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ABSTRAK 
ASUHAN KEBIDANAN KOMPREHENSIF PADA  NY. ”I”  

DI  PUSKESMAS MEKAR 
KOTA KENDARI 

 

Nur Melati 1, Arsulfa 2, Farming 2 
 

 Asuhan kebidanan diberikan pada Ny. I GII PI A0 usia kehamilan 
36 minggu 3 hari. Pada kunjungan pertama ibu mengatakan tidak ada 
keluhan, dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan pada ibu. Pada 
kunjungan kedua dengan usia kehamilan  39 minggu. Ibu mengatakan 
keluhan yang sering dirasakan yaitu nyeri punggung dan dapat teratasi. 
Pada usia kehamilan 40 minggu 5 hari ibu bersalin di Puskesmas Mekar 
secara normal pada tanggal 07-03-2020 pukul 22.15 wita. Kala I fase aktif 
berlangsung selama 6 jam, kala II berlangsung selama 15 menit bayi lahir 
spontan pada pukul 22.00 wita jenis kelamin laki-laki, berat badan 3400 
gram, panjang badan 50 cm, kala III berlangsung selama 5 menit plasenta 
lahir lengkap pukul 22.20 wita, terdapat laserasi perineum derajat I dan 
sudah dilakukan penjahitan, kala IV berlangsung selama 2 jam. 
Kunjungan nifas dilakukan 2 kali yaitu, KF I tanggal 08 maret 2020 (8 jam) 
kontraksi baik, TFU 2 jari dibawah pusat, ASI sedikit, pengeluaran lochea 
rubra, KF II tanggal 14 maret 2020 (6 hari post partum) TFU tidak teraba 
diatas simpisis, pengeluaran lochea serosa. Kunjungan bayi baru lahir 
dilakukan 2 kali yaitu, KN I tanggal 08 maret 2020 (8 jam) tidak ada tanda 
bahaya bayi baru lahir, bayi aktif menyusu, BAB 1 kali dan BAK 1 kali 
pada saat pengkajian, KN II tanggal 14 maret 2020 pemberian ASI baik, 
BAB warna kuning, tali pusat sudah puput. 
 Dari asuhan kebidanan yang diberikan pada Ny. I mulai dari hamil 
trimester III sampai bayi baru lahir didapatkan keadaan ibu dan bayinya 
berlangsung normal tanpa komplikasi. 
 
 
Kata Kunci : Kehamilan, Persalinan, Nifas dan Bayi Baru Lahir. 
  
1. Mahasiswa Program Studi D-III Kebidanan Poltekkes Kemenkes 

Kendari  
2. Dosen  Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Kendari  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kehamilan merupakan suatu keadaan dimana seorang wanita yang 

didalam rahimnya terdapat embrio atau fetus. Kehamilan dimulai pada 

saat masa konsepsi hingga lahirnya janin, dan lamanya kehamilan dimulai 

dari ovulasi hingga partus yang diperkirakan sekitar 40 minggu dan tidak 

melebihi 43 minggu (Kuswanti, 2014). Jumlah ibu hamil di Indonesia pada 

tahun 2017 tercatat sekitar 5.324.562 jiwa. (Kemenkes RI, 2018). 

Kondisi kesehatan calon ibu pada masa awal kehamilan akan 

mempengaruhi tingkat keberhasilan kehamilan serta kondisi status 

kesehatan calon bayi yang masih didalam rahim maupun yang sudah 

lahir, sehingga disarankan agar calon ibu dapat menjaga perilaku hidup 

sehat dan menghindari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kondisi 

calon ibu pada masa kehamilan (Johnson, 2016). 

Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization 

(WHO) mencatat sekitar 830 wanita diseluruh dunia meninggal setiap 

harinya akibat komplikasi yang terkait dengan kehamilan maupun 

persalinan dan sebanyak 99% diantaranya terdapat pada negara 

berkembang. Di negara berkembang, pada tahun 2015 Angka Kematian 

Ibu mencapai 239 per 100.000 kelahiran hidup, dibandingkan dengan 

1 
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negara maju yang hanya mencapai 12 per 100.000 kelahiran hidup (WHO, 

2018). 

Data yang diperoleh dari Dinkes Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 

2015 AKI sebesar 131/100.000 kelahiran hidup dan meningkat menjadi 

149/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2016.  Adapun AKB  pada tahun 

2016 dan 2017 adalah 3/100.000 kelahiran hidup. Kematian ibu dan bayi 

di Sulawesi Tenggara disebabkan oleh beberapa factor, antara lain 

keterlambatan penanganan pada kasus komplikasi, rendahnya  

pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk memeriksa kehamilan ke 

tenaga kesehatan, tidak melahirkan di petugas kesehatan yang tersedia 

dan lebih memilih ke dukun ketika melahirkan (Dinkes sultra, 2017). 

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator 

kesehatan suatu bangsa. Kematian ibu merupakan kematian seorang 

wanita yang dapat disebabkan pada saat kondisi hamil atau menjelang 42 

hari setelah persalinan. Hal ini dapat terjadi akibat suatu kondisi yang 

berhubungan atau diperberat oleh kehamilannya maupun dalam 

penatalaksanaan, tetapi bukan termasuk kematian ibu hamil yang 

diakibatkan karena kecelakaan (Maternity dan Putri, 2017). 

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah agenda global 

dalam Pembangunan Berkelanjutan dengan pelaksanaan dari tahun 2016 

hingga tahun 2030 yang merupakan pembaharuan Millenium 

Development Goals (MDGs) atau agenda Pembangunan Milenium yang 

telah resmi berahir pada tahun 2015. Salah satu tujuan SDGs adalah 
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terciptanya suatu kondisi kehamilan dan persalinan yang aman, serta ibu 

dan bayi yang dilahirkan dapat hidup dengan sehat, yang dilakukan 

dengan pencapaian target dalam mengurangi rasio kematian ibu secara 

global hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran (WHO, 2017). 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh dan bermutu kepada ibu 

dan bayi dalam lingkup kebidanan dengan upaya deteksi dini komplikasi 

pada ibu hamil sedini mungkin dan bisa melakukan asuhan kebidanan 

yang berkelanjutan secara komprehensif terhadap ibu hamil sampai 

dengan KB (continuity of care). Hal ini, sesuai dengan rencana strategis 

menteri kesehatan yaitu peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita, dan 

Keluarga Berencana (KB) (Kemenkes, 2012). 

Pelayanan Ante Natal Care adalah pelayanan yang sekurang-

kurangnya empat kali selama masa kehamilan yang meliputi K1 dan K4 

yaitu 1 kali pada trimester 1, 1 kali pada trimester 2 dan 2 kali pada 

trimester 3 (SDKI, 2012).Pelayanan IntraNatal Care pelayanan yang harus 

diberikan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan 60 langkah Asuhan 

persalinan normal untuk menurunkan proporsi pendarahan dan infeksi 

(Profil Kesehatan Indonesia Tahun2014). 

   Pelayanan kesehatan Ibu Nifas sesuai Standar untuk deteksi dini 

komplikasi pada ibu nifas diperlukan pemantauan pemeriksaan terhadap 

ibu nifas dengan melakukan kunjungan nifas minimal 4 kali dengan 

ketentuan waktu (1) Kunjungan nifas pertama pada masa 6 Jam setelah 
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persalinan (2) Kunjungan nifas kedua dalam waktu 6 hari setelah 

persalinan (3) Kunjungan nifas ketiga dalam waktu 2 minggu setelah 

persalinan 8-14 hari (4) Kunjungan nifas keempat dalam waktu 6 minggu 

setelah persalinan 36-42 hari (Karwati, 2011). 

Pengawasan untuk bayi baru lahir juga penting untuk diperhatikan, 

harapan supaya ibu dan bayi sehat pengawasan pada bayi baru lahir 

dapat dilakukan dengan cara melakukan kunjungan minimal 3 kali, 2 kali 

pada usia 0-7 hari, kunjungan pertama dilakukan pada (6-8 jam post 

partum) dan kunjungan kedua dilakukan pada (3-7 hari postpartum). Dan 

satu kali pada usia 8-28 hari  disebut KN  lengkap, pemberian imunisasi, 

manajemen terpadu balita muda (MTBM) dan penyuluhan perawatan 

neonatus dirumah (Saiffudin,  2009). 

Pelayanan KB adalah upaya mengatur kelahiran anak jarak dan 

usia ideal melahirkan dan mengatur kehamilan melalui promosi 

kesehatan, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi 

untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas (Profil Kesehatan Indonesia 

Tahun 2014). 

Komplikasi dalam kehamilan dapat terjadi pada tahap kehamilan 

trimester manapun, mulai dari fertilisasi hingga persalinan. Diagnosis dini 

faktor risiko terhadap komplikasi akan mengarah pada pengobatan dan 

mencegah timbulnya bahaya terhadap ibu maupun janin (Johnson, 2016). 

Berdasarkan uraian diatas maka proses penulis ingin melakukan 

Asuhan Kebidanan Continuity Of Care dan komprehensif pada Ny. I GII PI 
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A0 dari kehamilan trimester III, persalinan, nifas, bayi baru lahir dengan 

prosedur manajemen kebidanan dan didokumentasikan dengan metode 

SOAP. 

B. Ruang lingkup 

Ruang lingkup asuhan diberikan pada ibu hamil trimester III, Ibu 

bersalin, Nifas, dan Bayi Baru Lahir pada Ny.’’I’’ GII PI A0. 

C. Tujuan penulisan 

1. Tujuan Umum 

Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan asuhan kebidanan 

secara continuity care pada Ny.”I” di Puskesmas Mekar dengan  

menggunakan pendekatan manajemen kebidanan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Memberikan asuhan kehamilan trimester III pada Ny.”I” GII PI 

A0, Di Puskesmas Mekar. 

b. Memberikan asuhan persalinan pada Ny.”I” GII PI A0, Di 

Puskesmas Mekar. 

c. Memberikan asuhan nifas pada Ny.”I” GII PI A0, Di Puskesmas 

Mekar. 

d. Memberikan asuhan pada bayi baru lahir pada Ny.”I” GII PI A0, 

Di Puskesmas Mekar. 

e. Melakukan pendokumentasian asuhan kebidanan pada Ny.”I”  

GII PI A0, Di Puskesmas Mekar. 
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D. Manfaat penulisan 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat memberikan asuhan kebidanan sejak kehamilan, persalinan, 

masa nifas dan bayi baru lahir sesuai dengan standar asuhan 

kebidanan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis 

Dapat menamba ilmu dan keterampilan dalam memberikan 

asuhan kebidanan pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru 

lahir. 

b. Bagi institusi 

Sebagai masukan untuk mengembangkan materi yang telah 

diberikan baik dalam perkuliahan maupun praktik lapangan agar 

dapat menerapkan secara langsung dan berkesinambungan 

asuhan kebidanan pada ibu hamil, bersalin, masa nifas dan bayi 

baru lahir dengan pendekatan manajemen kebidanan yang 

sesuai dengan standar pelayanan kebidanan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep dasar  

1. Kehamilan 

a. Pengertian kehamilan 

Kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau 

penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan  

dengan nidasi atau implantasi. Bila di hitung pada saat 

fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan 

berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 10 bulan atau 9 

bulan menurut kalender internasional. Kehamilan terbagi 

menjadi 3 trimester, dimana trimester satu berlangsung 

dalam 12 minggu, trimester kedua 15 minggu (minggu ke-13 

hingga ke-27), dan trimetser ketiga 13 minggu, minggu ke-28 

hingga ke-40 (Saifuddin,2009). 

Manuaba (2016) memberikan definisi kehamilan 

secara berbeda. Kehamilan adalah suatu mata rantai yang 

berkesinambungan yang terdiri dari ovulasi (permatangan 

sel) lalu pertemuan ovum (sel telur) dan spermatozoa 

(sperma) terjadilah pembuahan dan pertumbuhan zigot 

kemudian bernidasi (penanaman) pada uterus dan 

pembentukan plasenta dan tahap akhir adalah tumbuh 

kembang hasil konsepsi sampai aterm. Berdasarkan 
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beberapa definisi kehamilan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa kehamilan merupakan pertemuannya sel telur dan 

sperma yang telah matang sehinggah terjadilah nidasi dan 

tumbuh kembang sampai aterm. 

b. Penyebab terjadinya kehamilan 

Menurut Manuaba (2016) peristiwa terjadinya kehamilan di 

antaranya yaitu: 

a) Ovulasi 

Ovulasi adalah proses pelepasan ovum yang 

dipengaruhi oleh sistem hormonal. Dengan pengaruh 

FSH, folikel primer mengalami perubahan menjadi folikel 

de graaf yang menuju ke permukaan ovum disertai 

pembentukan cairan folikel. Selama pertumbuhan 

menjadi folikel de graaf, ovarium mengeluarkan hormon 

estrogen yang dapat mempengaruhi gerak dari tuba 

yang makin mendekati ovarium, gerak sel rambut lumen 

tuba makin tinggi, sehingga peristaltik tuba makin aktif, 

yang mengalir menuju uterus. Dengan pengaru LH yang 

semakin besar dan fluktusi yang mendadak, terjadi 

pproses pelepasan ovum yang disebut ovulasi. Ovum 

yang dilepasakan akan ditangkap oleh fimbriae, dan 

ovum yang ditangkap terus berjalan mengikuti tuba 
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menuju uterus dalam bentuk pematangan yang siap 

untuk dibuahi (Manuaba, 2016). 

b) Konsepsi 

Merupakan pertemuan antara inti ovum dengan 

inti spermatozoa yang nantinya akan membentuk zigot 

(Manuaba, 2016). 

c) Nidasi atau implantasi 

Setelah pembentukannya zigot yang dalam 

beberapa jam telah mampu membelah dirinya menjadi 

dua dan seterusnya serta berjalan terus menuju uterus, 

hasil pembelahan sel memenuhi seluruh ruangan dalam 

ovum, maka terjadilah proses penanaman blastula yang 

dinamakan nidasi atau implantasi yang berlangsung 

pada hari ke 6 sampai 7 setelah konsepsi (Manuaba, 

2016). 

d) Pembentukan plasenta 

Terjadinya nidasi mendorong sel blastula 

mengadakan diferensisi, sel yang dekat dengan ruangan 

eksoselom membentuk kantong kuning telur sedangkan 

sel lain membentuk ruangan amnion, sedangkan plat 

embrio terbentuk diantara dua ruangan amnion dan 

kantong kuning telur tersebut. Ruangan amnion dengan 

cepat mendekati korion sehingga jaringan yang terdapat 
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diantara amnion dan embrio padat dan berkembang 

menjadi tali pusat. Vili korealis menghancurkan desidua 

sampai pembuluh darah vena mulai pada hari ke 10 

sampai 11 setelah konsepsi sedangkan arteri pada hari 

ke 14 sampai 15. Bagian desidua yang tidak dihancurkan 

akan membentuk plasenta 15-20 kotiledon maternal 

pada janin plasenta akan dibagi menjadi sekitar 200 

kotiledon fetus dan setiap kotiledon fetus terus 

bercabang dan mengambang ditengah aliran darah yang 

nantinya berfungsi untuk memberikan nutrisi dan 

pertumbuhan (Manuaba, 2016). 

c. Perubahan fisiologi selama kehamilan 

Menurut Manuaba (2016), dengan terjadinya 

kehamilan, maka seluruh sistem genetalia wanita 

mengalami perubahan sedangkan plasenta dalam 

perkembangannya mengeluarkan hormon 

somatomamotropin, estrogen, dan progesteron yang 

menyebabkan perubahan pada: 

a) Uterus 

Uterus yang semula beratnya 30 gram akan 

mengalami hypertrofi dan hyperplasia, sehingga otot 

rahim menjadi lebih besar lunak dan mengikuti 
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pembesaran rahim menjadi 1000 gram akhir 

kehamilan. Perlunakan isthmus (tanda hegar) 

merupakan perubahan pada isthmus uteri yang 

menyebabkan isthmus menjadi lebih panjang dan 

lunak sehingga pada pemeriksaan dalam seolah-olah 

kedua jari dapat saling sentuh. Tanda piskasek 

merupakan bentuk rahim yang berbeda yang 

disebabkan oleh pertumbuhan yang cepat didaerah 

implantasi plasenta, sedangkan Braxton Hick 

merupakan kontraksi rahim yang disebabkan oleh 

perubahan konsentrasi hormonal yang menyebabkan 

progesterone mengalami penurunan (Manuaba, 2016). 

b) Vagina 

Dalam vagina dan vulva mengalami peningkatan 

pembuluh darah karena pengaruh estrogen sehingga 

tampak makin merah dan kebiru-biruan yang disebut 

dengan tanda chadwicks (Manuaba, 2016). 

c) Ovarium (indung telur) 

Dengan terjadinya kehamilan, indung telur yang 

mengandung korpus luteum gravidarum akan 

meneruskan fungsinya sampai terbentuknya plasenta 
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yang sempurna pada umur kehamilan 16 minggu 

(Manuaba, 2016). 

d) Payudara 

Payudara mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan sebagai persiapan memberikan ASI pada 

saat laktasi. Hormon yang mempengaruhi dalam laktasi 

yaitu hormon estrogen, progesterone, 

somatomammotropin (Manuaba, 2016). 

e) Sirkulasi darah ibu 

Peredarahan darah ibu dipengaruhi beberapa faktor, 

antara lain: 

1) Meningkatnya kebutuhan sirkulasi darah sehingga  

dapat memenuhi kebutuhan perkembangan dan 

pertumbuhan janin dalam rahim. 

2) Terjadinya hubungan langsung antara arteri dan vena  

pada sirkulasi retro-plasenter. 

3) Pengaruh hormon estrogen dan progesteron semakin   

meningkat (Manuaba, 2016). 
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d.  Perubahan psikologis dalam kehamilan 

Menurut Kusmiyati, dkk (2017) perubahan 

psikologis pada masa  kehamilan, yaitu: 

  a) Trimester I 

   Sering disebut masa penentuan bahwa hamil. 

Pada kehamilan trimester pertama segera setelah 

konsepsi kadar hormon progesteron dan estrogen 

dalam tubuh akan meningkat. Ini menyebabkan 

timbulnya mual dan muntah pada pagi hari, lemah, 

lelah dan membesarnya payudara. Ibu merasa tidak 

sehat dan seringkali membenci kehamilannya. Banyak 

ibu yang merasakan kekecewaan, penolakan, 

kecemasaan dan kesedihan. Seringkali, pada awal 

masa kehamilan ibu berharap untuk tidak hamil. 

b)  Trimester II 

   Trimester kedua biasanya ibu sudah merasa 

sehat dan sering disebut dengan periode pancaran 

kesehatan. Tubuh ibu telah terbiasa dengan kadar 

hormon yang lebih tinggi dan rasa tidak nyaman 

karena hamil sudah berkurang. Ibu telah menerima 

kehamilannya dan mulai dapat pikirannya energi serta 

secara lebih menggunakan konstruktif. Pada trimester 
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ini pula ibu mampu merasakan gerakan janinnya. 

Banyak ibu yang merasa terlepas dari kecemasan dan 

rasa tidak nyaman, seperti yangdirasakannya pada 

trimester pertama dan merasakan naiknya libido. 

c)  Trimester III 

Trimester ketiga seringkali disebut periode 

penantian untuk kelahiran bagi bayi dan kebahagiaan 

dalam menanti seperti apa rupa bayi nantinya dan 

waspada sebab pada saat itu ibu merasa tidak sabar 

menunggu kelahiran bayinya. Kadang ibu merasa 

khawatir bila bayinya lahir sewaktu-waktu. Ibu sering 

merasa khawatir kalau bayinya lahir tidak normal. 

Kebanyakan ibu juga akan bersikap melindungi 

bayinya dan cenderung menghindari orang atau benda 

apa saja yang dianggapnya membahayakan bayi. 

Rasa tidak nyaman akibat kehamilan timbul kembali 

pada trimester ketiga dan banyak ibu merasakan aneh 

atau jelek. Di samping itu ibu mulai merasa sedih 

karena akan berpisah dari bayinya dan kehilangan 

perhatian khusus yang diterima semasa hamil. 
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e. Tanda-Tanda kehamilan. 

Untuk dapat menegakkan kehamilan ditetapkan 

dengan melakukan penilaian terhadap beberapa tanda 

dan gejala kehamilan (Walyani,2016). 

1) Tanda dugaan hamil 

a) Amenorea (berhentinya menstruasi) 

Konsepsi dan nidasi menyebabkan tidak 

terjadinya pembentukan folikel de graaf dan 

ovulasi sehingga menstruasi tidak terjadi. 

Lamanya amenorea dapat dinformasikan 

dengan  memastikan hari pertama hari terakhir 

(HPHT), dan digunakan untuk memperkirakan 

usia kehamilan dan tafsiran persalinan Tetapi, 

amenorhea juga dapat disebabkan oleh 

penyakit kronik tertentu, tumor pituitari, 

perubahan dan faktor lingkungan, malnutrisi, 

dan biasanya gangguan emosional seperti 

ketakutan akan kehamilan. 

b) Mual (nausea) dan muntah (emesis) 

Pengaruh estrogen dan progesteron terjadi 

pengeluaran asam lambung yang berlebihan 

dan menimbulkan mual muntah yang terjadi 
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terutama pada pagi hari yang disebut morning 

sicknes. 

c) Ngidam 

Wanita hamil sering menginginkan makanan 

tertentu, keinginan yang demikian disebut 

ngidam. Ngidam sering terjadi pada bulan-

bulan pertama kehamilan dan akan menghilang 

dengan tuanya kehamilan. 

d) Syncope (pingsan) 

Terjadinya gangguan sirkulasi kedaerah kepala 

(sentral) menyebabkan iskemia susunan saraf 

pusat dan menimbulkan syncope atau pingsan. 

Hal ini sering terjadi terutama jika pada tempat 

yang ramai, biasanya akan hilang setelah 16 

minggu. 

e) kelelahan 

Sering terjadi pada trimester pertama, akibat 

dari penurunan kecepatan asal metabolisme 

(asal metabolisme rate-BMR) pada kehamilan 

yang akan meningkat seiring pertambahan usia 
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kehamilan akibat aktivitas metabolisme hasil 

konsepsi. 

f)   Payudara tegang 

Estrogen meningkatkan perkembangan sistem 

duktus pada payudara, sedangkan progesteron 

menstimulasi perkembangan sistem alveolar 

payudara. Bersama somatomamotropin, 

hormon-hormon ini menimbulkan pembesaran 

payudara, menimbulkan perasaan tegang dan 

nyeri selama dua bulan pertama kehamilan, 

pelebaran puting susu, pengeluaran kolostrum. 

g) Sering miksi 

Desakan rahim kedepan menyebabkan 

kandung kemih cepat terasa penuh dan sering 

miksi. Frekuensi miksi yang sering, terjadi pada 

triwulan pertama akibat desakan uterus 

kekandung kemih Pada triwulan kedua 

umumnya keluhan ini akan berkurang karena 

uterus yang membesar keluar dari rongga 

panggul. Pada akhir triwulan, gejala bisa timbul 

karena janin mulai masuk kerongga panggul 

dan menekan kembali kandung kemih. 
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h) Konstipasi atau obstipasi 

Pengaruh progesteron dapat menghambat 

peristaltik usus (tonus otot menurun) sehingga 

kesulitan BAB. 

i) Pigmentasi kulit 

Pigmentasi terjadi pada usia kehamilan lebih 

dari 12 minggu Terjadi akibat pengaruh hormon 

kortikosteroid plasenta yang merangsang 

melanofor dan kulit Pigmentasi ini dapat 

meliputi tempat-tempat berikut ini: 

(a) Sekitar pipi : cloasma gravidarum 

(penghitaman pada daerah dahi, hidung, 

pipi dan leher).  

(b)  Sekitar leher tampak lebih hitam. 

(c) Dinding perut : striae livide/gravidarum 

(terdapat pada seorang primigravida, 

warnanya membiru), striae nigra, linea alba 

menjadi lebih hitam (linea grisae/nigra). 

(d) Sekitar payudara : hiperpigmentasi areola 

mammae sehingga terbentuk areola 

sekunder. Pigmentasi areola ini berbeda 
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pada tiap wanita, ada yang merah muda 

pada warna kulit putih, coklat tua pada 

wanita kulit coklat, dan hitam pada wanita 

kulit hitam. Selain itu, kelenjar montgomeri 

menonjol dan pembuluh darah menifes 

sekitar payudara. 

(e) Sekitar pantat dan paha terdapat striae 

akibat pembesaran bagian tersebut. 

j)  Epulis 

Hipertropi papila ginggiva gusi, sering terjadi pada 

triwulan pertama. 

k)  Varises 

Pengaruh estrogen dan progesteron menyebabkan 

pelebaran pembuluh darah terutama bagi wanita 

yang mempunyai bakat. Varises dapat terjadi 

disekitar genitalia eksterna, kaki dan betis serta 

payudara. Penampakan pembuluh darah ini dapat 

hilang setelah persalinan. 

2)  Tanda kemungkinan (probability sign) 

Tanda kemungkinan adalah perubahan-perubahan 

fisiologis yang dapat diketahui oleh pemeriksa dengan 
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melakukan pemeriksaan fisik kepada wanita hamil Tanda 

kemungkinan ini terdiri atas hal-hal berikut ini: 

a) Pembesaran perut 

Terjadi akibat pembesaran uterus. Hal ini terjadi pada 

bulan ke empat kehamilan. 

b) Tanda hegar 

Tanda hegar adalah pelunakan dan dapat ditekannya 

isthmus uteri. 

c) Tanda goodel 

Adalah pelunakan serviks. Pada wanita yang tidak hamil 

serviks seperti ujung hidung, sedangkan pada wanita 

hamil melunak seperti bibir. 

d) Tanda chadwick 

Perubahan warna menjadi keungguan pada vulva dan 

mukosa vagina termasuk juga porsio dan serviks. 

e) Tanda piscaseck 

Merupakan pembesaran uterus yang tidak simetris. 

Terjadi karena ovum berimplantasi pada daerah dekat 

dengan korpus sehingga daerah tersebut berkembang 

lebih dulu. 
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f) Kontraksi braxton hicks 

Merupakan sel-sel otot uterus, akibat peregangan 

meningkatnya actomysin didalam otot uterus. Kontraksi 

ini tidak bermitrik, sporadis, tidak nyeri, biasanya timbul 

pada kehamilan delapan minggu, tetapi baru dapat 

diamati pada pemeriksaan abdominal pada trimester 

ketiga. Kontraksi ini akan terus meningkat frekuensinya, 

lamanya dan kekuatannya sampai mendekati persalinan. 

g) Teraba ballotement 

Ketukan yang mendadak pada uterus menyebabkan 

janin bergerak dalam cairan ketuban yang dapat 

dirasakan oleh tangan pemeriksa. Hal ini harus ada pada 

pemeriksaan kehamilan karena perabaan bagian seperti 

bentuk janin saja tidak cukup karena dapat saja 

merupakan myoma uteri. 

h) Pemeriksaan tes biologi kehamilan (planotest) positif 

Pemeriksaan ini adalah untuk mendeteksi adanya (HCG) 

yang diproduksi oleh sinsiotropoblastik sel selama 

kehamilan hormon disekresi ini peredaran darah ibu 

(pada plasma darah), dan disekresi pada urine ibu. 

Hormon ini dapat mulai dideteksi pada 26 hari setelah 

konsepsi dan meningkat dengan cepat pada hari ke 30-
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60. Tingkat tertinggi hari 60-70 usia gestasi, kemudian 

menurun pada hari ke 100-130. 

3) Tanda pasti (positive sign) 

Tanda pasti adalah tanda yang menunjukkan langsung 

keberadaan janin, yang dapat dilihat langsung oleh 

pemeriksa. Tanda pasti kehamilan terdiri atas hal-hal 

berikut ini: 

a) Gerakan janin dalam rahim 

Gerakan janin ini harus diraba dengan jelas oleh 

pemeriksa. Gerakan janin baru dapat dirasakan pada 

usia kehamilan sekitar 20 minggu. 

b) Denyut jantung janin 

Dapat didengar padausia 12 minggu dengan 

menggunakan alat fetal electocardiograf (misalnya 

dopler). Dengan stethoscopelaenec, DJJ baru dapat 

didengar pada usia kehamilan 18-20 minggu. 

c) Bagian-bagian janin 

Bagian-bagian janin yaitu bagian besar janin (kepala dan 

bokong) serta bagian kecil janin (lengan dan kaki) dapat 

diraba dengan jelas pada usia kehamilan lebih tua 
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(trimester terakhir). Bagian janin ini dapat dilihat lebih 

sempurna lagi menggunakan USG. 

d) Kerangka janin 

Kerangka janin dapat dilihat dengan foto rontgen 

maupun USG. 

f. Diagnosis kehamilan 

Menurut (Saifuddin, 2009, dikutip dalam Walyani, 2016), 

diagnosis dibuat untuk menentukan hal-hal sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Diagnosis Kehamilan 

NO Kategori Gambaran 

1 Kehamilan normal 1. Ibu sehat 

2. Tidak ada riwayat obstetrik 

buruk 

3. Ukuran uterus sama/sesuai 

usia kehamilan 

4. Pemeriksaan fisik dan 

laboratorium normal 

2 Kehamilan dengan 

masalah khusus 

Seperti masalah keluarga atau psiko-

sosial, kekerasan dalam rumah 

tangga, kebutuhan finansial, dan lain-

lain. 
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3 Kehamilan dengan 

masalah kesehatan yang 

membutuhkan rujukan 

untuk konsultasi atau 

kerjasama 

penanganannya 

Seperti hipertensi, anemia berat, 

preeklamsi, pertumbuhan janin 

terhambat, infeksi saluran kemih, 

penyakit kelamin dan kondisi lain-lain 

yang dapat memburuk selama 

kehamilan. 

4 Kehamilan dengan kondisi 

kegawatdaruratan yang 

membutuhkan rujukan 

segera 

Seperti pendarahan, eklamsi, ketuban 

pecah dini, atau kondisi-kondisi 

kegawatdaruratan lain pada ibu dan 

bayi. 

 

Menurut (Marjati 2011, dikutip dalam Walyani,2016) 

diagnosis banding nulipara dan multipara dapat dilihat pada 

table bawah ini. 

Tabel 2.2 Diagnosis banding nulipara dan multipara 

No Nulipara Multipara 

1 Perut tegang Perut longgar, perut gantung, 

banyak striae. 

2 Pusat menonjol Tidak begitu menonjol. 

3 Rahim tegang Agak lunak. 

4 Payudara tegang Kurang tegang dan tergantung, 

ada striae. 
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5 Labia mayora nampak bersatu Terbuka. 

6 Humen koyak pada beberapa 

tempat 

Kurunkula himenalis. 

7 Vagina sempit dengan rugae 

yang utuh 

Lebih besar, rugae kurang 

menonjol. 

8 Serviks licin, bulat dan tidak 

dapat dilalui oleh satu ujung 

jarsi 

Bisa terbuka dengan satu jari, 

kadang kala ada bekas robekan 

persalinan yang lalu. 

9 Perineum utuh dan baik Bekas robekan atau bekas 

episiotomi. 

10 Pembukaan serviks 

a. Serviks mendatar dulu, 

baru membuka. 

b. Pembukaan rata-rata 1 

cm dalam 2 jam 

 

a. Mendatar sambil 

membuka hampir 

sekaligus. 

b. 2 cm dalam 1 jam. 

11 Bagian terbawah janin turun 

pada 4-6 minggu akhir 

kehamilan 

Biasanya tidak refleks pada PAP 

sampai persalinan mulai. 

12 Persalinan hampir selalu 

dengan episiotomi 

Tidak. 
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g.  Hormon-hormon kehamilan. 

Menurut pantiawati dan Saryono, (2010) hormon 

adalah zat kimia yang secara langsung dikeluarkan ke dala 

aliran darah oleh kelenjar-kelenjar , dan pada kehamilan 

hormon membawa berbagai perubahan, terpusat pada 

bagian tubuh wanita. 

Hormon yang paling berkaitan dengan kehamilan adalah : 

1) Estrogen 

Produksi estrogen plasenta terus naik selama kehamilan 

dan pada akhir kehamilan kadarnya kira-kira 100 kali 

sebelum hamil. 

