akibat  dorongan  rahim yang membesar pada usia kehamilan 32 

minggu. Sebagai kompensasi terjadinya desakan rahim dan kebutuhan 

O2  yang meningkat, ibu hamil akan bernapas lebih dalam sekitar 20-

25% dari biasanya . 

f) Pusing/sakit kepala 

Pada  kehamilan  uterus  menekan  vena  kava sehingga  

mengurangi  darah  vena  yang  akan kembali ke jantung. Curah jantung 

mengalami pengurangan  sampai  25-30%  dan  tekanan  darah bisa 

turun 10-15% yang bisa menyebabkan pusing (Asrinah et al., 2010). 
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g) Varises pada kaki 

Varises umumnya terjadi pada kehamilan dan merupakan predisposisi 

yang menyebabkan thrombosis vena proffunda. Ibu hamil harus ditanya 

kemungkinan sakit pada kaki, area kemerahan pada betis mungkin 

terjadi karena varises, flebitis, atau thrombosis vena profunda (Asrinah 

et al., 2010) 

3) Riwayat kesehatan 

a) Riwayat kesehatan dahulu 

Untuk mengetahui apakah dahulu ibu mempunyai penyakit yang 

berbahaya bagi kehamilannya. Selain itu untuk mengetahui apakah ibu 

pernah menjalani operasi yang berhubungan dengan organ 

reproduksinya atau tidak, karena akan berpengaruh pada kehamilanya 

(Febrianti & Aslina, 2019). 

b) Riwayat kesehatan sekarang 

Untuk  mengetahui  apakah  pada  saat sekarang ini ibu benar-

benar dalam keadaan sehat, tidak menderita suatu penyakit kronis 

seperti asma, jantung, TBC, hipertensi, ginjal, DM dan lainnya, karena 

apabila ada gangguan kesehatan pada saat ibu hamil akan secara tidak 

langsung berpengaruh pada kehamilannya baik itu pada diri ibu sendiri 

maupun   perkembangan   dan   pertumbuhan   janin yang dikandungnya 

(Febrianti & Aslina, 2019) 

Penyakit  dan  infeksi  yang  menyertai kehamilan menurut Rukiyah 

dan Yulianti (2010) antara lain: 

(1) HIV/AIDS 
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HIV adalah penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh 

dan AIDS adalah kumpulan gejala  akibat  kekurangan  atau  

kelemahan sistem kekebalan tubuh yang dibentuk setelah lahir. 

Penularan HIV terjadi kalau ada cairan tubuh yang mengandung 

HIV, seperti hubungan seks   dengan   pasangan   yang   mengidap   

HIV, jarum  suntik  dan  alat  penusuk  lainnya  yang tercemar HIV 

dan ibu hamil yang mengidap HIV kepada janin atau disusui oleh 

wanita yang mengidap HIV. Bayi yang dilahirkan oleh ibu yang 

terkena HIV lebih mungkin tertular. 

(2) Tuberkulosis Paru (TB) 

Tuberkulosis  Paru  (TB)  adalah  penyakit menular langsung 

yang disebabkan oleh kuman TB  (Mycobacterium  tuberculosis).  

Sebagian besar kuman menyerang Paru, tetapi dapat juga mengenai  

organ  tubuh  lain.  Pada  persalinan kala II, diafragma dan paru-

paru dapat membantu mempercepat persalinan dengan jalan 

mengejan dan menahan napas, dengan demikian penyakit paru-paru 

penting untuk pertubumbuhan dan perkembangan janin melalui 

pertukanan CO2 dan O2. 

(3) Penyakit jantung 

Penyakit jantung memang banyak menyerang siapa saja dengan 

usia tidak tentu, ironisnya ibu yang sedang mendapatkan kehamilan 

dapat terkena   penyakit   jantung.   Penyakit   jantung pada  wanita  

hamil  bisa  memengaruhi  janin, janin kemungkinan dilahirkan 

prematur, penyakit jantung berat pada wanita hamil tiba- tiba   

memburuk   janin   bisa   mati,   bayi   lahir dengan apgar rendah. 
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(4) Diabetes mellitus 

Diabetes melitus adalah penyakit kelainan metabolisme di  mana 

tubuh penderita tidak bisa secara   otomatis   mengendalikan   

tingkat gula (glukosa) dalam darahnya. Pada kehamilan terjadi 

perubahan metabolisme endokrin dan karbohidrat untuk     makanan 

janin dan persiapan menyusui, bila tidak mampu meningkatkan 

produksi insulin (hypoinsulin) yang mengakibatkan hyperglikemia 

atau DM kehamilan (DM yang timbul hanya dalam masa 

kehamilan). 

(5) Hipertensi 

Hipertensi karena kehamilan yaitu tekanan darah yang lebih tinggi 

dari 140/90 mmHg yang disebabkan karena kehamilan itu sendiri, 

memiliki potensi yang menyebabkan gangguan serius pada 

kehamilan. 

c) Riwayat kesehatan keluarga 

Hal penting yang perlu dikaji bila ada riwayat penyakit menular   

dalam keluarga ibu maupun suami (seperti hepatitis, TBC, HIV/AIDS, 

PMS) yang dapat menularkan kepada anggota keluarga yang lain. Juga 

pelu dikaji bila ada riwayat penyakit keturunan  dalam keluarga   ibu 

maupun suami seperti jantung, DM, asma, hipertensi, dan lainnya, 

karena dapat menurunkan kepada anggota keluarga yang lain dan dapat 

membahayakan apabila penyakit-penyakit tersebut terjadi pada ibu 

yang sedang hamil (Febrianti & Aslina, 2019). 
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4) Riwayat Kebidanan  

a) Riwayat haid 

Beberapa  hal  yang  perlu  dikaji  di  dalam  riwayat haid meliputi umur 

menarche, siklus haid (teratur atau tidak),  lama  haid,  dysmenorrheal 

(ya atau tidak) dan HPHT (Haid Pertama Haid Terakhir). Dengan 

diketahuinya HPHT maka bidan dapat menentukan HPLnya (Hari 

Perkiraan Lahir), usia kehamilan  sehingga  keadaan  kehamilannya 

dapat dipantau, terutama untuk memantau pertambahan BB, TFU 

(Tinggi Fundus Uteri) dan frekuensi gerak anak, karena hal tersebut 

dapat mendukung dalam penegakkan diagnose kehamilan, selain 

melalui palpasi dan USG (Febrianti & Aslina, 2019). 

b) Riwayat Obstetri 

(Gravida  (G)….  Para(P)….  Abortus(Ab)….  Anak hidup  (Ah)….),  

meliputi:  perdarahan  pada kehamilan,  persalinan  dan  nifas  yang  

lalu, hipertensi dalam kehamilan, persalinan dan nifas yang  lalu,  BB  

lahir  bayi  <2500  gram  atau  >4000 gram serta masalah selama 

kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu (Febrianti & Aslina, 2019). 

Informasi  esensial  tentang  kehamilan terdahulu mencakup bulan dan 

tahun kehamilan tersebut berakhir, usia gestasi pada saat itu, tipe 

persalinan (spontan, forsep, ekstraksi vakum, atau bedah sesar), lama 

persalinan (lebih baik dihitung dari kontraksi pertama), berat lahir, jenis 

kelamin, dan komplikasi lain, kesehatan fisik dan emosi terakhir harus 

diperhatikan. Pengkajian meliputi: 
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1) Usia gestasi 

Usia gestasi saat bayi yang terdahulu lahir harus diketahui karena 

kelahiran preterm cenderung terjadi lagi dan karena beberapa 

wanita mengalami kesulitan mengembangkan ikatan dengan bayi 

yang dihospitalisasi dalam waktu yang lama. 

2) Tipe kelahiran 

Catat kelahiran terdahulu apakah pervaginam, melalui bedah sesar, 

dibantu forsep atau vakum. Jika wanita pada kelahiran terdahulu 

menjalani bedah    sesar,    untuk   kelahiran   saat    ini    ia mungkin  

metahirkan  pervaginam.  Keputusan ini, biasanya diambil 

berdasarkan lokasi insisi di uterus, kemampuan unit persalinan di 

rumah sakit untuk berespon segera bila rupture uteri terjadi,   dan   

keinginan   calon   ibu.   Jika   insisi uterus   ada   dibagian   bawah   

dan  melintang, bukan vertikal maka bayi diupayakan untuk 

dikeluarkan pervaginan. 

3) Lama persalinan 

Lama persalinan merupakan faktor yang penting karena persalinan 

yang lama juga mencerminkan suatu masalah dapat berulang. 

Kemungkinan ini semakin kuat jika persalinan yang lama 

merupakan pola yang berulang. 

4) Berat lahir 

Berat lahir sangat penting untuk mengidentifikasi apakah bayi kecil 

untuk masa kehamilan (BKMK) atau bayi besar untuk masa 

kehamilan (BBMK), suatu kondisi yang biasanya berulang, apabila 
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persalinan pervaginan, berat lahir mencerminkan bahwa bayi 

dengan ukuran tertentu berhasil memotong pelvis maternal. 

5) Gender/jenis kelamin 

Pengkajian jenis kelamin bayi terdahulu, klinisi memiliki 

kesempatan untuk menanyai klien tentang perasaannya terhadap  

anak laki-laki dan perempuan serta keinginannya dan pasangannya 

sehubungan dengan jenis kelamin bayi yang dikandungnya saat ini. 

6) Komplikasi 

Komplikasi yang terkait dengan kehamilan harus diketahui 

sehingga dapat dilakukan antisipasi terhadap komplikasi     

berulang.  Kondisi lain yang cenderung berulang adalah anomali 

kongenital, diabetes gestasional, preeklampsieu retardasi 

pertumbuhan intrauterin, depresi paska partum, dan perdarahan 

paska partum. 

c) Riwayat kehamilan sekarang 

Hal-hal   yang   perlu   dikaji   di   dalamnya antara lain berapa kali ibu 

sudah melakukan ANC, di mana ibu memperoleh ANC, apakah ibu 

sudah mendapatkan imunisasi TT dan berapa kali mendapatkannya, 

apakah ibu teratur minum tablet tambah darah, kalk dan vitamin yang 

ibu peroleh setiap kali kontrol, apakah ada keluhan atau komplikasi 

selama ibu hamil dan apakah ibu mempunyai   kebiasaan-kebiasaan  

mengkonsumsi obat-obatan, merokok, minum jamu, dan alkohol dan 

sebagainya, sehingga bidan dapat memantau perkembangan 

kehamilannya. Pada kehamilan, pemeriksaan ANC harus lebih sering 
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guna untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan janin yang 

dikandung (Febrianti & Aslina, 2019). 

5) Riwayat perkawinan 

Dikaji untuk mengetahui sudah berapa lama klien menikah, sudah berapa 

kali klien menikah, berapa umur klien dan suami pada saat menikah, 

sehingga dapat diketahui apakah klien masuk dalam infertilitas sekunder  

atau  bukan.  Selain  itu  secara  normal  juga untuk mengetahui apakah 

anak yang dikandungnya sah secara hukum atau anak hasil hubungan di 

luar nikah karena dapat berpengaruh terhadap penerimaan ibu terhadap 

kehamilannya (Febrianti & Aslina, 2019). 

6) Riwayat Keluarga Berencana 

Meliputi, jenis metode yang dipakai, waktu, tenaga dan tempat saat 

pemasangan dan berhenti, keluhan/alasan berhenti (Febrianti & Aslina, 

2019). 

7) Pola pemenuhan kebutuhan sehari-hari 

Pola ini  perlu  dikaji  untuk  mengetahui  apakah  ibu sudah menunjukkan 

perilaku hidup sehat dalam kehidupannya sehari-hari atau belum. Pola-pola 

yang dikaji di dalamnya, meliputi: 

a) Pola nutrisi 

Dikaji tentang jenis makanan yang dikonsumsi klien, apakah ibu hamil 

(klien) sudah makan teratur 3x sehari atau belum, apakah sudah 

mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan menu seimbang (nasi, 

lauk-pauk, sayur dan buah) atau belum, karena asupan nutrisi waktu 

hamil harus ditingkatkan hingga 300 kalori perhari juga  akan 

berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin yang 
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dikandungnya. Selain makanan, berapa kali minum dalam sehari juga 

perlu dipertanyakan, hal ini juga dimaksudkan untuk mencegah 

keadaan kekurangan cairan (Febrianti & Aslina, 2019) 

Makan hendaknya beraneka ragam dan berganti-ganti. Zat-zat 

yang diperlukan adalah protein, karbohidrat, lemak, mineral, terutama 

kalsium,  fosfor,  zat  besi  (Fe),  vitamin  dan  air. Semua zat tersebut 

diperoleh dari makanan sehari- hari. Jika kurang, ditambahkan 

suplemen. Peningkatan konsumsi makanan hingga 300 kalori perhari 

(Febrianti & Aslina, 2019). 

Angka kecukupan Gizi (AKG) Amerika Serikat yang ditetapkan 

oleh Food and Nutrition Board of The  National  Academy  of Sciences-

Nutrition Research Council mengindikasikan bahwa secara 

keseluruhan seorang wanita hamil setidaknya harus   menambahkan 

300 kalori selain asupan 2200 kalori yang dianjurkan (Febrianti & 

Aslina, 2019). 
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Tabel 2.11 Asupan makanan wanita hamil 

Zat Gizi Tidak Hamil Hamil 

Kilokalori (kkal) 2200 2500 

Protein (g) 55 60 

Vitamin larut dalam lemak 

A (ug) D (ug) E (mg) K (ug) 

800 

10 

8 

55 

800 

10 

10 

65 

Vitamin larut dalam air 

C (mg) Folat (ug) Niasin (mg) Riboflafin (mg) 

Tiamin (mg) 

Pirodiksin B6 (mg) Kobalamin B12 (ug) 

60 

180 

15 

1,3 

1,2 

1,6 

2,0 

70 

400 

17 

1,6 

1,5 

2,2 

2,2 

MINERAL 

Kalsium (mg) Lodium (ug) 

Besi (mg besi fero) Magnesium (mg) Seng (mg) 

1200 

1200 

150 

15 

280 

12 

1200 

1200 

175 

30 

320 

15 

Sumber: Prawirohardjo, 2014 

b) Pola eliminasi 

Eliminasi  yang  dikaji  adalah  BAB  dan  BAK.  BAB perlu dikaji 

untuk mengetahui berapa kali ibu BAB setiap harinya dan bagaimana 

konsistensi warna fecesnya, biasanya pada ibu hamil kemungkinan 

besar terkena sembelit karena pengaruh dari hormon progesterone dan 

juga warna dari fecesnya terkadang  hitam  yang  disebabkan  oleh  

tablet  Fe yang dikonsumsi selama hamil ((Febrianti & Aslina, 2019). 
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c) Pola istirahat 

Dikaji untuk mengetahui apakah ibu dapat beristirahat   dengan   

cukup dan tenang  setiap harinya atau tidak, karena dapat berpengaruh 

terhadap kondisi kesehatannya apabila tidak mempunyai cukup waktu 

untuk beristirahat (Febrianti & Aslina, 2019). 

Ibu hamil setidaknya memiliki jam istirahat/tidur yang cukup. 

Kurang istirahat/tidur, ibu hamil akan terlihat pucat, lesu dan kurang 

gairah. Ibu hamil dianjurkan tidur malam kurang lebih 8 jam dan tidur 

siang kurang lebih 1 jam (Nugroho et al., 2014). 

d) Pola personal hygiene 

Dikaji untuk mengetahui apakah ibu sudah menerapkan perilaku 

hidup sehat dalam kehidupannya. Kebersiahan diri yang paling dan 

harus diperhatikan oleh  ibu  hamil  adalah kebersihan  alat  kelamin 

(genetalia), apabila ibu tidak menjaga genetalia akan memudahkan 

masuknya  kuman  ke  dalam  kandungan. 

e) Pola seksual 

Dikaji untuk mengetahui apakah selama hamil ibu melakukan 

hubungan seksual atau tidak, karena pada dasarnya hubungan seksual 

boleh dilakukan selama hamil, asal umur kehamilan ibu cukup besar, 

karena hubungan seksual yang dilakukan pada saat hamil muda akan 

sangat berpengaruh terhadap kondisi janin yang dikandung (Febrianti 

& Aslina, 2019). 

Pola seksual dikaji untuk mengetahui apakah selama  hamil  ibu  

melakukan  hubungan  seksual atau tidak, karena pada dasarnya 

hubungan seksual boleh dilakukan selama hamil, asal umur kehamilan 
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ibu cukup besar, karena hubungan seksual yang dilakukan pada saat 

hamil mudaakan sangat berpengaruh terhadap kondisi janin yang 

dikandung. 

(1) Frekuensi 

Melakukan hubungan seksual 2/3 kali  dalam seminggu. 

(2) Gangguan 

Bidan dapat menanyakan apakah pasien mengalami gangguan 

dalam melakukan hubungan seksual, misalnya tidak puas dengan 

suami dan adanya rasa nyeri yang timbul saat berhubungan. 

(Febrianti & Aslina, 2019). 

8) Riwayat Psikososial 

Dikaji meliputi, pengetahuan dan respon ibu terhadap kehamilan dan 

kondisi yang dihadapi saat ini, jumlah keluarga di rumah, respon  keluarga 

terhadap kehamilan, dukungan keluarga, pengambilan keputusan dalam 

keluarga, tempat melahirkan dan penolong yang diinginkan ibu (Febrianti 

& Aslina, 2019). 

2) Data Objektif 

Pengkajian data objektif melalui pemeriksaaN inspeksi, palpasi,   

auskultasi dan  perkusi yang dilakukan secara berurutan. Data-data yang perlu 

untuk dikaji adalah sebagai berikut.. 

Pemeriksaan Umum: 

1) Keadaan Umum 

Data ini didapat dengan mengamati keadaan pasien secara keseluruhan. 

Hasil pengamatan yang dilaporkan kriterianya adalah sebagai berikut. 
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a) Baik. Jika pasien memperlihatkan respon yang baik terhadap 

lingkungan dan orang lain, serta secara fisik  pasien  tidak mengalami  

katergantungan dalam berjalan. 

Lemah. Pasien dimasukkan dalam kriteria ini jika ia  kurang  atau  tidak  

memberikan  respons  yang baik  terhadap  lingkungan  dan  orang  lain,  

dan pasien sudah tidak mampu berjalan sendiri (Febrianti & Aslina, 

2019). 

2) Kesadaran. 

Untuk mendapatkan gambaran tentang kesadaran pasien, kita dapat 

melakukan pengkajian derajat kesadaran pasien. Lihat tabel 2.1 tentang 

tingkat kesadaran. 

Tabel 2.12 

Tingkat kesadaran 

Kesadaran Tanda 

Komposmentis Sadar sepenuhnya, dapat menjawab semua pertanyaan tentang 

keadaan sekelilingnya 

Apatis Keadaan kesadaran yang segan untuk berhubungan   dengan   

kehidupan   sekitarnya, sikapnya acuh tak acuh 

Somnolen Keadaan kesadaran yang hanya ingin tidur saja. Hanya dapat 

dibangunkan dengan rangsangan nyeri, tetapi jatuh tidur lagi 

Delirium Keadaan kacau motorik yang sangat, memberontak, berteriak-

teriak, dan tidak sadar terhadap orang lain, tempat dan waktu 

Sopor/semikoma Keadaan kesadaran yang menyerupai koma, reaksi hanya 

dapat ditimbulkan dengan rangsangan nyeri 

Koma Keadaan kesadaran yang hilang sama sekali dan tidak  dapat  

dibangunkan  dengan  rangsangan apa pun 

     Sumber: (Prawirohardjo, 2014) 

3) Tinggi Badan. Ibu hamil dengan tinggi badan kurang dari 145 cm tergolong 

faktor risiko. Faktor risiko terhadap kehamilan yang sering berhubungan 
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dengan tinggi ialah keadaan rongga panggul. Pada ibu yang pendek,   

rongga   panggulnya   sempit.   Namun   tidak semua   pada   ibu   yang   

pendek   rongga   panggulnya sempit. 

4) Berat Badan. Ditimbang tiap kali kunjungan untuk mengetahui  

penambahan berat badan ibu. Penambahan berat badan ibu selama 

kehamilan menandakan adanya adaptasi ibu terhadap pertumbuhan janin. 

Normalnya penambahan berat badan tiap minggu adalah 0,50 kg dan 

penambahan berat badan ibu dari awal sampai akhir kehamilan adalah 6,50 

sampai 16,50 kg. 