2) Progesteron 

Produksi progesteron bahkan lebih banyak estrogen, 

pada akhir kehamilan produksinya kira-kira 250 mg/hari. 

3) Human Chorionic Gonadotropin (HCG) 

Puncak sekresinya terjadi kurang lebih 60 hari setelah 

konsepsi, fungsinya adalah untuk mempertahankan 

korpus luteum. 
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4) Human Placenta Lactogen (HPL) 

Hormon ini diproduksi terus naik dan pada saat aterm 

mencapai 2 gram/hari. Ia bersifat diabetogenik, sehingga 

kebutuhan insulin wanita hamil baik. 

5) Pituitary gonadotropin 

FSH dan LH berada dalam keadaan sangat rendah 

selama kehamilan karena ditekan oleh estrogen dan 

progesteron plasenta. 

6) Prolaktin 

Produksinya terus meningkat, sebagai akibat kenaikan 

sekresi ekstrogen Sekresi air susu sendiri dihambat oleh 

ekstrogen ditingkat target organ. 

7) Growth hormone (STH) 

Produksinya sangat rendah karna mungkin ditekan oleh 

HPL. 

8) TSH. ACHT, dan MSH. 

Hormon-hormon ini tidak banyak dipengaruhi oleh 

kehamilan. 
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9) Titoksin 

Kelenjar tyroid mengalami hipertropi dan produksi T4 

meningkat. 

10) Aldosteron Renin dan angiotensin 

Hormon ini naik, yang menyebabkan naiknya volume 

intravaskuler. 

11) Insulin 

Estrogen Produksi insulin meningkat sebagai akibat 

progesteron dan HPL. 

12) Parathomon 

Hormon ini relatif tidak dipengaruhi oleh kehamilan. 

h. Kebutuhan Dasar Ibu Hamil. 

 Menurut Walyani, (2016) bahwa kebutuhan fisiologis 

ibu hamil sebagai berikut : 

1) Oksigen 

Kebutuhan oksigen adalah kebutuhan yang utama 

pada manusia termasuk ibu hamil. Berbagai gangguan 

pernapasan bisa terjadi saat hamil sehingga akan 
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mengganggu pemenuhan kebutuhan oksigen pada ibu 

yang akan berpengaruh pada bayi yang di kandung. 

Untuk mencegah hal tersebut dan untuk memenuhi 

kebutuhan oksigen maka ibu hamil perlu melakukan. 

a) Latihan nafas melalui senam hamil. 

b) Tidur dengan bantal yang lebih tinggi. 

c) Makan tidak terlalu banyak. 

d) Kurangi atau hentikan merokok. 

e) Konsul ke dokter bila ada kelainan atau gangguan    

pernapasanseperti asma dan lain-lain. 

2) Nutrisi 

Pada saat hamil ibu harus makan makanan yang 

mengandung nilai gizi bermutu tinggi meskipun tidak 

berarti makanan yang mahal. Gizi pada waktu hamil harus 

ditingkatkan hingga 300 kalori per hari, ibu hamil harusnya 

mengomsumsi yang mengandung protein, zat besi, dan 

minum cukup cairan (menu seimbang). 

a) Kebutuhan nutrisi ibu hamil trimester pertama 

(a) Minggu 1 sampai minggu ke-4 
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Selama trimester 1 (hingga minggu ke-12). Ibu 

harus mengomsumsi berbagai jenis makanan 

berkalori tinggi untuk mencukupi kebutuhan kalori 

yang bertambah 170 kalori (setara 1 porsi nasi 

putih). Tujuannya agar tubuh menghasilkan cukup 

energi. yang diperlukan janin yang tengah terbentuk 

pesat, komsumsi minimal 2000 kilo kalori per hari. 

Penuhi melalui aneka sumber karbohidrat (nasi, 

roti, sereal), dilengkapi sayuran buah, daging, ikan, 

susu dan produk olahannya. 

(b) Minggu ke-5 

Agar asupan kalori terpenuhi. meski dilanda mual 

dan muntah, makan dalam porsi kecil tapi sering. 

Komsumsi makanan selagi segar atau panas. 

Contoh porsi yang yang dapat dikomsumsi untuk 

memenuhi kebutuhan zat gizi per hari pada 

trimester 1 antara lain : roti, sereal, nasi 6 porsi, 

buah 3-4 porsi, sayuran 4 porsi, daging sumber 

protein lainnya 2-3 porsi, susu atau produk 

olahannya 3-4 porsi, camilan 2-3 porsi. 
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(c) Minggu ke-7 

Komsumsi aneka jenis makanan sumber kalsium 

untuk menunjang pembentukan tulang kerangka 

tubuh janin yang berlanggsung saat ini. Kebutuhan 

kalsium anda 1000 miligram/hari didapat dari keju 

cangkir, keju parmesan atau romano 1 ons, puding 

susu 1 cangkir, yoghurt 1 cangkir. 

(d) Minggu ke-9 

Penuhi kebutuhan asam folat 0,6 miligram per hari, 

diperoleh dari hati, kacang kering, telur, brokoli, dan 

jeruk Komsumsi juga vitamin C untuk pembentukan 

jaringan tubuh janin, penyerapan zat besi dan 

mencegah pre-eklamsia. 

(e) Minggu ke-10 

Saatnya makan banyak protein untuk memperoleh 

asam amino bagi pembentukan otak janin. 

ditambah kolin dan DHA untuk membentuk sel otak 

baru Sumber kolin susu, telur, kacang-kacangan, 

daging sapi dan roti gandum. Sumber DHA ikan, 

kuning telur, produk unggas, daging dan minyak 

kanola. 
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(f) Minggu ke-12 

Sejumlah vitamin yang harus dipenuhi 

kebutuhannya adalah vitamin A B1, B2, B3, dan B6 

semuanya untuk membantu proses tumbuh 

kembang. 

b) Kebutuhan nutrisi pada ibu hamil trimester II 

Trimester II. Ibu dan janin mengalami lebih banyak lagi 

kemajuan dan perkembangan. Kebutuhan gizi juga 

semakin meningkat seiring dan semakin besarnya 

kehamilan. 

(a) Minggu ke-13 

Kurangi atau hindari minum kopi. Sebab kafeinnya 

(terdapat di teh, kola, dan cokelat) beresiko 

mengganggu perkembangan sistem saraf pusat janin 

yang mulai berkembang. 

(b) Minggu ke-14 

Ibu perlu menambah asupan 300 kalori per hari 

untuk tambahan energi yang dibutuhkan untuk 

tumbuh-kembang janin. Penuhi antara lain dari 2 

porsi nasi atau penggantinya juga perlu lebih banyak 

ngemil 3-4 kali sehari porsi sedang. 
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(c) Minggu ke-17 

Makan sayur dan buah serta cairan untuk mencegah 

sembelit. Penuhi kebutuhan cairan tubuh dengan 

minum 6-8 gelas air setiap hari. Selain itu, komsumsi 

zat besi (ayam daging, kuning telur, buah kering, 

bayam) dan vitamin C untuk mengoptimal 

pembentukan sel darah merah baru, karena jantung 

dan sistem peredaran janin sedang berkembang. 

(d) Minggu ke-24 

Batasi garam karena dapat memicu tekanan darah 

tinggi dan mencetus kaki bengkak akibat menahan 

cairan tubuh. 

(e) Minggu ke-28 

Komsumsi aneka jenis seafood untuk memenuhi 

kebutuhan asam kemak omega-3 bagi pembentukan 

otak dan kecerdasan janin. Vitamin E sebagai 

antioksidan harus dipenuhi pula dengan 

mengomsumsi bayam dan buah kering. 

c) Kebutuhan nutrisi ibu hamil trimester III 

Trimester ke III, ibu hamil butuh bakal energi yang 

memadai Selain untuk mengatasi beban yang kian 
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berat juga sebagai cadangan energi untuk persalinan 

kelak. Maka dari itu ibu perlu memakan makanan yang 

bergizi, gizi waktu hamil juga perlu di tingkatkan hingga 

300 kalori per hari. Pertumbuhan otak janin akan terjadi 

cepat sekali pada dua bulan terakhir menjelang 

persalinan, karena itu jangan sampai kekurangan gizi. 

Berikut adalah gizi yang sebaiknya lebih di perhatikan 

pada kehamilan trimester ke III, tanpa mengabaikan gizi 

lainnya (Walyani, 2016). 

(a) Kalori 

Kebutuhan kalori yang di butuhkan ibu hamil adalah 

2500 kilo kalori (kkal) setiap harinya, dengan 

pertambahan berat badan yang ideal selama 

kehamilan adalah tidak lebih dari 10-12 kg. 

(b) Protein 

Jumlah protein yang di butuhkan ibu hamil adalah 85 

gram perhari yang bersumber dari tumbuhan 

(kacang-kacangan), hewan (ikan, ayam, telur). 

Defisiensi protein dapat menyebabkan kelahiran 

prematur, anemia dan eodema. 
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(c) Asam Folat 

Jumlah asam folat yang dibutuhkan ibu hamil adalah 

400 mikrogram perhari. Kekurangan asam folat 

dapat menyebabkan anemia megaloblastik pada ibu 

hamil. 

(d) Yodium 

Yodium dibutuhkan sebagai pembentuk senyawa 

tiroksin yang berperan mengontrol setiap 

metabolisme sel baru yang terbentuk. Bila 

kekurangan senyawa ini. Akibatnya proses 

perkembangan janin, termasuk otaknya terhambat 

dan terganggu Angka yang ideal untuk konsumsi 

yodium adalah 175 mikrogram perhari. 

(e) Kalsium 

Kebutuhan kalsium ibu hamil adalah 1,5 kg per hari 

Kalsium dibutuhkan untuk pertumbuhan janin, 

terutama bagi pengembangan otot dan rangka 

Sumber kalsium yang mudah diperoleh adalah susu, 

keju, youghurt, dan kalsium. Defisiensi kalsium dapat 

mengakibatkan riketsia pada bayi. 
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(f) Air 

Air sangat penting untuk pertumbuhan sel-sel baru. 

mengatur suhu tubuh, melarutkan dan mengatur 

proses metabolisme zat-zat gizi, serta 

mempertahankan volume darah yang meningkat 

selama masa kehamilan. Sebaiknya minum 8 gelas 

air putih perhari untuk menjaga keseimbangan suhu 

tubuh, selain air putih bisa pula ditambah dengan jus 

buah, makanan berkuah dan buah-buahan Serta 

sebaiknya membatasi minuman yang mengandung 

kafein dan pemanis buatan. 

3) Personal Hygiene 

Kebersihan harus dijaga pada masa hamil. Mandi 

dianjurkan sedikitnya 2 kali sehari karena ibu hamil 

cenderung memiliki lipatan-lipatan kulit menjadi lebih 

lembab dan dapat dengan mudah kuman berinvestasi. 

Selain itu daerah yang vital juga memerlukan perawatan 

yang khusus dikarenakan pada masa hamil terjadi 

pengeluaran secret vagina Selain mandi, mengganti 

celana dalam secara rutin juga sangat dianjurkan. 

4) Pakaian 

Pakaian yang baik bagi wanita hamil adalah : 
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a) Longger, nyaman dan mudah dikenakan. 

b) Bahan pakaian yang dapat menyerap keringat. 

c) Menggunakan bra yang dapat menyokong payudara 

danbersih. 

d) Memakai sepatu hak rendah. 

5) Seksual 

Wanita hamil tidak ada larangan untuk melakukan 

hubungan seksual selama tidak menganggu kehamilan 

dan tidak memiliki riwayat sebagai berikut: 

a) Sering abortus dan kelahiran prematur. 

b) Perdarahan pervaginam. 

c) Koitus harus dilakukan dengan hati-hati terutama pada 

minggu kehamilan pertama. 

d) Bila ketuban sudah pecah maka dilarang koitus karena 

dapa menyebabkan infeksi janin dan intra uteri. 

6) Mobilisasi dan Body Mekanik 

Perubahan tubuh yang paling jelas adalah tulang 

punggung bertambah lordosis. karena tumpuan tubuh 

bergeser lebih kebelakang dibandingkan sikap tubuh 

ketika tidak hamil. Keluhan yang sering muncul akibat 

perubahan ini adalah rasa kebal di punggung dan kram 

kaki saat tidur. Beberapa pencegahan : 

a) Menggunakan sepatu hak rendah. 
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b) Posisi tubuh saat mengangkat beban harus tegak lurus. 

c) Tidur dengan posisi kaki di tinggikan. 

d) Duduk dengan posisi punggung tegak. 

e) Hindari duduk/ berdiri terlalu lama. 

7) Istirahat/tidur yang cukup 

Ibu hamil sebaiknya memiliki jam istirahat/tidur 

yang cukup Usahakan tidur siang ±2 jam dan malam ±8 

jam. Posisi tidur ibu hamil yang paling dianjurkan adalah 

tidur miring ke kiri, posisi ini berguna untuk mencegah 

varices, sesak nafas, bengkak pada kaki, serta dapat 

memperlancar sirkulasi darah yang penting buat 

pertumbuhan janin. 

8) Eliminasi 

Keluhan ibu yang sering muncul pada ibu hamil 

berkaitan dengan eliminasi adalah konstipasi dan sering 

BAK. Konstipasi terjadi karena hormon progesteron yang 

mempunyai efek rileks terhadap otot polos, salah satunya 

otot usus. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan 

adalah dengan mengonsumsi makanan tinggi serat dan 

banyak minum air putih, terutama ketika lambung dalam 

keadaan kosong. Meminum air putih hangat ketika perut 
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dalam keadaan kosong dapat merangsang gerak 

peristaltik usus. Setelah terasa ada dorongan ingin BAB, 

segeralah untuk buang air besar agar tidak terjadi 

konstipasi. 

9) Exercise / senam hamil 

Senam hamil bukanlah keharusan, namun dengan 

senam hamil dapat memberikan banyak manfaat antara 

lain : 

a) Memperbaiki sirkulasi darah. 

b) Mengurangi pembengkakan. 

c) Memperbaiki keseimbangan otot. 

d) Mengurangi resiko gangguan gastro intestinal. 

e) Mengurangi kram. 

f) Menguatkan otot perut. 

g) Mempercepat proses penyembuhan setelah melahirkan. 

Senam hamil dilakukan atas nasihat dokter/bidan dan 

dapat dimulai pada kehamilan kurang dari 16-38 

minggu. 
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i.   Ante Natal Care (ANC) 

1. Pengertian  

Ante natal care merupakan pengawasan kehamilan untuk 

mendapatkan kesehatan umum ibu. Mencegah secara dini 

penyakit yang menyertai kehamilan, komplikasi kehamilan, 

menetapkan resiko kehamilan, menyiapkan persalinan, menuju 

ibu sehat dan bayi sehat (Manuaba, 2010). 

2. Jadwal Pemeriksaan Kehamilan (ANC)  

Ibu hamil mendapatkan pelayanan ANC minimal 4 kali 

selama kehamilan, yang terbagi dalam (Manuaba, 2010): 

a) Trimester I  : 1 kali (sebelum usia 14 minggu). 

b) Trimester II : 1 kali (usia kehamilan antara 14-28 minggu). 

c) Trimester III : 2 kali (usia kehamilan antara 28-36 minggu). 

3. Standar ANC 

Dalam melakukan pemeriksaan antenatal, tenaga 

kesehatan harus memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai 

standar  berdasarkan Permenkes RI (2014) 10 T yaitu : 

1) 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 
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setiap bulannya menunjukkan adanya gangguan pertumbuhan 

janin. Pengukuran tinggi badan pada pertama kali kunjungan  

dilakukan untuk menapis adanya factor resiko pada ibu hamil. 

Tinggi badan ibu hamil kurang dari 145 cm meningkatkan 

resiko untuk terjadinya CPD (Cephalo Pelvic Disproportion). 

2) Ukur lingkar lengan atas (LILA)  

Pengukuran LILA hanya dilakukan pada kontak 

pertama untuk skrining ibu hamil beresiko kurang energi 

kronis (KEK). Kurang Energ iKronis disini maksudnya ibu 

hamil yang mengalami kekurangan gizi dan telah berlangsung 

lama (beberapa bulan/tahun) dimana LILA kurang dari 23,5 

cm. ibu hamil dengan KEK akan dapat melahirkan bayi berat 

lahir rendah (BBLR). 

3) 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 eodema wajah dan atau 

tungkai bawah dan atau proteinuria). 

4) Ukur tinggi fundus uteri 

Pengukuran tinggi fundus pada setiap kali kunjungan 

antenatal dilakukan untuk mendeteksi pertumbuhan janin 

sesuai atau tidak sesuai dengan umur kehamilan, 
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kemungkinan ada gangguan pertumbuhan janin. Standar 

pengukuran menggunakan pita ukur setelah kehamilan 24 

minggu. 

5) Hitung denyut jantung janin (DJJ)  

Penilaian DJJ dilakukan pada akhir trimester I dan 

selanjutnya setiap kali kunjungan antenatal. DJJ lambat 

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

menunjukkan adanya gawat janin. 

6) 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. 

7) Beri imunisasi Tetanus Toksoid   

Untuk mencegah terjadinya tetanus neonatorum, ibu 

hamil harus mendapat imunisasi TT. Pada saat kontak 

pertama, ibu hamil di skrining status imunisasi TT-nya. 

Pemberian imunisasi TT pada ibu hamil , sesuai dengan 

status imunisasi saat ini. 
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Tabel 2.3 Pemberian vaksin TT 

Pemberian selang waktu minimal 

TT1 Saat kunjungan pertama 

TT2 4 minggu setelah TT1 

TT3 6 minggu setelah TT2 

TT4 1 tahun setelah TT3 

TT5 1 tahun setelah TT4 

 

Tabel 2.4 Pemberian vaksin TT yang sudah pernah 

imunisasi 

Pernah Pemberian dan selang waktu minimum 

1 kali TT2, 4 minggu setelah TT1 (pada kehamilan) 

2 kali TT3, 6 minggu setelah TT2 (pada kehamilan, 

jika selang waktu minimal terpenuhi). 

3 kali TT4, 1 tahun setelah TT3. 

4 kali TT5, 1 tahun setelah TT4. 

5 kali Tidak perlu lagi. 

 

8) Beri tablet tanda darah (tabletbesi)  

Untuk mencegah anemia gizi besi, setiap ibu hamil 

harus mendapat tablet zat besi minimal 90 tablet selama 

kehamilan diberikan sejak kontak pertama. 
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9) Periksa laboratorium (rutin dan khusus)  

Pemeriksaan laboratorium dilakukan pada saat antenatal 

meliputi : 

(a). Pemeriksaan golongan darah. 

(b). Pemeriksaan kadar hemoglobin darah (Hb). 

(c). Pemeriksaan protein dalam urine. 

(d). Pemeriksaan kadar guladarah. 

(f). Pemeriksaan darah malaria. 

(g). Pemeriksaan tessifilis. 

(h). Pemeriksaan HIV. 

(i). Pemeriksaan BTA. 

(j). Tatalaksana/penanganan kasus. 

10) Temu wicara (konseling)  
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2.  PERSALINAN 

a. Pengertian persalinan  

Persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi 

(janin dan plasenta) yang telah cukup bulan atau dapat hidup diluar 

kandungan melalui jalan lahir atau melalui jalan lain, dengan bantuan 

atau tanpa bantuan (kekuatan sendiri), Manuaba (2016). 

Bentuk persalinan berdasarkan definisi adalah sebagai 

berikut: 

1). Persalinan spontan. Bila persalinan seluruhnya berlangsung 

dengan kekuatan ibu sendiri. 

2). Persalinan buatan. Bila proses persalinan dengan banuan tenaga 

dari luar. 

3). Persalinan anjuran (partus presipitatus). 

     b. Tanda Persalinan 

1).Terjadinya His persalinan. His persalinan mempunyai ciri khas 

pinggang terasa nyeri yang menjalar ke depan, sifatnya teratur,  

interval makin pendek, dan kekuatannya makin besar, 

mempunyai pengaruh terhadap perubahan serviks, makin 

beraktivitas (jalan) kekuatan makin bertambah. 

2).Pengeluaran lendir dan darah (pembawa tanda). Dengan His 

persainan terjadi rubahan pada serviks yang menimbulkan 

pendataran dan pembukaan. Pembukaan menyebabkan lender 
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yang terdapat pada kanalis servikalis lepas. Terjadi perdarahan 

karena kapiler pembuluh darah pecah. 

3).Pengeluaran cairan. Pada beberapa kasus terjadi ketuban pecah 

yang menimbulkan pengeluaran cairan. Sebagian besar 

ketuban baru pecah menjelang pembukaan lengkap. Dengan 

pecahnya ketuban diharapkan persalinan berlangsung dalam 

waktu 24 jam. 

c.  Tahap Persalinan 

           a. Kala I (kala pembukaan) 

Kala I adalah kala pembukaan yang berlangsung antara 

pembukaan nol sampai pembukaan lengkap. Pada permulaan 

His, kala pembukaan berlangsung tidak begitu kuat sehingga 

parturien masih dapat berjalan-jalan. Lamahnya kala I untuk 

primigravida berlangsung 12 jam sedangkan multigravida 

sekitar 8 jam. Berdasarkan kurva friedman, perhitungan 

pembukaan primigravida 1 cm/jam dan pembukaan 

multigravida 2 cm/jam. Dengan perhitungan tersebut maka 

waktu pembukaan lengkap dapat diperkirakan. 

Proses membukanya serviks sebagai akibat his dibagi dalam 2 

fase, yaitu: 

a. Fase laten, berlangsung selama 8 jam. Pembukaan terjadi 

sangat lambat sampai mencapai ukuran diameter 3 cm.  
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b. Fase aktif, dibagi dalam 3 fase yaitu:  

1) Fase akselerasi dalam waktu 2 jam pembukaan 3 cm 

menjadi 4 cm. 

2) Fase dilatasi maksimal dalam waktu 2 jam pembukaan 

berlangsung sangat cepat, dari 4 cm menjadi 9 cm.  

3) Fase deselerasi : pembukaan menjadi lambat kembali 

dalam waktu 2 jam pembukaan 9 menjadi lengkap. 

b. Kala II  

Gejala utama kala II adalah His semakin kuat, dengan 

interval 2-3 menit, dengan durasi 50 sampai 100 detik. 

Menjelang akhir kala I, ketuban pecah dan ditandai dengan 

pengeluaran cairan secara mendadak. Ketuban pecah pada 

pembukaan mendekati lengkap diikuti keinginan mengejan, 

karena tertekannya pleksus frankenhauser. Kedua kekuatan, 

His dan mengejan lebih mendorong kepala bayi sehingga 

terjadi kepala membuka pintu, suboksiput bertindak sebagai 

hipomoglion berturut-turut lahir ubun-ubun besar, dahi, hidung 

dan muka, dan kepala seluruhnya. Kepala lahir seluruhnya dan 

diikuti oleh putar paksi luar, yaitu penyesuaian kepala terhadap 

punggung. Setelah putar paksi luar berlangsung, maka 

persalinan bayi ditolong dengan jalan : Kepala di pegang pada 

os oksiput dan dibawah dagu, ditarik curam kebawah unuk 

melahirkan bahu depan, dan curam keatas untuk melahirkan 
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bahu belakang, setelah kedua bahu lahir, ketika dikait untuk 

melahirkan sisa badan bayi, bayi lahir diikuti sisa air ketuban. 

Lamahnya kala II untuk primigravida 50 menit dan multigravida 

30 menit.   

c. Kala III (pelepasan uri) 

Kala III (pelepasan uri). Setelah kala II, kontraksi uterus 

berhenti sekitar 5 sampai 10 menit. Dengan lahirnya bayi, mulai 

berlangsung pelepasan plasenta pada lapisan Nitabusch, 

karena sifat retraksi otot Rahim. Lepasnya plasenta sudah 

dapat diperkirakan dengan memerhatikan tanda-tanda : uterus 

menjadi bundar, uterus terdorong e atas karena plasenta 

dilepas ke segmen bawah Rahim, tali pusat bertamba panjang, 

terjadi perdarahan. Melahirkan plasenta dilakukan dengan 

dorongan ringan secara Crede pada fundus uteri. 

d. Kala IV (observasi) 

Kala IV (observasi). Kala IV dimaksudkan untuk 

melakukan observasi karena perdarahan postpartum paling 

sering terjadi pada 2 jam pertama. Observasi yang dilakukan 

meliputi tingkat kesadaran penderita, pemeriksaan tanda-tanda 

vial : tekanan darah, nadi dan pernapasan, kontraksi uterus, 

terjadinya perdarahan. Perdarahan dianggap masi normal 

normal bila jumlahnya tidak melebihi 400 sampai 500 cc. 
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d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persalinan  

a. Tenaga (Power) adalah kekuatan yang mendorong janin keluar. 

Kekuatan yang mendorong janin dalam persalinan meliputi:  

1) His (kontraksi otot rahin). 

2) Kontraksi otot dinding perut. 

3) Kontraksi dengan diafragma pelvis atau kekuatan mengejan. 

4) Ketegangan dan kontraksi ligamentum rotundum (Manuaba, 

2008). 

b. Janin dan plasenta (Passenger) keadaan janinmeliputi letak janin 

dan presentasi. Presentasi digunakan untuk menentukan bagian 

janin yang ada di bagian bawah rahim yang dijumpai pada palpasi 

atau pada pemeriksaan dalam (Manuaba, 2008).  

c. Jalan lahir (Passage) yang paling penting dan menentukan proses 

persalinan adalah pelvis minor. Yang terdiri dari susuna tulang 

yangkokoh dihubungkan oleh persendian dan jaringan ikat yang 

kuat. Jalan lahir adalah pelvis minor atau panggul kecil. Panggul 

kecil ini terdiri dari pintu atas panggul, bidang terluas panggul, 

bidang sempit panggul dan pintu bawah panggul (Manuaba, 

2008).  

d. Psikis ibu dalam persalinan akan sangat mempengaruhi daya 

kerja otot-otot yang dibutuhkan dalam persalinan. Baik itu yang 

otonom maupun yang sadar. Jika seorang ibu menghadapi 

persalinan dengan rasa tenang, maka persalinan akan terasa 
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mudah untuk ibu tersebut. Namun jika ia merasa tidak ingin ada 

kehamilan dan persalinan, maka hal ini akan menghambat proses 

persalinan (Manuaba, 2008).  

e. Penolong : dalam persalinan, ibu tidak mengerti apa yang 

dinamakan dorongan ingin mengejan asli atau yang palsu. Untuk 

itu bidan dapat membantunya mengenali tanda dan gejala 

persalinan sangat dibutuhkan. Tenaga ibu akan menjadi sia-sia 

jika saat untuk mengejan yang ibu lakukan tidak tepat (Manuaba, 

2008). 

e. Perubahan fisiologis pada persalinan 

a. Perubahan Fisiologis kala I 

1) Perubahan pada uterus 

Uterus terdiri dari dua komponen fungsional utama 

myometrium dan serviks. Berikut ini akan dibahas tentang 

kedua komponen fungsional dengan perubahan yang terjadi 

pada kedua komponen tersebut. Kontraksi uterus bertanggung 

jawab terhadap penipisan dan pembukaan serviks dan 

pengeluaran bayi dalam persalinan. Kontraksi uterus saat 

persalinan sangat unik karena kontraksi ini merupakan 

kontraksi otot yang sangat sakit. Kontraksi ini bersifat 

involunter yang bekerja dibawah control saraf dan bersifat 

intermitten yang memberikan keuntungan berupa adanya 

periode istirahat/reaksi diantara dua kontraksi. 
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2) Perubahan serviks 

Kala I persalinan dimulai dari munculnya kontraksi 

persalinan yang ditandai dengan perubahan serviks secara 

progesif dan diakhiri dengan pembukaan servik lengkap. 

3) Kardiovaskuler 

Pada setiap kontraksi, 400 ml darah dikeluarkan dari 

uterus dan masuk kedalam system vaskuler ibu. Hal ini akan 

meningkatkan curah jantung meningkat 10%-15% Perubahan 

tekanan darah. Tekanan darah meningkat selama terjadi 

kontraksi (sistolik rata-rata naik 15 mmHg, diastolic 5-10 

mmHg), antara kontraksi tekanan darah kembali normal pada 

level sebelumpersalinan. Rasa sakit, takut dan cemas juga 

akanmeningkatkan tekanan darahPerubahan metabolism. 

Selama persalinan metabolisme aerob maupun anaerob terus 

menerus meningkat seiring dengan kecemasan dan aktivitas 

otot. Peningkatan metabolisme ini ditandai dengan 

meningkatnya suhu tubuh, nadi, pernafasan, cardiac output 

dan kehilangan cairan. 

4) Perubahan ginjal 

Poliuri akan terjadi selama persalinan selama 

persalinan. Inimungkin disebabkan karena meningkatnya 

curah jantung selama persalinan dan meningkatnya filtrasi 

glomelurus dan aliran plasma ginjal. 
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5) Perubahan hematologi 

Hemoglobin meningkat sampai 1.2 gram/100 ml selama 

persalinan dan akan kembali pada tingkat seperti sebelum 

persalinan sehari setelah pasca persalinan kecuali ada 

perdarahan post partum. 

b. Perubahan Fisiologi kala II 

1) Tekanan darah 

Tekanan darah dapat meningkat 15 sampai 25 mmHg 

selama kontraksi pada kala dua. Upaya mengedan pada ibu 

juga dapat memengaruhi tekanan darah, menyebabkan 

tekanan darah meningkat dan kemudian menurun dan pada 

akhirnya berada sedikit diatas normal. Oleh karena itu, 

diperlukan evaluasi tekanan darah dengan cermat diantara 

kontraksi. Rata-rata peningkatan tekanan darah 10 mmHg di 

antara kontraksi ketika wanita telah mengedan adalah hal 

yang normal. 

2) Metabolisme 

Peningkatan metabolisme yang terus menerus berlanjut 

sampai kala II, disertai upaya mengedan pada ibu yang akan 

menambah aktivitas otot-otot rangka untuk memperbesar 

peningkatan metabolisme. 
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3) Denyut nadi 

Frekuensi denyut nadi ibu bervariasi pada setiap kali 

mengedan. Secara keseluruhan, frekuensi nadi meningkat 

selama kala II persalinan disertai takikardi yang mencapai 

puncaknya pada saat persalinan. 

4) Suhu 

Peningkatan suhu tertinggi terjadi pada saat persalinan 

dan segera setelahnya. Peningkatan normal adalah 0.5 

sampai 10. 

5) Perubahan system pernafasan 

Sedikit peningkatan frekuensi pernapasan masih 

normal diakibatkan peningkatan lebih lanjut curah jantung 

selama persalinan dan mencerminkan peningkatan 

metabolisme yang terjadi. 

6) Perubahan ginjal 

Polyuria sering terjadi selama persalinan. Kondisi ini 

dapat diakibatkan peningkatan lebih lanjut curah jantung 

selama persalinan dan kemungkinan peningkatan laju filtrasi 

glomelurus dan aliran plasma ginjal. Polyuria menjadi kurang 

jelas pada posisi terlentang karena posisi ini membuat aliran 

urine berkurang selama kehamilan. 
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7) Perubahan gastrointestinal 

Penurunan motilitas lambung berlanjut sampai kala II. 

Muntah normalnya hanya terjadi sesekali. Muntah yang 

konstan dan menetap merupakan hal yang abnormal dan 

kemungkinan merupakan indikasi komplikasi obstetric, seperti 

rupture uterus. 