5) LILA (Lingkar Lengan Atas) 

Pengukuran LILA adalah suatu cara untuk mengetahui risiko Kekurangan 

Energi Protein (KEP) wanita usia subur (WUS). Pengukuran LILA pada 

bagian kiri: LILA kurang dari 23,5 cm merupakan indikator kuat untuk 

status gizi ibu yang kurang/buruk, sehingga ia berisiko untuk melahirkan 

BBLR. 

6) Pemeriksaan tanda-tanda vital: 

a) Tekanan Darah: tekanan darah arteri menggambarkan dua hal, yaitu 

besar tekanan yang dihasilkan vertikel  kiri sewaktu  berkontraksi 

(angka sistolik). Nilai normal rata-rata tekanan sistol pada orang 

dewasa adalah 100 sampai 140 mmHg, sedangkan rata-rata diastol 

adalah 60 sampai 90 mmHg. 

b) Nadi: berkisar antara 60-100 x/menit. Denyut nadi ibu  hamil  yang  di  

atas  100  x/menit  pada  masa hamil adalah mengindikasikan adanya 

keluhan seperti tegang, ketakutan atau cemas, perdarahan berat,  

anemia,  dan  gangguan  jantung. 
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c) Pernapasan: untuk rnengetahui fungsi sistem pernapasan. Normalnya 

16-24 x/menit. 

d) Suhu tubuh: suhu tubuh yang normal adalah 36-37,5°C. Suhu tubuh 

lebih dari 37,5°C perlu diwaspadai karena bersamaan dengan 

meningkatnya suhu,   tubuh   akan   mengeluarkan zat-zat peradangan 

yang akan mengganggu kehamilan yang bisa berakibat buruk bagi 

kehamilan atau janin (Febrianti & Aslina, 2019). 

7) Pemeriksaan Inspeksi 

Inspeksi adalah memeriksa dengan cara melihat atau memandang. 

Tujuannya untuk melihat keadaan umum klien, gejala kehamilan, dan 

adanya kelainan (Febrianti & Aslina, 2019). 

Inspeksi/pemeriksaan pandang tersebut meliputi: 

a) Kepala dan rambut 

Bentuk kepala, rambut lurus/keriting, rambut rontok atau tidak, 

karena secara normal sekitar 85-95% rambut wanita berada dalam fase 

pertumbuhan, tetapi perubahan hormone selama hamil menstimulasi 

peningkatan prosentase rambut yang ada dalam fase pertumbuhan. 

Akibatnya, banyak bumil yang rambutnya bertambah tebal atau subur 

saat hamil. 

b) Muka 

Melihat apakah muka pucat atau tidak, terdapat cloasma   gravidaruma 

atau tidak, oedem atau tidak, pembengkakan pada   wajah merupakan 

salah satu gejala dari  adanya  preeklamsi walaupun gejala utamanya 

adalah protein urine. Oedem dapat terjadi karena peningkatan kadar 
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sodium dikarenakan pengaruh hormonal dan tekanan dari pembesaran 

uterus pada vena cava inferior ketika berbaring. 

c) Mata 

Bentuk simetris,  konjungtiva  normal  warna merah muda, bila pucat 

menandakan anemia, Sclera normal berwarna putih, bila kuning 

menandakan ibu mungkin terinfeksi hepatitis, bila merah kemungkinan 

ada conjungtivitis. Kelopak mata yang bengkak kemungkinan adanya 

preeklamsi (Febrianti & Aslina, 2019). 

d) Hidung 

Melihat apakah Ada sekret atau tidak, ada polip atau tidak, ada 

pernapasan cuping hidung atau tidak, jika ada menandakan adanya 

asfiksia pada ibu.   

e) Mulut 

Bibir pucat/tidak, bibir kering/tidak, stomatitis/ tidak, caries gigi/tidak, 

karena gigi dan mulut ibu hamil yang infeksi seperti infeksi 

periodonatal (jaringan pendukung gigi) dapat melahirkan bayi dengan 

berat badan lahir rendah dan dapat mengakibatkan prematur. 

f) Leher 

Adakah pembesaran kelenjar tiroid. Dalam kehamilan, normalnya   

ukuran kelenjar tyroid akan  mengalami pembesaran kira-kira 31% 

akibat adanya hiperplasi dari jaringan glandula dan peningkatan    

vaskularitas (Asrinah et al., 2010) 

g) Payudara 

Membesar simetris/tidak, puting susu menonjol/ datar atau tenggelam, 

ada benjolan/tidak, hiperpigmentasi areola/tidak, ini terjadi karena 
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perubahan deposit pigmen dan hiperpigmentasi karena pengaruh 

melanophorestimulating hormone lobus hipofisis anterior dan 

pengaruh kelenjar suprarenalis. 

h) Perut 

Melintang/membujur, tegak/lembek, menggantung/menonjol, 

perubahan kulit pada abdomen juga ditemukan. Tanda bergaris 

kehamilan terdahulu terlihat menjadi seperti perak dan garis kehamilan 

terdahulu terlihat menjadi seperti perak dan yang baru tampak merah 

muda. Lineanigra mungkin terlihat, ini adalah garis gelap normal 

karena adanya pigmentasi yang arahnya longitudinal di  bagian  tengah  

abdomen  bawah dan kadang  di  atas  umbilicus.  Adanya  jaringan 

parut  menunjukkan  adanya  pembedahan obstetrik atau abdominal 

terdahulu (Asrinah et al., 2010) 

i) Genetalia 

Adakah tanda chadwicks, karena adanya hipervaskularasi 

mengakibatkan vagina dan vulva tampak lebih merah, agak kebiru-

biruan (lividea), pembuluh darah pada alat genetalia interna membesar, 

bila terdapat kecelakaan pada kehamilan  atau   persalinan, maka 

perdarahan akan banyak sekali, sampai mengakibatkan kematian. 

Kondiloma atau tidak, kebersihan, keputihan, tanda-tanda   infeksi,   

jaringan   parut pada perineum (Febrianti & Aslina, 2019). 

j) Ekstrimitas 

Normalnya simetris, apakah ada gangguan pergerakan, apakah oedem 

atau tidak, adanya pembengkakan pada kaki dan tangan merupakan 

salah satu gejala dari adanya preeklamsi walaupun gejala utamanya 
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adalah protein urine. Oedem dapat terjadi karena peningkatan kadar 

sodium dikarenakan pengaruh hormonal dan tekanan dari pembesaran 

uterus pada vena cava inferior ketika berbaring. 

k) Tangan dan kaki/ekstremitas. 

(1) Edema 

Edema fisiologis terjadi setelah bangun pagl dan makin parah pada 

siang hari. Ini sering dikaitkan dengan aktivitas fisik dan cuaca 

panas. Edema dalam kehamilan dapat disebabkan oleh toxaemia 

gravidarum/keracunan kehamilan atau oleh tekanan rahim yang 

membesar pada vena-vena dalam panggul yang mengalirkan darah 

dari kaki. 

(2) Varises 

Varises ini umum terjadi pada kehamilan dan merupakan predis 

posisi untuk menyebabkan trombosis vena profunda. Ibu harus 

ditanya kemungkinan adanya sakit pada kaki. Area kemerahan pada 

betis mungkin terjadi karena varises,  flebitis,  atau  trombosis  vena 

profunda. 

8) Pemeriksaan Palpasi 

Palpasi  adalah  Pemeriksaan  yang dilakukan dengan cara meraba 

Tujuannya untuk mengetahui adanya kelainan, mengetahui 

perkembangan kehamilan (Febrianti & Aslina, 2019). 

Pemeriksaan palpasi tersebut meliputi: 

(a) Leher: untuk mengetahui ada tidaknya pembesaran kelenjar tiroid. 

Pembesaran kelenjar limfe dan ada tidaknya bendungan pada vena 

jugularis. 
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(b) Dada: putting susu kaku atau tidak, adakah benjolan atau tidak. 

Kelenjar susu pada ibu hamil akan mempersiapkan dirinya untuk 

menghasilkan air susu. Pada proses ini terkadang ada kelenjar susu 

yang tersumbat dan membengkak. Kelenjar susu yang tersumbat 

biasanya menimbulkan benjolan yang keras, merah, dan nyeri saat 

disentuh. 

(c) Abdomen: 

(1) Leopold  I:  Normal  tinggi  fundus  uteri  sesuai denganusia 

kehamilan. Pada fundus teraba bagian lunak  dan  tidak  melenting  

(bokong). Tujuan: Untuk mengetahui tinggi fundus uteri dan bagian 

yang berada di fundus. 

Tabel 2.13 Usia kehamilan berdasarkan tinggi fundus uteri. 

Tinggi fundus uteri Usia kehamilan 

1/3 di atas simpisis 12 minggu 

1/2 di atas simpisis-pusat 16 minggu 

2/3 di atas simpisis 20 minggu 

Setinggi pusat 22 minggu 

1/3 di atas pusat 28 minggu 

1/2 pusat-prosesus xifoideus 34 minggu 

Setinggi prosesus xifoideus 36 minggu 

Dua jari (4cm) dibawah 

prosesus xifoideus 

40 minggu 

 

Sumber: Fitriahadi, 2017 
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(2) Leopold II  

berguna untuk menentukan bagian janin yang berada di 

samping kanan dan kiri perut ibu. Cara pemeriksaan 

salah satu sisi samping perut  ibu  dengan  menekan  sisi 

lainnya. Hasil pemeriksaan berupa punggung kiri   

(PUKI) atau punggung kanan (PUKA), bagian 

punggung teraba rata, cembung, kaku/tidak dapat 

digerakkan. Bagian-bagian kecil (tangan kanan dan kiri) 

akan teraba kecil, bentuk/posisi tidak jelas dan 

menonjol, kemungkinan teraba gerakan kaki janin 

secara aktif atau pasif. 

(3) Leopold III 

Pengkajian Leopold III digunakan untuk menentukan 

presentasi janin dan apakah sudah masuk pintu atas 

panggul (PAP) atau belum. Teknik pemeriksaannya: 

pegang bagian bawah abdomen tepat di atas simpisis 

pubis, di antara ibu jari dan jari-jari salah satu tangan, 

tekan ibu jari dan jari-jari tangan bersamaan untuk 

memegang bagian presentasi janin. 

(4) Leopold IV 

Mengetahui seberapa jauh bagian presentasi janin 

masukn PAP. Pada tahap pemeriksaan Leopold II  bisa  

juga digunakan untuk melakukan pemeriksaan DJJ 
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karena letaknya antara punggung dan  kepala.  Caranya 

yaitu kaki ibu diluruskan kemudian dengarkan DJJ 

selama 1 menit. Dan bandingkan dengan nadi ibu, nilai 

DJJ normal yaitu 120-160 x/menit (Fitriahadi, 2017) 

(d) Auskultasi 

Normal terdengar denyut jantung di bawah pusat ibu (baik 

dibagian kiri atau dibagian kanan). Mendengarkan denyut 

jantung bayi meliputi frekuensi dan keteraturannya. DJJ 

dihitung selama 1 menit penuh. Jumlah DJJ normal antara 

120 sampai 160 x/menit  

(e) Perkusi 

Normal: tungkai bawah akan bergerak sedikit ketika tendon 

diketuk. Bila gerakannya berlebihan dan cepat, maka  hal  

ini  mungkin  merupakan  tanda  pre  eklamsi Bila reflek 

patella negatif kemungkinan pasien mengalami kekurangan 

B1 (Febrianti & Aslina, 2019). 

9) Pemeriksaan penunjang 

a) Pemeriksaan Panggul 

Indikasi pemeriksaan ukuran panggul adalah pada 

ibu- ibu hamil yang diduga panggul sempit, yaitu: pada 

primigravida kepala belum masuk panggul pada 4 minggu 

terakhir, pada multipara dengan riwayat obstetric jelek, 

pada ibu hamil dengan kelainan letak pada 4 minggu 
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terakhir dan pada ibu hamil dengan kiposis, skiliosis, kaki 

pincang atau cebol. 

Ada dua jenis ukuran panggul pada ibu hamil, yaitu 

ukuran panggul luar dan ukuran panggul dalam. Ukuran 

panggul luar tidak dapat menilai persalinan dapat 

berlangsung spontan atau tidak, tetapi bisa memberi 

petunjuk kemungkinan ibu hamil mengalami panggul 

sempit. Ukuran-ukuran panggul luar, terdiri atas: distansia 

spinarum (24-26 cm), distansia cristarum (28-30  cm),  

konjugata  eksterna/boudelque  (18  cm), distansia tuberum 

(10,5 cm), dan lingkar panggul (80-90 cm). 

Ukuran panggul dalam diukur dengan melakukan 

pemeriksaan pervaginam atau Vaginal Tocher (VT) pada 

usia kehamilan 32 minggu. Ukuran-ukuran panggul dalam 

yang harus ditentukan adalah konjugata diagonalis, meraba 

linea inominata, keadaan sacrum concaaf/convect, keadaan 

dinding samping panggul lurus/konvergen, spina ischiadica 

menonjol/tidak, keadaan oss pubis exostose tidak, keadaan 

arcus pubis kurang dari 90o atau tidak (Febrianti & Aslina, 

2019). 
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Pemeriksaan Panggul Luar 

1) Distansia spinarum (DS): 

Cara mengukur:  jarak  antara  Spina Anterior Superior 

(SIAS) kanan dan kiri. Ukuran normal: 23-26 cm. 

2) Distansia cristarum (DC): 

Cara mengukur: jarak terjauh antara cristailiaka kanan 

dan kiri, terletak kira-kira 5 cm di belakang SIAS. 

Ukuran normal: 26-29 cm 

3) Conjungata eksterna/ Boudeloque (CE) : 

Cara mengukur: jarak antara atas simfisis pubis dan 

ujung procesus spinous vertebra lumbal V. Ukuran 

normal: 18-20 cm 

4) Distansia tuberum: 

Cara mengukur: ukuran melintang dari pintu bawah 

panggul atau jarak antara tuber iskhiadikum kanan dan 

kiri. Ukuran normal: 10,5-11 cm 

5) Lingkar panggul: 

Cara mengukur: menggunakan pita pengukur, diukur  

dari  tepi  atas  simfisis  pubis, dikelilingkan melalui 

pertengahan antara SIAS dan trochanter mayor kanan ke 

ruas lumbal V dan kembali sepihak. Ukuran normal: 80-

90 cm (Febrianti & Aslina, 2019). 
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b) Pemeriksaan Laboratorium 

1) Pemeriksaan Hemoglobin 

Tujuannya adalah untuk mengetahui kadar Hb dalam 

darah dan menentukan anemia atau tidak. Penilainan 

haemoglobin dapat digolongkan sebagai berikut: 

a) Hb 11 gr %     : tidak anemi  

b) Hb 9-10 gr % : anemi ringan 

c) Hb 7-8 gr %    : anemi sedang 

d) Hb <7 gr%   : anemi berat (Febrianti & Aslina, 

2019). 

Anemia merupakan suatu keadaan adanya penurunan 

kadar hemoglobin, hematokrit dan jumlah eritrositdi 

bawah nilai normal. Pada penderita   anemia,   lebih   

sering   disebut   kurang darah, kadar sel darah merah 

(Hemoglobin/Hb) di bawah normal (Febrianti & Aslina, 

2019). 

Pemeriksaan hemoglobin dilakukan untuk 

mendeteksi faktor risiko kehamilan yang adanya 

anemia.  Bila  kadar  Hb  ibu  kurang  dari  11  gr% 

berarti ibu dalam keadaan anemia, terlebih bila kadar  

Hb  kurang  dari  8%  gr  berarti  ibu  anemia berat.  

Wanita  yang  mempunyai  Hb  kurang  dari 10gr/100ml 

bam disebut menderita anemia dalam kehamilan. 
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Pemeriksaan Hb minimal dilakukan dua kali selama 

hamil, yaitu pada trimester I dan trimester III (Febrianti 

& Aslina, 2019). 

Hemoglobin: normal 11 gram %. ≤11 gram % 

menyebabkan : 

a) Lamanya waktu partus karena kurangnya daya 

dorong rahim 

b) Perdarahan postpartum 

2) Pemeriksaan golongan darah 

Tujuan dalam pemeriksaan darah ialah untuk 

mengetahui golongan darah ibu (Febrianti & Aslina, 

2019). Darah merupakan bagian penting dari sitem 

transport,  darah  merupakan  jaringan  yang berbentuk 

cairan yang terdiri dari dua bagian yaitu plasma darah 

merupakan bagian cair dan bagian korpuskuli  yaitu  

benda-benda darah yang terdiri atas   lekosit,   eritrosit,   

dan trombosit. Golongan darah secara umum terbagi 

menjadi  empat golongan darahyaitu A, B, O, dan AB. 

3) Pemeriksaan WR dan VDRL 

Pemeriksaan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui 

apakah ibu hamil terkena sifilis. 
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4) Urine 

Pemeriksaan yang dilakukan adalah reduksi urine dan 

kadar albumin dalam urine sehingga diketahui apakah 

ibu menderita preeklamsi atau tidak  

a) Urine Albumin 

Pemeriksaan urine albumin digunakan untuk 

mengetahui  kemungkinan  adanya  kelainan pada 

air kemih, misal: gejala pre-eklampsia, penyakit 

ginjal, radang kandung kencing. 

b) Urine Reduksi 

Pemeriksaan urine reduksi bertujuan untuk 

mengetahui  kadar  glukosa  dalam  urine, sehingga 

dapat mendeteksi penyakit DM pada ibu hamil yang 

merupakan faktor risiko dalam kehamilan maupun 

persalinan (Febrianti & Aslina, 2019). 

-              : Tetap biru atau hijau jernih 

+             : Kuning 

+ +          : Oranye 

+ + +      : Merah bata/coklat 

5) Pemeriksaan USG 

Pemeriksaan USG digunakan untuk membuktikan 

kehamilan, usia kehamilan, ukuran plasenta, dan 
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lokasinya, kemungkinan bayi kembar, serta beberapa 

abnormalitas. 

6) Pemeriksaan Hbs Ag 

Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui ada 

tidaknya virus hepatitis didalam darah baik dalam 

kondisi   aktif   maupun   sebagai   carier  (Febrianti & 

Aslina, 2019). 

1. Interprestasi Data Dasar 

Diagnosis Kebidanan: 

Ny…. (Gravida (G) ….Para(P) ….Abortus(Ab) ….Anak hidup 

(Ah)….)Usia kehamilan…tunggal atau ganda, hidup atau mati, letak   

kepala atau bokong, intra uterin atau ekstrauterin, keadaan jalan lahir 

normal atau tidak, keadaan umum ibu dan janin baik atau tidak. 

G (gravida) :  

Jumlah kehamilan yang dialami wanita. Diikuti dengan jumlah seluruh 

kehamilan termaksud kehamilan ini. 

P (Para) : 

Jumlah kehamilan yang diakhiri dengan kelahiran janin yang 

memenuhi syarat untuk melangsungkan kehidupan (28 minggu atau 

1000 gram) meliputi Aterm, Prematur, Immature, Abortus, Hidup 

(APIAH). 
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Dengan penjelasan seperti berikut: 

Aterm : 

Jumlah kelahiran  bayi  cukup bulan  (lebih dari 36 minggu atau lebih 

dari 2500 gram), berisi jumlah seluruh persalinan aterm yang pernah 

dialami. 

Prematur : 

Jumlah kelahiran prematur (28-36 minggu atau 1000-2499 gram, berisi 

jumlah seluruh persalinan prematur yang pernah dialami. 

Immatur : 

Jumlah  kelahiran  imatur,  (21-28  minggu atau 500-1000 gram), berisi 

jumlah  seluruh persalinan imatur yang pernah dialami. 

Abortus : 

Berisi jumlah seluruh abortus, mola, dan kehamilan ektopik yang 

pernah dialami. Jumlah anak hidup : Jumlah anak yang hingga kini 

masih hidup, berisi jumlah seluruh anak yang masih hidup   sampai   

saat   dilakukan   anamnesis (Nugroho et al., 2014). 

Masalah:   Ibu   merasa   cemas   dengan   keluhan   yang dirasakan, 

seperti: 

1. Sering buang air kecil 

2. Konstipasi 

3. Nyeri pinggang 

4. Sesak Napas 

5. Kram Otot 
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6. Edema 

Kebutuhan 

a) Suport mental pada ibu. 

b) Informasi tentang kebutuhan nutrisi 

c) Informasi tentang tanda-tanda persalinan 

Tujuan: 

Setelah dilakukan asuhan kebidanan selama 1x30 menit diharapkan 

keadaan ibu dan janin baik. 

Kriteria Hasil: keadaan umum baik 

Kesadaran: composmentis 

1. Tanda- tanda Vital dalam batas normal 

TTV: TD: 110/70mmHg    S: 36,5-37,5oC 

N: 80-100x/menit               RR: 16-24x/menit. 

2. TFU (Tinggi fundus uteri) dalam batas normal 

3. Leopid dalam batas normal 

4. DJJ dalam batas normal 

Ibu dapat mengerti dan memahami penjelasan yang diberikan oleh 

petugas.  

Masalah yang sering muncul di trimester III : 

a. Suhu badan meningkat 
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1) Anjurkan ibu memakai pakaian tipis yang mudah menyerap 

keringat. 

2) Menjaga   temperatur   lingkungan   agar   tidak   terlalu panas. 

3) Anjurkan ibu  untuk  istirahat dan  asupan  cairan  yang cukup. 

b. Sering kencing 

1) Anjurkan ibu untuk minum pada siang hari. 

2) Batasi minum kopi, teh dan soda. 

3) Jelaskan bahaya infeksi saluran kemih dengan menjaga posisi 

tidur, yaitu berbaring miring ke kiri dan kaki ditinggikan untuk 

mencegah diuresis. 

c. Sulit tidur 

1) Anjurkan ibu mencari posisi tidur yang nyaman. 

2) Hindari  makan  yang  terlalu  banyak  saat  menjelang tidur. 

3) Anjurkan ibu untuk latihan menarik napas dalam saat 

menjelang tidur. 

d. Kram pada kaki 

1) Istirahat   dengan   menaikkan   kaki   setinggi   mungkin untuk 

membalikkan efek gravitasi. 

2) Jaga agar kaki tidak bersilangan. 

3) Hindari berdiri atau duduk terlalu lama. 

e. Sesak napas 

1) Jelaskan penyebab fisiologisnya. 
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2) Merentangkan tangan di atas kepala serta menarik napas 

panjang. 

3) Memberikan posisi tubuh yang baik, melakukan pernapasan 

intercostal. 

f. Pusing/sakit kepala 

1) Menganjurkan istirahat sejenak saat merasa pusing atau sakit 

kepala. 

2) Menganjurkan ibu untuk tidak beraktifitas berat. 

3) Hindari perasaan tertekan atau masalah yang berat. 

g. Varises pada kaki 

1) Menganjurkan ibu untuk olahraga teratur seperti berjalan atau 

berenang. 

2) Menganjurkan ibu untuk tidak memakai sepatu dengan hak 

tinggi. 

Kebutuhan Pasien 

a. Penjelasan tentang masalah yang dihadapi ibu pada trimester III. 

b. Penjelasan untuk persiapan persalinan. 

c. Penjelasan tanda bahaya trimester III 

2. Perencanaan 

Diagnosa: Ny….(Gravida(G)….Para(P)….Abortus(Ab)….Anak hidup 

(Ah)….) Usia kehamilan…tunggal atau ganda, hidup atau mati, letak 

kepala atau bokong, intra uterin atau ekstrauterin, keadaan jalan lahir 

normal atau tidak, keadaan umum ibu dan janin baik atau tidak. 
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Tujuan: setelah dilakukan asuhan kebidanan selama 30 menit, ibu 

mengetahui dan mengerti tentang kehamilannya. Sehingga kehamilan 

dapat berjalan normal. 

Kriteria hasil         : 

Keadaan Umum : Baik 

Kesadaran : Composmentis 

TTV : TD : 100/60-140/90 mmHg 

 N : 60-80x/menit 

 S : 36-37,5oC 

 RR : 16-24x/menit 

HB dalam batas normal yaitu≥ 11 gr % 

TFU sesuai dengan usia kehamilan ibu Ukuran LILA ibu normal 

≥23,5 cm  

Rencana asuhan pada ibu hamil 

a. Jelaskan pada ibu mengenai kondisi kehamilannya  

Rasio: agar ibu dapat mengetahui kondisi dirinya beserta 

janinnya.  

b. Jelaskan HE pada ibu tentang : 

1) Jelaskan tentang asupan nutrisi pada ibu hamil 

Rasional: untuk menjaga kebutuhan nutrisi yang seimbang 

bagi ibu dan pertumbuhan janinnya 

2) Jelaskan tentang P4K 

Tempat, Penolong, Pendamping, Transportasi, 

Biaya, Pendonor, Pengambil Keputusan. Rasional: 
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mempersiapkan sedini mungkin kebutuhan persalinan ibu 

dan dapat mencegah bila terjadi komplikasi. 

3) Anjurkan ibu istirahat cukup 

Rasional: istirahat yang cukup sangat penting bagi ibu 

hamil trimester III. 

4) Anjurkan menjaga kebersihannya 

Rasional:  menjaga  kebersihan diri  dilakukan  agar  ibu 

merasa nyaman. 

5) Jelaskan pada ibu untuk aktifitas fisik yang ringan  

Rasional: mencegah teerjadinya risiko berbahaya pada ibu. 

6) Berikan vitamin zat besi 

Rasional: memenuhi kebutuhan zat besi pada tubuh ibu 

hamil. 

c. Jelaskan pada ibu tentang tanda-tanda persalinan: His semakin   

kuat dan teratur/mules semakin kuat, keluar lender bercampur 

darah dari jalan lahir, keluar cairan yang banyak dengan tiba-

tiba dari jalan lahir. 

Rasional: agar ibu dapat berhati-hati dan selalu waspada setiap 

ada tanda-tanda persalinan dan segera mencarai bantuan 

d. Jadwalkan kunjungan berikutnya satu minggu lagi atau 

sewaktu-wakttu bila ada keluhan. 

Rasional: evaluasi terhadap perkembangan kehamilan dan 

mendeteksi adanya komplikasi. 
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3. Pelaksanan 

a. Menjelaskan pada ibu mengenai kondisi kehamilannya 

b. Menjelaskan HE pada ibu tentang : 

1) Menjelaskan tentang asupan nutrisi pada ibu hamil. 

Peningkatan konsumsi makanan hingga 300 kalori per hari, 

mengkonsumsi makan yang mengandung protein, zat besi, 

minum cukup (menu seimbang). 

2) Menjelaskan tentang P4K Tempat, penolong, pendamping, 

transportasi, biaya, pendonor, pengambil keputusan 

3) Menganjurkan ibu istirahat cukup 

4) Menganjurkan menjaga kebersihannya 

5) Menjelaskan pada ibu untuk aktifitas fisik yang ringan seperti 

berolahraga dengan berjalan atau berenang 

6) Memberikan vitamin zat besi sebanyak 30 tablet dengan dosis 

1x1 

c. Menjelaskan pada ibu tentang tanda-tanda persalinan: His semakin 

kuat dan teratur/mules semakin kuat, keluar lender bercampur 

darah dari jalan lahir, keluar cairan yang banyak dengan tiba-tiba 

dari jalan lahir 

d. Menjadwalkan kunjungan berikutnya satu minggu lagi atau 

sewaktu-wakttu bila ada keluhan 

Masalah 1: Sering buang air kecil 
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Tekanan pada vesica urinaria menyebabkan kapasitas vesika menurun 

menyebabkan ibu hamil trimester III mengalami sering kencing. 

1) Kurangi asupan karbohidrat murni dan makanan yang mengandung 

gula 

2) Batasi minum kopi, teh dan soda. 

Masalah 2: Keputihan 

Keputihan yang berbau merupakan salah satu tanda bahaya pada ibu 

hamil. Keputihan terjadi karena peningkatan produksi lendir dan 

kelenjar endoservikal sebagai akibat dari peningkatan kadar estrogen. 

1) Tingkatkan kebersihan dengan mandi tiap hari 

2) Memakai pakaian dalam dari bahan katun dan mudah menyerap 

3) Tingkatkan daya tahan tubuh dengan makan buah dan sayur. 

a) Pakailah pakaian yang tipis dan longgar 

b) Tingkatkan asupan cairan 

c) Mandi secara teratur. 

Masalah 3: Sembelit 

Konstipasi (sembelit) disebkan oleh peningkatan kadar progesteron 

yang menyebabkan peristatik usus menjadi lambat karena penurunan 

motilitas sebagai akibat dari relaksasi otot-otot halus sehingga  

penyerapan  air  dari colon meningkat. 

1) Minum 3 liter cairan tiap hari terutama air putih atau sari buah. 

2) Makan makanan yang kaya serat dan juga vitamin C. 
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3) Lakukan senam hamil. 

4) Membiasakan buang air besar secara teratur. 

Masalah 4: Kram pada kaki 

Kram pada kaki bisa terjadi karena ketidakseimbangan rasio 

kalsium/fosfor, kadar kalsium yang rendah serta alkalosis ringan yang 

disebabkan oleh perubahan dalam sistem pernapasan. Tekanan uterus 

yang meningkat pada syaraf dan Sirkulasi darah yang kurang 

ketungkai bagian bawah. 

1) Rendam kaki dengan air hangat 

2) Kurangi konsumsi susu (kandungan fosfat tinggi) 

3) Latihan gerakkan pada kaki. 

Masalah 5: Sesak napas 

Pada  akhir  bulan  ke  delapan  ibu  hamil  sering  merasa sedikit  sesak  

bila  bernapas  karena  bayi  menekan  paru- paru ibu. Namun apabila 

hal ini terjadi berlebihan maka perlu diwaspadai. 

1) Jelaskan penyebab fisiologisnya 

2) Merentangkan tangan di atas kepala  serta  menarik napas panjang 

3) Mendorong postur tubuh yang baik (Romauli, 2014) 

Masalah 6: Pusing/sakit kepala 

Sakit kepala disebabkan karena kontraksi otot ketegangan spasme otot, 

keletihan serta pengaruh hormon, tegangan mata   sekunder   terhadap 

perubahan okuler, kongesti hidung, dinamika cairan saraf yang 
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berubah alkalosis. Sakit kepala yang hebat yang timbul pada  ibu hamil 

mungkin dapat membahayakan kesehatan ibu dan janin. 

1) Bangun secara perlahan dari posisi istirahat 

2) Hindari  berbaring  dalam  posisi  terlentang . 

Masalah 7: Sakit punggung atas dan bawah 

Sakit punggung atas dan bawah dapat disebabkan karena mekanisme 

tubuh yang kurang baik, yakni menempatkan beban  tegangan  pada  

punggung,  dan  bukan  pada  paha, pada waktu mengangkat barang 

dengan membungkuk, dan bukan dengan berjongkok. Pada ibu hamil 

kadar hormon yang meningkat menyebabkan cartilage di dalam sendi- 

sendi   besar   menjadi   lembek   sehingga   menyebabkan spasme otot 

karena tekanan terhadap akar syaraf. 

1) Posisi/sikap   tubuh   yang   baik   selama   melakukan aktivitas 

2) Hindari mengangkat barang berat 

3) Gunakan bantal ketika    tidur    untuk    meluruskan punggung. 

Masalah 8: Varises pada kaki 

Harises/hemoroid dapat semakin membesar saat hamil karena tekanan 

vena sekitar uterus dan menimbulkan bendungan aliran darah. Varises 

dapat bersifat keturunan dan   pada   grande   multipara   gejalanya   

makin   tampak. Varises  menyebabkan  gangguan  rasa  sakit  sampai 

beberapa waktu setelah persalinan. 
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1) Istirahat  dengan  menaikkan  kaki  setinggi  mungkin untuk 

membalikkan efek gravitasi 

2) Jaga agar kaki tidak bersilangan 

3) Hindari  berdiri  atau  duduk  terlalu  lama   (Jannah, 2015). 

4. Evaluasi 

S      : Ibu mengatakan kehamilannya baik 

O : Keadaan Umum : Baik 

 Kesadaran   : Composmentis 

TTV              : TD : 100/60-140/90 mmHg 

N : 60-80x/menit 

S : 36-37,5oC 

RR : 16-24x/menit  

HB dalam batas normal yaitu ≥ 11 gr % TFU sesuai dengan 

usia kehamilan ibu 

DJJ baik (120-160x/menit) 

LILA ≥23,5 cm  

A : 

Ny….(Gravida (G)….Para(P)….Abortus(Ab)….Anak  hidup 

(Ah)….) Usia kehamilan…tunggal atau ganda, hidup atau mati, 

letak kepala atau bokong, intra uterin atau ekstrauterin,   keadaan   
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jalan   lahir   normal   atau   tidak, keadaan umum ibu dan janin baik 

atau tidak. 

P : 

1. Menjelaskan HE pada ibu tentang pemenuhan nutrisi ibu hamil 

2. Memberikan vitamin   zat   besi   sebanyak   30   tablet dengan 

dosis 1x1 

3. Menjadwalkan kunjungan berikutnya satu minggu lagi atau 

sewaktu-wakttu bila ada keluhan. 

2.2.2 Konsep dasar asuhan persalinan 

A. Konsep Dasar Asuhan Kebidanan Persalinan 

1. Pengkajian data 

a. Data Subjektif 

1) Keluhan Utama 

Keluhan utama ditanyakan untuk mengetahui alasan pasien 

datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, kapan ibu merasa 

perutnya kencang-kencang, bagaimana intensitas dan 

frekuensinya, apakah ada pengeluaran cairan dari vagina 

yang berbeda dari air kemih, apakah sudah ada pengeluaran 

lendir yang disertai darah, serta pergerakan janin  untuk 

memastikan janin  dalam kondisi baik. 

Keluhan  utama  ditanyakan  untuk  mengetahui alasan 

pasien datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Keluhan 

utama pada ibu bersalin: 
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a) His/kontraksi 

His persalinan merupakan kontraksi otot otot rahim yang 

fisiologis, namun kontraksinya bertentangan dengan 

kontraksi fisiologis lainya yaitu bersifat nyeri.   Perasaan 

nyeri bergantung pada ambang nyeri penderita yang 

ditentukan oleh keadaan jiwanya (Jannah, 2015). 

b) Ketuban pecah 

Pecah ketuban secara spontan paling sering terjadi 

sewaktu waktu pada persalinan. Pecah ketuban secara 

khas tampak jelas sebagai semburan cairan yang 

normalnya jernih atau sedikit keruh hampir tidak 

berwarna dengan jumlah yang bervariasi (Prawirohardjo, 

2014). 

(1) Personal hygiene. 

Data  ini  perlu  kita  gali  karena  akan sangat 

berkaitan dengan kenyamanan pasien dalam 

menjalani proses persalinannya. Beberapa  

pertanyaan yang perlu diajukan berhubungan dengan 

perawatan kebersihan diri pasien.  

(a) Kapan terakhir mandi, keramas, dan gosok gigi.  

(b) Kapan terakhir ganti baiu  dan pakaian  dalam. 

(2) Respons keluarga terhadap persalinan. 
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Bagaimanapun juga hal ini sangat penting untuk 

kenyamanan  psikologis  pasien.  Adanya  respons  

yangpositif dari keluarga terhadap persalinan akan 

mempercepat proses adaptasi pasien menerima peran 

dan kondisinya. Dalam mengkaji data ini kita dapat 

menanyakan langsung kepada pasien dan keluarga. 

Ekspresi wajah yang mereka tampilkan juga dapat 

memberikan petunjuk kepada kita tentang bagaimana 

respons  mereka  terhadap  kelahiran  ini. 

(3) Respons pasien terhadap kelahiran bayinya. 

Dalam mengkaji data ini kita dapat menanyakan 

langsung kepada pasien mengenai bagaimana 

perasaannya terhadap kehamilan dan kelahirannya. 

Pertanyaan  yang  dapat  kita  ajukan  misalnya, 

"Bagaimana mbak perasaannya dengan proses 

persalinan ini?". 

(4) Adat istiadat setempat yang berkaitan dengan 

persalinan. Untuk mendapatkan data ini bidan perlu  

melakukan pendekatan terhadap keluarga pasien, 

terutama orang tua. Ada beberapa kebiasaan yang  

mereka lakukan ketika anak atau keluarganya 

menghadapi persalinan, dan sangat tidak bijaksana 

bagi bidan jika tidak menghargai apa yang mereka 
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lakukan. Kebiasaan adat yang dianut dalam 

menghadapi persalinan, selama tidak membahayakan 

pasien, sebaiknya tetap difasilitasi karena ada efek 

psikologis yang positif untuk  pasien dan 

keluarganya (Lailiyana et al., 2011). 

2) Pola pemenuhan kebutuhan sehari-hari  

a) Pola Nutrisi 

Data ini penting untuk mengetahui ibu mendapatkan 

asupan gizi dan cairan yang cukup. Pemberian makan  

dan cairan selama persalinan merupakan hal yang  tepat, 

karena memberikan lebih banyak energi dan mencegah 

dehidrasi. 

b) Pola eliminasi 

Pada pola eliminasi yang perlu dikaji adalah  BAK dan 

BAB. Selama proses persalinan kandung kemih harus 

dikosongkan setiap 2 jam, karena kandung kemih yang 

penuh akan menghambat penurunan bagian terbawah 

janin. Sedangkan rektum yang penuh juga akan 

mengganggu penurunan bagian terbawah janin. Namun 

bila ibu merasakan ingin BAB, bidan harus memastikan 

kemungkinan adanya tanda  dan  gejala  kala  II 

(Walyani, 2018). 
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c) Pola Istirahat 

Kebutuhan istirahat ibu selama proses persalinan sangat 

diperlukan untuk mempersiapkan energi menghadapi   

proses persalinannya, hal ini akan lebih penting jika 

proses persalinannya mengalami pemanjangan  waktu 

pada kala  I.  Data  yang  perlu ditanyakan adalah kapan 

terakhir tidur dan berapa lama. 

b. Data Objektif 

Data ini dikumpulkan guna melengkapi data untuk 

menegakkan diagnosis. Bidan melakukan pengkajian data 

objektif melalui pemeriksaan inspeksi, palpasi, auskultasi, 

perkusi, dan pemeriksaan penunjang yang dilakukan secara 

berurutan. 

1) Pemeriksaan Umum 

a) Bagaimana keadaan umum penderita, kesadaran Data ini 

didapat dengan mengamati keadaan pasien secara     

keseluruhan. Hasil pengamatan yang dilaporkan 

kriterianya adalah sebagai berikut. 

b) Baik 

Jika pasien memperlihatkan respon yang baik terhadap  

lingkungan  dan  orang  lain,  serta  secara fisik pasien 

tidak mengalami katergantungan dalam berjalan. 
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c) Lemah. 

Pasien dimasukkan dalam kriteria ini jika ia kurang atau 

tidak memberikan respons yang baik terhadap 

lingkungan dan orang lain, dan pasien sudah tidak 

mampu berjalan sendiri (Lailiyana et al., 2011). 

2) Kesadaran. 

Untuk mendapatkan gambaran tentang kesadaran pasien, 

kita dapat melakukan pengkajian derajat kesadaran pasien 

dari keadaan komposmentis (kesadaran maksimal) sampai 

dengan koma (pasien tidak dalam keadaan sadar) (Lailiyana 

et al., 2011). Macam-macam tingkat kesadaran pasien: 

a) Komposmentis, yaitu  sadar  sepenuhnya,  baik terhadap 

dirinya maupun terhadap lingkungannya. Pasien dapat 

menjawab pertanyaan pemeriksa dengan baik 

b) Apatis, yaitu keadaan di mana pasien tampak segan dan 

acuh tak acuh terhadap lingkungannya. 

c) Delirium, yaitu penurunan kesadaran disertai kekacauan 

motorik dan siklus tidur bangun yang terganggu. Pasien 

tampak gaduh gelisah, kacau, disorientasi dan meronta-

ronta. 

d) Somnolen (letargia, obtundasi, hipersomnia), yaitu 

keadaan mengantuk yang masih dapat pulih penuh bila   
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dirangsang, tetapi bila rangsang   berhenti, pasien akan 

tertidur kembali. 

e) Sopor (stupor), yaitu keadaan mengantuk yang dalam. 

Pasien masih dapat dibangunkan  dengan rangsang yang 

kuat, misalnya rangsang nyeri, tetapi pasien tidak 

terbangun sempurna dan tidak dapat memberikan 

jawaban verbal. 

f) Semi-koma (komaringan), yaitu penurunan kesadaran  

yang tidak memberikan respons terhadap ranging verbal, 

dan tidak dapat dibangunkan sama sekali, tetapi refleks 

(kornea, pupil) masih baik. Respons terhadap rangsang 

nyeri tidak adekuat. 

g) Koma, yaitu penurunan kesadaran yang sangat dalam, 

tidak ada gerakan spontan dan tidak ada respons terhadap 

rangsang nyeri 

3) Tanda-tanda vital 

a) Tekanan darah 

Nilai normal sistol orang dewasa adalah 100 sampai 

140 mmHg, sedangkan nilai normal diastole orang 

dewasa adalah 60 sampai 90. Tekanan darah pada ibu  

saat  persalinan  akan  meningkat  selama kontraksi 

uterus, (sistolik meningkat 10-20 mmHg dan   diastolik   
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meningkat 5-10 mmHg).   Namun disela-sela kontraksi 

tekanan akan kembali normal. 