8) Perubahan hematologi 

Hemoglobin meningkat rata-rata 1.2 gm/ 100 ml selama 

persalinan dan kembali ke kadar sebelum persalinan pada 

hari pertama paska partum jika tidak ada kehilangan darah 

yanga bnormal. 

c. Perubahan fisiologis kala III 

Dimulai segera setelah bayi lahir sampai lahirnya plasenta 

teraba keras dengan fundus uteri diatas pusat beberapa menit 

kemudian uterus berkontraksi lagi untuk melepaskan plasenta 

plasenta dari dindingnya. Biasanya plasenta lepas dalam 6 menit-

15 menit setelah bayi lahir dan keluar spontan atau dengan 

tekanan pada fundus uteri. Pengeluaran plasenta, disertai dengan 

pengeluaran darah. Komplikasi yang dapat timbul pada kala II 

adalah perdarahan akibat atonia uteri, retensio plasenta, 

perlukaan jalan lahir, tanda gejala tali pusat. Tempat implantasi 

plasenta mengalami pengerutan akibat pengosongan kavum uteri 

dan kontraksi lanjutan sehingga plasenta dilepaskan dari 
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perlekatannya dan pengumpulan darah pada ruangutero-plasenter 

akan mendorong plasenta keluar. 

d. Perubahan Fisiologis kala IV 

Persalinan kala IV dimulai dengan kelahiran plasenta dan 

berakhir 2 jam kemudian. Periode ini merupakan saat paling kritis 

untuk mencegah kematian ibu, terutama kematian disebabkan 

perdarahan. Selama kala IV, bidan harus memantau  ibu setiap 15 

menit pada jam pertama dan 30 menit pada jam kedua setelah 

persalinan. Jika kondisiibu tidak stabil, maka ibu harus dipantau 

lebih sering. Setelah pengeluaran plasenta , uterus biasanya 

berada pada tengah dari abdomen kira-kira 2/3 antara symphysis 

pubis dan umbilicus atauberada tepat diatas umbilicus. 

f. Perubahan psikologis 

Menurut walyani, (2016). Perubahan psikologis yang 

dialami oleh ibu bersalin adalah perasaan tidak enak, takut dan 

ragu akan persalinan yang akan dihadapi, sering memikirkan 

persalinan apakah berjalan normal, menganggap persalinan 

sebagai percobaan, khawatir akan sikap penolong persalinan, 

khawatir akan keadaan bayinya, cemas akan perannya sebagai 

ibu. 

g. Mekanisme persalinan 

1. Mekanisme Persalinan Normal 
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Menurut Fitriana dkk (2017) Pada persalinan normal 

terdapat beberapa mekanisme yang dialami oleh ibu bersalin. 

Mekanisme tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Masuknya Kepala Janin dalam PAP 

Melintang kekiri atau posisi jam 3 atau sebaliknya 

apabila punggung kanan maka sutura sagitalis melintang 

kekanan atau posisi jam 9. Pada saat itu kepala dalam posisi 

fleksi ringan. Jika sutura sagitalis dalam diameter 

anteroposterior dari PAP, maka masuknya kepala akan 

menjadi sulit karena menempati ukuran yang terkecil dari 

PA. Jika sutura sagitalis pada posisi tengah jalan lahir yaitu 

tepat diantara simpysis dan promontorium, maka dikatakan 

dalam posisi ”synclitismus” pada posisi ini os pariatela depan 

dan belakang sama tingginya. Jika sutura sagitalis agak 

kedepan mendekati simpisis atau agak kebelakang 

mendekati promontorium, maka yang kita hadapi adalah 

posisi ”asynclitismus”. Acynclitismus posterior adalah posisi 

sutura sagitalis mendekati simpisis dan os parietale 

belakang lebih rendah dari os parietale depan. Acynclitismus 

anterior adalah posisi sutura sagitalis mendekati 

promontorium sehingga os parietale depan lebih rendah dari 

os paarietal belakang. Saat kepala masuk PAP biasanya 

dalam posisi asynclitimus posterior ringan, sedangkan saat 
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kepala janin masuk PAP akan terfiksasi yang disebut dengan 

engagement 

       b. Majunya Kepala Janin 

Pada primigravida majunya kepala terjadi setelah 

kepala masuk ke rongga dan biasanya baru mulai pada kala 

II. Pada multi gravida majunya kepala dan masuknya kepala 

dalam rongga panggul terjadi bersamaan. Majunya kepala 

bersamaan dengan gerakan-gerakan lain, yaitu fleksi, 

putaran paksi dalam, dan ekstensi. Majunya kepala janin ini 

disebabkan tekanan cairan intrauteri, tekanan langsung oleh 

fundus uteri olehbokong, kekuatan mengedan dan 

melurusnya badan bayi oleh perubahan bentuk rahim. 

c. Fleksi 

Fleksi kepala janin memasuki ruang panggul dengan 

ukuran yang paling kecil yaitu dengan diameter suboccipito 

bregmaatikus (9,5 cm) mengantikan suboccipito frontalis (11 

cm). Fleksi disebabkan karena janin didorong maju dan 

sebakiknya mendapatkan tahanan dari pinggir PAP, serviks, 

dinding panggul atau dasar panggul. Akibatnya ada 

dorongan diatas kepala janin menjadi fleksi karena momen 

yang menimbulkan fleksi lebih besar daripada momen yang 

menimbulkan defleksi. Sampai didasar panggul kepala janin 

berada dalam posisi fleksi maksimal. Kepala turun menemui 
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diafragma pelvis yang berjalan dari belakang atas ke bawah 

depan. Akibat kombinasi elastisitas, diafragma pelvis dan 

tekanan intrauterin maka kepala mengadakan rotasi yang 

disebut sebagai putaran paksi dalam. 

  d. Putaran Paksi Dalam 

Putaran paksi dalam adalah pemutaran dari bagian 

depan sedemikian rupa, sehingga bagian terendah dari 

bagian depan memutar kedepan dan kebawah simpisis. 

Pada presentasi belakang pada bagian kepala terendah, 

biasanya daerah ubun-ubun kecil dan bagian ini akan 

memutar ke depan ke bawah simpisis. 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. Putaran paksi dalam 

terjadi bersamaan dengan majunya kepala dan tidak terjadi 

sebelum kepala sampai di hodge III, kadang-kadang baru 

terjadi setelah kepala sampai didasar panggul. Sebab-sebab 

terjadinya putaran paksi dalam, adalah sebagai berikut: 

1) Pada letak fleksi, bagian kepala merupakan bagian 

terendah dari kepala 
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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. 

 e. Ekstensi 

Setelah putaran paksi dalam selesai dan kepala 

sampai didasar 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. Rotasi UUK akan berputar 

kearah depan, sehingga didasar panggul UUK berada 

dibawah simfisis, dengan suboksiput sebagai hipomoklion 

kepala mengadakan gerakan defleksi untuk dapat 

dilahirkan. Saat ada his vulva akan lebih membuka, kepala 

janin makin tampak, perineum menjadi makin lebar dan 

tipis, anus membuka dinding rektum. Kekuatan his dan 

kekuatan mengedan, maka berturut-turut tampak 

bregmatikus, dahi, muka dan akhirnya dagu dengan 

gerakan ekstensi. Sesudah kepala lahir, kepala akan 

segera berotasi (berputar), yang disebut dengan putaran 

paksi luar. 
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f.    Putaran Paksi Luar 

Putaran paksi luar adalah gerakan kembali sebelum 

putaran paksi dalam terjadi, untuk menyesuaikan 

kedudukan kepala dengan punggung janin. Bahu melintasi 

PAP dalam posisi miring. Didalam rongga panggul bahu 

akan menyesuaikan diri dengan bentuk panggul yang 

dilaluinya hingga didasar panggul. Apabila kepala telah 

dilahirkan, bahu akan berada dalam posisi depan belakang. 

Selanjutnya, dilahirkan bahu depan terlebih dahulu baru 

kemudian bahu belakang, kemudian bayi lahir seluruhnya. 

2. Faktor penting yang memegang peranan pada persalinan 

ialah : 

a. Sinklitismus : Bila arah sumbuh kepala janin tegak lurus 

dengan bidang pintu atas panggul. 

b. Asinklitismus anterior : Apabila arah sumbuh kepala 

membuat sudut lancip ke depan dengan pintu atas 

panggul. 

c. Asinklitismus posterior : Keadaan sebaliknya dari 

asinklitismus anterior.  

h. Partograf 

Partograf adalah alat bantu yang digunakan selama 

persalinan. Tujuan utama penggunaan partograf adalah untuk 

mencatat hasil obsevasi dan kemajuan persalinan dan 
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mendeteksi apakah proses persalinan berjalan secara normal, 

(Sarwono, 2016). 

Dengan demikian, juga dapat dilaksanakan deteksi secara 

dini, setiap kemungkinan terjadi partus lama. Jika digunakan 

secara tepat dan konsisten, partograf akan membantu penolong 

persalinan untuk mencatat kemajuan persalinan, kondisi ibu dan 

janin, asuhan yang diberikan selama persalinan dan kelahiran, 

serta menggunakan informasi yang tercatat, sehingga secara 

dini mengidentifikasi adanya penyulit persalinan, dan membuat 

keputusan klinikyang sesuai dan tepat waktu. Penggunaan 

partograf secara rutin akan memastikan ibu dan janin telah 

mendapatkan asuhan persalinan secara aman dan tepat waktu. 

Selain itu, dapat mencegah terjadinya penyulit yang dapat 

mengancam keselamatan jiwa mereka, (Sarwono, 2016).  

1) Penggunaan Partograf 

a) Untuk semua ibu dalam fase aktif kala satu persalinan 

sebagaibagian penting asuhan persalinan. Partograf harus 

digunakan, baik tanpa ataupun adanya penyulit. 

b) Selama persalinan dan kelahiran di semua tempat (rumah, 

spuskesmas, klinik bidan swasta, rumah sakit, dll). 

c) Secara rutin oleh semua penolong persalinan yang 

memberikan asuhan kepada ibu selama persalinan dan 
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kelahiran (Spesialis Obgin, bidan, dokter umum, residen 

dan mahasiswa kedokteran). 

Partograf membantu penolong persalinan dalam 

memantau, Mengevaluasi, dan membuat keputusan klinik baik 

persalinan normalmaupun yang disertai dengan penyulit. 

Pencatatan pada partografdimulai pada saat proses 

persalinan masuk dalam "fase aktif". Untuk menyatakan ibu 

sudah masuk dalam fase aktif harus ditandai dengan : 

a) Kontraksi yang teratur minimal 3x selama 10 menit. 

b) Lama kontraksi minimal 40 detik. 

c) Pembukaan 4 cm disertai penipisan. 

d) Bagian terendah sudah masuk pintu atas panggul. 

Bila pembukaan sudah mencapai > 4 cm tetapi kualitas 

kontraksi masih kurang 3x dalam 10 menit atau lamanya 

kurang dari 40 detik, pikirkan diagnosa invertia uteri. 

2) Komponen Yang Harus Diobservasi 

Menurut Kuswanti dan Melina, (2014) komponen yang 

harus diobservasi menggunakan partograf meliputi : 

a) Denyut jantung janin setiap 1/2 jam. 

b) Frekuensi dan lamanya kontraksi uterus setiap 2 jam. 
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c) Nadi setiap /2 jam. 

d) Pembukaan serviks setiap 4 jam. 

e) Penurunan setiap 4 jam. 

f) Tekanan darah dan temperatur tubuh setiap 4 jam. 

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

Lembar partograf halaman depan menyediakan lajur 

dan kolom untuk mencatat hasil-hasil pemeriksaan selama 

fase aktif persalinan, termasuk: 

a) Informasi tentang ibu : 

(a) Nama, umur. 

(b) Gravida, para, abortus (keguguran). 

(c) Nomor catatan medis/nomor puskesmas. 

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

tanggal dan waktu penolong persalinan mulai merawat 

ibu). 

(e) Waktu pecahnya selaput ketuban. 

b) Kondisi janin 

(a) DJJ. 
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(b) Warna dan adanya air ketuban. 

(c) Penyusupan (molase) kepala janin. 

c) Kemajuan persalinan : 

(a) Pembukaan serviks. 

(b) Penurunan bagian terbawah janin atau presentasi janin. 

(c) Garis waspada dan garis bertindak. 

d) Jam dan waktu : 

(a) Waktu mulainya fase aktif persalinan. 

(b) Waktu aktual saat pemeriksaan atau persalinan. 

e) Kontraksi uterus : 

(a) Frekuensi dan lamanya. 

f) Obat-obatan dan cairan yang diberikan : 

(a) Oksitosin. 

(b) Obat-obatan lainnya dan cairan IV yang diberikan. 

g) Kondisi ibu : 

(a) Nadi, tekanan darah dan temperatur tubuh. 

(b) Urin (volume, aseton atau protein). Asupan cairan dan 

nutrisi. 
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h) Asuhan, pengamatan dan keputusan klinik lainnya (dicatat 

dalam kolom yang tersedia di sisi partograf atau di catatan 

kemajuan persalinan) 

(a) Halaman belakang partograf diisi setelah kelahiran 

berlangsung, semua proses, tindakan dan obat-obatan 

serta observasi yang dilakukan dicatat dilembar ini. 

Data ini penting jika tiba-tiba ibu mengalami penyulit 

diklinik atau setelah dirumah. 

i. Asuhan Persalinan 

Asuhan persalinan adalah asuhan yang bersih dan aman 

selama persalinan dan setelah bayi lahir, serta upaya pencegahan 

komplikasi terutama perdarahan pasca-persalinan, hipotermi, dan 

asfiksia bayi baru lahir, (Sarwono, 2016). 

1) Asuhan persalinan kala I 

Menurut Kemenkes, (2013) asuhan persalinan kala I yaitu : 

a) Beri dukungan dan dengarkan keluhan ibu. 

b) Jika ibu tampak gelisah/kesakitan : 

(a) Biarkan ia berganti posisi sesuai keinginan, tapi jika 

ditempat tidur sarankan untuk miring kiri. 
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(b) Biarkan ia berjalan atau beraktivitas ringan sesuai 

kesanggupannya. 

(c) Anjurkan suami atau keluarga memijat punggung atau 

membasuh muka ibu. 

(d) Ajari teknik bemapas. 

c) Jaga privasi ibu. Gunakan tirai penutup dan tidak 

menghadirkan orang lain tanpa seizin ibu. 

d) Izinkan ibu untuk mandi atau membasuh kemaluannya setelah 

buang air kecil/besar. 

e) Jaga kondisi ruangan sejuk. Untuk mencegah kehilangan 

panas pada bayi baru lahir, suhu ruangan minimal 25° C dan 

semua pintu serta jendela harus teMH,,tap tertutup. 

f) Beri minum yang cukup untuk menghindari dehidrasi. 

g) Sarankan ibu berkemih sesering mungkin. 

h) Pantau kondisi ibu secara rutin dengan menggunakan 

partograf. 

2) Asuhan persalinan kala II, III, dan IV 

Asuhan persalinan kala II, III, dan IV merupakan kelanjutan 

data yang dikumpulkan dan dievaluasi selama kala yang dijadikan 



67 
 

 
 

data dasar untuk menentukan kesejahteraan ibu dan janin selama 

kala II, ill, dan IV persalinan. Kala Il persalinan dimulai ketika 

pembukaan serviks lengkap (10 cm) dan berakhir dari keluarnya 

bayi, kala III dari bayi lahir hingga plasenta lahir dan kala IV 

dimulai dari lahirnya plasenta hingga 2 jam post partum. 

Asuhan Persalinan Normal (APN) merupakan asuhan yang 

diberikan secara bersih dan aman selama persalinan berlangsung. 

Menurut Sarwono (2016), APN terdiri dari 60 langkah yaitu: 

1. Melihat Tanda dan gejala Kala Dua 

     1) Melihat Tanda dan gejala kala dua. 

 a. Ibu mempunyai keinginan untuk meneran. 

b. Ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada 

rektum dan vaginanya. 

  c. Perineum menonjol. 

 d. Vulva-vagina dan sfingter anal membuka. 

  2. 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. 
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3) Mengenakan baju penutup atau celemek plastik yang bersih. 

     4).Melepaskan semua perhiasan yang dipakai dibawah siku,   

mencuci kedua tangan dengan sabun dan air bersih yang 

mengalir dan mengeringkan tangan dengan handuk satu kali 

pakai/pribadi yang bersih. 

    5) Memakai satu sarung tangan DTT atau steril untuk semua   

permeriksaan dalam. 

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

memakai sarung tangan desinfeksi tingkat tinggi atau steril) 

dan meletakkan kembali dipartus set/wadah desinfeksi 

tingkat tinggiatau steril tanpa mengotaminasi tabung suntik). 

3. Memastikan Pembukaan Lengkap dengan Janin Baik 

   7) Membersihkan vulva dan perineum, menyekanya dengan  

hati-hati dari depan ke belakang dengan menggunakan 

kapas atau kasa yang sudah dibasahi air desinfeksi tingkat 

tinggi. Jika mulut vagina, perineum, atau anus 

terkontaminasi oleh kotoran ibu, membersihkannya dengan 

cara seksama dengan cara menyeka dari depan ke 

belakang. Membuang kapas atau kasayang terkontaminasi 

dalam wadah yang benar. Mengganti sarung tangan jika 

terkontaminasi (meletakkan kedua sarung tangan tersebut 

dengan benar di dalam larutan dekontaminasi, langkah #9)  
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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% selama 10 menit. Mencuci kedua tangan. 

              10) Memeriksa Denyut Jantung Janin (DJJ) setelahi                                                               

berakhir untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal 

(120-160 x/menit). 

4. Menyiapkan Ibu dan keluarga untuk Membantu proses 

Pimpinan Meneran 

11) Memberi tahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan 

janin bayi. Membantu ibu berada dalam posisi yang nyaman 

sesuai dengan keinginannya. 

12) Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu 

untuk meneran. (pada saat ada hís, bantu ibu dalam posisi 

setengah duduk dan pastikan ibu merasa nyaman). 

13) Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan 

yang kuat untuk meneran: 
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a. Membimbing ibu untuk meneran saat ibu mempunyai 

keinginan untuk meneran. 

5.   Persiapan pertolongan kelahiran bayi 

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

cm letakkan 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.  

Menolong kelahiran bayi lahirnya kepala. 

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

lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi dengan 

kain tadi, letakkan tangan yang lain di kepala bayi dan 

lakukan tekanan yang lembut dan tidak menghambat pada 

kepala bayi, membiarkan kepala keluar perlahan-lahan. 

Menganjurkan ibu meneran perlahan-lahan atau bernapas 

cepat saat kepala lahir. 

19) Dengan lembut menyeka muka, mulut, dan hidung bayi 

dengankain atau kassa yang bersih. 
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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 dengan erat, mengklemnya 

didua 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 dimasing-masing sisi muka bayi. 

Menganjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi berikutnya, 

dengan lembut menariknya kearah bawah dan ke arah luar 

hingga bahu anterior muncul di bawah arkus pubis dan 

kemudian dengan lembut menarik ke arah atas dan ke arah 

luar untuk melahirkan bahu posterior. 

23) Setelah kedua bahu dilahirkan, menelusurkan tangan mulai 

kepala bayi yang berada di bagian bawah ke arah perineum, 

membiarkan bahu dan lengan posterior lahir ke tangan 

tersebut. Mengendalikan kelahiran siku dan tangan bayi saat 

melewati perineum, gunakan lengan bagian bawah untuk 

menyangga tubuh bayi saat dilahirkan menggunakan tangan 
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anterior (bagian atas) untuk mengendalikan siku dan tangan 

anterior bayi saat keduanya lahir. 

24)  Setelah tubuh dan lengan lahir, menelusurkan tangan yang 

ada diatas (anterior) dari punggung ke arah kaki bayi untuk 

menyangga saat punggung dan kaki lahir. Memegang kedua 

mata kaki dengan hati-hati membantu kelahiran kaki. 

6.   Penanganan Bayi Baru Lahir 

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

meletakkan bayi di atas perut ibu dengan posisi kepala bayi 

sedikit lebih rendah dari tubuhnya (bila tali pusat terlalu 

pendek, meletakkan bayi ditempat yang memungkinkan). 

Bila bayi asfiksia, lakukan resusitasi. 

26) Segera membungkus kepala dan badan bayi dengan handuk 

dan biarkan kontak kulit ibu-bayi. Lakukan penyuntikan 

oksitoksin. 

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 (kearah ibu). 
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28) Memegang tali pusat dengan satu tangan, melindungi bayi 

dari gunting dan memotong tali pusat di antara dua klem 

tersebut. 

29) Mengeringkan bayi, mengganti handuk yang basah dan 

menyelimuti bayi dengan kain atau selimut yang bersih dan 

kering, menutupi bagian kepala bayi membiarkan tali pusat 

terbuka. Jika bayi mengalami kesulitan bernapas, ambil 

tindakan yang sesuai. 

30) Membiarkan bayi kepada ibunya dan menganjurkan ibu 

untuk memeluk bayinya dan memulai pemberian ASI jika ibu 

menghendakinya. 

31) Meletakkan kain yang bersih dan kering. Melakukan palpasi 

abdomen untuk menghilangkan kemungkinan adanya bayi 

kedua. 

32) Memberitahu kepada ibu bahwa ia akan disuntik oksitosin. 

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

oksitoksin 10 unit I.M di gluteus atau 1/3 atas paha kanan ibu 

bagian luar, setelah mengaspirasinya terlebih dahulu. 

Penegangan Tali Pusat Terkendali. 

34) Memindahkan klem pada tali pusat. 
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35) Meletakkan satu tangan di atas kain yang ada di perut ibu, 

tepat di atas tulang pubis, dan menggunakan tangan ini 

untuk melakukan palpasi kontraksi dan 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 

Mengeluarkan Plasenta. 

37) Setelah plasenta terlepas, meminta ibu untuk meneran 

sambil menarik tali pusat ke arah bawah dan kemudian ke 

arah atas, mengikuti kurva jalan lahir sambil meneruskan 

tekanan berlawanan arah pada uterus. 

a. Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga 

berjarak sekitar 5-10 cm dari vulva. 

b. Jika tali pusat tidak lepas setelah melakukan penegangan 

tali pusat selama 15 menit : 

1) Mengulangi pemberian oksitoksin 10 unit ML. 

2) Menilai kandung kemih dan dilakukan katerisasi 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 

menitsejak kelahiran bayi. 

38) Jika plasenta terlihat di introitus vagina, melanjutkan 

kelahiran plasenta dengan menggunakan kedua tangan. 

Memegang plasenta dengan dua tangan dengan hati-hati 

memutar plasenta hingga selaput ketuban terpilin. Dengan 

lembut perlahan melahirkan selaput ketuban tersebut.  

a).Jika selaput ketuban robek, memakai sarung tangan 

desinfeksi tingkat tinggi atau steril dan memeriksa vagina 

dan serviks ibu dengan seksama. Menggunakan jari-jari 

tangan atau klem atau forceps desinfeksi tingkat tinggi 

atau steril untuk melepaskan bagian selaput yang 

tertinggal. 

7.  Pemijatan Uterus 

39) Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan 

masase uterus, meletakkan telapak tangan di fundus dan 

   melakukan masase dengan gerakan melingkar dengan 

lembut  hingga uterus berkontraksi (fundus menjadi keras). 
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8. Menilai perdarahan 

40) Mengevaluasi adanya laserasi pada vagina dan perineum 

dansegera menjahit laserasi yang mengalami perdarahan 

aktif. 

41) Memeriksa kedua plasenta baik yang menempel ke ibu 

maupun janin dan selaput ketuban untuk memastikan 

bahwa plasenta dan selaput ketuban lengkap dan utuh. 

Meletakkan plasenta didalam kantung plastik atau tempat 

khusus. Jika uterus tidak berkontraksi setelah melakukan 

masase selama 15 detik mengambil tindakan yang sesuai. 

9. Melakukan prosedur pasca persalinan 

42) Menilai ulang uterus dan memastikannya berkontraksi 

dengan baik. 

43)  Mencelupkan kedua tangan yang memakai sarung tangan 

kedalam larutan klorin 0,5% membilas kedua tangan yang 

masih bersarung tangan tersebut dengan air desinfeksi 

tingkat tinggi dan mengeringkannya dengan kain yang 

bersih dan kering. 

44)  Menempatkan klem tali pusat desinfeksi tingkat tinggi atau  

sterilatau mengikatkan tali desinfeksi tingkat tinggi dengan 

simpul mati sekeliling tali pusat sekitar 1 cm dari pusat. 
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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 atau menutupi bagian kepalanya. 

Memastikan handuk atau kainnya bersih atau kering. 

48)   Menganjurkan ibu untuk melakukan pemberian ASI. 

49)   Melanjutkan pemantauan kontraksi uterus dan perdarahan 

vagina. 

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, laksanakan 

perawatan yang sesuai untuk menatalaksana atonia 

uteri. 

e. Jika ditemukan laserasi yang memerlukan penjahitan, 

lakukukan penjahitan dengan anesthesia alocal dan 

menggunakan teknik yang sesuai. 

50) Mengajarkan pada ibu/keluarga bagaimana melakukan 

masase uterus dan memeriksa kontraksi uterus. 
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51)  Mengevaluasi kehilangan darah. 

52) Memeriksa tekanan darah, nadi, dan keadaan kandung 

kemih setiap 15 menit selama satu jam pertama pasca 

persalinan dansetiap 30 menit selama jam kedua pasca 

persalinan. 

a. Memeriksa temperatur suhu tubuh sekali setiap jam 

selama dua jam pertama pasca persalinan. 

b. Melakukan tindakan yang sesuai dengan temuan yang 

tidaknormal. 

 10. Kebersihan dan keamanan 

53)  Menempatkan semua peralatan didalam larutan klorin 0,5 

% untuk dekontaminasi (10 menit). Mencuci dan membilas 

pakaian setelah dekontaminasi. 

54) Membuang bahan-bahan yang terkontaminasi ke dalam 

tempat sampah yang sesuai. 

55) Membersihkan ibu dengan menggunakan air desinfeksi 

tingkat tinggi. Membersihkan cairan ketuban, lendir dan 

darah Membantu ibu memakai pakaian yang bersih dan 

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

ASI. Menganjurkan keluarga untuk memberikan ibu 

minuman dan makanan yang diinginkan. 

57) Mendekontaminasi daerah yang digunakan 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 untuk 

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

59) Mencuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir. 

11. Dokumentasi 

60) Melengkapi partograf (halaman depan dan belakang). 
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3. NIFAS 

a. Pengertian nifas 

Masa nifas (puerperium) adalahmasa yang dimulai setelah 

plasenta keluar dan berakhir ketika ala-alat kandungan kembali 

seperti keadaan semula (sebelum hamil). Masa nifas berlansung 

selama kira-kira 6 minggu, (Sulistyawati. 2009). 

b.Tahapan masa Nifas 

Menurut Sulistyawati, (2009) Masa nifas dibagi menjadi 3 tahap, 

yaitu puerperium dini, puerperium intermedial, dan remote 

puerperium. Perhatikan penjelasan berikut: 

1) Puerperium dini 

Merupakan masa pemulihan, yang dalam hal ini ibu telah 

diperbolehkan berdiri dan berjalan-jalan. Dalam agama islam, 

dianggap bersih dan boleh bekrja setalah 40 hari. 

2) Puerperium intermedial 

Merupakan masa kepulihan menyeluruh alat-alat genitalia, yang 

lamanya sekitar 6-8 minggu. 

3) Remote puerperium 

Merupakan masa yang diperlukan untuk pulih dan sehat 

sempurna, terutama bila selama hamil atau waktu persalinan 

mempunyai komplikasi. Waktu untuk sehat sempurna dapat 
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berlangsung selama berminggu-minggu, berbulan, bahkan 

tahunan. 

c. Perubahan fisiologi masa nifas 

Perubahan fisiologi yang terjadi pada masa nifas antara lain : 

1. Perubahan sistem reproduksi 

Menurut Sulistyawati, (2009) perubahan yang terjadi pada 

sistem reproduksi adalah : 

a. Uterus 

Involusi atau pengerutan uterus merupakan suatu proses 

dimana uterus kembali ke kondisi sebelum hamil dengan 

sberat sekitar 30 gram. Proses ini dimulai segera setelah 

plasenta lahir akibat kontraksi otot-otot polos uterus. 

 

Tabel 2.5 Perkembangan uterus pada masa nifas 

Involusi Tinggi Fundus Uteri Berat Uterus 
Diameter 

Uterus 

Plasenta lahir Setinggi pusat  1000 gram 12,5 cm 

7 hari (minggu 1) Pertengahan pusat 

dan simpisis 

500 gram 7,5 cm 

14 hari ( minggu 2) Tidak teraba 350 gram 5 cm 

6 minggu Normal  60 gram 2,5 cm 

Sumber : Boston, (2011). 
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b. Lokhea 

Lokhea adalah ekskresi cairan rahim selama masa nifas. 

Lokhea mengandung darah dan sisa jaringan desidua yang 

nekrotin dari dalam uterus. Lokhea mempunyai reaksi 

basa/alkalis yang dapat membuat organisme berkembang 

lebih cepat dari pada kondisi asam yang ada pada vagina 

normal. Lokhea berbau amis atau anyir dengan volume 

yang berbeda-beda pada setiap wanita. Lokhea yang 

berbau tidak sedap menandakan adanya infeksi. Lokhea 

mempunyai perubahan warna dan volume karena adanya 

proses involusi. 

Lokhea dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan warna dan 

waktu keluarnya : 

1) Lokhea rubra/merah 

Lokhea ini keluar pada hari pertama sampai hari ke-4 

masa post partum. Cairan yang keluar berwarna merah 

karena terisi darah segar, jaringan sisa-sisa plasenta, 

dinding rahim, lemak bayi, lanugo (rambut bayi), dan 

mekonium. 

2) Lokhea sanguinolenta 

Lokhea ini berwarna merah kecokelatan dan berlendir, 

serta berlansung dari hari ke-4 sampai hari k-7 post 

partum. 
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3) Lokhea serosa 

Lokhea ini berwarna kuning kecokelatan karena 

smengandung serum, leukosit, dan robekan atau 

laserasi plasenta. Keluar pada hari ke-7 sampai hari ke-

14. 

4) Lokhea alba/putih 

Lokhea ini mengandung leukosit, sel desidua, sel epitel, 

selaput lendir serviks, dan serabut jaringan yang mati. 

Lokhea alba ini dapat berlangsung selama 2-6 minggu 

post partum. 

c. Perubahan pada serviks 

Perubahan yang terjadi pada serviks ialah bentuk serviks 

agak menganga seperti corong, segera setelah bayi lahir. 

Bentuk ini disebabkan oleh corpus uteri yang dapat 

mengadakan kontraksi, sedangkan serviks tidak 

berkontraksi sehingga seolah-olah pada perbatasan antra 

korpus dan serviks berbentuk semacam cincin. Serviks 

berwarna merah kehitam-hitaman karena penuh dengan 

pembulu darah. Konsistensinya lunak, kadang-kadang 

terdapat laserasi atau perlukaan kecil. Karena robekan kecil 

yang terjadi selama berdilatasi maka serviks tidak akan 

pernah kembali lagi ke keadaan seperti sebelum hamil. 

Muara serviks yang berdilatasi sampai 10 cm sewaktu 
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persalinan akan menutup secara perlahan dan bertahap. 

Setelah bayi lahir, tangan dapat masuk ke dalam rongga 

rahim. Setelah 2 jam, hanya dapat dimasuki 2-3 jari. Pada 

minggu ke-6 post partum, serviks sudah menutup kembali. 

d. Vulva dan vagina 

Vulva dan vagina mengalami penekanan, serta peregangan 

yang sangat besar selama proses melahirkan bayi. Dalam 

beberapa hari pertama sesudah proses tersebut, kedua 

organ ini tetap dalam keadaan kendor. Setelah 3 minggu, 

vulva dan vagina kembali kepada keadaan tidak hamil dan 

rugae dalam vagina secara berangsur-angsur akan muncul 

kembali, sementara labia menjadi lebih menonjol. Pada 

masa nifas, biasanya terdapat luka-luka jalan lahir. Luka 

pada vagina umumnya tidak seberapa luas dan akan 

sembuh secara perpriman (sembuh dengan sendirinya), 

kecuali apabila terdapat infeksi. Infeksi mungkin 

menyebabkan sel lulitis yang dapat menjalar sampai terjadi 

sepsis. 

e. Perineum 

Segera setelah melahirkan, perineum menjadi kendor 

karena sebelumnya tergang oleh tekanan bayi yang 

bergerak maju. Pada post natal hari ke-5, perineum sudah 



85 
 

 
 

mendapatkan kembali sebagai tonusnya, sekalipun tetap 

lebih kendor dari pada keadaan sebelum hamil. 

2. Perubahan sistem pencernaan 

Biasanya, ibu akan mengalami konstipasi setelah 

persalinan. Hal ini disebabkan karena pada waktu persalinan, 

alat pencernaan mengalami tekanan yang menyebabkan kolon 

menjadi kosong, pengeluaran cairan berlebih pada waktu 

persalinan, kurangnya asupan cairan dan makanan, serta 

kurangnya aktivitas tubuh. Supaya buang air besar kembali 

normal, dapat diatasi dengan diet tinggi serat, peningkatan 

asupan cairan, dan ambulasi awal. Bila ini tidak berhasil, dalam 

2-3 hari dapat diberikan obat laksansia. Selain konstipasi, ibu 

juga mengalami anoreksia akibat penurunan dari sekresi 

kelenjar pencernaan dan mempengaruhi perubahan sekresi, 

serta penurunan kebutuhan kalori yang menyebabkan kurang 

nafsu makan. 

3. Perubahan sistem perkemihan 

Setelah proses persalinan berlangsung, biasanya ibu 

akan sulit untuk buang air kecil dalam 24 jam pertama. 

Kemungkinan penyebab dari keadaan ini adalah terdapat 

spasma sfinkter dan eodema leher kandung kemih sesudah 

bagian ini mengalami kompresi (tekanan) antara kepala janin 

dan tulang pubis selama persalinan berlangsung. Urine dalam 
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jumlah besar akan dihasilkan dalam 12-36 jam post partum.  

Kadar hormon estro estrogen yang bersifat menahan air akan 

mengalami penurunan yang mencolok. Keadaan tersebut di 

"diuresis". Ureter yang berdilatasi akan kembali normal dalam 6 

minggu. Dinding kandung kemih memperlihatkan oedema dan 

hyperemia, kadang-kadang oedema trigonum yang 

menimbulkan alostaksi dari uretra sehingga menjadi retensio 

urine. Kandung kemih dalam masa nifas menjadi kurang sensitif 

dan kapasitas bertambah sehingga setiap kali kencing masih 

tertinggal urine residual (normal kurang lebih 15 cc). Dalam hal 

ini, sisa urine dan trauma pada kandung kemih sewaktu 

persalinan dapat menyebabkan infeksi. 

4. Perubahan Sistem Muskuloskeletal 

Otot-otot uterus berkontraksi segera setelah partus. 

Pembuluh-pembuluh darah yang berada di antara otot-otot 

uterus akan terjepit. Proses ini akan menghentikan pendarahan 

setelah plasenta dilahirkan. Ligamen-ligamen, diafragma pelvis, 

serta fasia yang meregang pada waktu persalinan, secara 

berangsur-angsur menjadi ciut dan pulih kembali sehingga tak 

jarang uterus jatuh ke belakang dan menjadi retrofleksi karena 

ligamentum rotundum menjadi kendor. Tidak jarang pula wanita 

mengeluh "kandungannya turun" setelah melahirkan karena 

ligamen, fasia, jaringan penunjang alat genitalia menjadi 
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kendor. Stabilisasi secara sempurna terjadi pada 6-8 minggu 

setelah persalinan. Sebagai akibat putusnya serat-serat elastik 

kulit dan distensi yang berlangsung lama akibat besarnya 

uterus pada waktu hamil. dinding abdomen masih agak lunak 

dan kendor untuk sementara waktu. Untuk memulihkan kembali 

jaringan-jaringan penunjang alat genitalia, serta otot-otot 

dinding perut dan dasar panggul, dianjurkan untuk melakukan 

latihan-latihan tertentu. Pada 2 hari post partum, sudah dapat 

fisioterapi. 

  5.    Perubahan Sistem Endokrin 

1. Hormon plasenta 

Hormon plasenta menurun dengan cepat setelah 

persalinan HCG (Human Chorionic Gonadotropin) menurun 

dengan cepat dan menetap sampai 10% dalam 3 jam hingga 

hari ke-7 post partum dan sebagai onset pemenuhan 

mammae pada hari ke-3 post partum. 

2. Hormon pituitary 

Prolaktin darah akan meningkat dengan cepat. Pada 

wanita yang tidak menyusui, prolaktin menurun dalam waktu 

2 minggu. FSH dan LH akan meningkat pada fase 

konsentrasi folikuler (minggu ke-3) dan LH tetap rendah 

hingga ovulasi terjadi. 
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3. Hypotalamik pituitary ovarium 

Lamanya seorang wanita mendapat menstruasi juga 

dipengaruhi oleh faktor menyusui. Seringkali menstruasi 

pertama ini bersifat anovulasi karena rendahnya kadar 

estrogen dan progesteron. 

4. Kadar estrogen 

Setelah persalinan, terjadi penurunan kadar estrogen 

yang bermakna sehingga aktivitas prolaktin yang juga 

sedang meningkat dapat memengaruhi kelenjar mamae 

dalam menghasilkan ASI. 

6.    Perubahan Tanda Vital 

1. Suhu badan 

Dalam 1 hari (24 jam) post partum, suhu badan akan 

naik sedikit (37,50-380C) sebagai akibat kerja keras sewaktu 

melahirkan, kehilangan cairan, dan kelelahan. Apabila 

keadaan normal, suhu badan menjadi biasa. Biasanya, pada 

hari ke-3 suhu badan naik lagi karena adanya pembentukan 

ASI. Payudara menjadi bengkak dan berwarna merah karena 

banyaknya ASI. Bila suhu tidak turun, kemungkinan adanya 

infeksi pada endometrium (mastitis, tractus genitalis, atau 

sistem lain). 
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2. Nadi 

Denyut nadi normal pada orang dewasa adalah 60-80 

kali per menit. Denyut nadi sehabis melahirkan biasanya 

akan lebih cepat. Setiap denyut nadi yang melebihi 100 kali 

per menit adalah abnormal dan hal ini menunjukkan adanya 

kemungkinan infeksi. 

3. Tekanan darah 

Tekanan darah biasanya tidak berubah. Kemungkinan 

tekanan darah akan lebih rendah setelah ibu melahirkan 

karena ada perdarahan. Tekanan darah tinggi pada saat 

post partum dapat menandakan terjadinya pre eklampsi post 

partum. 

4. Pernapasan 

Keadaan pernapasan selalu berhubungan dengan 

suhu dan denyut nadi. Bila suhu dan nadi tidak normal maka 

pernapasan Juga akan mengikutinya, kecuali bila ada 

gangguan khusus pada saluran pencernaan. 

7.    Perubahan Sistem Kardiovaskuler 

Selama kehamilan, volume darah normal digunakan untuk 

menampung aliran darah yang meningkat, yang diperlukan oleh 

plasenta dan pembuluh darah uteri. Penarikan kembali estroge 
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menyebabkan diuresis yang terjadi secara cepat sehingga 

mengurangi volume plasma kembali pada proporsi normal. Aliran 

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

masa ini, ibu mengeluarkan banyak sekali jumlah urine. 

Hilangnya pengesteran membantu mengurangi retensi cairan 

yang melekat dengan meningkatnya vaskuler pada jaringan 

tersebut selama kehamilan bersama-sama dengan trauma masa 

persalinan. Pada persalinan, vagina kehilangan darah sekitar 

200-500 ml, sedangkan pada persalinan dengan SC, 

pengeluaran dua kali lipatnya. Perubahan terdiri dari volume 

darah dan kadar Hmt (haematokrit). Setelah persalinan, shunt 

akan hilang dengan tiba-tiba. Volume darah ibu relatif akan 

bertambah. Keadaan ini akan menyebabkan beban pada jantung 

dan akan menimbulkan decompensatio cordis pada pasien 

dengan vitum cardio. Keadaan ini dapat diatasi dengan 

mekanisme kompensasi dengan tumbuhnya haemo konsentrasi 

sehingga volume darah kembali seperti sediakala. Umumnya, ini 

terjadi pada 3-5 hari post partum. 

8.    Perubahan Sistem Hematologi 

Selama minggu-minggu terakhir kehamilan, kadar 

fibrinogen dan plasma, serta faktor-faktor pembekuan darah 

makin meningkat. Pada hari pertama post partum, kadar 

fibrinogen dan plasma akan sedikit menurun, tetapi darah akan 
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mengental sehingga meningkatkan faktor pembekuan darah. 

Leukositosis yang  meningkat dengan jumlah sel darah putih 

dapat mencapai 15.000 selama proses persalinan akan tetap 

tinggi dalam beberapa hari post partum. Jumlah sel darah 

tersebut masih dapat naik lagi sampai 25.000-30.000 tanpa 

adanya kondisi patologis jika wanita tersebut mengalami 

persalinan yang lama. Jumlah kadar Hb, Hmt, dan erytrosit 

sangat bervariasi pada saat awal-awal masa post partum 

sebagai akibat dari volume darah, plasenta, dan tingkat volume 

darah yang berubah-ubah. Semua tingkatan ini akan dipengaruhi 

oleh status gizi dan hidrasi wanita tersebut. Selama kelahiran 

dan post partum, terjadi kehilangan darah sekitar 200-500 ml. 

Penurunan volume dan peningkatan sel darah pada kehamilan 

diasosiasikan dengan peningkatan Hmt dan Hb pada hari ke-3 

sampai hari ke-7 post partum, yang akan kembali normal dalam 

4-5 minggu post partum. 

9.    Perubahan komponen darah 

Pada masa nifas terjadi perubahan komponen darah, 

misalnya jumlah sel darah putih akan bertambah banyak. Jumlah 

sel darah merah dan kadars Hb akan berfluktuasi, namun dalam 

1 minggu pasca persalinan biasanya semuanya akan kembali 

pada keadaan semula. Curah jantung atau jumlah darah yang 
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dipompa oleh jantung akan Tetap tinggi pada awal masa nifas 

dan dalam 2 minggu akan kembali pada keadaan normal. 

d. Perubahan Psikologis Masa Nifas 

Menurut Saleha, (2013) perubahan psikologis yang terjadi pada 

masa nifas ada 3 tahap, periode ini diekspresikan oleh Reva Rubin. 

1) Taking in period 

Terjadi pada 1-2 hari setelah persalinan, ibu masih passif 

dan sangat bergantung pada orang lain, fokus perhatian 

terhadap dirinya, ibu lebih mengingat pengalaman melahirkan 

dan persalinan yang dialami, serta kebutuhan tidur dan nafsu 

makan meningkat. 

2) Taking hold period 

Berlangsung 3-10 hari postpartum, ibu lebih 

berkonsentrasi pada kemampuannya dalam menerima tanggung 

jawab  sepenuhnya terhadap perawatan bayi. Pada masa ini ibu 

menjadi sangat sensitif, sehingga membutuhkan bimbingan dan 

dorongan untuk mengatasi kritikan yang dialami ibu. 

3) Letting go period 

Dialami setelah ibu dan bayi tiba di rumah. Ibu mulai 

secara penuh menerima tanggung jawab sebagai "seorang ibu" 
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dan menyadari atau merasa kebutuhan bayi sangat bergantung 

pada dirinya. 

e. Kebutuhan Dasar Masa Nifas 

Pada umumnya kebutuhan dasar ibu pada masa nifas yang harus 

terpenuhi adalah : 

1) Nutrisi dan cairan pada ibu menyusui 

Ibu yang menyusui harus memenuhi kebutuhan akan gizi 

sebagai berikut: 

a)   Mengkonsumsi tambahan 500 kalori tiap hari. 

b) Makan dengan diet berimbang untuk mendapat protein, 

mineral, dan vitamin yang cukup. 

c)    Minum sedikitnya 3 liter setiap hari. 

d) Pil zat besi harus diminum untuk menambah zat gizi, 

setidaknya selama 40 hari pasca persalinan. 

e)   Minum kapsul vitamin A 200.000 unit agar dapat memberikan 

vitamin A kepada bayinya meliputi ASI (Saleha, 2013). 

2) Ambulasi 

Sekarang tidak perlu menahan ibu post partum telentang 

ditempat tidurnya selama 7-14 hari setelah melahirkan. Ibu post 
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partum sudah diperbolehkan bangun dari tempat tidur dalam 24-

28 jam post partum (Saleha, 2013). 

Keuntungan early ambulation adalah sebagai berikut : 

a) Ibu merasa lebih sehat dan kuat dengan early ambulation. 

b) Faal usus dan kandung kemih lebih baik. 

c) Early ambulation memungkinkan kita mengajarkan ibu cara 

merawat anaknya selama ibu masih di rumah sakit. 

d) Menurut penelitian-penelitian yang saksama, early ambulation 

tidak mempunyai pengaruh yang buruk, tidak menyebabkan 

perdarahan yang abnormal, tidak memengaruhi penyembuhan 

luka episiotomi atau luka diperut. 

3) Eliminasi 

a) Buang Air Kecil (BAK) 

Ibu diminta untuk buang air kecil (miksi) 6 jam postpartum. 

Jika dalam. 8 jam postpartum belum dapat berkemih atau 

sekali berkemih belum melebihi 100 cc, maka dilakukan 

kateterisasi. Akan tetapi, kalau temyata kandung kemih 

penuh, tidak perlu menunggu 8 jam kateterisasi (Saleha, 

2013). 
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b) Buang Air Besar (BAB) 

Ibu postpartum diharapkan dapat buang air besar (defekasi) 

setelah hari kedua postpartum. Jika hari ketiga belum juga 

BAB, maka perlu diberi obat pencahar peroral atau per rectal 

(Saleha, 2013). 

4) Personal higiene 

Pada masa postpartum, seorang ibu sangat rentan terhadap 

infeksi. Langkah-langkah yang tepat dapat dilakukan untuk 

menjaga kebersihan diri ibu postpartum menurut Saleha, (2013) 

adalah sebagai berikut: 

a) Anjurkan kebersihan seluruh tubuh, terutama perineum. 

b) Menganjurkan ibu bagaimana membersihkan daerah kelamin 

dengan sabun dan air. Pastikan bahwa ibu mengerti untuk 

membersihkan daerah disekitar vulva terlebih dahulu, dari 

depan kebelakang kemudian membersihkan daerah sekitar 

anus. Nasihati ibu untuk membersihkan vulva setiap kali 

selesai buang air kecil dan besar. 

c) Sarankan ibu untuk mengganti pembalut atau kain pembalut 

setidaknya dua kali sehari. Kain dapat digunakan ulang jika 

telah dicuci dengan baik dan dikeringkan dibawah matahari 

dan disetrika 
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d) Sarankan ibu untuk mencuci tangan dengan sabun dan air 

sebelum dan sesudah membersihkan daerah kelaminnya. 

e) Jika ibu mempunyai luka episiotomi atau laserasi, sarankan 

kepada ibu untuk menghindari menyentuh daerah tersebut 

5) Istirahat dan tidur 

Hal-hal yang bisa dilakukan pada ibu untuk memenuhi 

kebutuhan istirahat dan tidur menurut Saleha, (2013) adalah 

sebagai berikut : 

a) Anjurkan ibu agar istirahat cukup mencegah kelelahan yang 

berlebihan. 

b) Sarankan ibu untuk kembali pada kegiatan-kegiatan rumah 

tangga secara perlahan-lahan, serta untuk tidur siang atau 

beristirahat selagi bayi tidur. 

c) Kurang istirahat akan memengaruhi ibu dalam beberapa hal: 

(a)Mengurangi jumlah ASI yang diproduksi. 

(b)Memperlambat proses involusi uterus dan memperbanyak 

perdarahan. 

(c)Menyebabkan depresi dan ketidakmampuan untuk merawat 

bayi dan dirinya sendiri. 
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6) Aktivitas seksual 

Aktifitas seksual yang dapat dilakukan oleh ibu nifas harus 

memenuhi syarat, secara fisik umum untuk memulai hubungan 

suami istri begitu darah merah berhenti dan ibu dapat 

memasukkan satu jarinya kedalam vagina tanpa rasa nyeri, 

maka ibu aman untuk memenuhi melakukan hubungan suami 

istri kapan saja ibu siap (Saleha, 2013). 

7) Latihan dan senam nifas 

Sebagai akibat kehamilan dinding perut menjadi lembek 

dan lemas disertai adanya striae gravidarum yang membuat 

keindahan tubuh akan sangat terganggu. Cara untuk 

mengembalikan bentuk tubuh menjadi indah dan langsing seperti 

semula adalah dengan melakukan latihan dan senam nifas 

(Saleha, 2013). 

f. Asuhan masa nifas  

1) Tujuan asuhan masa nifas 

Tujuan dari perawatan nifas adalah memulihkan 

kesehatan umum penderita, mempertahankan kesehatan 

psikologis, mencegah infeksi dan komplikasi, memperlancar 

produksi ASI, mengajarkan ibu perawatan masa nifas dan 

merawat bayi dengan baik, sehingga bayi dapat mengalami 

pertumbuhan dan perkembangan yang normal (Walyani,2016). 
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2) Kebijakan Program Nasional Masa Nifas 

Kunjungan nifas dilaksanakan paling sedikit empat kali 

dilakukan untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani 

masalah yang terjadi (Walyani, 2016). 

 

Tabel 2.6 Jadwal Kunjungan Nifas 

Kunjungan Waktu Tujuan 

I 6-8 jam post 

partum 

a. Mencegah perdarahan masa nifas 

oleh karena atonia uteri. 

b. Mendeteksi dan perawatan penyebab 

lain perdarahan serta melakukan 

rujukan bila perdarahan berlanjut. 

c. Memberikan konseling pada ibu dan 

kelurga tentang cara mencegah 

perdarahan yang disebabkan atonia 

uteri. 

d. Pemberian asi awal. 

e. Mengajarkan cara mempererat 

hubungan antara ibu dan bayi baru 

lahir. 

f. Menjaga bayi tetap sehat melalui 

pencegahan hipotermi 
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g. Setelah bidan melakukan pertolongan 

persalinan, maka bidan harus menjaga 

ibu dan bayi untuk 2 jam pertama 

setelah kelahiran atau sampai 

keadaan ibu dan bayi baru lahir dalam 

keadaan baik. 

II 6 hari post 

partum 

a. Memastikan involusi uterus berjalan 

dengan normal, uterus berkontraksi 

dengan baik, tinggi fundus uteri 

diawah umbilikus, tidak ada 

perdarahan abnormal. 

b. Menilai adanya tanda-tanda demam, 

infeksi dan perdarahan. 

c. Memastikan ibu mendapat makanan 

yang bergizi dan cukup cairan. 

d. Memastikan ibu mendapat istirahat 

yang cukup. 

e. Memastikan ibu menyusui dengan 

baik dan benar serta tidak ada tanda-

tanda kesulitan menyusui. 

f. Memberikan konseling tentang 

perawatan bayi baru lahir. 

III 2 minggu post a. Asuhan pada 2 minggu post partum 



100 
 

 
 

patum sama dengan asuhan yang diberikan 

pada kunjungan 6 hari post partum. 

IV 6 minggu post 

partum 

a. Menanyakan penyulit-penyulit yang 

dialami ibu selama masa nifas. 

b. Memberikan konseling KB secara dini. 

Sumber : (Kemenkes RI., 2013). 
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4.  BAYI BARU LAHIR 

a. Pengertian bayi baru lahir 

Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir pada usia 

kehamilan 37-42 minggu dengan berat lahir berat badan lahir 

antara 2500- 4000 gram (Sondakh,2013). 

b. Bayi Baru Lahir Normal 

Dikatakan bayi baru lahir normal jika termasuk dalam 

kriteria sebagai berikut menurut (Sondakh 2016) 

1). Berat badan lahir bayi antara 2500-4000. 

2). Panjang badan bayi 48-50 cm. 

3). Lingkar dada bayi 32-34 cm. 

4). Lingkar kepala bayi 33-35 cm. 

5).Bunyi jantung dalam menit pertama 180 x/menit, kemudian 

turun sampai 140-120 kali/menit pada saat bayi berumur 30 

menit. 

6).Pernapasan cepat pada menit pertama kira-kira 80 kali/menit 

disertai pernapasan cuping hidung, retraksi suprastelnal dan 

interkostal, serta rintihan hanya berlangsung 10-15menit. 

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

cukup terbentuk dan dilapisi verniks caseosa. 

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

9). Kuku telah agak panjang dan lemas. 
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10).Genitalia : testis sudah turun (pada bayi laki-laki) dan labia 

mayora telah menutupi labia mayora (pada bayi perempuan). 

11).Refleks hisap, menelan dan moro telah terbentuk. 

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

pertama. Mekonium memiliki karakteristik hitam kehijauan 

dan lengket. 

c. Perubahan Fisiologis bayi baru lahir (Sondakh,2016) 

1). Perubahan pada sistem pernapasan 

Pernapasan pertama pada bayi normal terjadi dalam 30 detik 

sesudah kelahiran. Pernapasan ini timbul sebagai akibat 

aktivitas normal sistem saraf pusat dan perifer yang dibantu 

oleh beberapa rangsangan lainnya. Frekuensi pernapasan 

bayi baru lahir berkisar  30-60 kali/menit. 

2). Perubahan sistem Kardiovaskuler  

Dengan berkembangnya paru-paru, pada alveoli akan terjadi 

peningkatan tekanan oksigen. Sebaliknya, tekanan karbon 

dioksida akan mengalami penurunan. Hal ini mengakibatkan 

terjadinya penurunan resistansi pembuluh darah dari arteri 

pulmonalis  mengalir keparu-paru dan ductus arteriosus 

tertutup.  

3). Perubahan termoregulasi dan metabolik 

Sesaat sesudah lahir, bila bayi dibiarkan dalam suhu 

ruangan 25 ºC, maka bayi akan kehilangan panas melalui 
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evaporasi, konveksi, konduksi, dan radiasi. Suhu lingkungan  

yang tidak baik akan menyebabkan bayi menderita hipotermi 

dan trauma dingin (cold injury). 

4). Perubahan Sistem Neurologis 

Sistem neurologis bayi secara anatomik atau fisiologis belum 

berkembang sempurna. Bayi baru lahir menunjukkan 

gerakan-gerakan tidak terkoordinasi, pengaturan suhu yang  

labil, kontrol otot yang buruk, mudah terkejut, dan tremor 

pada ekstremitas. 

5). Perubahan Gastrointestinal 

Kadar gula darah tali pusat 65mg/100mL akan menurun 

menjadi 50mg/100 mL dalam waktu 2 jam sesudah lahir, 

energi tambahan yang diperlukan neonatus pada jam-jam 

pertama sesudah lahir diambil dari hasil metabolisme asam 

lemak sehingga kadar gula akan mencapai 120mg/100mL. 

6). Perubahan Ginjal 

Sebagian besar bayi berkemih dalam 24 jam pertama 

setelah lahir dan 2-6 kali sehari pada 1-2 hari pertama, 

setelah itu mereka berkemih 5-20 kali dalam  24 jam. 

7).  Perubahan Hati 

Selama periode neontaus, hati memproduksi zat yang 

essensial untuk pembekuan darah. Hati juga mengontrol 

jumlah bilirubin tak terkonjugasi yang bersirkulasi, pigmen. 
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d. Pemeriksaan bayi baru lahir 

Pemeriksaan fisik bayi menurut (Sondakh 2016) yaitu: 

1). Kepala : pemeriksaan terhadap ukuran, bentuk, sutura 

menutup/melebar, adanya caput succedenum, cepal 

hematoma, krationabes, dan sebagainya. 

2). Mata : pemeriksaan terhadap perdarahan, subkonjungtiva, 

tanda-tanda infeksi (pus). 

3). Hidung dan mulut : pemeriksaan terhadap labio skisis, 

labiopalatokisis, dan refleks hisap (dinilai saat bayi mulai 

menyusui). 

4). Teling : pemeriksaan terhadap preaurical tag, kelainan daun, 

bentuk telinga. 

5).Leher : pemeriksaan terhadap hematom sternocleido 

mastoideus, duktusthyroglossalis, hygroma colli. 

6). Dada : pemeriksaan terhadap bentuk bentuk, pembesaran 

buah dada, pernapasan, retraksi, intercostal, subcostal 

sifoid, merintih, pernapasan caping hidung seta bunyi paru-

paru. 

7). Jantung : pemeriksaan terhadap pulsasi, frekuensi bunyi 

jantung, kelainan bunyijantung. 

8).  Abdomen : pemeriksaaan terhadap membuncit (pembesaran 

hati, tumor aster, limfe). 
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9). Tali pusat: pemeriksaan terhadap perdarahan, jumlah darah 

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

pusat atau selangkangan. 

10). Alat kelamin : pemeriksaan terhadap testis  apakah berada 

pada skrotum, penis berlubang pada ujung (pada bayi laki-

laki), vagina berlubang, apakah labia mayor menutupi labia 

minora (pada bayi perempuan). 

11).Lain-lain : mekonium harus keluar setelah 24 jam kelahiran, 

bila tidak, harus waspada terhadap atresia ani atau obstruksi 

usus. Selain itu, urin juga harus keluar dalam 12 jam. 

Kadang pengaluaran urin tidak diketahui karena pada saat 

bayi lahir, urin keluar bercampur dengan air ketuban. Bila 

urin tidak keluar dalam waktu 24 jam harus diperhatikan 

kemungkinan terjadinya obstruksi saluran kemih. 

e. Pelayanan Kesehatan Neonatus 

Pelayanan kesehatan neonates menurut kemenkes RI, (2015) 

adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang diberikan oleh 

tenaga kesehatan kepada neonates sedikitnya 3 kali, selama 

periode 0 sampai dengan 28 hari setelah lahir. 

1). Kunjungan neonates ke-1 (KN I) dilakukan 6-48 jam setelah 

lahir, dilakukan pemeriksaan pernapasan, warna kulit 

gerakan aktif atau tidak, ditimbang, ukur panjang badan, 
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lingkar lengan, lingkar dada, pemberian salep mata, vitamin 

K1, Hepatitis B, perawatan tali pusat dan pencegahan 

kehilangan panas bayi. 

2). Kunjungan neonates ke-2 (KN 2) dilakukan pada hari ke-3 

sampai hari ke-7 setelah lahir, pemeriksaan fisik, melakukan 

perawatan tali pusat, pemberian ASI eksklusif, personal 

hygiene, pola istirahat, keamanan dan tanda-tanda bahaya. 

3). Kunjungan neonates ke-3 (KN 3) dilakukan pada hari ke-8 

sampai hari ke-28 setalah lahir, dilakukan pemeriksaan 

pertumbuhan dengan berat badan, tinggi badan dan 

nutrisinya. 

Tabel 2.9 Penilaian APGAR SCORE 

Tanda 0 1 2 

Appearence Pucat Badan merah, 

ekstremitas biru 

Seluruh tubuh 

kemerah-

merahan 

Pulse Tidak ada <100 >100 

Grimace Tidak ada Sedikit gerakan 

mimik 

(grimance) 

Batuk/bersin 
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Activity Tidak ada Ekstremitas 

dalam sedikit 

fleksi 

Gerakan aktif 

Respiratory Tidak ada Lemah/tidak 

teratur 

Baik, menangis 

Sumber : Sondakh, 2016 

Setiap variabel diberi nilai 0, 1, 2, sehingga nilai tertinggi 

adalah 10. Nilai 7-10 pada menit pertama menunjukan bahwa bayi 

berada dalam kondisi baik. Nilai 4-6 menunjukan adanya depresi 

sedang dan membutuhkan beberapa tindakan resusitasi. Bayi 

dengan nilai 0-3 menunjukan depresi serius dan membutuhkan 

resusitasi segera dan memungkinkan memerlukan vertilisasi. 
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B.   Manajemen Asuhan Kebidanan 7 Langkah Varney 

Manajemen 7 langkah varney menurut Varney (2016), yaitu: 

1. Pengumpulan data 

Pada langkah pertama dikumpulkan semua informasi (data) yang 

akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan kondisi 

klien. Untuk memperoleh data dilakukan dengan cara: 

a. Anamnesis 

Anamnesis dilakukan untuk mendapatkan biodata, riwayat 

menstruasi, riwayat kesehatan, riwayat kehamilan, persalinan 

dan nifas, bio-psiko-soiso-spiritual, serta pengetahuan klien. 

b. PemeriksaanFisik 

Pemeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhan dan pemeriksaan 

tanda-tanda vital, meliputi: 

1) Pemeriksaan khusus (inspeksi, palpasi, auskultasi dan 

perkusi). 

2) Pemeriksaan penunjang (laboratorium, dan catatan terbaru 

serta catatan sebelumnya). 

Dalam manajemen kolaborasi, bila klien mengalami 

komplikasi yang perlu dikonsultasikan kepada dokter, bidan 

akan melakukan upaya konultasi. Tahap ini merupakan 

langkah awal yang akan menentukkan langkah berikutnya 

sehingga kelengkapan sesuai dengan kasus yang dihadapi 

akan menentukkan benar tidaknya proses interpretasi pada 
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tahap selanjutnya. Oleh karena itu, pendekatan ini harus 

komprehensif, mencakup data subjektif, data objektif, dan 

hasil pemeriksaan sehingga dapat menggambarkan kondisi 

klien yang sebenarnya serta valid. Kaji ulang data yang sudah 

dikumpulkan apakah sudah  tepat, lengkap dan akurat. 

2. Interpretasi data  

Pada langkah kedua dilakukan identifikasi terhadap 

diagnosis atau masalah berdasarkan interpretasi yang benar atas 

data-data yang telah dikumpulkan.Data dasar tersebut kemudian 

diinterpretasikan sehingga dapat dirumuskan diagnosis dan 

masalah yang spesifik.Baik rumusan diagnosis maupun masalah, 

eduanya harus ditangani. Meskipun masalah tidak dapat diartikan 

sebagai diagnosis, tetapi tetap membutuhkan penanganan. 

Masalah sering berkaitan dengan hal-hal yang sedang dialami 

wanita yang diidentifikasi oleh bidan sesuai dengan hasil 

pengkajian. Masalah juga sering menyeertai diagnosis. 

3. Identifikasi Diagnosa dan Masalah Potensial 

Pada langkah ketika kita mengidentifikasi masalah 

potensial atau diagnosis potensial berdasarkan diagnosis/masalah 

yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, 

bila memungkinkan dilakukan pencegahan. Bidan diharapkan 

dapat waspada dan bersiap-siap mencegah diagnosis/masalah 
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potensial ini menjadi kenyataan. Langkah ini penting sekali dalam 

melakukan asuhan yang aman. 

Pada langkah ketiga ini bidan dituntut untuk mampu 

mengantisipasi masalah potensial, tidak hanya merumuskan 

masalah potensial yang akan terjadi, tetapi juga merumuskan 

tindakan antisipasi agar masalah atau diagnosis tersebut tidak 

terjadi. Langkah ini bersifat antisipasi yang rasional/logis. 

4. Tindakan segera, kolabarasi atau rujukan. 

Bidan mengidentifikasi perlunya bidan atau dokter 

melakukan konsultasi atau penanganan segera bersama anggota 

tim kesehatan lain sesuai dengan kondisi klien. 

Langkah-langkah keempat mencerminkan kesinambungan 

proses manajemen kebidanan. Jadi manajemen tidak hanya 

berlangsung selama asuhan primer periodic atau kunjungan 

prenatal saja, tetapi juga selama wanita tersebut dalam 

dampingan bidan. Misalnya pada waktu wanita tersebut dalam 

persalinan. 

Dalam kondisi tertentu, seorang bidan mungkin juga perlu 

melakukan konsultasi atau kolaborasi dengan dokter atau tim 

kesehatan lain seperti pekerja sosial, ahli gizi atau seorang ahli 

perawatan klinis bayi baru lahir. Dalam hal ini bidan harus mampu 

mengevaluasi kondisi setiap klien untuk menentukan kepada 
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siapa konsultasi dan kolaborasi yang paling tepat dalam 

manajemen asuhan kebidanan. 

5. Rencana Asuhan Kebidanan 

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh, 

ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini 

merupakan kelanjutan manajemen terhadap diagnosa atau 

masalah yang telah diidentifikasi atau diantisipasi, dan pada 

langkah ini reformasi/data dasar yang tidak lengkap dapat 

dilengkapi. Rencana asuhan yang menyeluruh tidak hanya 

meliputi apa yang sudah teridentifikasi dari kondisi klien atau dari 

setiap masalah yang berkaitan tetapi juga dari kerangka pedoman 

antisipasi terhadap wanita tersebut seperti apa yang diperkirakan 

akan terjadi berikutnya apakah dibutuhkan penyuluhan, konseling, 

dan apakah perlu merujuk klien bila ada masalah-masalah yang 

berkaitan dengan sosial-ekonomi, cultural atau masalah 

psikologis. 