Tekanan darah diukur setiap 4 jam, kecuali jika ada 

keadaan yang tidak normal harus lebih sering dicacat dan 

dilaporkan. Tekanan darah meningkat selama kontraksi 

uterus dengan kenaikan sistolik rata rata sebesar 10-20 

mmHg dan kenaikan distolik rata rata 5-10 mmHg. Di 

antara kontraksi kontraksi uterus, tekanan darah akan 

turun seperti sebelum masuk persalinan dan akan naik 

lagi bila terjadi kontraksi. Untuk memastikan   tekanan   

darah   yang sesungguhnyamaka diperlukan pengukuran 

tekanan darah diluar kontraksi (Lailiyana et al., 2011). 

b) Suhu 

Suhu tubuh yang normal adalah 36,5-37,5o C. Suhu 

tubuh selama persalinan akan meningkat, hal ini terjadi 

karena peningkatan metabolisme. Peningkatan suhu 

tubuh tidak boleh melebihi 0,5-1oC  dari  suhu  sebelum  

persalinan. 

Harus dalam rentang yang normal, periksa 

menunjukan dalam keadaan infeksi atau ketosis. Suhu 

diukur tiap 4 jam (Lailiyana dkk, 2011). Suhu badan akan 

sedikit meningkat selama persalinan, suhu mencapai 

tertinggi selama persalinan dan segera setelah persalinan. 
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Kenaikan ini di anggap normal asal tidak melebihi 0,50C 

bila kenaikan suhu berlangsung lama  mengindikasikan  

adanya dehidrasi. 

c) Nadi 

Nadi yang normal menunjukan wanita dalam kondisi 

yang baik, jika lebih dari 100 kemungkinan ibu dalam 

kondisi infeksi, ketosis, atau perdarahan. Peningkatan  

nadi  juga  salah  satu  tanda  rupture uteri. Nadi diukur 

tiap 1-2 jam pada awal persalinan. 

d) RR 

Pernapasan yang normal adalah 16-24 x/menit. 

Selama persalinan pernapasan ibu akan mengalami 

peningkatan,  hal  ini mencerminkan  adanya kenaikan 

metabolisme. Observasi pernapasan ibu dan 

membantunya dalam mengendalikan pernapasan untuk 

menghindari hiperventilasi yang terlalu lama(Lailiyana 

et al., 2011). 

1. Tinggi Badan: deteksi adanya panggul sempit. 

2. Berat Badan: kenaikan normal 12-15 kg. Kenaikan ≤ 12 kg 

deteksi bayi lahir dengan berat lahir rendah. 

3. LILA: Mengetahui status gizi ibu. Normal 23,5 cm. Lila 

<23,5 cm. kemunginanan besar ibu  mengalami perdarahan. 

(Febrianti & Aslina, 2019) 
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4. Pemeriksaan Fisik 

a. Muka 

Periksa ekspresi wajah, muka tidak pucat, kulit dan 

membran mukosa yang pucat mengindikasikan anemia. 

b. Mata 

Konjungtif   pucat   indikator   dari anemia. 

c. Mulut  

Normalnya bibir  tidak pucat, mukosa bibir lembab. 

d. Leher 

Adanya pembesaran limfe, pembesaran kelenjar tyroid 

dan bendungan vena jugularis (Nugroho et al., 2014). 

e. Payudara 

Pembesaran, putting susu menonjol/mendatar, adakah 

nyeri dan lecet pada puting, ASI sudah keluar, adakah 

pembengkakan, radang, atau benjolan abnormal 

(Febrianti & Aslina, 2019) 

f. Abdomen     : 

1) Bentuk pembesaran perut (perut membesar ke depan 

atau ke samping, keadaan pusat). 

2) Liniea nigra (garis vertikal berwarna gelap yang  

terlihat  di  perut  ibu  selama kehamilan). 

3) TFU untuk mengetahui tinggi fundus uteri sesuai 

dengan usia kehamilan atau tidak. 
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4) Leopold untuk mendeteksi letak janin 

(1) Leopold I: Normal tinggi fundus uteri sesuai 

denganusia kehamilan. Pada fundus teraba 

bagian lunak dan tidak melenting (bokong). 

Tujuan: Untuk mengetahui tinggi fundus uteri 

dan bagian yang berada di fundus. 

(2) Leopold  II:  Normal  teraba  bagian panjang, 

keras seperti papan (punggung) pada satu sisi 

uterus dan pada sisi lain teraba bagian kecil. 

Tujuan: Untuk mengetahui batas kiri/kanan pada 

uterus ibu, yaitu: punggung pada letak bujur dan 

kepala pada letak lintang. 

(3) Leopold III: Normal pada bagian bawah janin  

teraba  bagian  yang  bulat,  keras dan melenting 

(kepala janin) Tujuan: Mengetahui presentasi 

atau bagian terbawah  janin  yang  ada  di  

sympisis ibu. 

(4) Leopold IV: Posisi tangan masih bisa bertemu, 

dan belum masuk PAP (konvergen), posisi 

tangan tidak bertemu dan sudah masuk PAP 

(divergen). Tujuan: Untuk mengetahui seberapa      

jauh masuknya bagian terendah janin kedalam 

PAP (Febrianti & Aslina, 2019). 
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(5) His (Kontraksi uterus) 

His  persalinan  merupakan  kontraksi  otot otot  

Rahim yang fisiologis. Hal-hal yang harus  

diobservasi  pada  his  persalinan antara lain: 

a) Frekuensi/jumlah his dalam waktu tertentu 

biasanya per 10 menit 

b) Amplituri atau intensitas adalah kekuatan his 

diukur dengan mmHg. 

c) Durasi  his  adalah  lamanya  setiap  his 

berlangsung diukur dengan detik, misalnya 

selama 40 detik 

d) Datangnya  his  apakah  sering,  teratur atau 

tidak 

e) Interval adalah masa relaksasi  

g. Tafsiran  berat  janin  (TBJ)  untuk  mengetahui taksiran 

berat janin. 

Johnson dan Tosbach (1954) menggunakan suatu  

metode untuk menaksir berat  janin dengan pengukuran 

(TFU) tinggi fundus uteri atau dikenal dengan rumus 

Johnson-Thousack yang terbagi tiga berdasarkan 

penurunan kepala janin. 

a) Berat janin =  (Tinggi fundus uteri – 13) x 155, bila 

kepalajanin masih floating 
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b) Berat janin =  (Tinggi fundus uteri – 12) x 155, bila 

kepalajanin sudah memasuki pintu atas panggul/H II 

c) Berat janin =  (Tinggi fundus uteri – 11) x 155, bila 

kepalajanin sudah melawati H III 

h. DJJ: Normal atau tidak (120-160x/menit) DJJ 

≤120x/menit dan ≥160x/menit deteksi adanya fetal 

distresspada janin 

1) Palpasi kandung kemih (pemantaun pengosongan 

kandung kemih) 

i. Ekstremitas 

1) Ekstremitas atas: bagaimana pergerakan tangan, dan 

kekuatan otot, gangguan atau kelainan,  apakah  ada  

nyeri  tekan, mengamati besar dan bentuk otot, 

melakukan   pemeriksaan   tonus   kekuatan otot. 

2) Ekstermitas bawah: bagaimana pergerakan tangan, 

dan kekuatan otot, gangguan atau kelainan,  apakah  

odema  dan  apakah terdapat varises. 

5. Pemeriksaan penunjang 

a. USG:menentukan usia gestasi, ukuran janin, gerakan 

jantung janin, lokasi plasenta, indeks cairan amnion 

berkurang (Febrianti & Aslina, 2019). 

b. Lakmus: berwana biru Ph air ketuban 7-7,5  

c. Vagina taucher (VT) 
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d. Genetalia 

Melihat vagina terdapat lendir darah atau tidak, 

terdapat kondiloma atau tidak, melakukan pemeriksaan 

dalam untuk mengetahui: 

1) Pembukaan 

a) 1 cm-3 cm : fase laten 

b) 4 cm-5 cm : fase aktif akselerasi 

c) 6 cm-9 cm : fase aktif delatasi maksimal  

d) 9 cm-10 cm: fase deselerasi 

2) Pendataran (effecement) berapa persen. 

3) Presentasi dan posisi janin 

Digunakan untuk menyebutkan bagian janin 

yang masuk di bagian bawah rahim. Presentasi ini 

dapat diketahui dengan cara palpasi atau 

pemeriksaan dalam. Jika pada pemeriksaan 

didapatkan presentasi kepala, maka pada umumnya 

bagian yang menjadi presentasi oksiput. Sementara 

itu, jika pada pemeriksaan didapatkan presentasi 

bokong, maka yang menjadi presentasi adalah 

sacrum, sedangkan pada letak lintang, bagian yang 

menjadi presentasi   adalah    skapula    bahu . 

4) Bagian terendah janin & posisinya, ubun-ubun kecil 

sudah teraba apa belum. 
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Penurunan bagian terbawah janin yaitu untuk 

menentukan sampai di mana bagian terendah janin 

turun ke dalam panggul pada persalinan dapat 

digunakan bidang Hodge. 

a) 5/5 jika bagian terbawah janin seluruhnya 

teraba di atas simfisis pubis 

b) 4/5 jika sebagian (1/5) bagian terbawah janin 

telah memasuki rongga panggul 

c) 3/5 jika sebagian (2/5) bagian terbawah janin 

telah memasuki rongga panggul  

d) 2/5 jika hanya sebagian dari bagian terbawah  

janin masih berada di atas simfisis dan (3/5) 

bagian telah turun melewati bidang tengah 

rongga panggul (tidak dapat digerakkan) 

e) 1/5 jika hanya 1 dari 5 jari masih dapat 

meraba bagian terbawah janin yang berada di 

atas simfisis dan 4/5 bagian telah masuk ke 

dalam rongga panggul 

f) 0/5 jika bagian terbawah janin sudah tidak 

dapat diraba dari pemeriksaan luar dan 

seluruh bagian terbawah janin sudah masuk 

ke dalam rongga pangggul(Sondakh, 2013). 
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g) Air Ketuban (utuh/pecah) Untuk mengetahui 

apakah sudah pecah atau belum dan apakah 

ada ketegangan ketuban 

h) Penyusupan kepala janin/molase. 

2. Interprestasi Data Dasar 

Diagnosa Kebidanan 

Ny…Para(P)…Abortus (Ab)…,inpartu kala…fase…, janin tunggal 

atau ganda, hidup atau mati, intrauterin atau ekstra uterin, letak 

kepala atau bokong, jalan lahir normal atau tidak, keadaan ibu dan 

janin baik atau tidak. 

Masalah ibu selama persalinan: 

a. Ibu merasa takut akan rasa sakit selama proses persalinan 

b. Merasa bingung apa yang harus dilakukan ibu selama proses 

meneran 

c. Takut akan rasa nyeri saat kontraksi selama proses persalinan 

d. Merasa tidak mampu untuk meneran dengan kuat 

e. Bingung untuk memilih posisi meneran      

Kebutuhan ibu selama persalinan: 

a. Memberikan KIE pada ibu tentang masalah yang dihadap ibu 

selama proses persalinan 

b. Membimbing  ibu  mengontrol  pernapasan  selama  proses 

persalinan 
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c. Memberikan posisi ibu senyaman mungkin untuk meneran 

(Febrianti & Aslina, 2019). 

3. Perencanaan 

a. Diagnosa : 

Ny…Para(P)…Abortus(Ab)…,   inpartu   kala… fase…,  janin  

tunggal  atau  ganda,  hidup  atau mati,   intra   uterin   atau   ekstra   

uterin,   letak kepala atau   bokong, jalan lahir normal atau tidak, 

keadaan ibu dan janin baik atau tidak. 

b. Tujuan  :  

Setelah dilakukan asuhan kebidanan diharapkan persalinan dapat 

terjadi secara normal dan tidak melewati garis waspada. 

c. Kriteria hasil      : Keadaan Umum   : Baik 

Kesadaran      : Composmentis 

TTV                    :   TD : 100/60-140/90 mmHg 

N : 60-80x/menit 

S : 36-37,5oC 

RR : 16-24x/menit 

DJJ janin dalam batas normal (120-160x/menit) Pembukaan 

lengkap (10cm) dan bayi lahir spontan Effacement 100 % 

Rencana asuhan pada ibu bersalin 

a. Rencana Asuhan Kala I 

1) Penuhi kebutuhan nutrisi ibu 
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Rasional: dengan pemenuhan nutrisi yang cukup dapat 

menambah tenaga ibu pada proses persalinan dan mencegah 

dehidrasi. 

2) Pantau kondisi ibu 

Rasional: dengan memantau kondisi ibu dapat mengenalisa bila 

terjadi indikasi. 

3) Pantau denyut jantung janin 

Rasional: mengetahui bagaimana kondisi janin, dan dapat 

menemukan tempat di mana detak janin terdengar paling keras 

dapat membantu untuk mengetahui bayi berada di bawah, 

sungsang, atau melintang. 

4) Pantau kemajuan persalinan dengan partograf 

Rasional: dengan selalu mengobservasi pasien menggunakan 

partograf dapat dipantau kemajuan persalinan dan segera 

menentukan keputusan bila terjadi masalah. 

5) Berikan dukungan pada ibu 

Rasional: membantu ibu untuk tetap semangat selama proses 

persalinan. 

6) menciptakan rasa aman dan nyaman pada ibu 

Rasional: dengan menciptakan  kenyamanan pada ibu selama 

proses persalinan sangat membantu ibu tetap rileks dan 

nyaman.(Jannah, 2015) 

b. Rencana Asuhan Manajemen aktif kala II 
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1) Pantau kontraksi atau his ibu 

Rasional: His atau kontraksi selama kala II persalinan harus 

selalu dipantau karena selain dorongan meneran pasien, 

kontraksi uterus merupakan kunci dari proses persalinan. 

2) Pantau tanda-tanda kala II 

Rasional: mengidentifikasi tanda pada kala II dapat digunakan 

sebagai acuan pelaksanaan asuhan persalinan kala II yang tepat. 

3) Atur posisi ibu senyaman mungkin dan sarankan untuk miring 

ke kiri 

Rasional: dengan posisi miring ke kiri dapat menghindari 

penekanan pada aorta dan mempercepat pembukaan serviks. 

4) Penuhi kebutuhan hidrasi selama proses persalinan  

Rasional: menambah tenaga bagi  ibu selama  proses persalinan 

sehingga kekuatan meneran dapat bertambah. 

5) Berikan dukungan mental dan spiritual 

Rasional:  memenuhi  kebutuhan  dukungan  semangat dan rasa 

aman pada ibu selama proses persalinan. 

6) Lakukan    pertolongan    persalinan  

Melakukan pertolongan persalinan: 

a) Pada saat ada his bombing ibu untuk meneran. 

b) Saat kepala terlihat di vulva dengan diameter 5-6cm pasang 

handuk bersih diperut ibu untuk mengerinkan bayi. 

c) Buka set partus. 
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d) Mulai memakai sarung tangan pada kedua tangan 

e) Saat kepala turun, tangan kanan menahan perineum dengan 

arah tahanan ke dalam dan ke bawah sedangkan  tangan kiri 

menahan kepala bayi agar tidak terjadi defleksi. 

f) Setelah bayi lahir bersihkan hidung dan mulut bayi 

menggunakan kasa steril lalu periksa leher bayi periksa 

lilitan. 

g) Tempatkan kedua tangan pada bitemporalis untuk 

melahirkan bahu dengan cara tarik kepala ke arah bawah  

untuk  melahirkan  bahu  depan  dan  tarik atas untuk bahu 

belakang. 

h) Pindahkan tangan dominan ke bawah badan bayi untuk  

menyangga  kepala,  leher  dan  badan  bayi sedangkan 

tangan yang lain berada di perineum untuk menjepit kaki 

bayi. 

i) Lakukan  penilaian  sekilas  pada  bayi,  kemudian letakan 

bayi di atas perut ibu dengan kepala lebih rendah dan 

keringkan badan bayi. (Febrianti & Aslina, 2019). 

c. Rencana Asuhan Manajemen aktif kala III 

1) Berikan suntikan oksitosin 10 unit di 1/3 atas paha ibu secara IM 

segera setelah bayi lahir 

Rasional:   mempercepat   kontraksi   dan   terlepasnya plasenta 

sehingga dapat mengurangi perdarahan yang keluar. 
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2) Lakukan pemotongan tali pusat 

3) Penegangan tali pusat terkendali 

Rasional:   melahirkan   plasenta   secara   aman   segera setelah 

pelepasan plasenta terjadi. 

4) Lahirkan plasenta 

5) Masase uterus 

Rasional: merangsang dan meningkatkan kontraksi uterus untuk 

mencegah perdarahan(Halldorsdottir & Karlsdottir, 2011). 

d. Rencana Asuhan Manajemen aktif kala IV 

1) Evaluasi kontraksi uterus 

Rasional: mencegah perdarahan dan mengembalikan uterus ke 

bentuk normalnya. 

2) Lakukan pemeriksaan serviks, vagina, dan perineum  

Rasional: mengetahui laserasi atau robekan jalan lahir yang     

dapat diketahui dari perdarahan pasca postpartum, plasenta yang 

lahir lengkap, dan kontraksi uterus. 

3) Observasi TTV 

Rasional: mengetahui secara dini adanya indikasi. 

4) Pertahankan kandung kemih selalu kosong 

Rasional: menghambat terjadinya perdarahan lanjut yang 

berakibat fatal untuk ibu. 

5) Evaluasi jumlah darah yang hilang 



342 
 

 
 

Rasional: mengetahui jumlah perdarahan ibu dan mengetahui 

secara dini adanya indikasi (Jannah, 2015). 

4. Pelaksanaan 

1) Pelaksanaan Asuhan Kala I 

a) Memenuhi kebutuhan  nutrisi  ibu  yang  cukup  agar  dapat 

menambah tenaga ibu pada saat proses persalinan dan 

mencegah dehidrasi. 

b) Memantau kondisi ibu. 

c) Memantau denyut jantung janin selama 60 detik. Gangguan 

kondisi kesehatan janin dicerminkan dari DJJ yang kurang 

dari 120 atau lebih 160 kali per menit. Kegawat janin 

ditunjukkan dari DJJ yang kurang dari 100 atau lebih 180 

kali per menit (Sondakh, 2013). 

d) Memantau kemajuan persalinan dengan partograf. 

e) Memberikan dukungan semangat pada ibu selama proses 

persalinan. 

f) Menciptakan  rasa  aman  dan  nyaman  pada  ibu  selama 

proses persalinan sangat membantu ibu tetap rileks dan 

nyaman. 

2) Pelaksanaan Asuhan Manajemen aktif kala II 

a) Menjaga  kebersihan  ibu  agar  ibu  tetap  nyaman  selama 

proses persalinan. 
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b) Mengatur posisi ibu senyaman mungkin dan menganjurkan 

ibu untuk miring kiri agar mempercepat kemajuan 

persalinan. 

c) Memenuhi  kebutuhan  hidrasi  selama  proses  persalinan. 

Disela-sela kontraksi, ibu dianjurkan untuk minum sehingga 

kekuatan meneran dapat bertambah 

d) Memberikan dukungan mental dan spiritual. Dengan 

meyakinkan pasien selama proses persalinan akan berjalan 

dengan baik dan lancar. 

e) Melakukan pertolongan persalinan 

3) Pelaksanaan Asuhan Manajemen aktif kala III 

a) Memberikan  suntikan  oksitosin  1  menit  pertama  setelah 

bayi lahir dengan dosis 10 unit secara IM, pemberian 

suntikan   oksitosin   dilakukan   dalam   1   menit   pertama 

setelah bayi lahir. Suntikan oksitosin dengan dosis 10 unit 

diberikan secara intramskuler (IM) pada  sepertiga bagian 

atas paha bagian luar (aspektus lateralis) 

b) Melakukan penjepitan dan pemotongan tali pusat. 

c) Melakukan penegangan tali pusat terkendali. 

d) Melahirkan plasenta. 

e) Masase uterus segera setelah plasenta lahir, lakukan masase 

fundus uteri dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan 

memastikan bahwa kotiledon dan selaput plasenta dalam 
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keadaan lengkap. Evaluasi kontraksi uterus setiap 15 menit 

selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit 

selama 1 jam kedua pasca persalinan (Nuraisiah et al., 2014). 

4) Pelaksanaan Asuhan Manajemen aktif kala IV 

Mengevaluasi kontraksi uterus untuk mencegah perdarahan. 

a) Melakukan pemeriksaan serviks, vagina, dan perineum. 

b) Mengobservasi TTV segera   setelah   plasenta   lahir   dan 

dilanjutkan setiap 15 menit sampai tanda-tanda vital stabil. 

c) Mengobservasi kandung kemih harus dipertahankan dalam 

keadaan kosong. Kandung kemih yang penuh dapat 

menghalangi   kontraksi   maksimal   sehingga   perdarahan 

dapat terjadi. 

d) Mengevaluasi jumlah darah yang hilang. Dengan 

menggunakan botol 500ml yang digunakan untuk 

menampung darah  

1) Tanda-tanda vital 

a) Tekanan darah dan nadi 

Tekanan darah yang normal adalah <140/90 mmHg 

sebagian wanita mempunyai tekana darah <90/60 

mmHg. Jika denyut nadinya normal, tekanan darah 

yang rendah seperti ini tidak menjadi masalah. Akan 

tetapi jika tekanan darah <90/60 mmHg dan nadinya 

adalah >100 denyut/menit diindikasikan adanya 
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masalah. Tekanan darah, nadi, ukuran, tonus uterus, 

kandung kemih, dan perdarahan semuanya harus 

dievaluasi setiap 15 menit untuk 1 jam pertama PP 

dan kemudian jika semunya normal setiap 30 menit 

pada jam ke 2.  

b) Suhu 

Suhu tubuh yang normal adalah <380c jika suhunya 

>380c bidan melakukan identifikasi masalah. Suhu 

yang tinggi mungkin disebbkan dehidrasi karena 

persalina yang lama atau tidak cukup minum.  

2) Kontraksi uterus 

Perlu diperhatikan bahwa kontraksi uterus 

diperlukan untuk mencegah terjadinya perdarahan dan 

pengembalian uterus kebentuk normal. Kontraksi uterus 

yang tidak kuat dan terus-menerus dapat menyebabkan 

terjadinya atonia uteri yang dapat menggangu 

keselamatan ibu. Uterus akan lembek jika tidak   

berkontraksi dengan baik. Tinggi fundus yang normal 

segera setelah persalinan adalah kira-kira setinggi   

umbilicus. 

3) Lokhea 

Selama beberapa hari pertama setelah kelahiran 

lokhea nampak merah karena adanya eritrosit. Setelah 3-
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4 hari, lokhea menjadi lebih pucat dan di hari ke 10 

lokhea tampak putih atau putih kekuningan. Lokhea yang 

berbau busuk diduga adanya suatu endometriosis. 

4) Kandung kemih 

Setelah plasenta keluar kandung kencing harus 

diusahakan kosong agar uterus dapat berkontraksi 

dengan kuat yang berguna untuk menghambatn 

terjadinya perdarahan lanjut 

a) Melakukan penjahitan luka perineum 

Anastesi yang diperlukan adalah anastesi 

lokal dengan lodikain 1% tanpa epinprin sebanyak 

10ml. Luka episiotomy memelukan 2 tempat 

dianastesi. Hindarkan jangan sampai larutan lidokain 

masuk ke dalam pembuluh darah karena dapat 

menyebakan gangguan denyut jantung (Lailiyana et 

al., 2011). 

b) Memantau jumlah perdarahan 

Sulit   sekali  memperkrakan   jumlah   darah   

yang  hhilang secara akurat karena  darah sering kali  

bercampur cairan ketuban dan urin dan mungkin 

terserap di handuk kain atau sarung, salah satu cara 

untuk menilai kehilangan darah adalah  dengan  botol 

berukuran 500 ml yang dapat terisi darah tersebut 
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memeriksa keadaan ibu secara terus- menerus selama 

kala IV jauh lebih penting dengan memonitor 

kehilangan darahnya melalui tanda-tanda vital dan 

melihat lokea saat memasage dan mengevaluasi 

kontraksi uterus. 

c) Memenuhi kebutuhan kala IV 

(1) Hidrasi da nutrisi. 

(2) HIgien dan kenyaman pasien. 

(3) Bimbingan dan dukungan untuk berkemih. 

Pemberian informasi sejelas-jelasnya mengenai 

apa yang terjadi dengan  tubuhnya  saat  ini  dan  

apa   yang  harus  ia lakukan berkaitan dengan 

kondisinya. 

(4) Kehadiran bidan sebagia pendamping. 

(5) Posisi tubuh yang nyaman. 

(6) Tempat  dan  alas  tidur  yang  kering  dan  bersih  

agar tidak terjadi (Sulistyawati, 2013). 

5. Evaluasi 

S : Ibu merasakan perutnya mules-mules dan merasa ingin 

meneran 

O :Keadaan Umum : Baik 

Kesadaran   : Composmentis 

TTV        :  TD  : 100/60-140/90 mmHg 
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N : 60-80x/menit 

S          : 36-37,5oC 

RR       : 16-24x/menit 

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

Pembukaan lengkap (10cm) dan bayi lahir spontan 

Effacement 100 % 

A: 

Ny…Para(P)…Abortus(Ab)…,inpartu kala…fase…, janin 

tunggal atau ganda, hidup atau mati, intrauterin atau ekstra 

uterin, letak kepala atau bokong, jalan lahir normal atau tidak, 

keadaan ibu dan janin baik atau tidak. 

P        : 

1. Memberikan ibu motivasi dan dukungan selama 

proses persalinan. 

2. Menganjurkan ibu untuk makan dan minum disela-

sela his. 

3. Mengajarkan ibu cara meneran dengan benar dan 

baik. 
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2.2.3 Konsep dasar asuhan nifas 

A. Konsep Dasar Asuhan Kebidanan Masa Nifas 

1. Pengkajian Data 

a. Data Subyektif 

biodata yang mencangkup identitas pasien yaitu: 

1) biodata  

a) nama jelas dan lengkap, bila perlu nama panggilan 

sehari-hari agar tidak keliru dalam memberikan 

penanganan. 

b) umur dicatat dalam tahun untuk mengetahui adanya 

resiko seperti kurang dari 20 tahun, alat-alat reproduksi 

belum matang, mental dan psikisnya belum siap. 

sedangkan umur lebih dari 35 tahun rentang sekali untuk 

terjadi perdarahan masa nifas. 

c) agama untuk mengetahui keyakinan psien tersebut untuk 

membimbing atau mengarahkan pasien dalam berdoa. 

d) pendidikan berengaruh dalam tindakan kebidanan dan 

untuk mengetahui sejauh mana tingkat intelektualnya, 

sehingga bidan dapat memberikan konseling sesuai 

dengan pendidikanya. 

e) pekerjaan berguna untuk mengetahui dan mengukur 

tingkat sosial ekonomi, karena ini juga berpengaruh pada 

gizi ibu. 
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f) alamat ditanyakan untuk mempermudah kunjungan 

rumah bila diperlukan. 

g) Keluhan Utama 

Keluhan utama ditanyakan untuk mengetahui alasan 

pasien datang ke falisitas pelayanan kesehatan. Keluhan 

utama yang dirasa Ibu nifas menurut Vivian Nanny Lia 

D (2014) yaitu: 

(a) After Pain atau Kram Perut 

Hal ini disebabkan karena kontraksi dan relaksasi  

yang  terus  menerus  pada  uterus  banyak yang 

trejadi pada multipara. Anjurkan ibu untuk 

mengosongkan kandung kemih, tidur tengkurap 

dengan bantal dibawah perut dan bila perlu di beri 

obat analgesik (Nugroho et al., 2014). 

(b) Nyeri perineum 

Nyeri perinium dapat disebabkan oleh episiotomi, 

laserasi atau jahitan. 

(c) Payudara terasa penuh 

Pembengkakan payudara terjadi karena adanya 

gangguan  antara  akumulasi  air  susu  dan 

meningkatnya vaskularitas dan kongesti. Hal tersebut 

menyebabkan penyumbatan pada saluran limfe dan 
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vena  terjadi  pada  hari  ke  3  postpartu  (Febrianti 

& Aslina, 2019). 

(d) Konstipasi 

Hal ini disebabkan karena waktu melahirkan alat 

pencernaan mendapat tekanan yang menyebabkan 

kolon menjadi kosong,   pengeluaran   cairan   yang 

berlebih pada waktu persalinan, kurang makan, dan 

laserasi jalan lahir (Febrianti & Aslina, 2019). 

(e) Diuresis 

Akibat terjadinya peningkatan jumlah urine pada 

post partum. Hal ini dikarenakan adanya penurunan 

hormone estrogen yang sifatnya menahan air 

mengalami penurunan yang mencolok. Sedangkan 

urine dalam jumlah besar akan dihasilkan dalam 

waktu 12-36 jam sesudah melahirkan (Febrianti & 

Aslina, 2019). 

h) Pola Nutrisi dan Cairan 

Data ini penting untuk diketahui agar bisa 

mendapatkan gambaran bagaimana pasien 

mencukupi asupan gizinya.  Ibu  nifas   memerlukan   

nutrisi dan cairan untuk pemulihan kondisi kesehatan 

setelah melahirkan.Ibu nifas dianjurkan untuk 

mengkonsumsi makanan  tambahan  sebanyak  500  
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kalori  setiap  hari dan minum sedikitnya 3 liter setiap 

hari (Febrianti & Aslina, 2019). 

i) Ibu nifas memerlukan nutrisi dan cairan untuk pemulihan 

kondisi kesehatan setelah melahirkan, dan untuk 

memenuhi produksi air susu. Ibu nifas dianjurkan untuk 

memenuhi kebutuhan gizi sebagai berikut: 

(1) Makan  dengan diet berimbang untuk mendapatkan 

protein, mineral, dan vitamin yang cukup. 

(2) Minum sedikitnya 2-3 liter perhari dalam bentuk air 

putih. 

(3) Minum kapsul vitamin A 200.000 unit agar dapat 

memberikan vitamin A kepada bayinya melalui ASI. 

j) Pola istirahat 

Istirahat sangat diperlukan oleh ibu post partum. Oleh 

karena itu, bidan perlu menggali informasi mengenai 

kebiasaan istirahat pada ibu supaya bidan mengetahui 

hambatan yang mungkin muncul jika bidan mendapatkan 

data yang senjang tentang pemenuhan kebutuhan 

istirahat. Bidan dapat menanyakan tentang berapa lama 

ibu tidur di siang dan malam hari. Pada kenyataannya, 

tidak semua wanita mempunyai kebiasaan   tidur   siang,   

padahal   tidur   siang   sangat penting untuk membantu 

mempercepat pemulihan kondisi fisiknya setelah 
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melahirkan. Untuk istirahat malam,  rata-rata  wakru  

yang  diperlukan  adalah  6-8 jam. 

Ibu nifas memerlukan nutrisi dan cairan untuk pemulihan 

kondisi kesehatan setelah melahirkan, dan untuk 

memenuhi produksi air susu. Ibu nifas dianjurkan untuk 

memenuhi kebutuhan gizi sebagai berikut: 

(1) Makan dengan diet berimbang untuk mendapatkan 

protein, mineral, dan vitamin yang cukup. 

(2) Minum sedikitnya 2-3 liter per hari dalam bentuk air 

putih. 

(3) Minum kapsul vitamin A 200.000 unit agar dapat 

memberikan  vitamin  A  kepada  bayinya  melalui 

ASI. 

k) Aktivitas sehari-hari 

Bidan   perlu   mengkaji   aktivitas   sehari-hari   pasien 

karena data ini memberikan gambaran kepada bidan 

tentang seberapa berat aktivitas yang biasa dilakukan 

pasien di rumah. Jika kegiatan pasien terlalu berat 

sampai  dikhawatirkan  dapat  menimbulkan  kesulitan 

post partum maka bidan akan memberikan peringatan 

seawal mungkin pada pasien untuk membatasi dahulu 

kegiatannya   sampai   ia   sehat   dan   pulih   kembali. 
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Aktivitas yang terlalu berat dapat menyebabkan 

perdarahan pervagina (Febrianti & Aslina, 2019). 

l) Personal hygiene 

Data ini perlu bidan gali karena hal tersebut akan 

memengaruhi   kesehatan   pasien   dan   bayinya.   Jika 

pasien mempunyai kebiasaan yang kurang baik dalam 

pcrawatan kebersihan dirinya maka bidan harus dapat 

memberikan  bimbingan  cara  perawatan  kebersihan diri 

dan bayinya sedini mungkin. 

Menurut Saifuddin, 2012 pola personal hygiene ibu 

nifas, antara lain: 

(a) Anjurkan kebersihan seluruh tubuh. 

(b) Mengajarkan ibu bagaimana memebersihkan daerah 

kelamin dengan sabun dan air dari depan ke 

belakang. Baru membersihkan daerah sekitar anus. 

(c) Nasehatkan pada ibu untuk membersihkan vulva 

setiap kali selesai BAK atau BAB. 

(d) Sarankan ibu untuk mengganti  pembalut setidaknya 

2x sehari. 

(e) Sarankan ibu untuk mencuci tangan dengan sabun 

dan air sebelum dan sesudah membersihkan daerah 

kelaminnya. 
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(f) Jika ibu mempunyai luka episiotomi atau laserasi, 

sarankan kepada ibu untuk menghindari menyentuh 

daerah luka. 

m) Respon keluarga terhadap kelahiran bayi  

Bagaimanapun juga, hal ini sangat penting untuk 

kenyamanan psikologis ibu. Adanya respon yang positif 

dari keluarga terhadap kelahiran bayi akan mempercepat 

proses adaptasi ibu menerima perannya. 

n) Respon ibu terhadap kelahiran bayinya 

Dalam mengkaji data ini, bidan dapat menanyakan 

langsung kepada pasien mengenai bagaimana 

perasaannya terhadap kelahiran bayinya. Pertanyaan 

yang dapat bidan ajukan, misalnya "Bagaimana Mbak, 

perasaannya dengan kelahiran putranya ini?". 

o) Respon ayah terhadap bayi 

Untuk mengetahui bagaimana respons ayah terhadap 

kelahiran bayinya, bidan dapat menanyakan langsung 

kepada  suami pasien  atau kepada pasien  itu  sendiri. 

Data mengenai respon ayah ini sangat penting karena 

dapat bidan jadikan sebagai salah satu acuan mengenai 

bagaimana pola bidan dalam memberikan asuhan kepada 

pasien dan bayinya. Jika suami pasien memberikan 

respon yang positif terhadap istri dan anaknya   maka   
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akan   memberikan   kemudahan   bagi bidan untuk 

melibatkannya dalam memberikan perawatan (Febrianti 

& Aslina, 2019). 

p) Keadaan Psikologis 

Menurut Nugroho, 2014 periode adaptasi psikologis 

masa nifas diuraikan menjadi dalam tiga tahap, antara 

lain: 

(a) Fase taking in 

Fase periode ketergantungan yang berlangsung pada 

hari pertama sampai hari kedua setelah melahirkan. 

Gangguan psikologi yang dirasakan pada fase ini 

yaitu: 

(1) Kecewa pada bayinya. 

(2) Ketidaknyamanan sebagai akibat perubahan fisik 

yang dialami. 

(3) Rasa bersalah karena belum bisa menyusui 

bayinya. 

(4) Kritikan suami atau keluarga tentang perawatan 

bayinya. 

(b) Fase taking hold 

Berlangsung antara 3-10 hari setelah melahirkan. 

Fase ini ibu merasa khawatir tidak mampu merawat 

bayinya. Ibu sangat sensitif sehingga mudah 
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tersinggung. Hal yang perlu diperhatikan adalah 

berkomunikasi yang baik dan pemberian penyuluhan 

atau pendidikan kesehatan tentang perawatan diri dan 

bayinya. 

(c) Fase letting go 

Fase  ini  merupakan  fase  menerima tanggung jawab 

akan peran barunya yang berlangsung 10 hari setelah 

melahirkan. Ibu sudah bisa menyesuaikan diri, 

merawat diri dan bayinya, serta percaya dirinya 

sudah meningkat. Dukungan dari suami dan keluarga 

sangat diperlukan. 

q) Aktivitas seksual 

Walaupun hal ini merupakan hal yang cukup privasi bagi 

pasien, namun bidan harus menggali data dari kebiasaan. 

Ini karena pernah terjadi beberapa kasus keluhan dalam 

aktivitas seksual yang cukup mengganggu pasien, namun 

ia  tidak  tahu  harus  berkonsultasi  ke  mana.  Dengan 

teknik komunikasi yang senyaman mungkin bagi pasien, 

bidan   menanyakan hal-hal yang   berkaitan   dengan 

aktivitas seksual, misalnya: Frekuensi klien melakukan 

hubungan seksual dalam seminggu, gangguan ketika 

melakukan hubungan seksual, seperti nyeri saat 

berhubungan, adanya ketidakpuasan dengan suami, 
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kurangnya keinginan untuk melakukan hubungan, dan 

lain sebagainya (Febrianti & Aslina, 2019). 

r) Pola Laktasi 

Pemberian ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja 

pada bayi sampai usia 6 bulan tanpa tambahan cairan 

ataupun makanan lain. ASI dapat diberikan sampai bayi 

berusia 2 tahun. ASI eksklusif diberikan sampai 6 bulan 

dengan menerapkan: 

(a) Inisiasi menyusui dini selama 1 jam setelah kelahiran 

bayi. 

(b) ASI  eksklusif  diberikan  pada  bayi  hanya  ASI  saja 

tanpa makanan tambahan atau minuman tambahan. 

(c) ASI diberikan secara on-demand atau sesuai 

kebutuhan bayi, setiap hari setiap malam. 

Perawatan Payudara  

(a) Menjaga payudara tetap bersih dan kering. 

(b) Menggunakan bra yang menyongkong payudara. 

(c) Bila  puting susu  lecet, oleskan kolostrum atau  ASI 

yang keluar pada sekitar putting susu setiap kali 

selesai menyusui. Kegiatan menyusui tetap 

dilakukan mulai dari puting susu yang tidak lecet. 
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(d) Bila lecet sangat berat, dapat diistirahatkan selama 24  

jam. ASI dikeluarkan  dan  diminumkan  dengan 

menggunakan sendok. 

(e) Untuk menghilangkan nyeri, dapat minum 

paracetamol 1 tablet setiap 4-6 jam.  

Jika payudara bengkak akibat bendungan ASI, menurut 

(Nurjannah, 2013) lakukan: 

(a) Pengompresan payudara  menggunakan  kain  basah 

dan hangat selama 5 menit. 

(b) Lakukan pengurutan payudara dari arah pangkal ke 

puting. 

(c) Keluarkan ASI sebagaian sehingga puting susu lebih 

lunak. 

(d) Susukan bayi tiap   2-3    jam.    Jika   tidak   dapat 

menghisap seluruh ASI-nya, sisanya dikeluarkan 

dengan tangan. 

(e) Letakkan  kain  dingin  pada  payudara  setelah 

menyusui. 

(f) Payudara dikeringkan. 

s) Senam Nifas 

Senam nifas adalah senam yang dilakukan sejak hari 

pertama melahirkan sampai hari kesepuluh. Organ- 

organ tubuh wanita akan kembali seperti semula sekitar 
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6 minggu. Ibu akan berusaha memulihkan dan 

mengencangkan bentuk tubuhnya. Hal tersebut dapat 

dilakukan dengan cara latihan senam nifas. 

Beberapa faktor yang menentukan kesiapan ibu untuk 

memulai senam nifas antara lain: 

(a) Tingkat kebugaran tubuh. 

(b) Riwayat persalinan. 

(c) Kemudahan bayi dalam pemberian asuhan. 

(d) Kesulitan adaptasi post partum. 

Tujuan senam nifas menurut (Damai Yanti, 2014) antara 

lain: 

(a) Membantu   mempercepat   pemulihan   kondisi ibu. 

(b) Mempercepat proses involusi uteri. 

(c) Membantu  memulihkan  dan  mengencangkan otot 

panggul, perut dan perineum. 