Dengan perkataan lain, asuhan terhadap wanita tersebut 

sudah mencakup setiap hal yang berkaitan dengan semua aspek 

asuhan. Setiap rencana haruslah disetujui oleh kedua belah pihak, 

yaitu oleh bidan dan klien, agar dapat dilaksankan dengan efektif 

karena klien merupakan bagian dari pelaksanaan rencana 

tersebut.Oleh karena itu, pada langkah ini tugas bidan adalah 

merumuskan rencana asuhan sesuai dengan hasil pembahasan 
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rencana bersama klien, kemudian membuat kesepakatan 

bersama sebelum melaksanakan. 

6. Implementasi  

Pada langkah ini, rencana asuhan menyeluruh seperti yang 

telah diurakan pada langkah kelima dilaksanakan secara efisien 

dan aman. Perencanaan ini bisa dilakukan oleh bidan atau 

sebagian dilakukan oleh bidan dan sebagian lagi oleh klien, atau 

anggota tim kesehatan yang lain. Jika bidan tidak melakukannya 

sendiri, ia tetap memikul tanggung jawab untuk mengarahkan 

pelaksanaannya (misalnya : memastikan agar langkah-langkah 

tersebut benar-benar  terlaksana). Dalam situasi dimana bidan 

dalam manajemen asuhan bagi klien adalah bertanggung jawab 

terhadap terlaksananya rencana asuhan bersama yang 

menyeluruh tersebut. Manajemen yang efisien akan mengurangi 

waktu dan biaya serta meningkatkan mutu dari asuhan klien. 

7. Evaluasi 

Pada langkah ke-tujuh ini dilakukan evaluasi keefektifan 

dari asuhan yang sudah diberikan, meliputi pemenuhan kebutuhan 

akan bantuan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan 

sebagaimana telah diidentifikasi dalam masalah dan diagnosis. 

Rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang sesuai 

dengan masalah dan diagnosis klien, juga benar dalam 

pelaksanaannya. Disamping melakukan evaluasi terhadap hasil 
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asuhan yang telah diberikan, bidan juga dapat melakukan evaluasi 

terhadap proses asuhan yang telah diberikan. Dengan harapan, 

hasil evaluasi proses sama dengan hasil evaluasi secara 

keseluruhan (Soepardan Suryani, 2007). 

C. Pendokumentasian SOAP 

1. Pengertian SOAP 

SOAP adalah catatan yang tertulis secara singkat, lengkap dan 

bermanfaat bagi bidan atau pemberian asuhan yang lain mulai 

dari data subjektif, objektif, assessment atau planning (Mufdlilah, 

2009). 

2. Tujuan Catatan SOAP 

a. Menciptakan catatan permanen tentang asuhan yang diberikan. 

b. Memungkinkan berbagai informasi antara pemberian asuhan. 

c. Memfasilitasi asuhan yang berkesinambungan. 

d. Memungkinkan pengevaluasian dari asuhhan yang diberikan. 

e. Memberikan data untuk catatan nasional, riset dan statistic, 

mortalitas dan morbiditas. 

f. Meningkatkan pemberian asuhan yang lebih aman dan bermutu 

tinggi kepada pasien (Varney, 2016). 

3. Manfaat catatan SOAP 

a. Pendokumentasian metode SOAP merupakan kemajuan 

informasi yang sistematis yang mengorganisir pertemuan data 

kesimpulan bidan menjadi rencana asuhan. 
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b. Metode ini merupakan penyaringan intisari dari proses 

pelaksanaan kebidanan untuk tujuan penyediaan dan 

pendokumentasian asuhan. 

c. Merupakan urutan-urutan dalam mengorganisir pikiran bidan 

dan pemberian asuhan yang menyeluruh (Varney, 2016). 

4. Tahap-tahap Manajemen SOAP menurut Muslihatun, dkk. (2009): 

a. Subjektif (S)  

Informasi atau data yang diperoleh dari apa yang dikatakan 

oleh klien. 

b. Objektif (O) 

Data yang diperoleh dari apa yang dilihat dan dirasakan oleh 

bidan saat melakukan pemeriksaan dari hasil laboratorium. 

c. Assessment (A) 

Kesimpulan yang dibuat untuk mengambil suatu diagnosa 

berdasarkan data subjektif dan data objektif. 

d. Planning (P) 

Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai dengan 

kesimpulan. 
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BAB III 

METODE LAPORAN KASUS 

 

A. Jenis Laporan 

Laporan kasus Asuhan Kebidanan Komprehensif pada Ny. I 

di Puskesmas Mekar menggunakan pendekatan kualitatif. 

Pendekatan  kualitatif adalah Pendekatan yang menggunakan latar 

alamiah dengan maksud untuk memahami fenomena tentang apa 

yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik (utuh), dengan 

mendeskripsikan data dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam 

pendekatan kualitatif data yang dikumpulkan bukan berupa angka-

angka melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, 

catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, gambar (foto) 

dan dokumen resmi lainnya (Nawawi, 2005). 

B. Lokasi Dan Waktu 

Studi kasus dilakukan di puskesmas mekar kota kendari. 

Waktu penyusunan di mulai sejak pertama kali kontak dengan 

pasien trimester III tanggal: 

1. 06 Februari 2020 kunjungan pertama ibu hamil. Di kampus 

Poltekkes Kemenkes Kendari. 

2. 24 Februari 2020 kunjungan kedua ibu hamil. Di Puskesmas 

Mekar 07 Maret 2020 ibu melahirkan. Di Puskesmas Mekar. 



116 
 

 
 

3.   08 Maret 2020 KN 1 dan KF 1 (6 jam). Di Puskesmas Mekar 11 

Maret  2020 KN 2 dan KF 2, Di rumah pasien. Jalan Budi 

Utomo THR 

C. Subjek Laporan Kasus 

Subjek merupakan orang yang di jadikan sebagai responden 

untukmengambil kasus (Notoatmodjo, 2012). Subjek yang di ambil 

untuk penyusunan Laporan Tugas Akhir (LTA) ini adalah Ny."I" 

umur 31 tahun, GII PI A0 hamil 36 minggu 1 hari yang 

kesehariannya sebagai ibu rumah tangga dan memiliki 1 anak 

perempuan yang berumur ±4  tahun serta lokasi rumah subjek di 

Jl.Budi Utomo THR Kota Kendari. Subjek yang bersangkutan dalam 

keadaan sehat jasmani dan rohani juga bersifat terbuka kepada 

semua orang sehingga sangat mudah dalam pengkajian data 

laporan kasus ini. 

D. Instrumen Laporan Kasus 

Instrument yang digunakan dalam laporan tugas akhir ini 

dengan menggunakan format pengkaj ian, buku KIA/KMS, 

Timbangan, tensi meter, stetoscope, lenec, termonanometer, 

dengan menggunakan manajemen varney dan data perkembangan 

kebidanan (SOAP). 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara dilakukan langsung kepada ibu dan suami ibu, pada 

kunjungan pertama kehamilan sebagai pengkajian data awal 

meliputibiodata, keluhan ibu, riwayat kesehatan ibu dan 

keluarga, riwayat haid, riwayat keluarga berencana, pola 

kebiasaan sehari-hari, serta riwayat sosial. Wawancara 

dilakukan pada bidan mengenai kunjungan yang dilakukan ibu 

hamil. 

2. Observasi 

Observasi dilakukan pada setiap kunjungan dalam bentuk 

pemeriksaan kepada ibu hamil melalui inspeksi, palpasi, 

auskultasi, maupun perkusi serta pada kunjungan pertama 

kehamilan didukung dengan adanya pemeriksaan penunjang 

yaitu pemeriksaan kadar Hb dalam darah. Observasi juga 

dilakukan pada kunjungan kedua sampai masa nifas pasien. 

3. Dokumentasi 

Mendukung hasil pengamatan yang maksimal, maka digunakan 

dokumentasi pendukung. Dokumentasi merupakan catatan 

perstiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi pendukung ini berupa 

data yang diperoleh dari buku KIA. 
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F. Trianggulasi Data 

Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar dari data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

tersebut. 

Dalam penelitian ini yang digunakan penulis adalah 

trianggulasi melalui sumber. Trianggulasi melalui sumber artinya 

membandingkan hasil dari wawancara dengan hasil 

pengamatan, membandingkan apa yang dikatakan orang atau 

informan tentang situasi penelitian dengan hasil perpanjangan 

keikutsertaan serta yang dilakukan oleh peneliti, 

membandingkan data dari perspektif yang berbeda yaitu antara 

warga masyarakat biasa, tokoh masyarakat, orang pemerintah 

atau bukan, dan tidak lupa untuk membandingkan hasil 

wawancara dengan isi dokumen/arsip serta pelaksanaannya, 

Adapun yang dimaksud trianggulasi yaitu verifikasi dari 

penemuan dengan menggunakan berbagai sumber informasi 

dan berbagai metode pengumpulan data, sedangkan trianggulasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Trianggulasi sumber data 

Maksudnya membandingkan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu 
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dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat 

dilakukan dengan cara : 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum 

dengan apa yang dikatakannya secara pribadi. 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang yang sepanjang waktu. 

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dari 

berbagai pendapat dan pandangan orang lain, 

perbandingan ini akan memperjelas perselisihan atas latar 

belakang alasan-alasan terjadinya perbedaan pendapat 

maupun pandangan orang. 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu 

dokumen yang berkaitan. 

2. Trianggulasi pengamat 

Trianggulasi pengamat adalah adanya pengamat diluar 

peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data yang 

menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, 

hasil wawancara, hasil observasi atau wawancara lebih dari 

satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang 
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berbeda. Dalam hal ini dilakukan oleh dosen pembimbing 

studi kasus yang melakukan hal tersebut. Sebagai pengamat 

(expert judgement) yang memberikan masukan terhadap hasil 

pengumpulan data. 
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BAB IV 

TINJAUAN KASUS 

 

A.  Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan 

       a. Kunjungan Pertama (Usia kehamilan 36 minggu +3 hari) 

Tanggal Kunjungan  : 06-02-2020, pukul 13:00 Wita 

Nama Pengkaji          : Nur Melati 

LANGKAH I. IDENTIFIKASI DATA DASAR 

A. Identitas Istri / Suami 

Nama   : Ny.’’I’’ / Tn.’’A’’  

Umur   : 31 Tahun/ 24 Tahun 

Suku   : Muna / Tolaki 

Agama   : Islam / Islam 

Pendidikan   : SMA / SMA 

Pekerjaan   : IRT /Wiraswasta 

Alamat   : JL.Budi utomo 

Lama menikah     : ± 2 Tahun 

Jumlah perkawinan : Ke-2 

B. Data Biologis/Fisiologis 

1. Alasan kunjungan    : Ibu mengatakan ingin memeriksakan 

kehamilannya. 

2. Keluhan utama        : Ibu mengatakan tidak ada keluhan. 
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3. Riwayat obstetri 

a. Riwayat kehamilan sekarang 

1. Ibu mengatakan kehamilan sekarang adalah kehamilan 

yang kedua, dan tidak pernah mengalami keguguran. 

2. Ibu mengatakan Hari Pertama Haid Terakhir pada tanggal 

27/05/2019. 

3. Ibu mengatakan gerakan janin mulai dirasakan sejak umur 

kehamilan 5 bulan, sampai sekarang, paling sering pada 

sisi kanan perut ibu. 

4. Keluhan saat hamil mudah, ibu mengatakan tidak 

mempunyai keluhan. 

5. Ibu mengatakan rajin memeriksakan kehamilannya sejak 

umur kehamilan 2 bulan diklinik, posyandu dan 

puskesmas. 

6. Ibu mengatakan sudah pernah suntik TT sebanyak 2 kali 

pada tanggal 25/11/2020 dengan usia kehamilan 26 

minggu, dan pada tanggal 23/12/2020, dengan usia 

kehamilan 30 minggu. 

7. Ibu mengatakan hanya mengonsumsi obat-obatan yang di 

berikan bidan yaitu Fe 1x1 dengan dosis 27 mg/hari, 

Kalsium Lactat 2x1 dengan dosis 500 gram/hari. 

8. Ibu mengatakan tidak pernah mengalami nyeri perut dan 

perdarahan pervaginam selama hamil. 
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b). Riwayat haid 

a. Menarche  :14 tahun. 

b. Siklus  :28-30 hari. 

c. Lamanya  :7 hari. 

d. Banyaknya :2-3 kali ganti pembalut/hari. 

e. Keluhan  :Tidak ada. 

c). Riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu. 

Hamil 

ke - 

Tahun 

Partus 

Usia 

Kehamil

an 

Jenis 

Partus 

Penolo

ng 

Pen

yulit 

Bayi Nifas 

J

K 

B

B 

P

B 
ASI 

Pen

yulit 

1 2015 Aterm Normal Bidan - ♀ - - + - 

2 2020 Kehamilan sekarang  

 

4. Riwayat ginekologi 

Ibu mengatakan tidak ada riwayat operasi, penyakit neoplasma 

(tumor), PMS, Maupun infertilitas. 

5. Riwayat KB 

Ibu mengatakan pernah menggunakan kontrasepsi suntik 3 

bulan selama ± 4 Tahun dan alasan ibu berhenti menggunakan 

suntik 3 bulan tersebut ingin hamil lagi. 

6. Riwayat Kesehatan (Penyakit menular dan keturunan) 

a. Riwayat kesehatan yang sekarang 
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Ibu mengatakan  tidak ada riwayat penyakit menurun seperti 

hipertensi, jantung, diabetes melitus, dan tidak ada penyakit 

menular yang diderita seperti TBC, HIV/AIDS dan Hepatitis B. 

b. Riwayat kesehatan yang lalu 

 Ibu mengatakan  tidak ada riwayat penyakit menurun seperti 

hipertensi, jantung, diabetes melitus, dan tidak ada penyakit 

menular yang diderita seperti TBC, HIV/AIDS dan hepatitis B. 

c. Riwayat kesehatan keluarga 

Ibu mengatakan  tidak ada riwayat penyakit menurun seperti 

hipertensi, jantung, diabetes melitus, dan tidak ada penyakit 

menular yang diderita seperti TBC, HIV/AIDS, hepatitis B, dan 

tidak ada riwayat keturunan kembar. 

7. Pola nutrisi 

a.Kebiasaan Sebelum hamil 

1). Frekuensi makan  : 3 kali sehari. 

2). Banyaknya          : 1-2 piring. 

3). Jenis makanan   : Nasi, sayur, ikan, dan telur. 

4). Makanan pantangan: Tidak ada 

5). Frekuensi minum  : 7-8 gelas/hari. 

6). Jenis minuman         : Air putih. 

a. Kebiasaan Selama hamil  

1). Frekuensi makan  : 3 kali sehari. 

2). Banyaknya          : 1-2 piring. 
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3). Jenis makanan   : Nasi, sayur, ikan, telur, susu, 

kadang buah. 

4). Makanan pantangan  : Tidak ada. 

5). Frekuensi minum   : 7-8 gelas/hari. 

6). Jenis minuman          : Air putih. 

8. Pola eliminasi 

a. Kebiasaan Sebelum hamil   

1). BAK 

(a) Frekuensi  : 3-4 kali /hari.  

(b) Warna   : Jernih kuning. 

(c) Bau   : Khas amoniak. 

(d) Masalah   : Tidak ada masalah. 

2). BAB 

(a) Frekuensi   : 1-2 kali sehari. 

 (b) Konsistensi   : Lunak. 

 (c) Masalah    : Tidak ada masalah. 

b. Kebiasaan Selama hamil 

1. BAK 

a) Frekuensi   : 5-6 kali /hari.  

b) Warna   : Jernih kuning. 

c) Bau   : Khas amoniak. 

d) Masalah   : Tidak ada masalah. 
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2. BAB 

a) Frekuensi : 1-2 kali /hari. 

b) Konsistensi : Lunak. 

c) Masalah  : Tidak ada masalah. 

9. Pola istirahat/Tidur 

1. Sebelum hamil 

- Tidur siang : ± 2 jam (pukul 13.00 – 15.00 WITA). 

- Tidur malam : ± 8 jam (pukul 22.00 – 06.00 WITA). 

- Masalah  : Tidak ada masalah. 

2. Selama hamil 

Ibu mengatakan tidak ada perubahan pola istirahat/tidur 

selama hamil. 

10. Personal hygiene 

1. Sebelum hamil 

a. Ibu keramas 3x sehari menggunakan shampoo. 

b. Ibu mandi 2x sehari, dengan menggunakan sabun mandi. 

c. Ibu menggosok gigi setiap kali mandi dan sebelum tidur 

menggunakan pasta gigi. 

d. Ibu memotong kuku tiap kali kuku panjang. 

e. Pakaian diganti tiap kali kotor dan pakaian dalam diganti 

setiap kali setelah BAB dan BAK. 

2. Selama hamil 

Ibu mengatakan tidak ada perubahan selama hamil. 
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11. Kebiasaan sehari-hari 

Ibu mengatakan tidak mempunyai kebiasaa merokok, minum, 

alkohol, obat-obatan, dan jamu. 

C. Pengetahuan Ibu Hamil 

1. Ibu mengetahui pentingnya menjaga kebersihan diri dan 

kebutuhannya saat hamil. 

2. Ibu mengerti pentingnya memeriksakan kehamilan pada bidan 

/dokter. 

3. Ibu dan suami mulai mempersiapkan tempat pada saat 

persalinan. 

D. Data Sosial 

1. Dukungan Suami : Selalu menemani ibu untuk memeriksakan 

kehamilan di klinik, posyandu dan puskesmas. 

2. Dukungan keluarga : Mengunjungi ibu dan mendoakan 

keselamatan ibu dan bayi. 

3. Ibu mengatakan biaya persalinan ditanggung oleh BPJS. 

E. Pemeriksaan Fisik 

Pemeriksaan umum 

1. Keadaan umum ibu baik. 

2. Kesadaran   : Composmentis 

3. Berat Badan  :  

a) Sebelum hamil  : 62 kg 

b) Setelah hamil    : 70 kg 
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4. Tinggi badan         :160 cm 

5. Tanda-tanda vital 

    Tekanan darah : 110/70 mmHg 

    Nadi   : 80 x/menit 

    Suhu   : 36,5oC 

    Pernapasan  : 18 x/menit 

 LILA                    : 27,5 cm 

F. Pemeriksaan khusus 

1. Kepala 

Rambut hitam dan lurus, tidak rontok, tidak ada ketombe, tidak 

ada benjolan. 

2. Wajah 

Ekspresi tenang,tidak pucat, tidak ada cloasma gravidarum, 

dan tidak ada oedema. 

3. Mata 

Simetris kiri dan kanan, konjungtiva tidak pucat, sclera tidak 

ikterus, penglihatan baik. 

4. Hidung 

Lubang hidung simetris kiri dan kanan, tidak ada secret, tidak 

ada polip, tidak ada epitaksis. 

5. Mulut 

Bibir lembab, tidak ada sariawan, tidak ada gigi tanggal dan 

caries. 
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6. Telinga 

Simetris kiri dan kanan, daun telingan terbentuk sempurna, 

tidak ada pengeluaran secret, pendengaran normal. 

7. Leher 

Tidak ada pembesaran kelenjar tyroid dan pelebaran vena 

jugularis. 

8. Payudara 

Simetris kiri dan kanan, putting susu menonjol, tidak ada 

benjolan, hiperpigmentasi areola mammae, belum ada 

pengeluaran colostrum. 

9. Abdomen 

a. Inspeksi : 

1) Tampak linea nigra dan striae albicans. 

 2) Pembesaran perut sesuai umur kehamilan. 

 3) Tidak ada luka bekas operasi. 

                   b.  Palpasi : 

1) Tonus otot perut tidak tegang/Longgar. 

c. Pemeriksaan Leopold 

1). Leopold I  

Hasil :TFU 3 jari di bawah prossesus xhyphoiddeus, (31 

cm) fundus teraba lunak dan tidak melenting yaitu bokong. 
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2). Leopold II  

Hasil :Pada sisi perut sebela kiri teraba keras, datar 

seperti papan dan memanjang pada bagian kiri perut ibu 

yaitu punggung kiri dan bagian kanan perut ibu teraba 

bagian-bagian kecil janin. 

3). Leopold III  

Hasil :Teraba keras, bulat dan melenting di bagian bawah 

perut ibu (kepala). 

4). Leopold IV  

Hasil :Bagian terendah janin (kepala), belum masuk Pintu 

Atas Panggul saat dilakukan pemeriksaan jari-jari tangan 

masih saling bertemu yaitu (konvergen). 

Lingkar perut : 102 cm 

- Auskultasi 

1). DJJ : Terdengar jelas, kuat dan teratur pada sisi    

kuadran kiri perut ibu. Menggunakan lenec. 

2). Frekuensi : 140x/menit 

e.   Genitalia dan anus 

Tidak dilakukan pemeriksaan, tetapi dengan adanya 

anamnesa ibu mengatakan tidak mengalami keputihan, 

dan selalu menjaga kebersihan. 
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f. Ekstremitas 

1). Ekstremitas atas 

Simetris kiri dan kanan, warna kuku tangan merah 

muda, bersih dan tidak ada oedema. 

2). Ekstremitas bawah 

Simetris kiri dan kanan, warna kuku kaki merah muda, 

bersih dan tidak ada oedema, tidak ada varises. 

g. Data penunjang 

Pemeriksaan Darah : Hb 11 gr/dl. 

10.  Genetalia luar 

Tidak dilakukan pemeriksaan, tetapi dengan hasil anamnesa 

ibu mengatakan tidak mengalami keputihan. 

 

LANGKAH II. IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL 

GII PI A0, umur kehamilan 36 minggu + 3 hari, janin tunggal, janin hidup, 

intrauterin, punggung kiri, presentase kepala, kepala belum masuk 

PAP, keadaan umum ibu dan janin baik.  

1. GII PI A0 

Data dasar 

DS : Ibu mengatakan kehamilan sekarang adalah kehamilan yang 

kedua, dan tidak pernah keguguran. 

DO :  Tonus otot perut tidak tegang/longgar dan tampak linea nigra, 

dan striae albicans. 



132 
 

 
 

Analisis dan Interpretasi 

Tonus otot perut tidak tegang, karena perut ibu pernah mengalami 

peregangan sebelumnya. Linea nigra timbul sebagai akibat 

peningkatan MSH (Meelanophore Stimulating Hormone). 

(Sarwono, 2014). 

2. Umur kehamilan 36 minggu + 3 hari 

Data dasar 

DS : Ibu mengatakan HPHT : 27/05/2019 

DO : Tanggal kunjungan      : 06/02/2020 

Tp  : 05/03/2020 

Leopold I : 3 jari di bawah prossesus xhyphoiddeus 

Leopold II : Punggung kiri 

Leopold III : Presentase kepala 

Leopold IV : Belum masuk pintu atas panggul 

Pembesaran perut sesuai umur kehamilan. 

Perhitungan : 

HPHT :      27-05-2019 = 4 hari 

06-2019 = 4 minggu 2 hari 

07-2019 = 4 minggu 3 hari 

08-2019 = 4 minggu 3 hari 

09-2019 = 4 minggu 2 hari 

10-2019 = 4 minggu 3 hari 

11-2019 = 4 minggu 2 hari 
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12-2019 = 4 minggu 3 hari 

01-2020 = 4 minggu 3 hari 

Tangga kunjunga  06-02-2020 = 6 hari 

= 32 minggu 31 hari 

= 32 minggu 4 minggu 3 hari 

= 36 minggu + 3 hari. 

     Maka masa gestasi ibu adalah  = 36 minggu + 3 hari  

(Ilmu kebidanan, 2012). 

3. Janin tunggal 

Data dasar 

DS : Pergerakan janin hanya pada salah satu sisi perut ibu. 

DO : -  Pembesaran perut sesuai umur kehamilan. 

- Pada palpasi abdomen teraba dua bagian besar janin yaitu 

kepala dan bokong. 

- DJJ kuat dan jelas pada kuadran kiri bawah perut ibu, hanya 

pada satu sisi. 

-  

Analisis dan Interpretasi 

Pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan, saat palpasi 

teraba satu punggung, satu kepala, dan bagian kecil janin, DJJ 

terdengar dominan hanya pada satu sisi dan ibu  merasakan 

pergerakan janin selalu hanya pada satu sisi menandakan janin 

tunggal. (Winkjosastro, hanifa. 2010). 
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4. Janin hidup 

Data dasar 

DS : Ibu mengatakan merasakan pergerakan janin sudah di rasakan 

sejak usia kehamilan 20 minggu sampai sekarang. 

DO : DJJ (+) terdengar jelas, kuat dan teratur, frekuensi 140x/menit. 

Analisis dan Interpretasi 

Adanya pergerakan janin yang dirasakan dan DJJ terdengar jelas, 

kuat dan teratur dengan frekuensi dalam batas normal, hal ini 

menandakan janin hidup (prof.dr. Abdul Bari Saifuddin, ilmu 

kebidanan, 2014). 

5. Intrauterine 

Data dasar 

DS : - Ibu mengatakan janinnya bergerak sejak umur kehamilan 20 

minggu dan sering bergerak pada sisi kanan perut ibu. 

- Ibu mengatakan selama hamil tidak pernah pendarahan dan 

tidak ada nyeri tekan pada saat dilakukan pemeriksaan 

abdomen. 

DO : - Pada saat palpasi abdomen tidak ada nyeri tekan, pembesaran 

sesuai umur kehamilan pada pemeriksaan jelas, teraba 

bagian-bagian janin. 

Analisis dan Interpretasi 

Kehamilan intrauterine sejak hamil muda dapat dipastikan, yaitu 

perkembangan rahim sesuai umur kehamilan, janin teraba 
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intrauterine, tidak pernah merasa nyeri hebat pada perut dan pada 

saat palpasi tidak ada nyeri tekan. (Manuaba, 2010). 

6. Punggung kiri 

Data dasar 

DS : Ibu mengatakan merasakan gerakan janin kuat pada bagian 

kanan bawah perut ibu. 

DO : Pada palpasi Leopold II di sisi kiri perut ibu teraba datar 

panjang seperti papan dan bagian yang terdengat DJJ 

menandakan letak punggung. 

Analisis dan Interpretasi 

Pada pemeriksaan Leopold II teraba bagian yang keras, datar, dan 

memanjang seperti papan di sebelah kiri perut ibu yang 

menandakan punggu kiri dan sebelah kanan ibu teraba bagian 

terkecil janin (Winkjosastro, 2015). 

7. Presentase kepala 

DS : - 

DO : - Pada palpasi Leopold I (31 cm), teraba bagian lunak dan 

tidak melenting menandakan bokong bokong berada di 

bagian fundus. 

- Pada palpasi Leopold III teraba bagian terendah janin yaitu 

kepala. 
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Analisis dan Interpretasi 

Saat Leopold I fundus uteri teraba lunak, tidak bulat dan melenting 

menunjukan bahwa itu bokong dan pada saat Leopold III teraba 

keras, bulat dan melenting menunjukan itu kepala dan menjadi 

indikator diagnosa presentasi kepala (Obstetrik dan 

ginekologi,2007). 

8. Bagian terendah janin belum masuk PAP 

Data dasar 

DS : - 

DO : Pada pemeriksaan Leopold IV Jari-jari tangan masih saling 

bertemu (Konvergen) menandakan kepala belum masuk pintu atas 

panggul (Obstetrik dan ginekologi, 2007). 

9. Keadaan ibu baik  

Data dasar  

DS : - Ibu mengatakan tidak pernah menderita penyakit menular 

dan penyakit keturunan. 

- Ibu mengatakan tidak ada keluhan pada kehamilan 

sekarang. 

DO : - Keadaan umum ibu baik. 

- Kesadaran : composmentis. 

- TTV dalam batas normal : 

TD : 110/70 mmHg 

N   : 80x/menit 
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S   : 36,50c 

P   : 18x/menit 

- Wajah dan konjungtiva tidak pucat dan tidak ada oedema 

pada wajah. 

- Tidak ada kelainan pada pemeriksaan fisik. 

Analisis dan Interpretasi 

Tanda-tanda vital dalam batas normal, tidak ada oedema pada 

wajah, konjungtiva tidak anemis, sclera tidak iktrus, ibu dapat 

berkomunikasi dengan baik, menandakan keadaan umum ibu baik 

(Sarwono, 2014). 

10. Keadaan umum janin baik 

Data dasar 

DS : Ibu mengatakan sering merasakan gerakan janin sejak usia 

kehamilan 20 minggu sampai sekarang. 

DO : DJJ (+), 140x/menit dan palpasi Leopold I, II, III, IV tidak di 

temukan adanya  kelainan. 

Analisis dan Interpretasi 

Dengan dirasakan gerakan janin yang kuat terdengar DJJ (+) 

terdengar jelas, kuat dan teratur dengan frekuensi 120-160x/menit 

menandakan keadaan janin baik (ilmu kebidanan, 2012). 

 

LANGKAH III. IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH POTENSIAL 

Tidak ada data yang mendukung terjadinya masalah potensial. 
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LANGKAHIV. EVALUASI PERLUNYA TINDAKAN 

SEGERA/KOLABORASI 

Tidak ada data yang mendukung untuk dilakukan tindakan 

segera/kolaborasi. 

 

LANGKAH V. RENCANA ASUHAN 

A. Tujuan : 

1. Keadaan umun ibu dan janin baik. 

2. Kehamilan ibu berlangsung normal. 

3. Mendeteksi tanda dan komplikasi kehamilan. 

B.Kriteria keberhasilan : 

1.  TTV ibu dalam batas normal dan keadaan umum janin baik. 

2. Respon ibu dengan kehamilannya baik,tidak ada tanda-tanda 

komplikasi. 

3.  Tidak terjadi komplikasi dalam kehamilan. 

C. Rencana 

Tanggal 06-02-2020     Jam 13:30 Wita 

1. Jelaskan pada ibu tindakan yang akan dilakukan dan hasil 

pemeriksaan. 

Rasional : Agar ibu mengetahui perkembangan janinnya  di 

setiap tindakan yang akan di lakukan. 

2. Anjurkan ibu mengkonsumsi makanan yang bergizi dan 

seimbang terutama yang mengandung zat besi, 
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Rasional : untuk mencukupi kebutuhan gizi ibu hamil, tumbuh 

kembang janin dan mencegah terjadinya anemia berkelanjutan. 

3. Jelaskan kepada ibu tanda bahaya kehamilan.  

Rasional : Agar ibu mengetahui tanda bahaya kehamilan dan 

segera kebidan/dokter jika terjadi salah satu tanda bahaya. 

4. Anjurkan ibu untuk mengosongkan kandung kemih saat ada 

dorongan ingin BAK. 

Rasional : Dengan mengosongkan kandung kemih akan 

mengurangi ketidaknyamanan pada ibu. 

 5. Berikan Health Education pada ibu tentang pentingnya : 

a. Tanda-tanda persalinan.  

Rasional : Agar Ibu mengetahui kondisinya jika akan 

melahirkan. 

b. Bersalin difasilitas kesehatan pada bidan atau dokter.  

Rasional : Bila dalam proses persalinan terjadi 

komplikasi/penyulit persalinan, dapat segera di tangani 

dengan cepat dan tepat. 

c. Persiapan persalinan (pakaian ibu dan bayi, suami, uang, 

kendaraan, dan pendonor darah). 

d. Minum obat yang diberikan Bidan/Dokter secara teratur dan 

sesuai dosis yang di anjurkan. 
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Rasional : 

(1) Tablet Fe/SF : Untuk meningkatkan sel darah merah 

(Hb), untuk mencegah anemia dan perdarahan 

persalinan. 

(2)  Kalsium Laktat : Untuk pembentukan tulang dan gigi. 

 6. Anjurkan ibu untuk melaksanakan senam hamil atau olahraga 

ringan seperti 

duduk posisi berbaring miring, dan berjalan kaki dipagi hari 

minimal 30 menit. 

Rasional : Untuk merelaksasi otot-otot panggul menjelang 

persalinan. 