(d) Memperlancar pengeluaran lokea. 

t) Perencanaan KB 

Meskipun pemakaian alat kontrasepsi masih lama, tidak 

ada salahnya jika bidan mengkajinya lebih awal agar 

pasien mendapatkan informasi sebanyak mungkin 

mengenaipilihan beberapa alat kontrasepsi. Bidan juga 

juga dapat memberikan penjelasan mengenai alat 
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kontrasepsi tertentu yang sesuai dengan kondisi dan 

keinginan pasien. 

u) Adat-istiadat  setempat  yang  berkaitan  dengan  masa 

nifas 

Untuk mendapatkan data ini, bidan sangat perlu untuk 

melakukan pendekatan terhadap keluarga pasien, 

terutama orang tua. Hal penting yang biasanya mereka 

anut kaitannya dengan masa nifas adalah menu makan 

untuk ibu nifas, misalnya ibu nifas harus pantang 

makanan yang berasal dari daging, ikan, telur, dan 

goreng-gorengan karena dipercaya akan menghambat 

penyembuhan luka persalinan dan makanan ini akan 

membuat ASI menjadi lebih amis. Adat ini akan sangat 

merugikan pasien karena justru pemulihan kesehatannya 

akan terhambat. Dengan banyaknya jenis makanan yang 

harus ia pantang maka akan mengurangi juga nafsu 

makannya sehingga asupan makanan yang seharusnya 

lebih banyak dari biasanya malah semakin berkurang. 

Produksi ASI juga akan berkurang karena volume  ASI  

sangat  dipengaruhi  oleh  asupan  nutrisi yang  kualitas  

dan  kuantitasnya  cukup  (Febrianti & Aslina, 2019). 
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b. Data Obyektif 

1) Keadaan Umum 

Data ini didapat dengan mengamati keadaan pasien secara 

keseluruhan.Hasil pengamatan yang dilaporkan kriterianya 

adalah sebagai berikut. 

a) Baik 

Jika pasien memperlihatkan respons yang baik terhadap  

lingkungan  dan  orang  lain,  serta  secara fisik pasien 

tidak mengalami katergantungan dalam berjalan. 

b) Lemah 

Pasien dimasukkan dalam kriteria ini jika ia kurang atau 

tidak memberikan respons yang baik terhadap 

lingkungan dan orang lain, dan pasien sudah tidak 

mampu berjalan sendiri (Febrianti & Aslina, 2019). 

2) Kesadaran  

Untuk mendapatkan gambaran tentang kesadaran pasien, 

kita dapat melakukan pengkajian derajat kesadaran pasien. 
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Tabel 2.14 . Tingkat kesadaran 

Kesadaran Tanda 

Composmentis  
Sadar sepenuhnya, dapat menjawab 

pertanyaan sekelilingnya 

Apatis  

Keadaan   kesadaran   yang   segan   

untuk berhubungan          dengan 

kehidupan sekitarnya, sikapnya acuh 

takacuh 

Somnolen  

Keadaan kesadaran yang hanya ingin 

tidur saja. Hanya dapat dibangunkan 

dengan rangsangan nyeri, tetapi jatuh 

tidur lagi 

Delirium  

Keadaan kacau motorik yang sangat, 

memberontak, berteriak-teriak, dan 

tidak sadar terhadap orang lain, tempat 

dan waktu. 

Sopor/semikoma  

Keadaan kesadaran yang menyerupai 

koma, reaksi hanya dapat ditimbulkan 

dengan rangsangan nyeri. 

Koma  

Keadaan kesadaran yang hilang   sama 

sekali dan tidak dapat dibangunkan 

dengan rangsangan apapun. 

Sumber: Prawirohardjo, 2014 

3) Tanda vita  

a) Tekanan darah  

Normal (110/70-140/90 mmHg),≥ 140/90 mmHg, pada 

ibu pasca melahirkan tekanan darah biasanya berubah. 

Perubahan tekanan darah menjadi lebih rendah pasca 

melahirkan dapat diakibatkan oleh perdarahan. 

Sedangkan tekanan darah tinggi pada post partum 

merupakan tanda terjadinya pre eklamsia post partum. 

b) Suhu 

Suhu tubuh pada ibu inpartu tidak lebih dari 37,2oC. 

Pasca melahirkan, suhu tubuh dapat naik kurang lebih 
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0,5oC dari keadaan normal. Kenaikan suhu badan ini 

akibat dari kerja keras sewaktu melahirkan, kehilangan 

cairan maupun kelelahan. 

c) Nadi 

76 – 100 kali/menit selama persalinan, adanya kontraksi 

dan saat ibu meneran maka kerja jantung akan menjadi 

semakin berat. Karena itulah denyut nadi akan 

meningkat. Nadi ≥100 deteksi adanya gangguan jantung. 

d) RR 

Normalnya 16-24 x/menit, pada ibu postpartum 

umumnya pernapasan lambat atau normal. Hal ini 

dikarenakan ibu dalam keadaan pemulihan atau dalam 

kondisi istirahat. Bila pernapasan pada masa post partum 

menjadi lebih cepat, kemungkinan ada tanda-tanda syok 

(Nugroho et al., 2014). 

4) Pemeriksaan Fisik 

a) Muka 

Periksa ekspresi wajah, apakah muka pucat, kulit dan 

membran mukosa yang pucat mengindikasikan anemia. 

b) Mata 

Pemeriksaan yang dilakukan pada mata meliputi warna 

konjungtiva, warna sklera, serta reflek pupil. Jika 

konjungtiva berwarna pucat maka indikator anemia. 
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c) Mulut 

Pemeriksaan mulut yang di lihat yaitu warna bibir  dan  

mukosa bibir.  Normalnya  untuk  warna bibir tidak pucat 

dan mukosa bibir lembab. 

d) Leher 

Adanya pembesaran limfe, pembesaran kelenjar tyroid 

dan bendungan vena jugularis (Nugroho et al., 2014). 

e) Payudara 

Pembesaran, putting susu (menonjol/mendatar, adakah 

nyeri dan lecet pada putting), ASI sudah keluar, adakah 

pembengkakan, radang, atau benjolan abnormal 

(Febrianti & Aslina, 2019). 

f) Abdomen 

Evaluasi abdomen terhadap involusi uterus, teraba 

lembut, tekstur Doughy (kenyal), musculus rectus   

abdominal utuh (intact) atau terdapat diastasis rectil dan 

kandung  kemih, distensi, strieae. Untuk involusi uterus 

periksa kontraksi uterus, konsistensi (keras, lunak, 

boggy), perabaan distensi blas, posisi  dan  tinggi  fundus 

uteri: Tinggi fundus uterus, lokasi, kontraksi uterus, 

nyeri. 

g) Genetalia 
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Pengkajian perineum terhadap memar, oedema, 

hematoma, penyembuhan setiap jahitan, inflamasi,   

pemeriksaan tipe, kuntitas, dan bau lokhea.  Pemeriksaan 

anus terhadap  adanya hemoroid  (Nugroho et al., 2014). 

Lokia adalah ekskresi cairan rahim selam masa nifas dan 

mempunyai reaksi basa/alkalis yang dapat membuat 

organisme berkembang lebih cepat daripada kondisi   

asam yang ada pada vagina normal. 

(1) Lokea rubra/merah: muncul pada hari pertama 

sampai hari ketiga masa postpartum. Warnanya 

merah becampur darah. 

(2) Lokea sanguinolenta: muncul pada hari ke 3–5 hari 

postpartum. Warna merah kuning berisi darah   dan   

lendir karena pengaruh   plasma darah. 

(3) Lokea serosa: muncul pada hari ke  6–9 postpartum. 

Warnanya biasanya kenuningan atau kecoklatan. 

(4) Lokea alba:   muncul   lebih   dari   hari   ke   10. 

Warnanya lebih pucat, putih kekuningan, serta lebih 

banyak mengandung leukosit, selaput lender serviks, 

dan serabut jaringan yang mati. 

h) Ekstermitas 

Pemeriksaan ekstermitas terhadap adanya oedema, nyeri 

tekan atau panas pada betis adanya tanda homan, reflek. 
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Tanda human didapatkan dengan meletakkan satu tangan 

pada lutut ibu, dan lakukan tekanan   ringan untuk 

menjaga  tungkai  tetap  lurus.  Dorsifleksi  kaki tersebut 

jika terdapat nyeri pada betis maka tanda hormone 

positif. 

2. Intepretasi Data Dasar 

Diagnose  

Diagnosa :    

Ny….PAPIAH dengan postpartum hari ke…. 

Masalah: 

a. Ibu kurang informasi 

b. Buah dada yang bengkak dan terasa sakit 

c. Mulas pada perut yang mengganggu rasa nyaman 

Kebutuhan: 

a. Penjelasan tentang pencegahan infeksi 

b. Memberitahu tanda-tanda bahaya masa nifas 

c. Penyuluhan perawatan payudara 

d. Bimbingan cara menyusui yang baik (Sulistyawati, 2011). 

3. Perencanaan 

Diagnosa 

Ny….PAPIAH dengan postpartum hari ke…. 

Tujuan               : Setelah dilakukan asuhan kebidanan diharapkan 

masa nifas berjalan dengan normal. 
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Kiteria hasil  :  

Keadaan Umum : Baik 

Kesadaran     : Composmentis 

TTV  : TD : 100/60-140/90 mmHg 

N : 60-80x/menit 

S : 36-37,5oC 

RR : 16-24x/menit 

TFU dalam batas normal (2 jari dibawah pusat) Tidak terjadi 

perdarahan 

Pengeluaran lokhea sesuai dengan perubahan lokhea 

Kontraksi uterus baik (keras)  

Rencana Asuhan pada ibu masa nifas 

Asuhan kebidanan pada ibu nifas 2 jam postpartum 

1. Melakukan pendekatan terapeutik pada klien dan keluarga 

Rasional: Terjalinnya hubungan saling percaya antara nakes dan 

klien. 

2. Observasi tanda-tanda vital, kontraksi uterus dan TFU  

Rasional: Sebagai parameter dan deteksi dini terjadinya 

komplikasi atau penyulit pada masa nifas. 

3. Memberikan konseling tentang: 
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a) Nutrisi 

Anjurkan ibu untuk makan makanan yang bergizi, tinggi 

kalori dan protein serta tidak pantang makan.  

Rasional: Ibu nifas membutuhkan nutrisi yang lebih banyak 

untuk pemulihan kondisinya dan juga ASI untuk bayinya. 

b) Personal higiene 

Sarankan ibu untuk mengganti pembalut atau kain pembalut 

setidaknya dua kali sehari. Sarankan ibu untuk mencuci 

tangan dengan sabun dan air sebelum dan sesudah 

membersihkan daerah kelaminnya. Jika ibu mempunyai 

luka episiotomy atau laserasi, sarankan ibu untuk 

menghindari menyentuh daerah luka (Suherni, 2009). 

Rasional: Mencegah terjadinya infeksi pada daerah 

perineum. 

c) Istirahat 

Ibu nifas memerlukan istirahat yang cukup, istirahat tidur 

yang dibutuhkan ibu nifas 8 jam pada malam hari dan 1 jam 

pada siang hari. 

Rasional: Kurang istirahat dapat menyebabkan jumlah ASI 

berkurang, memperlambat involusi uteri, menyebabkan 

depresi dan ketidakmampuan dalam merawat bayi. 

d) Perawatan Payudara 

Perawatan Payudara menurut (Nurjannah, 2013): 
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Jika payudara bengkak akibat bendungan ASI, menurut 

(Nurjannah, 2013) lakukan: 

(1) Pengompresan payudara menggunakan kain basah dan 

hangat selama 5 menit. 

(2) Lakukan pengurutan payudara dari arah pangkal ke 

puting. 

(3) Keluarkan ASI sebagaian sehingga puting susu lebih 

lunak. 

(4) Susukan bayi tiap 2-3 jam. Jika tidak dapat menghisap 

seluruh ASI-nya, sisanya dikeluarkan dengan tangan. 

(5) Letakkan kain dingin pada payudara setelah menyusui. 

(6) Payudara dikeringkan. 

Rasional: Dengan menjaga payudara tetap bersih maka akan 

memaksimalkan pengeluaran ASI karena salah satu 

penyebab tidak keluarnya ASI adalah puting susu yang 

tersumbat kotoran. 

e) Memfasilitasi ibu dan bayinya untuk rooming in dan 

mengajarkan cara menyusui yang benar 

Rasional: Rooming in akan menciptakan bounding 

attachment antara ibu dan bayi. Dan cara menyusui yang 

benar akan mencegah terjadinya lecet pada puting susu, 

dengan cara dagu bayi menempel pada areola dan puting 

susu serta areola ibu seluruhnya masuk ke dalam mulut bayi. 
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 Menjelaskan pada ibu tentang tanda bahaya masa 

nifas (6 jam Postpartum) yaitu: 

1) Perdarahan yang lebih dari 500 cc 

2) Kontraksi uterus lembek 

3) Tanda preeklamsia 

Rasional: Agar ibu dan keluarga dapat mengenali tanda 

bahaya yang terdapat pada ibu dan segera untuk 

mendapatkan pertolongan. 

f) Menjadwalkan kunjungan ulang, paling sedikit 4 kali 

kunjungan selama masa nifas 

Rasional: Menilai keadaan ibu dan bayi baru lahir, dan 

untuk mencegah, mendeteksi dan menangani masalah-

masalah yang terjadi (Bahiyatun, 2012). 

Asuhan kebidanan pada ibu nifas 6 hari postpartum 

1) Lakukan pendekatan terapeutik pada klien dan keluarga  

Rasional: Terjalinnya hubungan saling percaya antara nakes 

dan klien. 

2) Lakukan observasi TTV dan keadaan umum ibu  

Rasional: Deteksi dini adanya komplikasi. 

3) Lakukan pemeriksaan involusi uterus 

Rasional: Memastikan involusi uterus berjalan normal, 

uterus berkontraksi dengan baik, tidak ada perdarahan 

abnormal dan tidak ada bau. 
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4) Pastikan TFU berada di bawah umbilikus 

Rasional: Memastikan TFU normal sesuai dengan masa 

nifas. 

5) Anjurkan ibu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan cairan 

cukup 

Rasional: Memenuhi kebutuhan nutrisi dan cairan ibu 

selama masa nifas. 

6) Anjurkan ibu untuk istirahat cukup, malam 6-8 jam sehari 

dan siang 1-2 jam sehari. 

Rasional: Menjaga kesehatan ibu. 

7) Ajarkan ibu untuk memberikan asuhan pada bayinya, cara 

merawat tali pusat dan menjaga bayinya tetap hangat  

Rasional: Memberikan pengetahuan ibu cara mengasuh 

bayinya dengan baik. 

8) Anjurkan ibu untuk menyusui bayinya dan memberikan ASI 

eksklusif 

Rasional: Untuk pemenuhan nutrisi pada bayi. 

Asuhan kebidanan pada ibu nifas 2 minggu postpartum 

1) Lakukan pendekatan Terapeutik pada klien dan keluarga  

Rasional: Terjalinnya hubungan saling percaya antara nakes 

dan klien. 

2) Lakukan observasi TTV dan keadaan umum ibu  

Rasional: Deteksi dini adanya komplikasi. 
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3) Lakukan pemeriksaan involusi uterus 

Rasional: Memastikan involusi uterus berjalan normal, 

uterus berkontraksi dengan baik, tidak ada perdarahan 

abnormal dan tidak ada bau. 

4) Pastikan TFU berada di bawah umbilikus 

Rasional: Memastikan TFU normal sesuai dengan masa 

nifas. 

5) Anjurkan ibu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan cairan 

cukup 

Rasional: Memenuhi kebutuhan nutrisi dan cairan ibu 

selama masa nifas. 

6) Anjurkan ibu untuk istirahat cukup, malam 6-8 jam sehari 

dan siang 1-2 jam sehari. 

Rasional: Menjaga kesehatan ibu. 

7) Ajarkan ibu untuk memberikan asuhan pada bayinya, cara 

merawat tali pusat dan menjaga bayinya tetap hangat 

Rasional: Memberikan pengetahuan ibu cara mengasuh 

bayinya dengan baik. 

8) Anjurkan ibu untuk menyusui bayinya dan memberikan ASI 

eksklusif 

Rasional: Untuk pemenuhan nutrisi pada bayi (Saleha, 

2019). 
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Asuhan kebidanan pada ibu nifas 6 minggu postpartum 

1) Lakukan pendekatan terapeutik pada klien dan keluarga  

Rasional: Terjalinnya hubungan saling percaya antara nakes 

dan klien. 

2) Anjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya dan 

memberikan ASI ekslusif 

Rasional: Untuk pemenuhan nutrisi pada bayi. 

3) Tanya ibu tentang penyulit atau masalah pada masa nifas 

atau bayinya 

Rasional: Mengetahui indikasi selama nifas. 

4) Beri KIE pada ibu untuk berKB secara dini  

Rasional: Untuk mencegah kehamilan selanjutnya 

5) Anjurkan ibu untuk memeriksakan bayinya ke posyandu 

atau puskesmas untuk penimbangan dan imunisasi sesuai 

jadwal posyandu di desa 

Rasional: Mengetahui perkembangan dan memberikan 

kebutuhan imunisasi pada bayinya (Walyani, 2018). 

4. Pelaksanaan 

Asuhan kebidanan pada ibu nifas 2 jam postpartum 

1) Menjelaskan kondisi ibu saat ini. 

2) Melakukan observasi palpasi uterus selama 4 jam pertama 

postpartum. 

3) Melakukan observasi vital sign (TTV). 
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4) Menganjurkan suami untuk selalu memberikan dukungan 

pada ibu. 

5) Menganjurkan ibu untuk segera menyusui bayinya dan 

memberikan ASI ekslusif. 

6) Mengajarkan ibu untuk melakukan perawatan payudara dan 

cara menyusui yang benar. 

7) Menganjurkan ibu mengkonsumsi makanan yang bergizi 

(TKTP) (Walyani, 2018) 

Asuhan kebidanan pada ibu nifas 6 hari postpartum 

1) Melakukan pendekatan Terapeutik pada klien dan keluarga. 

a) Melakukan observasi TTV dan keadaan umum ibu. 

b) Melakukan pemeriksaan involusi uterus. 

c) Memastikan TFU berada di bawah umbilikus. 

d) Menganjurkan ibu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi 

dan cairan cukup. 

e) Menganjurkan ibu untuk istirahat cukup, malam 6-8 jam 

sehari dan siang 1-2 jam sehari. 

f) Mengajarkan ibu untuk memberikan asuhan pada 

bayinya, cara merawat tali pusat dan menjaga bayinya 

tetap hangat. 

g) Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya dan 

memberikan ASI eksklusif (Walyani, 2018). 
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Asuhan kebidanan pada ibu nifas 2 minggu postpartum 

1) Melakukan pendekatan Terapeutik pada klien dan keluarga 

Rasional: Terjalinnya hubungan saling percaya antara nakes 

dan klien. 

2) Menjelaskan kondisi ibu saat ini 

Rasional: Untuk mengurangi kecemasan ibu dan keluarga. 

3) Melakukan observasi TTV 

Rasional: Deteksi dini adanya komplikasi. 

4) Melakukan pemeriksaan involusi uterus 

Rasional: Memastikan involusi uterus berjalan normal, 

uterus 

berkontraksi, fundus di bawah umbilicus, tidak ada 

perdarahan abnormal dan tidak ada bau. 

5) Menganjurkan ibu mengkonsumsi makanan yang bergizi  

Rasional: Konsumsi makanan dapat memengarui proses 

penyembuhan dan membantu produksi ASI yang berkualitas. 

6) Menganjurkan ibu melakukan personal higiene 

Rasional: Menjaga kebersihan genetalia dan mencegah 

infeksi. 

7) Menganjurkan ibu untuk istirahat cukup, malam 6-8 jam 

sehari dan siang 1-2 jam sehari. 

Rasional: Menjaga kesehatan ibu. 
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8) Menganjarkan ibu untuk melakukan perawatan payudara dan 

cara menyusui yang benar 

Rasional: Mempercepat proses laktasi. 

9) Menganjurkan ibu untuk memberikan ASI ekslusif  

Rasional: Untuk pemenuhan nutrisi pada bayi. 

10) Menganjurkan ibu untuk melakukan kunjungan ulang  

Rasional: Kunjungan ulang 6 minggu postpatum, untuk 

memantau perkembangan kesehatan ibu dan bayi (Walyani, 

2018). 

Asuhan kebidanan pada ibu nifas 6 minggu postpartum 

1) Lakukan pendekatan Terapeutik pada klien dan keluarga  

Rasional: Terjalinnya hubungan saling percaya antara nakes 

dan klien. 

2) Jelaskan kondisi ibu saat ini 

Rasional: Untuk mengurangi kecemasan ibu dan keluarga. 

3) Lakukan observasi tanda-tanda vital (TTV)  

Rasional: Deteksi dini adanya komplikasi. 

4) Lakukan pemeriksaan involusi uterus 

Rasional: Memastikan involusi uterus berjalan normal, 

uterus berkontraksi, fundus di bawah umbilicus, tidak ada 

perdarahan abnormal dan tidak ada bau 

5) Anjurkan ibu mengkonsumsi makanan yang bergizi tinggi 

kalori tinggi protein (TKTP) 
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Rasional: Konsumsi makanan dapat mempengarui proses 

penyembuhan dan membantu produksi ASI yang 

berkualitas. 

6) Anjurkan ibu melakukan personal higiene 

Rasional: Menjaga kebersihan genetalia dan mencegah 

infeksi. 

7) Anjurkan ibu untuk istirahat cukup, malam 6-8 jam sehari 

dan siang 1-2 jam sehari. 

Rasional: Menjaga kesehatan ibu. 

8) Ajarkan ibu untuk melakukan perawatan payudara dan cara 

menyusui yang benar 

Rasional: Mempercepat proses laktasi. 

9) Anjurkan ibu untuk segera menyusui bayinya dan 

memberikan ASI ekslusif 

Rasional: Untuk pemenuhan nutrisi pada bayi (Munthe et al., 

2019). 

5. evaluasi  

S: Ibu mengatakan sudah baik 

O:  Keadaan Umum : Baik 

Kesadaran : Composmentis 

 TTV  : TD : 100/60-140/90 mmHg 

   N : 60-80x/menit 

    S : 36-37oC 
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   RR : 16-24x/menit 

TFU dalam batas normal ( 2 jari di bawah pusat ) 

Tidak terjadi perdarahan 

Pengeluaran lokhea sesuai dengan perubahan lokhea 

Kontraksi uterus baik (keras) 

: Ny….PAPIAH dengan postpartum hari ke…. 

: Melakukan pemeriksaan involusi uteri dan memastikan 

TFU  

sesuai dengan masa nifas ibu. 

Menganjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya dan 

memberikan ASI setiap 1 jam sekali. 

Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi nutrisi dan 

cairan yang cukup. 

Menganjurkan ibu istirahat cukup. 

Menganjurkan ibu untuk membawa bayinya ke posyandu 

atau puskesmas untuk penimbangan dan imunisasi. 

Memberikan konseling pada ibu untuk berKB secara 

dini. 
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2.2.4 Konsep dasar asuhan Bayi Baru Lahir 

A. Konsep Dasar Asuhan Kebidanan Neonatus 

1. Pengkajian Data 

a. Data Subyektif 

1) Identitas 

(a) Nama Bayi : Untuk menghindari kekeliruan 

(b) Tanggal Lahir : Untuk mengetahui usia neonatus 

(c) Jenis Kelamin : Untuk mengetahui jenis kelamin 

bayi 

(d) Umur  : Untuk mengetahui usia bayi 

(e) Alamat  : Untuk memudahkan kunjungan 

rumah (Sondakh, 2013) 

2)  Keluhan utama 

Ibu mengatakan telah melahirkan bayinya pada 

hari…tanggal…jam...WIB (Sondakh, 2013). 

a) Asfiksia neonatorum 

Suatu keadaan kegagalan napas secara spontan dan 

teratur segera setelah lahir. Perubahan-perubahan yang 

terjadi pada asfiksia antara lain hipoksia, hiperkapnea, 

dan asidosis metabolik. 

b) Ikterus 

Ikterus  adalah  penyakit  kuning  pada  kulit  atau organ 

lain, akibat peningkatan bilirubin. Icterus di bagi menjadi 
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2 ikterus fisiologis dan patologis. Icterus fisiologis kadar 

bilirubin indirek tidak melebihi 10 mg%, pada neonatus 

cukup bulan dan 12,5 mg% untuk neonatus kurang bulan 

sedangkan ikterus patologis terjadi pada 24 jam pertama 

konsentrasi bilirubin serum 12,5 mg% pada neonatus 

cukup bulan atau 10 mg% pada neonatus kurang bulan. 

c) Hipotermi 

Suhu normal bayi baru lahir adalah 36,5-37,5°C (suhu 

ketiak). Gejala awal hipotermia, apabila suhu di bawah 

36°C atau kedua kaki dan tangan teraba dingin. Bila 

seluruh tubuh bayi teraba dingin, maka bayi sudah 

mengalami hipotermi sedang (suhu 32-36°C) sedangkan 

hipotermi berat jika suhu tubuh kurang dari 32°C. 

d) Hipertermi 

Lingkungan yang terlalu panas juga berbahaya bagi bayi,  

keadaan  ini  terjadi  bila  bayi  diletakkan  di dekat dalam 

ruangan yang berudara panas. Gejala hipertemi pada bayi 

ketika suhu tubuh bayi lebih dari 37,5°C (Wahyuni, 

2011). 

e) Hipoglikemia 

Konsentrasi glukosa darah bayi lebih rendah dibanding 

konsentrasi rata-rata pada populasi bayi dengan umur 
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dan BB sama (<30 mg% pada bayi cukup bulan dan <20 

mg% pada bayi BBLR 

3) Kebutuhan Dasar 

a) Pola  nutrisi,  setelah  bayi  lahir,  segera  susukan pada 

ibunya, apakah ASI keluar sedikit, kebutuhan minum 

hari pertama 60 cc/kgBB, selanjutnya ditambah 30 cc/kg 

BB untuk hari berikutnya. 

b) Pola  eliminasi,  proses  pengeluaran  defekasi  dan urin 

terjadi 24 jam pertama setelah lahir, konsistensinya agak 

lembek, berwarna hitam kehijauan. Selain itu, diperiksa 

juga urine yang normalnya berwarna kuning. 

c) Pola istirahat, pola tidur normalnya bayi baru lahir 

adalah 14-18 jam/hari. 

d) Pola  aktvitas, pada bayi seperti menangis,  BAK, BAB, 

serta memutar kepala untuk mencari puting susu. 

e) Riwayat Psikososial, kesiapan keluarga menerima 

anggota baru dan kesanggupan ibu menerima dan 

merawat anggota baru. (Sondakh, 2013). 

4) Riwayat kesehatan sekarang 

Mengkaji kondisi bayi untuk menentukan pemeriksaan 

disamping alasan datang. 

5) Riwayat kesehatan lalu 

a) Riwayat prenatal (kehamilan) 
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Untuk mengetahui keadaan bayi saat dalam kandungan. 

Pengkajian ini meliputi : hamil ke berapa, umur 

kehamilan, ANC, HPL dan HPHT. 

b) Riwayat natal (persalinan) 

Untuk mengetahui keadaan bayi saat lahir (jam dan 

tanggal), penolong, tempat, dan cara persalinan (spontan 

atau  tindakan)  serta  keadaan  bayi  saat lahir. 

b. Data Obyektif 

1) Pemeriksaan Fisik Umum  

a) Pemeriksaan Umum: 

(1) Keadaan umum: Keadaan umum untuk mengetahui 

keadaan secara keseluruhan. 

(2) Pemeriksaan  tanta-tanda  vital  pada  bayi  baru lahir 

menurut Muslihatun (2012) adalah sebagai berikut: 

(a) Pernapasan. Pernapasan BBL normal  30-60 kali 

per menit, tanpa retraksi dada dan tanpa suara 

merintih pada fase ekspirasi. Pada bayi kecil, 

mungkin terdapat retraksi dada ringan dan jika 

bayi berhenti napas secara periodik selama 

beberapa detik masih dalam batas normal. 

(b) Warna kulit. Bayi baru lahir aterm kelihatan lebih 

pucat dibanding bayi preterm karena kulit lebih 

tebal. 
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(c) Denyut jantung. Denyut jantung BBL normal 

antara 100-160 kali per menit, tetapi dianggap 

masih normal jika di atas 160 kali per menit 

dalam jangka w.ikiu pendek, beberapa kali dala 

satu hari selama beberapa hari pertama  

kehidupan, terutama bila bayi mengalami distres. 

Jika ragu, ulangi penghitungan denyut jantung. 

(d) Suhu aksila 36,5°C sampai 37,5°C. 

b) Pemeriksaan Antropometri 

c) BB: ukuran normal 2500-4000 gram. 

d) PB: ukuran normal 48-52 cm. 

e) Lingkar kepala: lingkar kepala bayi normal 33-38 cm. 

f) Lingkar lengan: ukuran normal10-11 cm. 

Tabel 2.15 

Keadaan umum BBL normal 

Kesadaran  Composmentis 

Suhu  normal (36,5-37oC) 

Pernafasan  normal (40-60 kali/menit) 

Denyut jantung  Normal(130160kali/menit) 

Berat badan  normal (2500-4000 gram) 

Panjang badan  antara 48-52 cm. 

Sumber: Sondakh, 

2013 
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2) Pemeriksaan fisik  

a) Kepala 

(1) Ubun-ubun. Ukuran bervariasi dan tidak ada standar. 

Ubun-ubun merupakan titik lembut pada bagian atas 

kepala bayi di tempat tulang tengkorak yang belum 

sepenuhnya bertemu. 

(2) Sutura, molase. Perubahan bentuk kepala janin 

(molding atau molase) 

(a) 0: sutura terpisah 

(b) 1: sutura  (pertemuan  dua  tulang  tengkorak) 

yang tepat/ bersesuaian 

(c) 2: sutura tumpang tindih tetapi dapat diperbaiki 

(d) 3: sutura   tumpang   tindih   dan   tidak   dapat 

diperbaiki 

(1) Penonjolan tengkorak baru menyatu pada 

usia dua tahun. Baik karena trauma   

persalinan (kaput suksedaneum, sefalo 

hematom) atau adanya cacat congenital 

(hidrosefalus) 

(2) Ukur lingkar kepala untuk mengukur  ukuran 

frontal oksipitalis kepala bayi. 
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b) Mata 

Lihat kedua mata bayi, perhatikan apakah kedua matanya 

tampak normal dan apakah bergerak bersama, lakukan 

pemeriksaan dengan melakukan penyinaran pada  pupil  

bayi.  Normalnya, jika disinari pupil akan mengecil. 

c) Hidung dan mulut 

Pertama yang kita lihat apakah bayi dapat bernapas 

dengan mudah melalui hidung atau ada hambatan 

kemudian lakukan pemeriksaan pada bibir dan langit-

langit,  refleks isap, dinilai dengan mengamati pada saat 

bayi menyusu atau dengan cara menekan sedikit pipi 

bayi unutk membuka mulut bayi kemudian masukkan 

jari tangan untuk merasakan isapan dari bayi. Perhatikan 

adanya kelainan congenital seperti     labiopalatokizis 

(Wahyuni, 2011) 

d) Telinga 

Sambil melihat posisi telinga, kita bayangkan satu garis 

khayal yang berjalan dari kantus lateralis mata hingga 

mencapai ubun-ubun kecil. Heliks telinga harus berada 

di satu garis. Pastikan heliks akan kembali ke posisi 

normal ketika ditekuk karena ini menandakan usia 

gestasi yang normal. Bagian belakang   telinga   harus   

turut   diperiksa   untuk melihat ada tidaknya skin tag 
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serta kelenjar getah bening atau sinus praaurikular 

(Davies & McDonald, 2011). 

e) Leher 

Periksa lehernya adakah pembengkakan dan benjolan. 

Pastikan untuk melihat apakah ada pembesaran kelenjar 

tiroid (Wahyuni, 2011). 

f) Dada 

Dada harus naik turun saat inpirasi dan ekspirasi 

pernapasan. Tidak boleh ada tanda-tanda retraksi 

sternum atau iga. Harus ada dua puting yang berjarak  

sama  dengan  jaringan  payudara (normalnya  sekitar  1-

2  cm  dari  jaringan), perhatikan adanya duh (witch’s 

milk) atau pembengkakan (mastitis) payudara. 

g) Paru-Paru 

Auskultasi paru harus dilakukan dengan cara sistemik 

dan simetris, frekuensi napas sebesar 40-60 kali per 

menit dianggap normal pada bayi baru lahir yang tidak 

mengalami gawat napas (20-30 kali per menit). Bunyi 

yang terdengar harus menunjukkan bahwa jalan napas 

bayi bebas dan napas inhalasi serta ekpresinya berjalan 

lancar. Pemeriksa harus membandingkan satu sisi 

dengan sisi lain, tidak boleh ada bunyi tambahan, rales 

atau mengi. 
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h) Jantung 

Perhatikan warna bayi, yang harus sesuai dengan asal 

etniknya. Perhatikan kedua dada untuk menilai 

kesimetrisan pergerakan. Dengarkan bunyi jantung, 

rasakan denyut arteri brakialis kanan untuk memeriksa 

kesamaan frekuensi, irama, dan volume. Hitung  

frekuensi jantung, yang biasanya sekitar 110-160 denyut 

per menit (dpm) (Davies & McDonald, 2011). 

i) Bahu, lengan, dan tangan 

Yang dilakukan adalah melihat gerakan bayi apakah 

aktif atau tidak kemudian menghitung jumlah jari bayi. 

j) Abdomen 

Pada perut yang perlu dilakukan pemeriksaan, yaitu 

bentuk perut bayi, lingkar perut, penonjolan sekitar tali  

pusat  pada  saat  bayi  menangis,  perdarahan pada tali 

pusat, dinding perut lembek (pada saat menangis) dan 

benjolan yang terdapat pada perut bayi (Wahyuni, 2011). 

k) Alat Kelamin 

(1) Bayi laki-laki, normalnya ada dua testis di dalam 

skrotum, kemudian pada ujung penis terdapat lubang. 

(2) Bayi perempuan, normalnya labia mayora menutupi 

minora, pada vagina terdapat lubang, pada uretra 
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terdapat lubang dan mempunyai klitoris (Wahyuni, 

2011). 

l) Anus 

Anus harus berada di garis tengah. Pastikan keluarnya 

mekonium untuk menyingkirkan dugaan diagnosis 

anomaly anorektal. Pemeriksaan dengan jari  tidak  boleh  

dilakukan  secara  rutin  pada  bayi baru lahir (Davies & 

McDonald, 2011). 

m) Pinggul, tungkai, dan kaki 

Untuk memeriksa pinggul, pegang tungkai kaki bayi. 

Tekan pangkal paha dengan lembut ke sisi luar, 

dengarkan atau rasakan adakah bunyi “klik” ketika 

menggerakkan kakinya. Jika mendengarkan bunyi “klik” 

segera laporkan ke dokter anak untuk dilakukan 

pemeriksaan lanjutan. Pada pemeriksaan tungkai dan 

kaki, yang perlu diperiksa adalah gerakan, bentuk 

simetris, dan panjang kedua kaki harus sama, serta 

jumlah jari (Wahyuni, 2011). 

n) Punggung 

Telungkupkan bayi untuk melihat dan meraba tonus. 

Lihat pergerakan kepala dan pastikan bahwa garis 

rambut sesuai, harus ada dua bahu yang simetris disertai 
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tulang belakang yang lurus, tidak tampak kelengkungan 

yang berlebihan (Davies & McDonald, 2011). 

o) Kulit 

Pada kulit yang perlu diperhatikan verniks (cairan 

keputih-putihan, keabu-abuan, kekuning-kuningan, 

berminyak,  dan  berlendir  yang  berfungsi melindungi 

kulit bayi agar tidak tenggelam oleh air ketuban selama 

ia berada di dalam rahim), warna, pembengkakan atau 

bercak hitam, dan tanda lahir. 

3) Pemeriksaan Neurologis 

a) Refleks Glabellar (berkedip) 

Refleks ini dinilai dengan mengetuk daerah pangkal 

hidung secara perlahan menggunakan jari telunjuk pada 

saat mata terbuka. Bayi akan mengedipkan mata pada 4 

sampai 5 ketukan pertama. 

b) Refleks Sucking (isap)  

Reflek ini dinilai dengan memberi tekanan pada mulut  

bayi  di  langit  bagian  dalam  gusi  atas  yang akan  

menimbulkan  isapan  yang  kuat  dan  cepat. Refleks ini 

juga dapat dilihat pada waktu bayi menyusu. 

c) Refleks Rooting (mencari) 

Bayi menoleh ke arah benda yang menyentuh pipi. Dapat 

dinilai dengan mengusap pipi bayi dengan lembut, bayi 
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akan menolehkan kepalanya ke arah jari kita dan 

membuka mulutnya. 

d) Refleks Palmar Grasp (menggenggam) 

Refleks ini dinilai dengan meletakkan jari telunjuk 

pemeriksa pada telapak tangan bayi, tekanan dengan 

perlahan, normalnya bayi akan menggenggam dengan 

kuat. Jika telapak secara bayi ditekan, bayi akan 

mengepalkan tinjunya. 

e) Refleks Babinski (jari tangan hiperekstensi)  

Pemeriksaan refleks ini dengan memberi goresan telapak 

kaki dimulai dari tumit. Gores sisi lateral telapak kaki ke 

arah atas kemudian gerakkan jari sepanjang telapak kaki. 

Bayi akan menunjukkan respons berupa semua jari kaki 

hiperekstensi dengan ibu jari dorsofleksi. 

f) Refleks Moro (terkejut) 

Refleks ini ditunjukkan dengan timbulnya pergerakan  

tangan yang simetris apabila kepala tiba-tiba digerakkan 

atau dikejutkan dengan cara bertepuk tangan. 

g) Refleks Stepping (menapak) 

Bayi  menggerakkan  tungkainya  dalam  suatu gerakan  

berjalan atau melangkah jika  kita memegang lengannya 

sedangkan kakinya dibiarkan menyentuh yang rata dan 

keras. 
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h) Refleks Crawling (merangkak) 

Bayi akan berusaha untuk merangkak ke depan dengan 

kedua tangan dan kaki bila diletakkan telungkup   di   atas   

permukaan   datar . 

i) Refleks Tonick Neck (menoleh) 

Ekstremitas pada satu sisi ketika kepala ditolehkan akan 

ekstensi, dan ekstremitas yang berlawanan akan fleksi 

bila kepala bayi ditolehkan ke satu sisi saat istirahat. 

Respon ini  mungkin tidak ada atau tidak lengkap segera 

setelah lahir. 

j) Refleks Ekstrusi (menjulurkan lidah) 

Bayi baru lahir menjulurkan lidah ke luar bila ujung lidah 

disentuh dengan jari atau putting (Wahyuni, 2011). 

4) Pemeriksaan Antropometri 

Berat badan  : BB bayi normal 2500-4000 gram 

Panjang Badan : panjang badan bayi lahir normal 48-

52cm 

Lingkar kepala : lingkar kepala bayi normal 33-38 cm 

Lingkar lengan atas : normal 10-11 cm 

Ukuran kepala 

a) Diameter suboksipito bregmatika. Antara foramen  

magnum  dan  ubun-ubun   besar (9,5 cm) 
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b) Diameter suboksipito frontalis. Antara foramen    

magnum ke pangkal hidung (11 cm) 

c) Diameter fronto oksipitalis Antara titik pangkal   hidung   

ke   jarak   terjauh belakang kepala (12 cm) 

d) Diameter mento oksipitalis Antara   dagu   ke   titik   

terjauh   belakang   kepala (13,5 cm) 

e) Diameter submento bregmatika Antara os hyoid ke 

ubun-ubun besar (9,5 cm) 

f) Diameter biparientalis Antara dua tulang parientalis (9 

cm) 

g) Diameter bitemporalis Antara  dua  tulang  temporalis  (8  

cm) (Sondakh, 2013). 

2. Interpretasi Data 

Diangnosa kebidanan: Diagnosa menurut (Sondakh, 2013) adalah  

menjelaskan bayi nyonya siapa dan  hari  keberapa kita  melakukan  

pemeriksaan.  Diagnosa yang dapat ditegakkan pada bayi baru lahir 

fisiologis adalah sebagai berikut: 

1) By.Ny….usia….dengan bayi baru lahir 

Masalah: 

a) Ibu kurang informasi tentang perawatan bayi baru lahir. 

b) Ibu post  SC sehingga  tidak  bisa  melakukan  skin  to  skin 

contact secara maksimal dengan bayinya. 

Kebutuhan: 
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a) Penyuluhan perawatan rutin bayi baru lahir. 

b) Menjaga tubuh bayi tetap hangat. 

3. Perencanaan 

Diagnosa : 

By. Ny….usia….dengan bayi baru lahir 

Tujuan : 

setelah dilakukan asuhan kebidanan diharapkan bayi baru lahir tetap 

dalam keadaan sehat dan normal. 

2.16 

Perencanaan 

Kriteria hasil Keadaan umum Baik 

 Kesadaran  Composmentis 

 Antropometri  PB normal (48-52 

cm) 

Sumber: Sondakh, 2013 

Berat Bayi normal (2500-4000 gram ) Lingkar Kepala normal (33-

38 cm ) Lingkar lengan atas normal (10-11 cm ) 

TTV dalam batas normal : 

Denyut jantung normal (130-160x/menit) Suhu normal (36,5-37oC) 

Pernapasan normal (40-60x/menit). 