7. Anjurkan ibu melakukan perawatan payudara. 

Rasional : Agar ibu dapat melakukan perawatan payudara secara 

mandiri. 

8. Anjurkan pada ibu untuk istrahat yang cukup 

Rasional : Untuk memulihkan tenaga ibu sehingga tidak timbul 

kelelahan yang berlebihan. 

9. Anjurkan pada ibu memeriksakan kehamilannya secara teratur jika 

belum melahirkan. 

Rasional : Agar dapat mengetahui perkembangan kehamilan ibu 

dan keadaan janin. 

10. Lakukan pendokumentasian 

Rasional : Sebagai bukti tindakan yang  akan dilakukan. 
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LANGKAH VI. IMPLEMENTASI 

Tanggal 06-02-2020     Jam 13:40 Wita 

1. Memberitahu hasil pemeriksaan 

Hasil : Tanda-tanda vital dalam batas normal : 

- Tekanan darah : 110/70 mmHg 

- Nadi         : 80X/menit 

- Suhu         : 36,50c 

- Pernapasan      : 18x/menit 

2. Menganjurkan ibu mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang 

misalnya karbohidrat (nasi, roti, ubi, jagung), protein (ikan, tempe, 

telur). Sayur-sayuran (bayam, kangkung), buah-buahan (jeruk, 

pepaya). 

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia mengonsumsi makanan yang 

bergizi terutama yang mengandung zat bezi, seperti sayur hijau. 

3. Menjelaskan pada ibu tanda bahaya kehamilan  

a. Pendarahan dari jalan lahir. 

b. Sakit kepala yang hebat. 

c. Penglihatan kabur. 

d. Hipertensi. 

e. Oedema. 

f. Nyeri epigastrium. 

g. Penurunan gerak janin. 

h. Keluar air-air dan jalan lahir (ketuban pecah dini). 
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i. Mual munta yang berlebihan. 

j. Pucat, lemah, letih, lesu, dan kejang-kejang. 

Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang di berikan bidan. 

4. Menganjurkan ibu untuk mengosongkan kandung kemih saat ada 

dorongan ingin BAK. 

Hasil : Ibu bersedia mengikuti anjuran yang diberikan. 

5. Memberikan Health Education pada ibu tentang pentingnya : 

a.Tanda-tanda persalinan, yaitu rasa sakit/mules di perut ibu 

menjalar ke perut bagian bawah sampai ke punggung bagian 

belakang, kontraksi teratur, interval makin pendek, dan 

kekuatan makin besar. Adanya pengeluaran pervaginam yaitu 

lendir bercampur darah, kadang dijumpai pengeluaran air 

ketuban yang terjadi secara spontan.  

a. Bersalin difasilitas kesehatan pada bidan atau dokter. 

b. Persiapan persalinan (pakaian ibu dan bayi, suami, uang, 

kendaraan, dan pendonor darah). 

c. Minum obat yang diberikan Bidan/Dokter secara teratur dan 

sesuai dosis yang di anjurkan. 

6. Menganjurkan ibu untuk melaksanakan senam hamil atau 

olahraga ringan seperti duduk posisi berbaring miring, dan 

berjalan kaki dipagi hari minimal 30 menit 

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukan senam hamil dan 

olahraga ringan seperti berjalan kaki dipagi hari minimal 30 menit 
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7. Menganjurkan ibu melakukan perawatan payudara, untuk 

menjaga kebersihan payudara terutama kebersihan putting susu, 

dan mempersiapkan mental ibu untuk menyusui. 

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukan perawatan payudara. 

8. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup 

Hasil : Ibu akan melaksanakan anjuran bidan untuk beristirahat 

yang cukup. 

9. Menganjurkan pada ibu memeriksakan kehamilannya secara 

teratur jika belum melahirkan 

Hasil : Ibu bersedia memeriksakan kehamilannya. 

10. Melakukan pendokumentasian  

Hasil : Telah dilakukan pendokumentasian. 

 

LANGKAH VII. EVALUASI 

Tanggal 06-02-2020      Jam 13:50 Wita 

1. Ibu mengetahui hasil pemeriksaan yaitu keadaan umum ibu dan 

janin baik. 

2. Ibu mengerti dan bersedia mengonsumsi makanan yang bergizi 

terutama yang mengandung zat besi, seperti sayur hijau. 

3. Ibu mengetahui tanda bahaya kehamilan dan akan segera 

memeriksakan diri jika mengalami tanda bahaya. 

4. Ibu bersedia mengikuti anjuran yang di berikan  

5. Ibu bersedia mengikuti anjuran yang diberikan. 
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6. Ibu mengerti dan bersedia melakukan senam hamil dan olahraga 

ringan seperti berjalan kaki dipagi hari minimal 30 menit. 

7. Ibu mengerti dan bersedia melakukan perawatan payudara 

8. Ibu akan melaksanakan anjuran bidan untuk beristirahat yang 

cukup 

9. Ibu bersedia memeriksakan kehamilannya 

10. Telah dilakukan pendokumentasian. 

 

b. Kunjungan Kedua (Usia Kehamilan 39 minggu) 

Tanggal 24 februari 2020     pukul 10:00 wita. 

DATA SUBJEKTIF(S) 

1. Ibu mengtakan ini kehamilan kedua dan tidak pernah keguguran  

2. HPHT : 27/05/2019 

3. Ibu mengatakan keluhan yang dirasakan keluhan yang dirasakan 

yaitu sering kencing dengan frekuensi 7-8 kali sehari. 

4. Ibu mengatakan, merasakan gerakan janin mulai di rasakan sejak 

usia kehamilan 20 minggu. 

5. Ibu mengatakan, tidak mempunyi riwayat penyakit keturunan, 

penyakit menular dan riwayat penyakit dalam keluarga. 

DATA OBJEKTIF(O) 

1. Keadaan umum ibu baik. 

2. Kesadaran Composmentis. 



145 
 

 
 

3. Tanggal 06-02-2020  

a. Berat Badan kunjungan 1 : 70 Kg. 

4. Tanggal24-02-2020 

a. Berat Badan kunjungan 2  : 72 Kg. 

5. Tinggi Badan    : 160 cm 

6. LILA     : 27,5 cm 

7. Tanda-tanda Vital  

Tekanan darah    : 110/70 mmHg. 

Nadi      : 80 x/menit. 

Suhu       : 36,5oC. 

Pernapasan     : 18 x/menit. 

8. Tidak ada kelainan pada pemeriksaan fisik. 

9. Palpasi Abdomen 

Leopold I    : TFU setinggi prossesus xhyphoiddeus, fundus teraba 

lunak dan tidak melenting yaitu bokong. 

Leopold II  : Pada sisi perut sebela kiri teraba keras,datar seperti 

papan dan memanjang pada bagian kiri perut ibu 

yaitu punggung kari dan bagian kanan perut ibu 

teraba bagian-bagian kecil janin. 

Leopold III : Teraba keras, bulat dan melenting di bagian bawah 

perut ibu (kepala). 
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Leopold IV  : Bagian terendah janin (kepala), belum masuk Pintu 

Atas Panggul saat dilakukan pemeriksaan jari-jari 

tangan masih saling bertemu yaitu (konvergen). 

    DJJ      :  Terdengar jelas, kuat dan teratur pada sisi kuadran kiri 

perut ibu. Menggunakan lenec. 

ASSESMENT 

GII PI A0, Umur kehamilan 39 minggu, intrauteri, janin tunggal, janin 

hidup, punggung kiri, presentasi kepala, kepala belum masuk PAP, 

keadaan ibu dan janin baik. Masalah nyeri punggung belakang. 

PLANNING 

Tanggal 24 februari 2020     pukul 10.10 wita. 

1. Menjelaskan tindakan yang akan dilakukan dan memberitahukan 

hasil pemeriksaan.  

Hasil :  

a. Tanda-tanda Vital dalam batas normal: 

Tekanan darah  : 110/70 mmHg. 

Nadi     : 80 x/menit. 

Suhu    : 36,5oC. 

Pernapasan   : 18 x/menit. 

LILA   :  27,5 cm 

b. Tidak ditemukan kelainan pada pemeriksaan fisik. 

2. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu bahwa keadaannya dan 

janinnya normal. 
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3. Menjelaskan pada ibu bahwa keluhan sering kencing yang 

dirasakan adalah keadaan pada ibu hamil yang normal, karena 

semakin bertambah usia kehamilan, semakin besar pula janin, 

sehingga lebih menekan kandung kencing yang mengakibatkan ibu 

sering buang air kecil. 

Hasil : Ibu mengerti tentang masalah yang dialami ibu saat hamil. 

4. Menganjurkan ibu agar tetap memenuhi kebutuhan cairannya 

minum 8 gelas setiap harinya, dan mengurangi konsumsi cairan 

pada malam hari agar tidak mengganggu pada saat istirahat tidur 

malam. 

Hasil : Ibu bersedia mengikuti anjuran yang di berikan. 

5. Memberikan Health Education pada ibu tentan pentingnya: 

a. Rajin berolahraga/jalan-jalan pagi. 

b. Mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang misalnya 

karbohidrat (Nasi, roti, ubi, jagung), protein (Ikan, tempe, telur), 

sayur-sayuran (Bayam, kangkung). 

c. Istrirahat yang cukup. 

d. Isi stiker P4K yaitu penolong persalinan, tempat persalinan, 

pendamping persalinan, transportasi yang akan digunakan, dan 

calon pendonor darah. 

c. Menganjurkan ibu untuk banyak istirahat dan berolahraga ringan 

seperti berjalan kaki dipagi hari minimal 30 menit. 

      Hasil : Ibu telah melakukan anjuran bidan. 
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6. Mengenalkan pada ibu tanda-tanda persalinan. 

a. Terasa nyeri diselangkangan 

b. Sakit pada panggul dan tulang belakang 

c. Kontraksi 

d. Keluar lendir bercampur darah 

e. Pecahnya air ketuban 

Hasil : Ibu  mengetahui tanda-tanda persalinan. 

7. Menganjurkan ibu untuk mempersiapkan perlengkapan sebelum 

persalinan seperti tempat persalinan, penolong persalinan, pesiapan 

dana, pakaian bayi dan lain-lain. 

Hasil : Ibu bersedia mengikuti anjuran yang diberikan dan berkata 

akan bersalin di Puskesmas Mekar dan ingin di lotong oleh bidan. 

8. Menganjurkan ibu untuk melakukan kunjungan ulang pada waktu 

yang telah ditentukan 

Hasil : Ibu bersedia melakukan kunjungan ulang. 

9. Melakukan pendokumentasian. 

Hasil : Telah dilakukan pendokumentasian. 
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2. Asuhan Kebidanan Pada Masa Persalinan 

Tanggal Masuk     : 07-03-2020 pukul : 18:45 wita 

Diagnosa      : GII PI A0 Inpartu kala I fase aktif 

Tempat       : Puskesmas Mekar 

 

 LANGKAH I : IDENTIFIKASI DATA DASAR 

A. Data Biologis/Fisiologis 

1. Keluhan utama : Ibu masuk kamar bersalin dengan keluhan 

nyeri perut tembus belakang disertai pengeluaran lendir 

campur darah sejak  tanggal 07-03-2020. 

2. Riwayat keluhan utama  

a. Mulai timbulnya : Sejak tanggal 07-03-2020, pukul 16.00 

Wita. 

b. Sifat keluhan  : Hilang timbul. 

c. Lokasi keluhan   : Pinggang menjalar kebawah. 

d. Faktor pencetus  : Adanya his (kontraksi uterus). 

e. Usaha klien untuk mengatasi keluhan : Dengan 

mengelus-elus dan memijat daerah pinggang. 

f. Pengaruh keluhan terhadap fungsi tubuh : Sangat 

mengganggu. 

  3.   Riwayat Obstetric 

2). Kehamilan sekarang 

(a). GII PI  A0 
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(b). HPHT : 27/03/2019 

(c). TP  :  05/03/2020 

      (d).Pergerakan janin:Dirasakan sejak umurkehamilan 

20 minggusampai sekarang. 

      (e).Sejak amenorhoe :Ibu tidak pernah mengalami 

nyeri perut yang hebat. 

 4.   Riwayat pemenuhan kebutuhan dasar : 

a. Pola nutrisi 

Kebiasaan :  

1). Frekuensi makan : 3x sehari (pagi,siang dan malam) 

2). Jenis makanan   : Nasi, ikan, telur, tahu,  tempe, sayur-

sayuran, buah-buahan, dan kadang-kadang susu. 

3). Kebutuhan cairan : ± 7-8 gelas sehari 

Perubahan selama inpartu : 

Nafsu makan ibu menjadi berkurang karena sakit yang 

dirasakan. 

a. Kebutuhan eliminasi BAB/BAK 

Kebiasaan 

1). Frekuensi  BAK  : 4-5  x sehari 

2). Warna         : Kekuningan 

3). Bau khas     : Amoniak 

4). Frekuensi BAB  : 1-2 x sehari 

5). Konsistensi  : Lunak 
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6). Masalah   : Tidak ada 

Perubahan selama inpartu : 

1). Ibu sering kencing 

2). Ibu belum BAB 

b. Kebutuhan Personal Hygiene 

Kebiasaan  

1). Kebersihan rambut  : Rambut dikeramas 3x seminggu 

dengan menggunakan shampoo. 

2).  Gigi dan mulut      : Dibersikan setiap mandi dan 

sebelum tidur. 

3). Kebersihan badan : Mandi 2-3x sehari dengan 

menggunakan sabun. 

4). Genitalia : Dibersikan setiap kali selesai BAB, BAK 

dan pada saat mandi. 

5). Pakaian : Diganti setiap kali selesai mandi dan setiap 

kali kotor. 

6). Kuku tangan dan kaki : Dibersikan setiap kali panjang. 

Perubahan Selama inpartu 

Ibu tidak dapat membersihkan dirinya dengan baik 

karena terdapat pengeluaran lendir campur darah. 

d.  Istirahat/Tidur 

Kebisaan  
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1). Istirahat/tidur siang      : ± 2 jam (pukul 13.00 – 15.00 

WITA). 

2). Istirahat/tidur malam    : ± 8 jam (pukul 22.00 – 06.00 

WITA). 

 Perubahan selama inpartu : 

Ibu tidak dapat beristirahat karena sakit yang dirasakan. 

B. Pemeriksaan fisik 

1. Keadaan umum ibu baik 

2. Kesadaran composmentis 

3. Tanggal 06-02-2020 

Berat badan kunjungan I  : 70 kg 

4. Tanggal 24-02-2020 

Berat badan kunjungan II : 72 kg 

5. Tanggal 07-03-2020 

Berat badan inpartu : 73 kg 

6. Tinggi badan  : 160 cm 

7. LILA    : 28 cm 

8. Tanda-anda vital 

TD    : 110/70 mmHg 

N    : 80 ×/menit 

S    : 36,5ºC 

P    : 18 ×/menit 
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9. Kepala 

Rambut hitam dan lurus, tidak rontok, tidak ada ketombe, 

tidak ada benjolan. 

10. Wajah 

Ekspresi tenang, tidak pucat, tidak ada cloasma 

gravidarum, dan tidak ada oedema. 

9. Mata 

Simetris kiri dan kanan, konjungtiva tidak pucat, sclera tidak 

ikterus, penglihatan baik. 

10. Hidung 

Lubang hidung simetris kiri dan kanan, tidak ada secret, 

tidak ada polip, tidak ada epitaksis. 

11. Mulut 

Bibir lembab, tidak ada sariawan, tidak ada gigi tanggal dan 

caries. 

12. Telinga 

Simetris kiri dan kanan, daun telinga terbentuk sempurna, 

tidak ada pengeluaran secret, pendengaran normal. 

13. Leher 

Tidak ada pembesaran kelenjar tyroid dan pelebaran vena 

jugularis. 
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14. Payudara 

Simetris kiri dan kanan, putting susu menonjol, tidak ada 

benjolan, hiperpigmentasi areola mammae, belum ada 

pengeluaran colostrum. 

15. Abdomen 

Inspeksi : 

1) Tampak linea nigra dan striae albicans. 

 2) Pembesaran perut sesuai umur kehamilan. 

 3) Tidak ada luka bekas operasi. 

 4)  Lingkar perut : 96 cm. 

Palpasi : 

1) Tonus otot perut tidak tegang 

(a) Pemeriksaan Leopold 

- Leopold I  

Hasil :TFU 2 jari di bawah prossesus xhyphoiddeus, 

fundus teraba lunak dan tidak melenting yaitu bokong. 

- Leopold II  

Hasil :Pada sisi perut sebela kanan teraba keras,datar 

seperti papan dan memanjang pada bagian kanan 

perut ibu yaitu punggung kanan dan bagian kiri perut 

ibu teraba bagian-bagian kecil janin. 
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- Leopold III  

Hasil :Teraba keras, bulat dan melenting di bagian 

bawah perut ibu (kepala). 

- Leopold IV  

Hasil :Bagian terendah janin (kepala), sudah masuk 

PAP 2/5 (divergen). 

(b) Auskultasi 

DJJ  : Terdengar jelas, kuat dan teratur pada sisi 

kuadran kiri perut ibu. Menggunakan lenec. 

Frekuensi : 140x/menit 

(c) Genitalia Luar 

Inspeksi : Pengeluaran pervaginam. Lender 

bercampur darah. 

(d) Ekstremitas 

Ekstremitas atas : 

Simetris kiri dan kanan, warna kuku tangan merah 

muda, bersih dan tidak ada oedema. 

Ekstremitas bawah : 

Simetris kiri dan kanan, warna kuku kaki merah muda, 

bersih dan tidak ada oedema, tidak ada varises. 

16.  Pemeriksaan dalam 

 Pukul 19.15 Wita dengan indikasi untuk mengetahui 

kemajuan persalinan 
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a. Vulva/vagina   : Elastis 

b. Portio    : Tidak teraba 

c. Pembukaan   : 7 cm 

d. Ketuban   : (+) 

e. Presentasi   : Kepala 

f. Posisi UUK   : Ubun-ubun kecil kiri depan 

g. Penurunan kepala   : Hodge III 

h. Kesan panggul   : Normal 

i. Pelepasan   : Lendir campur darah 

j. Penumbungan   : Tidak ada 

17. Anus 

a.   Hemoroid  : Tidak 

b.   Oedema   : Tidak 

18. Ekstremitas 

a.   Simetris  : Kiri dan kanan 

b.   Warna kuku tangan dan kaki  : Merah muda 

c.   Oedema  : Tidak ada 

d.   Varises  : Tidak ada 

 

LANGKAH II. IDENTIFIKASI/ DIAGNOSA MASALAH AKTUAL 

GII PI A0, Umur kehamilan 40  minggu + 5 hari, Intra uterin, Janin 

Tunggal, Janin Hidup, Punggung Kiri, Presentase Kepala, 

Kepala sudah masuk PAP, Inpartu Kala I fase aktif, Keadaan Ibu 
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dan Janin baik, dengan masalah nyeri perut tembus belakang 

disertai pengeluaran lendir bercampur darah. 

1. GII PI A0 

Dasar : 

Data subjektif : 

a. Ibu hamil kedua 

b. Ibu melahirkan satu kali 

c. Ibu tidak pernah mengalami keguguran 

Data objektif : 

a. Tonus otot perut tidak tegang 

b. Tampak linea nigra 

c. Tampak striae albicans 

Analisis dan Interpretasi 

a. Tonus otot perut tidak tegang dikarenakan rahim sudah 

pernah mengalami peregangan sebelumnya (Sarwono, 

2014). 

b. Linea nigra timbul sebagai akibat peningkatan 

melanophore Stimulathing Hormone yang dihasilkan oleh 

lobus anterior hipofisis (Sarwono, 2014). 

2. Umur kehamilan 40 minguu + 5 hari 

Dasar  

Data subjektif : 

HPHT  : 27-05-2019 
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Data objektif :  

a. Tanggal pengkajian : 07-02-2020 

b. TFU 2 jari bawah prosessus xyphoideus 

Analisisa dan Interpretasi 

Dari HPHT tanggal 27-05-2019 sampai dengan tanggal ibu 

datang ke Puskesmas 07-03-2020 maka umur kehamilan 40 

minggu + 5 hari (Sarwono, 2014). 

HPHT :    27-05-2019 = 4 hari 

  06-2019 = 4 minggu 2 hari 

  07-2019 = 4 minggu 3 hari 

  08-2019 = 4 minggu 3 hari 

  09-2019 = 4 minggu 2 hari  

  10-2019 = 4 minggu 3 hari 

  11-2019 = 4 minggu 2 hari 

  12-2019 = 4 minggu 3 hari 

  01-2020 = 4 minggu 3 hari 

02-2020 = 4 minggu 1 hari 

Tanggal partus  07-03-2020 = 1 minggu 

= 37 minggu + 26 hari 

= 37 minggu + 3 minggu + 5 hari 

= 40 minggu + 5 hari 
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3. Intrauterin  

Data dasar : 

Data subjektif : 

a. Sejak amenorrhea ibu tidak pernah mengalami nyeri perut 

yang hebat dan tidak pernah keluar darah (Spooting). 

Data objektif : 

a. Pembesaran perut sesuai umur kehamilan 

Analisis dan Interpretasi 

Janin dikatakan intrauterine bila : 

a. Saat palpasi teraba bagian besar janin. 

b. Ibu tidak merasakan nyeri pada saat palpasi. 

c.Kehamilan dapat berlanjut hingga mendekati immature dan 

mature. (Sarwono,2014). 

4. Janin tunggal 

Data dasar 

Data subjektif : 

a. Ibu telah merasakan pergerakan janin sejak usia 

kehamilan 20 minggu. 

Data objektif : 

a. Pada pemeriksaan Leopold II hanya teraba 2 bagian besar 

dari janin yaitu kepala dan bokong. 

b. Pembesaran perut sesuai umur kehamilan. 
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c. DJJ terdengar kuat dan jelas pada kuadran kiri bawah 

perut ibu, hanya pada satu sisi. 

Analisis dan Interpretasi 

Pada pemeriksaan Leopold II hanya teraba 2 bagia besar dari 

janin yaitu teraba bokong pada bagian fundus dan pada 

segmen bawah uterus teraba kepala, serta pada auskultasi 

DJJ hanya terdengar pada kuadran kiri bawah perut ibu, ini 

menandakan janin tunggal (Wiknjosastro, 2010). 

5. Janin hidup 

Dasar  

Data subjektif : 

a. Ibu merasakan pergerakan janin sejak usia kehamilan 20 

minggu. 

Data objektif : 

a. Saat auskultasi, denyut jantung janin teraba jelas dan kuat 

pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 

140x/menit. 

Analisis dan Interpretasi 

Ibu telah merasakan pergerakan janinnya sejak usia 

kehamilan 20 minggu dan pada pemeriksaan auskultasi DJJ 

(+) terdengar jelas dan kuat pada kuadran kiri bawah perut 

ibu, ini menandakan janin tunggal (Wiknjosastro, 2010). 
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6. Punggung kiri 

Dasar  

Data subjektif : 

a. Ibu merasakan pergerakan janin sejak usia kehamilan 20 

minggu pada kuadran kanan bawah perut ibu. 

Data objektif : 

a. Pada palpasi Leopold II teraba bagian-baguian kecil janin 

pada sebelah kanan 

Analisis dan Interpretasi 

Pada palpasi Leopold II teraba tahanan yang paling besar 

dan teraba datar di sebelah kiri perut ibu dan pada sebelah 

kiri teraba bagian-bagian terkecil janin serta bergerak pada 

daerah kanan abdomen ibu, menandakan punggu kiri 

(Wiknjosastro, 2010). 

7. Presentasi kepala 

Dasar :  

Data subjektif : 

a. Ibu sering merasakan bagian bawah perutnya terasa berat. 

Data objektif : 

a. Pada pemeriksaan Leopold III teraba bagian yang 

bundar, keras dan melenting didaerah bagian bawah 

abdomen ibu (Kepala). 
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Analisis dan Interpretasi 

Pada pemeriksaan palpasi Leopold III bertujuan untuk 

mengetahui bagian terendah dari janin dan pada 

pemeriksaan ini teraba bagian yang bundar, keras dan 

melenting menandakan bagian terendah dari janin adalah 

kepala (Wiknjosastro, 2010). 

8. Kepala sudah masuk PAP (2/5) 

Dasar  

Data subjekktif : - 

Data objektif     : 

a. Pada Leopold IV kepala janin sudah masuk PAP, kedua 

tangan tidak bertemu (Divergen). 

Analisis dan Interpretasi 

Leopold IV digunakan untuk menentukan seberapa jauh 

masuknya bagian terendah janin dalam rongga panggul. 

Pada Leopold IV kedua tangan tidak bertemu, hal ini 

menandakan bahwa kepala janin sudah masuk PAP 

(Divergen), (Wiknjosastro, 2010). 
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9. Inpartu kala I fase aktif 

Dasar  

Data subjektif : 

a. Ibu mengelu nyeri perut bagin bawah tembus belakang 

disertai pengeluaran lendir campur darah sejak pukul 16.00 

Wita. 

Data objektif : 

a. Kontaksi uterus yang adekuat (4 kali dalam 10 menit, 

durasi 40-45 detik). 

b.  Adanya pelepasan lendir bercampur darah. 

c.  Pembukaan serviks 7 cm 

Analisis dan interpretasi  

Saat plasenta sudah tua, terjadi insufisiensi sehingga kadar 

progesterone menurun dan estrogen meningkat 

menyebabkan kekejangan terjadi pada pembuluh darah 

sehingga timbul his. Selama kehamilan, terjadi peningkatan 

kadar lendir serviks lebih kental dan serviks mulai tertarik dan 

menipis karena kontraksi lendir serviks akan keluar melalui 

vagina bercampur darah dan hormone prostaglandin member 

pengaruh terhadap matang dan melembutnya serviks uteri 

(Wiknjosastro, 2010). 

10. Keadaab ibu dan janin 

Dasar  
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Data subjektif : 

a. Ibu telah merasakan pergerakan janin sejak usia 

kehamilan 20 minggu. 

Data objektif : 

a. Kesadaran ibu komposmentis  

b. Tanda-tanda vital ibu dalam batas normal : 

TD : 110/70 mmHg 

N   : 80x/menit 

S   : 36,50c 

P   : 18x/menit 

c. Tidak ada oedema pada wajah dan ekstremitas. 

d. Konjungtiva tidak anemis, sclera tidak ikterus. 

e. DJJ (+), terdengar jelas dan kuat dengan frekuensi 

140x/menit 

Analisis dan Interpretasi 

Kesadaran ibu komposmentis, TTV dalam batas normal, tidak 

ada oedema pada wajah dan ekstremitas, konjungtiva tidak 

anemis, serta sclera tidak ikterus menunjukan keadaan ibu 

baik. Janin dalam keadaan baik dimana detak jantungnya 

terdengar jelas dan kuat serta frekuensinya dalam batas 

normal yaitu 120-160x/menit (Wiknjosastro, 2010). 

11. Masalah nyeri perut tembus belakang disertai pengeluaran 

lendiri bercampur darah. 
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Dasar  

Data subjektif : 

a. Ibu mengeluh nyeri perut tembus belakang disertai 

pengeluaran lendir bercampur darah pada tanggal 07-03-

2020, pukul 16.00 Wita 

Data objektif : 

a. Kontraksi uterus 5 kali dalam 10 menit, durasi 45-50 detik. 

b. Tampak pengeluaran lendir bercampur darah. 

Analisis dan Interpretasi 

Nyeri his disebabkan oleh anoxia dari sel-sel otot-otot waktu 

kontraksi, tekanan pada serviks dan segmen bawah rahim 

oleh serabut-serabut otot yang berkontaksi atau rengang dari 

serviks karena kontraksi atau rengang dn tarikan peritoneum 

waktu kontraksi. Lendir  yang bercampur darah ini berasal 

dari lendir kanalis karena serviks mulai membuka atau 

mendatar sedangkan  darahnya berasal dari pembuluh-

pembuluh kapiler yang berada di sekitar kanalis servikalis 

pecah karena pergeseran-pergeseran ketika serviks 

membuka (Wiknjosastro, 2010). 

 

Langkah III. Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial  

Tidak ada data yang mendukung untuk terjadinya masalah 

potensial. 
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Langkah IV. Tindakan Segera/Kolaborasi 

Tidak ada data yang mendukung untuk terjadinya tindakan 

segera/kolaborasi. 

 

Langkah V. Rencana Asuhan 

Tanggal 07-03-2020  

A. Tujuan : 

1. Ibu dapat beradaptasi terhadap nyeri akibat kontraksi 

uterus. 

2. Ibu mendapat dukungan psikologis dari keluarga dan 

petugas. 

3. Kala I dapat berlangsung normal 

4. Keadaan ibu dan janin baik. 

B. Kriteria keberhasilan : 

1. Ibu bisa menerima nyeri yang dirasakan, ditandai saat 

nyeri wajah ibu tampak tidak terlalu meringis. 

2. Ibu dapat menerima dukungan dari keluarga dan 

petugas. 

3. Tanda-tanda vital ibu dan DJJ dalam batas normal : 

TD : 110/70-120/90 mmHg 

 N  : 60-90 x/menit 

 S     : 36,50C - 37,50C 

 P     : 16-24 x/menit 
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DJJ  : 120-160 x/menit 

C. Rencana Tindakan : 

1. Beritahu ibu dan keluarga hasil pemeriksaan 

Rasional : agar ibu dan keluarga mengetahui keadaan 

ibu dan janinnya sehingga merasa tenang dalam 

menghadapi proses persalinan. 

2. Jelaskan pada ibu tentang penyebab nyeri yang sedang 

dirasakan  

Rasional : agar ibu dapat menerti penyebab nyeri yang 

dialami 

3. Anjurkan pada ibu teknik relaksasi dan pengaturan nafas 

pada saat kontraksi  

Rasional : agar dapat memberikan rasa nyaman dan 

mengurangi rasa nyeri. 

4. Anjurkan ibu untuk mengambil posisi miring kiri 

Rasional : agar dapat meningkatkan oksigenasi janin 

karena tidur miring mencegah penekanan vena inferior 

oleh uterus yang berkontraksi. 

5. Observasi tanda-tanda vital ibu dan kemajuan 

persalinan dengan vaginatouch (VT) tiap 4 jam (kecuali 

suhu tiap 2 jam dan nadi tiap 30 menit), dan observasi 

his dan DJJ tiap 30 menit. 
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Rasional : observasi tanda-tanda vital dan VT untuk 

mengetahui keadaan umum ibu dan memantau 

kemajuan persalinan, observasi his untuk mengetahui 

kekuatan kontraksi uterus dan DJJ dipantau untuk 

mengetahui keadaan janin yang kemungkinan 

mengalami penurunan atau peningkatan yang 

memerlukan tindakan lebih lanjut. 

6. Anjurkan keluarga untuk member makanan/minum pada 

ibu pada saat tidak ada his. 

Rasional : pemberian makan/minum pada ibu saat tidak 

ada his dapat menambah energy ibu dan mencegah 

terjadinya dehidrasi. 

7. Anjurkan ibu untuk mengosongkan kandung kemih. 

Rasional : agar kontraksi uterus tidak terganggu yang 

dapat menghambat turunnya kepala janin. 

8. Ajarkan ibu cara meneran yang baik  

Rasional : dengan mengetahui cara meneran yang baik 

dapat memperlancar proses persalinan  

9. Siapkan semua alat dan obat-obatan yang akan 

digunakan  

Rasional : agar penolong lebih mudah dalam 

menggambil dan menggunakan alat saat melakukan 

tindakan yang diperlukan untuk menolong persalinan. 
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10.  Ajarkan ibu untuk mendekatkan diri pada Tuhan 

Rasional : dengan mendekatkan diri pada Tuhan ibu 

dapat lebih sabar dan tenang dalam menghadapi 

persalinan  

11. Lakukan dokumentasi kemajuan persalinan  

Rasional : sebagai bukti pertanggungjawaban atas 

tindakan yang di lakukan pada klien dan agar 

mempermuda mengambil keputusan dan renca asuhan 

apa bila terdapat masalah selama kemajuan persalinan. 

12. Evaluasi perlangsungan kala I 

Rasional : untuk mengetahui perlangsungan kala I 

dalam batas normal. 