Hari pertama bayi baru lahir 

1) Memberikan bayi dengan kain tebal dan hangat dengan cara 

dibedong 
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Rasional: Mempertahankan suhu tubuh tetap hangat, 

melindungi bayi dari aliran udara dan membatasi stres akibat 

perpindahan lingkungan dari uterus yang hangat ke lingkungan 

yang lebih dingin. 

2) Mengobservasi K/U, TTV 3-4 jam sekali, Eliminasi, BB 

(minimal 1 hari 1 kali), lendir mulut, tali pusat. 

Rasional: Merupakan parameter proses dalam tubuh sehingga 

apabila ada kelainan dapat diketahui sedini mungkin. 

3) Melakukan  kontak  dini  bayi  dengan  ibu  dan  inisiasi 

menyusu dini 

Rasional: Kontak di antara ibu dan bayi penting untuk 

mempertahan suhu bayi baru lahir, ikatan batin bayi terhadap 

dan pemberian ASI dini. 

4) Memberikan identitas bayi 

Rasional: Alat pengenal untuk memudahkan identifikasi bayi 

perlu dipasang segera setelah lahir. 

5) Memberikan vitamin K1 

Rasional: Untuk mencegah terjadinya perdarahan karena 

defisiensi vitamin Kl pada bayi baru lahir, lakukan hal- hal 

sebagai berikut. 

6) Mengajarkan ibu untuk memberikan ASI sedini mungkin dan 

sesering mungkin 
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Rasional: Pemberian ASI sedini mungkin membantu Bayi 

mendapat colostrum yang berfungsi untuk kekebalan tubuh 

bayi, dan merangsang kelenjar puilari untuk melepaskan 

hormon axitosin merangsang kontraksi uterus (mempercepat 

involusi uterus) dan hormon prolaktin untuk produksi susu. 

7) Mengajarkan ibu entang perawatan tali pusat dengan mengganti 

kassa tali pusat setiap habis mandi/kotor/basah. 

Rasional: Deteksi dini adanya kelainan pada tali pusat sehingga 

dapat segera dilakukan penanganan. 

8) Menganjurkan ibu jika terdapat tanda bahaya pada bayi segera 

dibawa ke petugas kesehatan 

Rasional: Untuk deteksi dini adanya tanda-tanda bahaya pada 

bayi bari lahir. 

9) Menganjurkan ibu melakukan kunjungan ulang 

Rasional: kunjungan ulang 2 hari bayi baru lahir untuk menilai   

perkembangan   kesehatan   bayi    (Febrianti & Aslina, 2019). 

Asuhan Bayi Baru Lahir Usia 2-6 Hari 

1) Melakukan pengkajian dan pemeriksaan TTV  

Rasional: untuk mengetahui kondisi bayi 

2) Memastikan bayi disusui sesering mungkin dengan ASI 

eksklusif 
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Rasional: Pemberian ASI yang berfungsi untuk ke kebalan 

tubuh bayi dan merangsang kontraksi uterus (mempercepat 

involusi uterus) dan hormon prolaktin untuk produksi susu. 

3) Menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan bayinya, dengan 

cara mengganti popok kain dan baju yang basah dengan yang 

kering 

Rasional: Menjaga kebersihan bayi, popok kain dan baju yang 

basah dapat menimbulkan penyakit. 

4) Menganjurkan ibu untuk menjaga suhu tubuh bayi agar tetap 

normal atau hangat dengan cara bayi dibedong 

Rasional: Mempertahankan suhu tubuh tetap hangat, 

melindungi bayi dari aliran udara dan membatasi stres akibat 

perpindahan lingkungan dari uterus yang hangat ke lingkungan 

yang lebih dingin. 

5) Menjelaskan pada ibu tentang tanda bahaya bayi  

Rasional: Mengenali tanda bahaya bayi seperti tidak mau 

menyusu, kejang, lemah, sesak napas, merintih, pusar 

kemerahan, demam atau tubuh  merasa  dingin,  mata bernanah  

banyak, kulit terlihat kuning, diare, infeksi, muntah berlebihan,   

apabila bayi mengalami tanda bahaya tersebut segera ke bidan. 

6) Menganjurkan ibu tentang perawatan tali pusat dengan 

mengganti kassa tali pusat setiap habis mandi/kotor/ basah 
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Rasional: Deteksi dini adanya kelainan pada tali pusat sehingga 

dapat segera dilakukan penanganan. 

7) Menganjurkan ibu jika terdapat tanda bahaya pada bayi segera 

dibawa ke petugas kesehatan 

Rasional: Untuk deteksi dini adanya tanda-tanda bahaya pada 

bayi bari lahir. 

8) Menganjurkan ibu melakukan kunjungan ulang 

Rasional:  kunjungan  ulang  6  minggu  bayi  baru  lahir untuk  

menilai  perkembangan  kesehatan  bayi.  (Febrianti & Aslina, 

2019). 

Asuhan Bayi Baru Lahir Usia 6 Minggu 

1) Melakukan pengkajian dan pemeriksaan TTV  

Rasional: untuk mengetahui kondisi bayi. 

2) Memastikanbayi  disusui  sesering  mungkin  dengan  ASI 

eksklusif. 

Rasional:   Pemberian ASI yang berfungsi untuk ke kebalan 

tubuh bayidan merangsang kontraksi uterus (mempercepat 

involusi uterus) dan hormon prolaktin untuk produksi susu. 

3) Menganjurkan ibu untuk menjaga suhu tubuh bayi agar tetap 

normal atau hangat dengan cara bayi dibedong  

Rasional: Mempertahankan suhu tubuh tetap hangat, 

melindungi bayi dari aliran udara dan membatasi stres akibat 



399 
 

 
 

perpindahan lingkungan dari uterus yang hangat ke lingkungan 

yang lebih dingin. 

4) Menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan bayinya, dengan 

cara mengganti popok kain dan baju yang basah dengan yang 

kering 

Rasional: Menjaga kebersihan bayi, popok kain dan baju yang 

basah dapat menimbulkan penyakit. 

5) Menganjurkan ibu tentang perawatan tali pusat dengan 

mengganti kassa tali pusat setiap habis mandi/kotor/ basah 

Rasional: Deteksi dini adanya kelainan pada tali pusat sehingga 

dapat segera dilakukan penanganan. 

6) Menganjurkan ibu membawa bayi ke posyandu untuk 

menimbang dan mendapatkan imunisasi 

Rasional: Untuk memberikan kekebalan tubuh bayi terhadap 

virus dan penyakit  (Febrianti & Aslina, 2019). 

4. Evaluasi 

S     : Ibu mengatakan kondisi bayinya baik 

O :Keadaan umum : Baik 

 Kesadaran  : Composmentis 

 Antropometri  : PB normal (48-52 cm) 

Berat Bayi normal ( 2500-4000 gram ) 
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Lingkar Kepala normal ( 33-38 cm ) Lingkar lengan atas 

normal ( 10-11 cm ) 

TTV dalam batas normal : 

Denyut jantung normal (130-160x/menit) Suhu normal 

(36,5-37 0C) 

Pernapasan normal (40-60x/menit)  

A    : By. Ny….usia….dengan bayi baru lahir 

P     :  

1. Menjaga bayi tetap hangat 

2. Melakukan perawatan tali pusat 

3. Menganjurkan ibu untuk memberikan ASI Eksklusi.  

2.2.5 Konsep Asuhan Kebidanan pada Ibu KB 

1. Pengkajian 

A. Data Subyektif 

biodata yang mencangkup identitas pasien yaitu: 

2) biodata  

a) nama jelas dan lengkap, bila perlu nama panggilan 

sehari-hari agar tidak keliru dalam memberikan 

penanganan. 

b) Umur dicatat dalam tahun untuk mengetahui adanya 

resiko seperti kurang dari 20 tahun, alat-alat reproduksi 

belum matang, mental dan psikisnya belum siap. 
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Sedangkan umur lebih dari 35 tahun rentang sekali untuk 

terjadi perdarahan masa nifas. 

c) Agama untuk mengetahui keyakinan psien tersebut 

untuk membimbing atau mengarahkan pasien dalam 

berdoa. 

d) Pendidikan berengaruh dalam tindakan kebidanan dan 

untuk mengetahui sejauh mana tingkat intelektualnya, 

sehingga bidan dapat memberikan konseling sesuai 

dengan pendidikanya. 

e) Pekerjaan berguna untuk mengetahui dan mengukur 

tingkat sosial ekonomi, karena ini juga berpengaruh pada 

gizi ibu. 

f) Alamat ditanyakan untuk mempermudah kunjungan 

rumah bila diperlukan. 

g) Keluhan utama, Keluhan yang dirasakan ibu saat ini atau 

yang menyebabkan klien datang ke BPS seperti ingin 

menggunakan kontrasepsi (Munthe et al., 2019). 

h) Riwayat Menstruasi 

Untuk mengetahui menarche, banyaknya menstruasi, teratur 

atau tidak. Siklus mentruasi teratur atau tidak, pada ibu yang 

memilih KB pantang berkala harus menghitung masa subur 

ibu sehingga dapat menghindari kehamilan. Lama 

menstruasi ibu, pada ibu yang akan menggunakan KB pil 
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harus mengetahui lama mentruasi ibu (Manuaba, I. A. C., 

Manuaba I. B. G., 2012). 

i) Riwayat kehamilan dan nifas yang lalu 

Untuk mengetahui jumlah kehamilan sebelumnya dan hasil 

akhirnya (abortus, lahir hidup, apakah anaknya masih hidup, 

dan apakah dalam kesehatan yang baik), apakah terdapat 

komplikasi intervensi pada kehamilan, persalinan, ataupun 

nifas sebelumnya dan apakah ibu tersebut mengetahui 

penyebabnya. 

j) Riwayat Keluarga Berencana 

Yang perlu dikaji adalah apakah ibu pernah menjadi akseptor 

KB. Kalau pernah, kontrasepsi apa yang pernah digunakan, 

berapa lama, keluhan pada saat ikut KB (Nugroho et al., 

2014). 

k) Riwayat Penyakit Sistemik 

Riwayat kesehatan yang lalu ditanyakan untuk 

mengidentifikasi kondisi kesehatan dan untuk mengetahui 

penyakit yang diderita dahulu seperti hipertensi, diabetes, 

PMS, HIV/AIDS. 

l) Riwayat Penyakit Keluarga 

Dikaji dengan penyakit yang menurun dan menular yang 

dapat memengaruhi kesehatan akseptor KB. Sehingga dapat 

diketahui penyakit keturunan misalnya hipertensi, jantung, 
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asma, demam dan apakah dalam keluarga memiliki 

keturunan kembar, baik dari pihak istri maupun pihak suami. 

m) Pola kebiasaan sehari-hari 

Untuk mengetahui bagaimana kebiasaan pasien sehari-hari 

dalam menjaga kebersihan dirinya dan bagaimana pola 

makanan sehari-hari apakah terpenuhi gizinya atau tidak. 

n) Pola Nutrisi 

Mengetahui seberapa banyak asupan nutrisi pada 

pasien.Dengan mengamati adakah penurunan berat badan 

atau tidak pada pasien. 

o) Pola Eliminasi 

Untuk mengetahui BAB dan BAK berapa kali sehari warna 

dan konsistensi. 

p) Pola istirahat 

Untuk mengetahui berapa lama ibu tidur siang dan berapa 

lama ibu tidur pada malam hari. 

q) Pola seksual 

Untuk mengkaji berapa frekuensi yang dilakukan akseptor 

dalam hubungan seksual. 

r) Pola hygiene 

Mengkaji frekuensi mandi, gosok gigi, kebersihan perawatan 

tubuh terutama genetalia berapa kali dalam sehari-hari. 

s) Aktivitas 
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Aktivitas akan terganggu karena kondisi tubuh yang lemah 

atau adanya nyeri akibat penyakit-penyakit yang dialaminya. 

t) Data Psikologis 

Data psikososial untuk mengetahui pengetahuan dan respon 

ibu terhadap alat kontrasepsi yang digunakan saat ini, 

bagaimana keluhannya, respons suami dengan pemakaian 

alat kontrasepsiyang akan digunakan saat ini, dukungan dari 

keluarga, dan pemilihan tempat dalam pelayanan KB 

(Munthe et al., 2019). 

B. Data Obyektif 

Data Obyektif adalah data yang didapat dari hasil observasi melalui 

pemeriksaan fisik sebelum atau selama pemakaian KB(Saifudin, A.B., 

Affandi. B., Baharudin. M., 2012). 

1) Keadaan Umum: 

Data ini didapat dengan mengamati keadaan pasien secara 

keseluruhan. Hasil pengamatan yang dilaporkan kriterianya adalah 

sebagai berikut: 

a) Baik. Jika pasien memperlihatkan respons yang baik 

terhadap lingkungan dan orang lain, serta secara fisik 

pasien tidak mengalami katergantungan dalam berjalan. 

b) Lemah. Pasien dimasukkan dalam kriteria ini jika ia 

kurang atau tidak memberikan respons yang baik 
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terhadap lingkungan dan orang lain, dan pasien sudah 

tidak mampu berjalan sendiri 

1) Kesadaran 

Untuk mendapatkan gambaran tentang kesadaran pasien, 

kita dapat melakukan pengkajian derajat kesadaran pasien. 

Lihat tabel 6 tentang tingkat kesadaran (Prawirohardjo, 

2014). 

Tabel 2.17 

Tingkat kesadaran 

Kesadaran Tanda 

Composmentis  
Sadar sepenuhnya, dapat menjawab 

pertanyaan sekelilingnya 

Apatis  

Keadaan   kesadaran   yang   segan   

untuk berhubungan          dengan 

kehidupan sekitarnya, sikapnya acuh 

takacuh 

Somnolen  

Keadaan kesadaran yang hanya ingin 

tidur saja. Hanya dapat dibangunkan 

dengan rangsangan nyeri, tetapi jatuh 

tidur lagi 

Delirium  

Keadaan kacau motorik yang sangat, 

memberontak, berteriak-teriak, dan 

tidak sadar terhadap orang lain, 

tempat dan waktu. 

Sopor/semikoma  

Keadaan kesadaran yang menyerupai 

koma, reaksi hanya dapat ditimbulkan 

dengan rangsangan nyeri. 

Koma  

Keadaan   kesadaran   yang   hilang   

sama sekali    dan    tidak    dapat    

dibangunkan dengan rangsangan 

apapun. 

Sumber: Prawirohardjo, 2014 
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2) Pemeriksaan tanda vital(vital sign) 

a) Tekanan darah 

Mengetahui faktor risiko hipertensi atau hipotensi 

dengan nilai satuanya mmHg. Keadaan normal antara 

120/80 mmHg sampai 130/90 mmHg atau peningkatan 

sistolik tidak lebih dari 30 mmHg dan peningkatan 

diastolik tidak lebih dari 15 mmHg dari keadaan pasien 

normal 

b) Pengukuran suhu 

Mengetahui suhu badan pasien, suhu badan normal 

adalah 36o C sampai 37o C. 

c) Nadi 

Memberi gambaran kardiovaskuler. Denyut nadi normal 

70x/menit sampai 88x/menit. 

d) Pernapasan 

Mengetahui sifat pernapasan dan bunyi napas dalam satu 

menit.Pernapasan normal 22 x/menit sampai 24 x/menit. 

e) Pemeriksaan Sistematis 

1) Kepala 

(a) Muka 

Pada ibu penggunaan KB yang lama akan 

menimbulkan flek-flek jerawat atau flek hitam 

pada pipi dan dahi. 
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(b) Mata 

Konjungtiva berwarna merah muda atau tidak, 

utuk mengetahui ibu menderita anemia tau tidak, 

sklera berwarna putih atau tidak. 

(c) Leher 

Apakah ada pembesaran kelenjar gondok atau 

tyroid, tumor dan pembesaran kelenjar limfe 

(Munthe et al., 2019).. 

(d) Abdomen 

Apakah ada pembesaran pada uterus, apakah 

bekas luka luka operasi, pembesaran hepar, dan 

nyeri tekan 

(e) Genetalia 

Untuk mengetahui keadaan vulva adakah tanda-

tanda infeksi, pembesaran kelenjar bartholini, 

dan perdarahan. 

 

(f) Ekstremitas 

Apakah terdapat varices, oedema atau tidak pada 

bagian ekstremitas (Sebtalesy, 2018). 

2. Intepretasi Data Dasar  

Diagnosa Kebidanan : 

Ny ... P...Ab…Ah…umur…tahun dengan calon akseptor KB ... 
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Masalah: 

a. Merasa takut dan tidak mau menggunakan KB IUD   

Ibu ingin menggunakan metode pil kontrasepsi, tetapi merasa 

berat jika harus minum rutin setiap hari 

Kebutuhan: 

a. Konseling tentang metode KB untuk menjarangkan kehamilan 

Motivasi ibu untuk menggunakan metode KB yang tepat untuk 

menjarangkan kehamilan (Munthe et al., 2019). 

Perencanaan Diagnosa Kebidanan: 

Ny ... P...Ab…Ah…umur…tahun dengan calon akseptor KB ... 

Tujuan: 

1) setelah dilakukan asuhan kebidanan diharapkan ibu mengerti 

tentang metode kontrasepsi dan ingin menggunakan kontrasepsi 

yang tepat sesuai dengan keinginan ibu. 

Kriteria hasil :Keadaan Umum : Baik 

Kesadaran : Composmentis 

TTV : TD : 100/60-140/90 mmHg 

N : 60-80x/menit 

S : 36-37,oC 

RR : 16-24x/menit 

1) Ibu mengerti penjelasan tentang metode kontrasepsi dan mengerti 

efek samping dari semua metode kontrasepsi. 

Rencana Asuhan pada ibu ber-KB 
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a) Lakukan pendekatan Terapeutik pada klien dan keluarga  

Rasional: Pendekatan yang baik kepada ibu atau klien akan dapat 

membangun kepercayaan ibu dengan petugas. 

b) Tanyakan pada klien informasi dirinya tentang riwayat KB 

Rasional:informasi yang diberikan ibu sehingga petugas dapat 

mengerti dengan keinginan ibu. 

c) Beri penjelasan tentang macam-macam metode KB  

Rasional: Dengan informasi/penjelasan yang diberikan, ibu akan 

mengerti tentang macam metode KB yang sesuai. 

d) Lakukan informed consent dan bantu klien menentukan 

pilihanannya 

Rasional: Bukti bahwa klien setuju menggunakan metode KB 

yang tepat. 

e) Beri penjelasan secara lengkap tentang metode kontrasepsi yang 

digunakan 

Rasional: Supaya ibu mengerti kerugian dan keuntungan metode 

kontrasepsi yang digunakan. 

f) Anjurkan ibu kapan kembali/kontrol dan tulis pada kartu aseptor 

Rasional: Agar ibu tahu kapan waktunya klien datang kepada 

petugas. 

3. Penatalaksanaan 

a) Melakukan pendekatan Terapeutik pada klien dan keluarga. 



410 
 

 
 

b) Menanyakan pada klien informasi dirinya tentang riwayat KB 

dan ingin menggunakan KB apa. 

c) Memberi penjelasan tentang macam-macam metode KB. 

d) Melakukan informed consent dan membantu ibu untuk 

menentukan pilihanannya. 

e) Memberi penjelasan secara lengkap tentang metode kontrasepsi 

yang digunakan supaya ibu mengerti kerugian dan keuntungan 

metode kontrasepsi yang digunakan. 

f) Menganjurkan ibu kapan kembali/kontrol dan tulis pada kartu 

aseptor. 

4. Evaluasi 

S   : Ibu mengatkan ingin menggunakan kontrasepsi 

O :Keadaan Umum : Baik 

 Kesadaran  : Composmentis 

TTV : TD  : 100/60-140/90 mmHg 

N  : 60-80x/menit 

S  : 36-37,5oC 

RR  : 16-24x/menit 

Ibu mengerti penjelasan tentang metode kontrasepsi dan 

mengerti efek samping dari semua metode kontrasepsi. 

A :Ny ... P...Ab…Ah…umur…tahun dengan calon akseptor KB ... 

P:  

Melakukan pendekatan Terapeutik pada ibu 
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Memberi penjelasan tentang macam-macam metode kontrasepsi 

Melakukan informed consent dan membantu ibu untuk menentukan 

pilihannya 

Memberi penjelasan pada ibu secara lengkap tentang metode 

kontrasepsi yang digunakan supaya ibu mengerti kerugian dan 

keuntungan metode kontrasepsi yang digunakan 

Menganjurkan ibu kapan kembali/kontrol dan tulis pada kartu 

akseptor. 

 

 