 

Langkah VI. Implementasi 

Tanggal 07-03-2020  

1. Memberitahu ibu dan keluarga hasil pemeriksaan  

Hasil : a. tanda-tanda vital  

Tekanan darah : 110/70 mmHg 

Nadi          : 80x/menit 

Suhu          : 36,50c 

Pernapasan      :18x/menit 

b. palpasi Leopold  
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1. Leopold I :TFU 3 jari bawah prossesus   

xyfoideus 

2. Leopold II : punggung kiri 

3. Leopold III : presentase kepala 

4. Leopold IV : kepala janin sudah masik PAP 

(Divergen) 2/5. 

5. DJJ (+) terdengar jelas, kuat dan teratur dengan 

frekuensi 140x/menit. 

2. Menjelaskan pada ibutentang nyeri yang akan dirasakan 

disebabkan oleh adanya kontraksi uterus yang 

mengakibatkan timbulnya nyeri di perut yang terjadi karena 

adanya pembukaan mulut rahim disertai otot polos rahim 

yang menimbulkan rangsangan cukup kuat sehingga timbul 

rasa nyeri. 

Hasil : ibu mengerti penyebab nyeri yang sedang di rasakan  

3. Mengajarkan pada ibu teknik relaksasi dan pengaturan nafas 

pada saat kontraksi dengan cara menarik nafas melalui 

hidung dan dikeluarkan melalui mulut selama timbul 

kontraksi. 

Hasil : ibu mengerti dan telah melakukan teknik relaksasi 

dan mengatur nafas. 

4. Mengajarkan ibu untuk menggambil posisi miring kiri 

Hasil : ibu bersedia mengikuti anjuran yang di berikan bidan 
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5. Mengbservasi tanda-tanda vital ibu dan kemajuan persalinan 

dengan vaginatouch (VT) untuk mengetahui pembukaan 

serviks tiap 4 jam (kecuali suhu tiap 2 jam, dan nadi tiap 30 

menit), dan observasi his dan DJJ tiap 30 menit. 

Hasil : telah dilakukan observasi tanda-tanda vital, 

pembukaan serviks, HIS, dan DJJ. 

b. Pemeriksaan dalam pukul 22.00 Wita dengan indiksi 

ketuban pecah spontan 

1). Vulva / vagina  : elastic 

2). Portio    : tidak teraba 

3). Pembukaan   : 10 cm 

4). Ketuban   : (-) pecah berwarna jernih 

5). Presentase   : kepala, ubun-ubun kecil 

6). Penurunan kepala  : hodge IV 

7). Penumbungan   : tidak ada 

8). Molase   : tidak ada 

9). Kesan panggul  : normal 

10). Pelepasan   : lendir bercampur darah 

b. Observasi TTV, HIS dan DJJ 

Tabel 4.2 Observasi TTV, HIS dan DJJ 

Jam DJJ Frekuensi Durasi Nadi Kekuatan 

19.00-

09.30 
140x/menit 4 kali 42’42’43’45 80x/m Kuat 
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19.30-

20.00 
140x/menit 4 kali 42’44’45’45 80x/m Kuat 

20.00-

20.30 
135x/menit 4 kali 42’42’45’45’ 78x/m Kuat 

20.30-

21.00 
140x/menit 5 kali 

42’45’45’45’4

5 
78x/m Kuat 

21.00-

21.30 
148x/menit 5 kali 

43’43’45’45’5

0 
80x/m Kuat 

21.30-

22.00 
148x/menit 5 kali 

43’45’45’45’5

0 
80x/m Kuat 

 

6. Menganjurkan keluarga untuk member makan/minum pada 

ibu saat tidak ada his 

Hasil : ibu bersedia makan dan minum saat tidak ada his 

7. Mengajarkan ibu untuk mengosongkan kandung kemih 

Hasil : kandung kemih kosong 

8. Mengajarkan ibu cara meneran yang baik yaitu saat ada 

histangan merangkul kedua paha, tarik nafas panjang, tahan 

dan arahkan semua kekuatan seperti saat BAB yang keras 

dengan wajah melihat keperut ibu 

Hasil : ibu mengerti cara meneran yang baik 

9. Menyiapkan semua perlengkapan dan obat-obatan yang 

akan di gunakan yaitu : 
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a. Alat pelindung diri (APD) 

Penutup kepala (topi), kacamata, masker, celemek, 

sepatu tertutup (sepatu boot) 

b. Dalam bak partus 

1) 2 pasang handscone 

2) 2 buah klem koher 

3) 1 buah 1/2 koher 

4) 1 buah gunting tali pusat 

5) 2 buah pengikat tali pusat 

6) kassa secukupnya 

c.  Diluar bak partus 

1) Nerbeken  

2) Timbangan bayi 

3) Tensi meter 

4) Stetoscope 

5) Lenek 

6) Betadine 

7) Celemek 

8) Larutan clorin 

9) Air DTT 

10) Tempat sampah basah 

11) Tempat sampah kering 

12) Spoit 3 cc 
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c. Hecting set 

1) 1 buah gunting 

2) 1 buah nalfuder 

3) 1 buah jarum hecting 

4) Benang catgut 

5) 1 buat pinset serurgi 

6) 1 buah pinset anatomi 

7) Kapas secukupnya 

8) Kasa steril secukupnya 

d. Persiapan obat-obatan 

1) Lidocain 1 ampul 

2) Oksitosin 10 IU 1 ampul 

e. Persiapan pakaian ibu 

1) Pakaian bersih 

2) Gurita 

3) Duk/softex 

4) Pakaian dalam 

5) Sarung 

f. Perlengkapan bayi 

1) Handuk kering dan bersih 

2) Kain selimut untuk membedong 

3) Pakaian bersih 

4) Sarung tangan dan kaki 
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5) Loyor bayi 

6) Topi / tututp kepala 

Hasil : semua perlengkapan dan obat-obatan telah di 

siapkan. 

10.  Mengajarkan ibu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan 

Hasil : ibu selalu berdoa dan mendekatkan diri kepada 

Tuhan 

11.  Melakukan dokumentasi kemajuan persalinan 

Hasil : telah dilakukan dokumentasi 

12.  Mengevaluasi perlangsungan kala I 

Hasil : kala I berlangsung normal 6 jam (16.00-22.00 Wita). 

 

Langkah VII. Evaluasi 

Tanggal 07-03-2020  

1. Ibu mengetahui hasil pemeriksaan yang dilakukan bidan. 

2. Ibu mengerti dengan informasi tentang nyeri kala I 

3. Ibu mengerti dan telah melakukan teknik relaksasi dan 

pengaturan nafas 

4. Ibu memilih posisi yang menguntungkan bagi janin yaitu 

miring kekiri 

5. Hasil pemantauan kontraksi 5x dalam 10 menit dengan 

durasi 45-50 detik. 

6. Ibu diberi makan dan minum. 
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7. Kandung kemih ibu kosong. 

8. Ibu mengerti dengan cara mengedan yang baik dan benar 

saat ada his. 

9. Persiapan alat lengkap. 

10. Ibu selalu berdoa dan mendekatkan diri pada Tuhan. 

 

KALA II PERSALINAN 

Subjektif (S) 

1. Ibu mempunyai keinginan untuk meneran. 

2. Ibu merasakan ingin BAB. 

Objektif (O) 

1. Tanda-tanda vital : 

TD : 110 / 70 mmHg 

N   : 80x / menit 

S   : 36,50C  

P   : 18x / menit 

2. Tanda dan gejala kala II 

a. Adanya dorongan untuk meneran 

b. Adanya tekanan yang semakin meningkat pada rectum 

dan vagina 

c. Perineum tampak menonjol 

d. Vulva dan sfingter ani membuka 
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3. Kontraksi uterus 5 kali dalam 10 menit dengan durasi 45- 

50 detik 

4. Dilakukan pemeriksaan dalam : (Pukul 22.00 Wita) 

Dinding vagina elastis, Pembukaan serviks  10 cm, Portio 

tidak teraba,  Ketuban  (-), Presentasi Kepala, Posisi UUK 

kanan depan, tidak ada moulage, Penurunan kepala 

Hodge IV, tidak ada penumbungan tali pusat, tidak teraba 

bagian-bagian kecil janin seperti kaki dan tangan, Kesan 

panggul normal, dan DJJ 140 x/menit. 

Assesment (A) 

GII PI A0, Inpartu kala II, keadaan ibu dan janin baik. 

Planning (P) 

Tanggal 07-03-2020   

1. Memastikan adanya tanda dan gejala kala II 

Hasil : adanya dorong ibu untuk meneran, adanya 

tekanan yang semakin meningkat pada rectum dan 

vagina, perineum Nampak menonjol, vulva dan sfingter 

ani membuka. 

2. Menyiapkan peralatan partus 

Hasil : Persiapan alat sudah lengkap.  

3. Mengajarkan ibu cara mengedan yang benar dengan 

posisi setengah duduk saat ada his dan kedua tangan 
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menarik paha, dagu dirapatkan ke dada dan mata 

melihat ke perut  

Hasil : Ibu mengerti dengan cara mengedan yang benar. 

4. Memberitahu keluarga untuk memberi makan dan minum 

pada ibu saat tidak ada his 

Hasi : Keluarga mengerti dengan anjuran yang diberikan. 

5. Memasang handuk bersih dan kering di atas perut ibu  

Hasi : Handuk sudah terpasang. 

6. Memasang kain bersih yang dilipat 1/3 bagian dan 

diletakkan di bawah bokong ibu  

Hasil : Kain sudah terpasang. 

7. Memakai handscone pada kedua tangan  

Hasil : Handscone sudah terpasang. 

8. Memimpin persalinan dengan menyokong perineum dan 

tahan puncak kepala  

Hasil : Perineum disokong dan tangan yang satu 

menahan puncak kepala. 

9. Membersihkan mulut, hidung dan muka dengan kain 

kasa steril  

Hasil : Mulut, hidung dan muka telah dibersihkan dengan  

kasa steril. 

10. Memeriksa lilitan tali pusat pada bayi  

 Hasil : Tidak ada lilitan tali pusat. 
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11.  Menunggu sampai kepala melakukan putaran paksi luar    

Hasil : Kepala sudah melakukan putaran paksi luar. 

12.  Melahirkan kepala dan bahu dengan kedua tangan  

secara biparietal  

 Hasil : Kepala dan bahu sudah lahir. 

13. Melahirkan seluruh badan bayi kemudian sanggah dan 

susur sampai tungkai  dan seluruh badan telah lahir  

Hasil : Seluruh badan telah lahir, Bayi lahir spontan pukul 

22.15 wita dengan jenis kelamin perempuan. 

14. Mengeringkan dan menghangatkan seluruh badan bayi 

 Hasil : Bayi telah dikeringkan dan di hangatkan 

15. Menjepit dan memotong tali pusat 

Hasil : tali pusat telah dipotong 

16. Mengganti pembungkus bayi yang basah dengan kain 

yang kering  

Hasil : pembungkus bayi telah di ganti 

17. Bayi di letakan diatas perut ibu untuk dilakukan IMD 

Hasil : Bayi telah berada di atas perut ibu. 

18. Memeriksa / cek fundus uteri  

Hasil : TFU setinggi pusat. 

19.  Mengevaluasi perlangsungan kala II 

Hasil : kala II berlangsung normal, pukul 22.00-22.15 

Wita. 
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KALA III KALA URI 

Subjektif (S) 

a. Ibu mengatakan melahirkan kedua kalinya dan tidak 

pernah keguguran 

b. Ibu mengeluh nyeri perut bagian bawah. 

Objektif (O) 

1. Pukul 22.15  wita, bayi lahir spontan, LBK, langsung 

menangis 

2. Jenis kelamin laki-laki 

3. Berat badan 3.400 gram 

4. Panjang badan 50 cm 

5. Kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar. 

6. Kandung kemih kosong 

7. TFU setinggi pusat. 

8. Tali pusat bertambah panjang 

9. Semburan darah secara tiba-tiba. 

Assesment (A) 

Kala III (Pelepasan placenta) normal, keadaan ibu dan bayi 

baik. 

Planning (P) 

Tanggal 07-03-2020   

1. Memastikan apakah janin tunggal atau ganda  

Hasil : Janin tunggal. 
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2. Memberitahu ibu bahwa ibu akan disuntik oksitosin pada 

paha kanan bagian luar  

Hasil : ibu bersedia untuk di suntik 

3. Memberikan suntikan oksitosin 10 IU secara IM 

 Hasil : Telah dilakukan penyuntikan oksitosin. 

4. Memindahkan klem 5-10 cm di depan vulva  

Hasil : Klem telah dipindahkan 5-10 cm di depan vulva.  

5. Melakukan Peregangan tali pusat terkendali  

Hasil : Tali pusat bertambah panjang. 

6. Melahirkan Plasenta dengan menggunakan kedua tangan 

dengan hati-hati, memutar plasenta hingga selaput 

ketuban terpilin. 

Hasil : Plasenta lahir pukul 22.20 wita 

7. Melakukan masase fundus uteri setelah  segera setelah 

plasenta lahir   

Hasil : Masase fundus telah dilakukan. 

8. Memeriksa kelengkapan plasenta dan selaput ketuban  

Hasil : Plasenta lengkap/komplit. 

9. Menilai perdarahan dan mengevaluasi adanya laserasi 

pada vagina dan perineum 

Hasil : Perdarahan ± 150 cc, laserasi derajat 1 dan telah 

dilakukan penjahitan. 
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10. Mengobservasi kontraksi uterus  

Hasil : Baik, teraba keras dan bundar. 

11. Memeriksa kandung kemih  

Hasil : Kandung kemih ibu kosong. 

12. Mengevaluasi perlangsungan kala III. 

Hasil : kala III berlangsung normal selama 5 menit (22.15-

22.20 wita). 

 

KALA IV KALA PENGAWASAN 

Subjektif (S) 

Ibu mengeluh masih nyeri pada perut bagian bawah dan perineum 

Objektif (O) 

1. Keadaan umum ibu baik 

2. Kesadaran komposmentis 

3. Tanda-tanda vital 

TD : 110/70 mmHg 

N   : 80x/menit 

S   : 36,50C 

P   :18x/menit 

4. Pukul 22.20 wita plasenta lahir lengkap, kotiledon utuh dan 

selaput amnion utuh. 

5. Kontraksi uterus beik teraba keras dan bundar 

6. Tinggi Fundus Uteri 2 jari di bawah pusat. 
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7. Laserasi perineum derajat 1 

8. Perdarahan dalam batas normal ± 100 cc. 

9. Kandung kemih kosong. 

Assesment (A) 

PII A0, Kala IV (Pengawasan) 

Planning (P) 

Tanggal 07-03-2020    pukul, 22.20 wita 

1. Mengobservasi tanda-tanda vital ibu dalam batas normal 

TD : 110/70 mmHg 

N   : 80x/menit 

S   : 36,50C 

P   : 18x/menit 

Hasil : tanda-tanda vital ibu dalam batas normal 

2. Mengobservasi kontraksi uterus  

Hasil : baik, teraba keras dan bundar 

3. Memeriksa kandung kemih  

Hasil : kandung kemih kosong 

4. Mengajarkan pada ibu dan keluarganya bagaimana 

melakukan masase uterus dan cara memeriksa kontraksi 

uterus  

Hasil : Ibu dan keluarga telah mengerti. 

5. Mengevaluasi jumlah perdarahan 

Hasil : perdarahan dalam batas normal yaitu ± 100 cc 
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6. Merendam alat dengan menggunakan larutan clorin 0,5% 

selama 15 menit 

Hasil : semua alat sudah direndam 

7. Membuang sampah basah dan sampah kering dalam 

tempatnya 

Hasil : sampah basah dan sampah kering telah di buang 

8. Membersihkan ibu dari darah, lendir dan sisa air ketuban 

Hasil : Membersihkan dengan menggunakan air DTT. 

9. Membantu ibu memakai pakaiannya dan memakaikan ibu 

duk/pembalut 

Hasil : ibu telah memakai pakaian 

10. Menganjurkan pada keluarga untuk memberikan makan dan 

minum pada ibu 

Hasil : ibu telah diberikan makan dan minum 

11. Mendekontaminasi tempat persalinan menggunakan larutan 

clorin 0,5% 

Hasil : tempat bersalin telah didekontaminasi 

12. Celup tangan dalam larutan clorin, buka ssarung tangan 

secara terbalik rendam selama 10 menit 

Hasil : sarung tangan telah didekontaminasi 

13. Cuci tangan dibawah air mengalir dan keringkan menggunkan 

handuk pribadi, pakai kembali sarungtangan untuk memeriksa 

fisik bayi. 
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Hasil : sarung tangan telah dipakai 

14. Melakukan pemeriksaan fisik pada bayi, pengukuran panjang 

badab bayi dan pengukuran berat badan bayi. 

Hasil : telah dilakukan pemeriksaan fisik, pengukuran panjang 

badan dan penimbangan berat badan bayi. 

15. Melakukan pemberian salep mata dan suntukkan vitamin K 

pada paha kiri bayi 

Hasil : telah dilakukan  pemberian salep mata dan suntikan 

vitamin K 

16. Memberikan suntikan imunisasi hepatitis B pada paha kanan 

bayi, 1 jam setelah pemberian suntik vitamin K 

Hasil : telah dilakukan pemberian suntik imunisasi hepatitis B 

17. Melepas sarung tangan dan mencuci tangan 

Hasil : sarung tangan telah dilepaskan 

18. Melengkapi partograf 

Hasil : partograf telah lengkap 

19. Evaluasi perlangsungan kala IV 

Hasil : kala IV berlangsung normal 2 jam (22.20-24.20 wita) 
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3. Asuhan Kebidanan Nifas  

a. Kunjungan nifas I (tanggal 08-03-2020 pukul, 06.20 wita) 

 

LANGKAH I : IDENTIFIKASI DATA DASAR 

A. Data Biologis 

1. Keluhan utama  : Ibu mengatakan nyeri pada perut bagian 

bawah 

2. Riwayat keluhan utama 

a. Mulai timbulnya  : Setelah persalinan tanggal 07-03-

2020. 

b. Sifat keluhan  : Hilang timbul. 

c. Lokasi keluhan  : Daerah perut bagian bawah. 

d. Pengaruh keluhan terhadap fungsi tubuh : Mengganggu. 

e. Usaha klien untuk mengatasi keluhan : Berbaring di tempat 

tidur. 

3.    Riwayat Kehamilan, Persalinan, dan nifas yang lalu. 

1) Ibu mengatakan melahirkan tanggal 07 maret  2020, Pukul 

22:15 Wita. 

2) Ibu mengatakan melahirkan kedua kali dan pernah 

keguguran. 

3) Tempat persalinan  : Puskesmas mekar 

4) Penolong    : Bidan. 

5) Jenis persalinan : Spontan, LBK. 
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6) Apgar score  : 8/9. 

7) Jenis kelamin  : Laki-laki 

8) BBL/PBL   : 3400 gr /50 cm. 

9) Plasenta lahir lengkap pukul 22:20 wita 

10) TFU 2 jari di bawah pusat. 

11) Kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar. 

12) Perdarahan : ± 100 cc. 

13) Ibu mengatakan ada pengeluaran darah di jalan lahir. 

14) Terapi yang diberikan : Amoxylin, vit C, SF. 

3. Riwayat ginekologi 

Tidak ada riwayat penyakit infertilitas, tumor, PMS. 

4. Riwayat KB 

Ibu mengatakan pernah menggunakan kontrasepsi suntik 3 

bulan selama ± 4 Tahun pada tahun dan alasan ibu berhenti 

menggunakan suntik 3 bulan tersebut ingin hamil lagi. 

5. Riwayat penyakit yang lalu dan sekarang 

Ibu mengatakan tidak pernah menderita penyakit menular, 

asma, TBC, Hepatitis B, Jantung, hipertensi dan diabetes 

mellitus. 

6. Pola nutrisi 

Kebiasaan sebelum pesalinan 

a. Frekuensi makan  :3-4 x/hari 

b. Frekuensi minum : 6-8 gelas/hari 
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c. Pantang makan  : Tidak ada 

Pasca persalinan 

a. Frekuensi makan  : 3x sehari   

b. Frekuensi minum  : 6-8 gelas/ hari 

7. Pola eliminasi 

Kebiasaan sebelum persalinan 

a. BAK 

(1) Frekuensi  : 3-4x/hari 

(2) Warna  : Kuning jernih 

(3) Bau   : Khas amoniak 

(4) Masalah   : Tidak ada 

b. BAB 

(1) Frekuensi  : 1-2x/hari 

(2) Konsistensi  : Lunak 

(3) Masalah  : Tidak ada 

Pasca persalinan 

a. BAK 

Ibu berkemih terhitung dari waktu persalinan sampai 

waktu pengkajian. 

b. BAB 

Ibu belum BAB sejak pasca persalinan pukul 00.20 wita 

sampai waktu pengkajian. 
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8. Pola istirahat/tidur 

Kebiasaan sebelum persalinan 

a. Malam : ± 8 jam (Pukul : 21.00-05.00 Wita). 

b. Siang : ± 2 jam (Pukul : 13.00-15.00 Wita). 

c. Masalah : Tidak ada 

Pasca persalinan 

Ibu mengatakan sudah tidur kurang lebih 2 jam setelah 

melahirkan. 

9. Kebersihan diri 

Kebiasaan sebelum persalinan 

a. Rambut dibersihkan 3x seminggu menggunakan shampoo. 

b. Badan dibersihkan 2x sehari menggunakan sabun. 

c. Mulut/gigi dibersihkan setelah makan, saat mandi dan 

sebelum tidur. 

d. Kuku tangan dan kaki dibersihkan setiap kali kotor. 

e. Pakaian diganti setiap kali mandi dan stelah BAB/BAK. 

   B. Pengetahuan Ibu Nifas 

1. Pengetahuan tentang nyeri fisiologi pada perut bagian 

bawah pasca persalinan : Ibu sudah tahu. 

2. Pengetahuan tentang ASI  

a. Manfaat ASI        : Ibu sudah mengetahui. 

b. Teknik menyusui     : Ibu sudah mengetahui. 

c. ASI esklusif       : Ibu sudah mengetahui tentang  
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                   ASI eksklusif. 

3. Pengetahuan tentang kebutuhan perawatan diri pada masa 

nifas : 

a. Perawatan payudara      : Ibu sudah mengetahui. 

b. Perawatan diri     : Ibu sudah mengetahui. 

c. Pengetahuan tentang pemenuhan kebutuhan dasar ibu 

nifas : Ibu sudah mengetahui. 

d. Pengetahuan tentang perawatan bayi : Ibu sudah 

mengetahui. 

C. Pemeriksaan Fisik 

1. Keadaan umum ibu  : Baik 

2. Kesadaran  : Composmentis 

3. Berat badan  : 77 kg 

4. Tinggi badan  : 160 cm 

5. LILA  : 28 cm 

6. Tanda-tanda vital  

TD  : 110/70 mmHg 

N  : 80 x/menit 

P  : 18 x/menit 

S  : 36,50C 

7. Kepala 

Rambut hitam dan lurus, tidak rontok, tidak ada ketombe, 

tidak ada benjolan. 
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8. Wajah  

Ekspresi muka tenang, tidak ada cloasma, dan tidak ada 

oedema. 

9. Mata 

Simetris kiri dan kanan, konjungtiva tidak anemis, sklera 

tidak ikterus, dan penglihatan baik. 

10. Hidung 

Simetris kiri dan kanan, tidak ada polip, tidak ada epitaksis, 

dan tidak ada pengeluaran secret. 

11. Mulut 

Mukosa bibir tampak lembab, tidak ada sariawan, tidak ada 

gigi tanggal, dan tidak ada caries pada gigi. 

12. Telinga  

Simetris kiri dan kanan, tidak ada pengeluaran secret, 

pendengaran baik. 

13. Leher 

Tidak ada pembesaran/pelebaran kelenjar tyroid dan vena 

jugularis.  

14. Payudara Simetris kiri dan kanan, putting susu menonjol, 

tidak   ada benjolan, terdapat air  susu jika ditekan. 

15. Abdomen 

Tidak ada bekas luka operasi, tinggi fundus uterus 2 jari 

bawah pusat, terdapat linea nigra. 
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16. Genetalia luar 

Tampak pengeluaran lochia rubra, nampak luka jahitan pada 

perineum dan vagina tampak bersih. 

17.  Anus 

Tidak ada hemoroid dan oedema 

18. Ekstremitas 

Tangan dan kaki simetris kiri dan kanan, warna kuku tangan 

dan kaki merah muda, tidak ada oedema. Tidak ada varise, 

refleks patella (+) kiri dan kanan. 

 

LANGKAH II. IDENTIFIKASI DIAGNOSA MASALAH AKTUAL 

PII A0, post partum 6 jam dengan masalah nyeri pada perut bagian 

bawah. 

1. Nyeri pada perut bagian bawah. 

Dasar 

DS : - Ibu mengatakan melahirkan yang kedua kalinya dan 

tidak pernah     kegugurn 

- Ibu mengatakan masih mues pada perutnya. 

DO : -  Ekspresi wajah ibu meringis. 

Analisis dan interprestasi 

Nyeri perut bagian bawah disebabkan oleh proses involusi 

uterus yaitu proses pengecilan uterus yang kembali mengecil 
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yang kembali keukuran normal seperti sebelum masa 

kehamilannya (Rukiyah, dkk, 2011). 

 

LANGKAH III. IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH 

POTENSIAL 

Tidak ada data yang mendukung untuk terjadinya masalah 

potensial. 

 

LANGKAH IV. EVALUASI PERLUNYA TINDAKAN 

SEGERA/KLABORASI 

Tidak ada data yang mendukung untuk dilakukannya tindakan 

segera/kolaborasi. 

 

LANGKAH V. RENCANA ASUHAN 

A. Tujuan  

1. KU ibu baik dan TTV dalam batas normal.  

2. Nyeri perut dapat teratasi. 

3. Tidak terjadi perdarahan. 

4. Memenuhi kebutuhan fisiologis anak/bayi serta    

kebutuhan biologisnya. 

5. Memberi pemahaman kepada ibu tentang pemenuhan 

kebutuhan dasar ibu nifas. 



194 
 

 
 

6. Memberi pemahaman kepada ibu tentang ASI dan 

manfaat ASI serta teknik menyusui. 

B. Kriteria keberhasilan  

a. TTV dalam batas normal. 

b. Mengungkapkan adanya reduksi rasa ketidak  

nyamanan/nyeri. 

c. Involusi uterus berlangsung normal. 

d. Ibu menunjukan kepercayaan dirinya bahwa ia dapat  

memberikan perawatan yang sangat diperlukan oleh bayi 

baru lahir. 

e. Ibu memberikan ASI kepada bayinya dengan teknik yang 

benar. 

f. Pemenuhan kebutuhan dasar ibu nifas dapat dipahami 

dengan baik oleh ibu dan keluarga. 

g. Ibu dan suami bersedia jika ibu menggunakan KB minimal 

pada 40-42 hari post partum. 

C. Rencana tindakan  

Tanggal 08-03-2020    (Pukul 06:00 Wita) 

1. Observasi kontraksi, TFU, lochea dan kandung kemih ibu 

a. Kontraksi yang baik dapat mencegah perdarahan. 

b. TFU yang mengalami perubahan yang tidak normal 

merupakan tanda-tanda kelainan involusi uteri. 

c. Lochea yang berbau busuk merupakan tanda infeksi. 
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d. Kandung kemih yang penuh merupakan pemicu 

buruknya kontraksi. 

2. Lakukan massase fundus uteri. Massase fundus uteri 

mampu merangsang kontraksi uterus sehingga tidak terjadi 

perdarahan. 

3. Jelaskan pada ibu bahwa nyeri perut bagian bawah yang 

dirasakannya adalah hal yang fisiologi. Agar dapat 

mengurangi kecemasan yang dirasakan ibu, sehingga ibu 

mampu beradaptasi dengan nyeri yang timbul. 

4. Jelaskan pada ibu tentang penyebab nyeri pada perineum 

yang dirasakannya. Agar ibu dapat mengerti serta mampu 

diajar untuk bekerja sama demi berhasilnya 

tindakan/asuhan yang akan diberikan. 

5. Ajarkan ibu untuk melakukan personal hygiene. Menjaga 

personal hygiene dapat mencegah terjadinya infeksi pada 

luka serta dapat memberi rasa nyaman pada ibu. 

6. Berikan pada ibu pendidikan kesehatan tentang : 

a. Nutrisi ibu nifas 

Ibu harus mendapatkan asupan nutrisi yang cukup dari 

berbagai sumber makanan yang mengandung protein, 

lemak, karbohidrat, zink, DHA, vitamin, magnesium. 

Makanan yang dikonsumsi adalah makanan yang tinggi 
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kalori dan tinggi protein. Selain itu ibu nifas juga perlu 

minum sedikitnya 3 liter setiap hari. 

b. Ambulasi dini (24-48 jam setelah persalinan) 

c. Eliminasi  

BAK penting untuk membantu berlangsungnya 

kontraksi sehingga involusi uteri berlangsung normal. 

d. Personal Hygiene 

Pada hari pertama persalinan ibu masih dibantu untuk 

mandi. Saat mandi, mulut, gigi, rambut dan daerah 

kewanitaan dapat dibersikan sendiri oleh ibu. Ibu harus 

mandi 2x sehari. 

e. Istirahat 

Ibu nifas memerlukan istirahat yang cukup. Tidur yang 

dibutuhkan ibu nifas yaitu 8 jam pada malam hari dan 

1-2 jam pada siang hari. 

f. Kebutuhan seksual ibu nifas 

Kebutuhan seksual ibu nifas didiskusikan bersama 

dengan suami ibu agar keduanya paham bahwa : ibu 

yang melahirkan boleh melakukan hubungan seksual 

kembali setelah 6 minggu persalinan dengan 

pertimbangan pada masa itu semua luka akibat 

persalinan telah pulih. 

g. Perawatan payudara 
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Dengan melakukan perawatan payudara,  dapat 

menjaga kebersihan payudara, terutama kebersihan 

putting susu agar terhindar dari infeksi, melunakan 

serta memperbaiki bentuk putting susu sehingga bayi 

dapat menyusu dengan baik, merangsang kelenjar-

kelenjar air susu sehingga produksi menjadi lancar. 

Dengan menjelaskan kebutuhan dasar ibu nifas, ibu 

menjadi paham dan mampu menggali kesadaran ibu 

untuk memperhatikan kondisi kesehatan selama masa 

nifas, serta mengetahui apa yang boleh dan apa yang 

tidak boleh dilakukan selama masa nifas. 

7. Anjurkan ibu untuk memberikan ASI esklusif pada bayinya. 

Dengan menyusui bayinya secara eksklusif dapat 

memberikan manfaat, seperti memberikan gizi terbaik untuk 

bayi, meningkatkan kekebalan tubuh bayi, meningkatkan IQ 

pada bayi, meningkatkan kasih sayang antara ibu dan bayi. 

8. Ajarkan ibu teknik menyusui yang baik dan benar. Manfaat 

dari teknik menyusui yang benar yaitu 

a. Putting susu tidak lecet. 

b. Perlekatan pada bayi kuat saat menyusu. 

c. Bayi menjadi tenang. 
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9. Anjurkan ibu untuk meminum obat-obatan yang telah 

diberikan secara teratur.Agar proses pemulihan ibu 

berlangsung baik dan ibu dalam keadaan sehat. 

10. Dokumentasikan semua tindakan yang telah dilakukan. 

Pendokumentasian merupakan pegangan atau bukti bidan 

dari setiap tindakan yang dilakukan dan dipertanggung 

jawabkan. 

 

LANGKAH VI. IMPLEMENTASI  

Tanggal 08-03-2020   pukul 06:10 wita. 

1. Mengobservasi kontraksi, TFU, lochea dan kandung 

kemih ibu. 

2. Melakukan massase fundus uteri. 

3. Menjelaskan pada ibu bahwa nyeri perut bagian bawah 

yang dirasakannya adalah hal yang fisiologi. 

4. Menjelaskan pada ibu tentang penyebab nyeri pada 

perineum yang dirasakannya. 

5. Memberikan pada ibu pendidikan kesehatan tentang : 

a) Nutrisi ibu nifas 

b) Ambulasi dini 

c) Eliminasi 

d) Personal hygiene 

e) Istirahat 
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f) Kebutuhan seksual ibu nifas 

g) Perawatan payudara 

6. Menganjurkan ibu untuk memberikan ASI esklusif pada 

bayinya. 

7. Mengajarkan ibu teknik menyusui yang baik dan benar 

8. Mengajarkan ibu teknik perawatan bayi, seperti : 

a) Memandikan bayi 

b) Merawat tali pusat 

c) Memijat tubuh bayi 

9. Menganjurkan ibu untuk meminum obat-obatan yang 

telah diberikan secara teratur. 

10. Mendokumentasikan semua tindakan yang telah 

dilakukan. 

 

LANGKAH VII. EVALUASI 

Tanggal 08-03-2020   pukul 06:15 wita. 

1. Kontraksi ibu baik, teraba keras dan bundar, serta nampak 

pengeluaran lochea rubra. 

2. TFU ibu teraba 2 jari dibawah pusat. 

3. Ibu tidak cemas lagi dengan nyeri yang dirasakan. 

4. Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan. 

5. Ibu mengerti dengan anjuran yang diberikan. 
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6. Ibu mengerti atas pendidikan kesehatan yang telah 

diberikan. 

7. Ibu bersedia memberikan ASI eksklusif pada bayinya. 

8. Ibu mengerti dan memahami cara menyusui yang benar. 

9. Ibu mengerti dengan penjelasan yang telah diberikan. 

10. Telah dilakukan pendokumentasian. 

b. Kunjungan rumah (6 hari postpartum) 

Tanggal 14-03-2020 

Subjektif (S) 

1. Ibu mengatakan sudah menyusui bayinya, bayi sedang tidur. 

2.  Masih ada pengeluaran dari jalan lahir berwarna merah  

kecoklatan dan tidak ada  keluhan yang dirasakan.  

3. Vitamin A yang diberikan sudah habis pada hari kedua 

setelah persalinan, samcobion masih ada dan ibu masih tetap 

meminumnya 1 tablet setiap hari. 

Objektif (O) 

1. Keadaan umum     : Baik 

2. Tanda-tandavital 

TD   : 110/70 mmHg 

N   : 80 x/menit 

P   : 18 x/menit 

S   : 36,50C 
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Assesment (A) 

PII A0, 6 hari post partum, berlangsung normal. 

Planning (P) 

Tanggal 14-03-2020. 

1. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan bahwa keadaan ibu baik.  

2. Mengingatkan ibu untuk mengkonsumsi makanan seimbang 

dengan makan makanan yang beragam.  

3. Menganjurkan ibu untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 

bulan untuk membantu daya tahan tubuh serta memenuhi 

nutrisi bayi dan menyusui bayi sesering mungkin setiap 2 jam 

atau setiap kali bayi meminta. 

4. Mengajarkan ibu cara melakukan perawatan payudara dan 

menganjurkan ibu  untuk mengulanginya sebelum ibu mandi. 

5. Menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan dirinya dengan 

mandi minimal 2 kali sehari, membersihkan kelamin dari arah 

depan kebelakang dengan air bersih setiap kali buang air, dan 

mencuci tangan sebelum memegangbayi. Mengingatkan ibu 

untuk tetap mengkonsumsi tablet tambah darah 1x1. 
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4. Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir 

LANGKAH I. IDENTIFIKASI DATA DASAR  

A. Identitas Bayi 

Nama  : Bayi Ny.”I” 

Tanggal lahir : 07-03-2020 pukul 22:15 wita. 

Umur   : 6 Jam 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Anak Ke  : 2 (dua) 

B. Data Biologis 

1. Keluhan utama : Belum diketahui. 

2. Riwayat persalinan / kelahiran   

a. Bayi lahir spontan, LBK, menangis kuat. 

b. Bayi lahir tanggal 07-03-2020 pukul 22:15 wita dengan 

jenis kelamin laki-laki, berat badan 3400 gr, PB :50 cm. 

c. Tempat persalinan     : Puskesmas mekar. 

d. Penolong persalinan : Bidan  

e. Apgar Score: 8/9 

No. Kriteria Menit1 Menit 5 

1. Frekuensi jantung 2 2 

2. Frekuensi nafas 2 2 

3. Tonus otot 2 2 

4. Refleks 1 1 

5. Warna kulit 1 2 
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Jumlah  8 9 

f. Bayi telah diberikan suntikan vitamin K dan salep mata.  

3.  Pola Nutrisi  

a. Jenis minum         : ASI (IMD). 

b. Frekuensi minum : Setiap bayi membutuhkan. 

c. Cara pemberian    : Di susui melalui payudara ibunya. 

d. Masalah         : Tidak ada. 

4. Pola eliminasi 

Bayi sudah BAK dan bellum BAB. 

5. Personal Hygene 

a. Bayi telah dibersikan dari cairan ketuban. 

b. Bayi belum dimandikan. 

6. Pola tidur 

Belum diketahui, sebab bayi sering tertidur. 

C. Pengetahuan ibu 

1. Ibu mengetahui Asi  sangat penting bagi bayinya. 

D. Pemeriksaan Fisik 

1. Keadaan umum bayi baik/normal 

2. Pemeriksaan antropometri 

a. Berat badan : 3400 gram. 

b. Panjang badan   : 50 cm. 

c. Lingkar kepala : 34 cm. 

d. Lingkar dada : 32 cm. 
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e. LILA  : 10 cm. 

f. Lingkar perut : 33 cm. 

3. Tanda-tanda vital : 

N : 130x/menit. 

S :  36,5oC. 

P :  42x/menit. 

4. Kepala dan rambut 

Rambut hitam, lurus, kepala tidak ada benjolan, tidak ada 

caput suksadenum, tidak ada chepal hematoma, tidak ada 

hidrochepalus, keadaan ubun-ubun baik. 

5. Ekspresi Wajah 

Ekspresi wajah tampak tenang, tidak ada oedema dan 

sianosis. 

6. Mata 

Simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda, dan sklera 

tidak ikterus. 

7. Hidung 

Simetris kanan dan kiri, tidak ada polip. 

8. Mulut 

Bibir tampak lembab, bibir tidak pucat, refleks menghisap baik. 

9. Telinga 

Simetris kiri dan kanan, daun telinga terbentuk sempurna, 

tidak ada secret. 
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10. Leher 

Tidak ada pembesaran vena jugularis dan kelenjar tyroid. 

11. Dada 

Payudara simetris kiri dan kanan, puting susu menonjol, tidak 

ada benjolan. 

12. Abdomen 

Tonus otot baik, Tali pusat masih basah, tidak ada komplikasi 

yang menyertai. 

13. Genitalia  

Bentuk sempurna, labia mayora menutupi labia minora. 

14. Anus 

Lubang anus ada dan terbentuk sempurna. 

15. Ekstremitas 

Kaki dan tangan simetris kiri kanan, tidak oedema, warna kuku 

kaki dan tangan merah muda, dan tidak ada masalah. 

16. Kulit  

Kulit tampak bersih, tidak ada tanda lahir dan warna kulit 

kemerahan. 

17. Pemeriksaan refleks bayi 

a. Refleks moro (terkejut)   : baik 

b. Refleks babynsky (gerakan kaki) : baik 

c. Refleks sucking (menghisap)  : baik 

d. Refleks rooting (menelan)  : baik 
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e. Refleks swallowing (menggenggam) : baik 

E. Data penunjang 

Tidak ada data yang mendukung untuk dilakukan pemeriksaan. 

 

LANGKAH II. IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL 

Bayi baru lahir normal,  umur 2 jam, masa gestasi 40 minggu + 5 

hari,  keadaan umum bayi baik. 

 

LANGKAH III. IDENTIFIKASIDIAGNOSA MASALAH POTENSIAL 

         Tidak ada data yang mendukung untuk terjadinya masalah potensial  

 

LANGKAH IV.  TINDAKAN SEGERA / KOLABORASI 

Tidak ada data yang mendukung untuk dilakukan tindakan 

segera/kolaborasi. 

 

LANGKAH V. RENCANA TINDAKAN 

A. Tujuan 

1. Keadaan umum bayi baik. 

2. Tanda-tanda vital dalam batas normal. 

3. Tidak terjadi infeksi tali pusat. 

B. Kriteria keberhasilan 

1. Keadaan umum bayi baik. 

2. TTV dalam batas normal 
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N : 130 x/menit 

S : 36,70C 

P : 42x/menit 

3. Tali pusat tidak merah, tidak berbauh serta tidak bengkak. 

C. Rencana Asuhan  

1. Anjurkan ibu untuk memberikan ASI Ekslusif. ASI 

merupakan makanan terbaik untuk bayi dan mempunyai 

banyak keunggulan dibandingkan susu formula. 

2. Ganti pakaian/ popok tiap kali basah atau kotor. Bayi baru 

lahir sangat mudah kehilangan panas. 

3. Ajarkan ibu cara perawatan tali pusat. Agar ibu selalu 

menjaga kebersihan tali pusat bayinya sehingga infeksi tali 

pusat dapat dicegah. 

4. Anjurkan ibu menyusui bayinya sesering mungkin. Agar bayi 

dapat ASI yang adekuat, sehingga dapat membantu 

pertumbuhan dan perkembangan bayi. 

5. Jelaskan pada ibu tanda-tanda infeksi tali pusat. 

a. Tali pusat berbau (tercium bau menyengat pada tali 

pusat). 

b. Timbul ruam merah pada tali pusat. 

 

 



208 
 

 
 

c. Tali pusat bengkak (biasa disertai nanah). 

Agar ibu dapat mengetahui dan mengenai tanda-tanda 

infeksi tali pusat dan melaporkan ke petugas kesehatan 

agar segera ditangani. 

6. Lakukan pendokumentasian. Agar semua tindakan yang 

dilakukan dapat di pertanggungjawabkan. 

 

LANGKAH VI. IMPLEMENTASI/ PELAKSANAAN 

1. Menganjurkan ibu untuk memberikan ASI Ekslusif. 

Hasil : Ibu bersedia memberikan ASI Ekslusif pada bayinya. 

2. Mengganti pakaian/ popok tiap kali basah atau kotor 

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melalukukan apa yang telah 

dijelaskan 

3. Mengajarkan ibu cara perawatan tali pusat. 

Hasil: Ibu mengerti/paham dengan apa yang telah dijelaskan. 

4. Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya sesering mungkin, 

  Hasil : Ibu bersedia melaksanakan apa yang telah dianjurkan. 
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5.  Menjelaskan pada ibu tanda-tanda infeksi pada tali pusat. 

   Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melaporkan pada petugas   

kesehatan jika terdapat tanda-tanda infeksi tali pusat 

pada bayinya. 

6.  Melakukan pendokumentasian. 

    Hasil : Telah dilakukan pendokumentasian. 

LANGKAH VII. EVALUASI 

1. Ibu bersedia memberikan ASI Ekslusif pada bayinya. 

2. Ibu mengerti dengan apa yang telah dijelaskan. 

3. Ibu mengerti/paham dengan apa yang telah dijelaskan. 

4. Ibu bersedia melaksanakan apa yang telah dianjurkan. 

5. Ibu mengerti dan bersedia melaporkan pada petugas kesehatan 

jika terdapat tanda-tanda infeksi tali pusat pada bayinya. 

6. Telah dilakukan pendokumentasian. 

b.   Kunjungan rumah (6 hari) 

Tanggal 14-03-2020. 

SUBJEKTIF (S) 

1. Ibu mengatakan bahwa bayinya menyusu dengan kuat. 
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2. Ibu mengatakan tidak ada tanda-tanda bahaya pada bayi. 

OBJEKTIF (O) 

1. Keadaan umun bayi baik 

2. Tanda-tanda vital: 

N    : 132x/menit 

S     : 36,70C. 

P    : 49x/menit. 

3. Pemeriksaan fisik 

a. Wajah    : Ekspresi wajah tenang, tidak sianosis. 

b. Mata    : Sklera tidak ikterus. 

c. Aktivitas  : Aktif. 

d. Menangis  : Kuat. 

e. Menghisap ASI : Baik/kuat. 

f. Tanda bahaya  : Tidak ada. 

ASSASSMENT (A) 

hari, keadaan umum bayi baik. 
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PLANNING (P) 

1. Memberitahu tentang hasil pemeriksaan kepada ibu bahwa 

bayinya dalam kondisi baik. 

Hasil : Ibu mengerti dengan apa yang telah disampaikan. 

2. Memastikan kepada ibu apakah bayinya mendapatkan ASI cukup 

tanpa diberikan pendamping ASI atau susu formula. 

Hasil : Ibu mengerti dan paham. 

3. Mengingatkan kembali pada ibu tentang bahaya yang dapt terjadi 

pada bayi baru lahir seperti : rewel terus-menerus, tidak mau 

menyusu dan menganjurkan pada ibu untuk membawa bayi 

kefaskes atau bidan terdekat. 

Hasil : Ibu mengerti dan paham apa yang disampaikan. 

B. Pembahasan Kasus 

Manajemen asuhan kebidanan yang dilakukan pada kasus ini 

menggunakan manajemen 7 langkah varney dan dengan catatan 

perkembang      an menggunakan metode SOAP. Pada pembahasan 

studi kasus ini penulis mencoba menyajikan pembahasan yang 

membandingan antara teori dengan pelaksanaan asuhan kebidanan 

pada ibu hamil, persalinan normal, bayi baru lahir dan nifas yang 
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diterapkan pada klien Ny "I" GII PI A0. Sehingga dapat menyimpulkan 

apakah asuhan tersebut telah sesuai dengan teori atau tidak. Dalam 

pembahasan juga dibashas mengapa kasus yang ada (diambil oleh 

mahasiswa) sesuai atau tidak sesuai dengan teori, menurut 

argumentasi penulis yang didukung oleh teori-teori yang ada. 

1.  Asuhan Kebidanan Pada Ibu Hamil 

Antenatal Care 1 

Ibu mengatakan tidak ada keluhan Setelah dilakukan 

pemeriksaan didapatkan TD 110/70 mmHg. BB 72 kg. TFU 31 cm 

dilakukan palpasi didapatkan bagian terendah janin yaitu kepala, 

belum masuk PAP, DJJ 140x/menit, pemeriksaan lab kadar Hb 11 

gr%. 

Kunjungan pertama pada tanggal 06-02-2020  jam 13:00 

wita, usia kehamilan 36 minggu + 3 hari, ibu mengatakan tidak ada 

keluhan, dan hasil pemeriksaan fisik tanda-tanda vital dalam batas 

normal dan tidak ada kelainan pada kehamilan. 

Pertambahan berat badan Ny I selama kehamilan 

mengalami kenaikan 6  kg pada kunjungan ANC I. Ternyata Ny. I 

mengalami kenaikan berat badan dalam batas yang normal dengan 

rekomendasi kenaikan berat badan yang dibutuhkan selama 

kehamilan 6,5-16,5 kg. Tidak ada kesenjangan dengan teori. 
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Pada saat kunjungan ANC I memeriksakan Tinggi Fundus 

Uteri pada Ny. I adalah 31 cm. Hal ini tidak menjadi masalah 

dikarenakan masih dalam batas normal bila dihitung dengan rumus 

Neagle, taksiran berat janin >2500 gram, tidak ada kesenjangan 

dengan teori. Pada Ny. I didapati DJJ pada ANC I yaitu 140x/menit, 

hal ini sesuai dengan teori dan tidak ada kesenjangan dengan teori. 

Pada Ny. I didapati kadar Hb bernilai 11 gr %, teori menurut WHO 

bahwa nilai normal Hb 11 gr%, dan tidak memiliki kesenjangan 

dengan teori. 

Antenatal Care II 

Kunjungan ANC II pada tanggal 24-02-2020 jam 10:00 wita, 

ibu mengeluh nyeri punggung. Dimana nyeri punggung ini 

disebabkan peningkatan lengkung lumbosakral oleh pembesaran 

uterus. 

Pertambahan berat badan Ny. I selama kehamilan 

mengalami kenaikan 11 kg pada kunjungan ANC II berat badan ibu 

yaitu 77 kg Ternyata Ny. I mengalami kenaikan berat badan dalam 

batas yang normal dengan rekomendasi kenaikan berat badan 

yang dibutuhkan selama kehamilan 6,5-16,5 kg tidak ada 

kesenjangan dengan teori. 

Pemeriksaan tekanan darah pada Ny. I adalah 110/70 

mmHg, tekanan darah dalam batas normal tidak ada kesenjangan 
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teori. Pada saat kunjungan ANC II memeriksakan Tinggi Fundus 

Uteri pada Ny. I adalah 34 cm. Hal ini tidak menjadi masalah 

dikarenakan masih dalam batas normal bila dihitung dengan rumus 

Neagle, tafsiran berat janin >2500 gram, tidak ada kesenjangan 

dengan teori. Pada Ny. I didapati DJJ pada ANC Il yaitu 140x/menit, 

hal ini sesuai dengan teori dan tidak ada kesenjangan dengan teori. 

Berdasarkan data-data yang terkumpul dari anamnesa, 

pemeriksaan fisik dan pemeriksaan khusus kebidanan secara 

inspeksi, palpasi, auskultasi dan perkusi tidak ditemukan adanya 

masalah dengan demikian kehamilan Ny. I adalah kehamilan 

normal. Kehamilan normal adalah kehamilan dengan ibu yang 

sehat, tidak ada riwayat obstetrik yang buruk serta pemeriksaan 

fisik dan laboratorium normal. 

2. Asuhan Kebidanan Pada Ibu Bersalin 

Menjelang akhir kehamilannya Ny. I mengalami proses 

tanda-tanda persalinan seperti : mules-mules yang frekuensinya 

semakin sering, durasinya semakin lama, keluar darah bercampur 

lendir yang berjalan normal, sesuai dengan teori tanda-tanda 

persalinan. Pada masa tersebut penolong berusaha memberikan 

asuhan yang optimal, diantaranya dengan melibatkan keluarga, 

berupa dukungan dan memberikan kesempatan pada ibu untuk 

mendampingi selama proses persalinan. Asuhan sayang ibu 
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padasaat persalinan diberikan sesuai kebutuhannya, diantaranya 

mencoba memberikan posisi yang nyaman pada prosespersalinan 

serta memberikan nutrisi dan cairan sehingga ibu dapatmeneran 

dengan baik tanpa adanya hambatan. Mengosongkan kandung 

kemih agar tidak menganggu kemajuan persalinan Pencegahan 

infeksi dalam menurunkan kesakitan ibu. Cairan yang cukup 

selama persalinan akan lebih banyak memberikan energi dan 

mencegah dehidrasi. 

Kala I 

Kala I Ny. I dimulai sejak tanggal 07-03-2020  pukul 16.00 

wita. Ibu mengeluh dengan keluhan mules-mules disertai keluar 

lendir bercampur darah dan belum keluar air-air, ibu datang ke 

Puskesmas Mekar pada pukul 16:00  wita, dan dilakukan 

pemeriksaan dalam pada pukul 16:15 wita, dengan hasil dinding 

vagina elastic, porsio tipis, pembukaan 7 cm, ketuban masih utuh, 

presentase kepala UUK kiri depan, penurunan kepala H-III, tidak 

ada penumbungan, tidak ada molase, kesan panggul normal, 

pelepasan lendir dan darah. Pemeriksaan kedua dilakukan pada 

pada pukul 22.00 wita dengan hasil dinding vagina elastic, porsio 

tidak teraba, pembukaan 10 cm, ketuban positif, presentase kepala 

UUK kiri depan, penurunan kepal H-IV, tidak ada molase, kesan 

panggul normal, pelepasan lendir dan darah.  
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Berdasarkan data yang diperoleh, waktu yang di perlukan 

Ny. “I” pada kala I sebanyak  6 jam. Perlangsungan kala I ibu 

normal sesuai dengan teori Prawirohardjo (2014) bahwa kala I 

persalinan adalah permulaan kontraksi persalinan sejati, yang 

ditandai oleh perubahan serviks yang progresif yang diakhiri 

dengan pembukaan lengkap (10 cm) pada primipara kala I 

berlangsung kira-kira 12 jam, sedangkan pada multipara kira-kira 8 

jam. Kemajuan persalinan dipantau dengan menggunakan 

partograf karena peran bidan adalah memantau dengan seksama 

dan memberikan dukungan serta kenyamanan kepada ibu, baik 

segi emosi/perasaan maupun fisik. Partograf adalah alat bantu 

yang digunakan untuk memantau kelangsungan persalinan 

(Setyaningrum, 2014). Pada kala I fase aktif pendokumentasian 

dilakukan menggunakan lembar partograf (Setyaningrum, 2014).  

Kala II 

Pada kala II, waktu yang diperlukan Ny. I dimulai dan 

pembukaan lengkap sampai lahirnya bayi yaitu 15 menit. Sehingga 

tidak ada kesenjangan antara teori dan praktek. Menurut teori 

menyebutkan bahwa pada Primigravida kala Il berlangsung rata-

rata 1 jam dan pada Multigravida rata-rata 30 menit (Prawirohardjo, 

2014). Melakukan asuhan sayang ibu pada kala II (Kemenkes, 

2013) seperti mengosongkan kandung kemih. Memposisikan ibu 

dan membimbing ibu meneran. 
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Setelah terlihat adanya tanda gejala kala II, maka ibu 

dianjurkan untuk mengambil posisi yang nyaman, ibu memilih 

berbaring terlentang, mengajarkan teknik-teknik yang baik, dan 

pimpin persalinan pada pukul 22:15  wita Bayi lahir spontan dengan 

jenis kelamin laki-laki Langsung dilakukan penilaian bayi 

diantaranya bayi segera menangis kuat, kulit kemerahan, gerak 

aktif. Setelah itu bayi langsung diletakkan didada ibu untuk 

dilakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD). Dikarenakan kebiasaan 

lahan. Hal ini sesuai dengan teori dalam 60 langkah persalinan 

normal dimana bayi yang baru lahir langsung dilakukan IMD. 

Kala III 

Pada asuhan sayang ibu kala III, waktu yang diperlukan Ny.I 

selama kala III yaitu dimulai dari lahinya bayi sampai lahinya 

plasenta selama 5  menit. Hal ini sesuai dengan teori yang 

mengatakan bahwa lama kala Il yaitu tidak lebih dari 30 menit 

(Prawirohardjo, 2014). Setelah bayi lahir dilakukan pilpasi untuk 

memastikan tidak ada janin kedua lalu dilakukan menejemen aktif 

kala IIl diantaranya penulis memberikan suntikan oksitoksin 10 unit 

injeksi IM dilakukan untuk membuat kontraksi uterus agar kuat dan 

efektif, selanjutnya peregangan tali pusat terkendali dilakukan saat 

kontraksi sampai plasenta lahir, kemudian melakukan massase 

fundus uteri dengan mengajarkan pada ibu karena dapat 

mengurangi pengeluaran darah dan mencegah pendarahan post 
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partum. Penanganan dapat menghasilkan kontraksi yang efektif 

sehingga dapat memperpendek waktu kala Ill persalinan dan 

mengurangi kehilangan darah dibandingkan penatalaksanaan 

fisiologis. Semua tindakan ini dilakukan pada Ny. I dan tidak ada 

kesenjangan antara teori dan praktek. 

Kala IV 

Pada akhir kala IV melakukan asuhan sayang ibu kala IV 

memeriksa perdarahan, kontraksi uterus baik, perineum robekan 

derajat I, tanda-tanda post partum setelah plasenta lahir, tinggi 

fundus uteri dalam batas normal, yaitu 2 jari dibawah pusat. 

Kala IV disebut juga dengan kala pengawasan Pengawasan 

yang dilakukan dimulai dari lahirnya plasenta sampai sampai 2 jam 

pertama post partum. Pemantauan dilakukan setiap 15 menit pada 

1 jam pertama, dan setiap 30 menit pada 1 jam kedua. Hal-hal yang 

perlu di observasi yaitu keadaan umum ibu, tekanan darah, suhu, 

nadi, tinggi fundus uteri, kontraksi Rahim, kandung kemih, 

perdarahan. Hal tersebut penulis lakukan pada Ny. I sampai 2 jam 

post partum, hasil observasi pada 15 menit pertama diantaranya 

adalah keadaan umum baik, tekanan darah 110/70 mmHg. nadi 

80x/menit, suhu 36,5 °C, pernapasan 20 x/menit, tinggi tundus uteri 

2jari dibawah pusat kontraksi uterus baik, kandung kemih kosong. 

Perdarahan 50 cc. Pada 15 menit kedua hasil observasi juga baik, 
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keadaan umum baik, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 80x/menit, 

pernapasan 20 x menit, tinggi fundus uteri 2jari dibawah pusat, 

kontraksi uterus baik, kandung kemih kosong, perdarahan 30 cc. 

Pada 15 menit jam ketiga tekanan darah 120/70mmHg, nadi 78 

x/menit, respirasi 20 x/menit, tinggi fundus uteri 2 jari dibawah 

pusat, kontraksi uterus baik, kandung kemih kosong, perdarahan 

20cc. Pada 15 menit jam keempat tekanan darah110/70 mmHg, 

nadi 78 x/menit, respirasi 20 x/menit, tinggi fundus uteri 2 jari 

dibawah pusat, kontraksi uterus baik, kandung kemih kosong, 

perdarahan 20 cc. Selanjutnya pada 30 menit pertama pada jam 

kedua hasil observasi yang diperoleh keadaan umum baik, tekanan 

darah 110/80 mmHg, nadi 80 x/menit, suhu 36,6°C pernapasan 20 

x/menit, tinggi fundus uteri 2 jari dibawah pusat, kontraksi uterus 

baik, kandung kemih kosong, perdarahan 20 cc Pada 30 menit 

kedua masih dalam batas normal keadaan umum ibu baik, TTV 

normal 120/80 mmHg, nadi 80x/menit, kontraksi uterus baik tinggi 

fundus uteri 2 jari dibawah pusat perdarahan 10 cc. 

Sesuai dengan hasil yang didapat terlihat kontraksi uterus 

yang selalu dalam kondisi baik, sehingga keadaan TFU juga baik. 

Diperoleh dalam pemantauan jam kedua tinggi fundus uteri 2 jari 

dibawah pusat, hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan 

setelah plasenta lahir tinggi fundus uteri 2 jari dibawah pusat 

dalamhal ini proses proses involusi uterus berjalan dengan baik. 
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Selain itu jumlah perdarahan dalam 2 jam post partum ini juga 

masih dalam keadaan normal yaitu ± 150 cc, hal ini sama dengan 

teori yang menyatakan perdarahan masih dianggap normal jika 

jumlah perdarahan tidak melebihi 400-500 cc (Sarwono. 2014). 

3. Asuhan Kebidanan Pada Ibu Nifas 

Menurut teori Sutanto (2018) dikatakan bahwa Selama masa 

nifas kunjungan dilakukan sebanyak 4 kali yaitu kunjungan pada 6-

8 jam, kunjungan II 6 hari post partum, kunjungan III 2 minggu post 

partum, kunjungan IV pada 6 minggu post partum Proses masa 

nifas berjalan dengan normal tidak ditemui tanda-tanda bahaya. 

Perencanaan dan pengawasan involusi uterus dan pengeluaran 

lochea dimulai pada 6 jam post partum hingga 40 hari masa nifas. 

Pada kasus Ny. I tidak ditemui tanda-tanda bahaya dan 

keluhan yang mengganggu kondisi ibu dan bayinya. Perencanaan 

dan pengawasan involusi uterus dan pengeluaran lochea dimulai 

pada 6 jam post partum hingga 40 hari post partum. 

Pada masa nifas ini penulis melakukan kunjungan di, 

Puskesmas Mekar untuk memberikan asuhan selama masa nifas 

sesuai kebutuhan ibu, selama pengawasan masa nifas sejak 6 jam 

post partum keadaan involusi uterus baik, tinggi fundus uteri 2 jari 

dibawah pusat. Asuhan kebidanan yang diberikan 6 jam post 

partum yaitu diantaranya mengajurkan ibu untuk mobilisasi 
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personal hygiene yang baik, memberikan ASI sesegera mungkin 

dan selalu menjaga kehangatan bayi. Hal ini sejalan dengan teori 

bahwa salah satu program dan kebijakan teknis yang dilakukan 

pada kunjungan pertama adalah pemberian ASI awal dan menjaga 

bayi tetap sehat dengan cara mencegah hipotermi (Satanto, 2018). 

Menurut teori tidak ada kesenjangan antara teori dan praktek. 

Kunjungan ll nifas dilakukan 6 hari  dirumah ibu. Penulis 

memberikan asuhan dengan menganjurkan ibu untuk menyusui 

bayinya sesering mungkin mengingatkan ibu memberikan ASI 

kepada bayinya serta memberikan pendidikan mengenai pola 

nutrisi, karena sesuai dengan teori bahwa pada kunjungan 6 hari  

post partum hal yang harus dinilai yaitu dengan memastikan ibu 

mendapatkan cukup makanan, dan cairan meyakinkan ibu 

memberikan ASI untuk bayinya, dan memberikan konseling pada 

ibu mengenai asuhan pada bayi salah satunya yaitu menjaga bayi 

agar tetap hangat (Sutanto, 2018). 

Asuhan yang diberikan selama masa nifas tidak sesuai 

dengan teori, karena penulis hanya melakukan asuhan pada Ny I, 

Selama masa nifas sebanyak 2 kali pada saat 6 jam post partum 

dan nifas 6 hari. Sedangkan menurut teori asuhan nifas sebanyak 4 

kali yaitu pada saat 6 jam post partum, nifas 6 hari, nifas 2 minggu, 

dan nifas 6 minggu. 
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4. Asuhan Kebidanan Pada Bayi Baru Lahir 

Melakukan pengawasan pada bayi baru lahir sejak jam-jam 

pertama kehidupan diluar rahim sampai 6 jam usia bayi. Dilakukan 

pemantauan mengenai penilaian awal dengan jenis kelamin laki-

laki, berat badan 3400 gram, panjang badan 50 cm, hal ini masih 

tergolong normal, karena berat badannya diantara 2500-4000 gram 

dan tidak ditemukan adanya kelainan bawaan, ketika bayi lahir 

segera menangis kuat dengan warna kemerahan, ini sangat 

berpengaruh sebagai indikator kesehatan bayi secara umum. 

Seorang bayi yang normal, menangis kuat, berat badan 

menunjukan bahwa bayi lahir cukup bulan Hal-hal yang mendasar 

pada bayi baru lahir seperti hipotermia, asfiksia, sianosis. Bayi 

diberikan injeksi Vitamin K 1 jam setelah bayi baru lahir secara I.M, 

di paha kiri bayi bagian antero lateral sebanyak 1 mg dan profilaksis 

tetes mata. Setelah 1 jam pemberian Vitamin K, bayi diberikan 

Imunisasi HB-O. Menurut teori tidak ada kesenjangan antara teori 

dan praktek. 

 Pada pengamatan selama satu jam pertama bayi baru lahir 

sampai pada masa transisi berumur sekitar 6 jam, yang penulis 

amati, bayi tampak dalam keadaan yang normal dan tidak 

menunjukan perubahan atau masalah yang disebut diatas. Pada 

pemeriksaan bayi 6 jam bayi belum dimandikan. Pada asuhan bayi 

baru lahir Ny. I berjalan lancar dan tidak ditemukan adanya 
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kelainan-kelainan selama satu jam pertama sampai periode 

transisi. Sehingga tidak terdapat kesenjangan antara teori dan 

praktek. 

Pada kunjungan Il dilakukan dirumah ibu pada hari ke-6. Tali 

pusat bayi sudah puput. Keadaan ini normal sesuai dengan teori 

bahwa pelepasan tali pusat biasanya terjadi dalam 6 hari pertama. 

Sehingga tidak ada kesenjangan teori dan praktek. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat penulis 

berikan setelah dilakukan asuhan kebidanan dari mulai kehamilan, 

persalinan, nifas, dan bayi baru lahir pada Ny.I  yang dimulai pada 

tanggal 06 Februari  2020-07 Maret  2020. 

1. Pada asuhan ibu hamil, ibu telah melakukan 2 kali kunjungan 

yaitu pada tanggal 06 februari 2020 dan 24 februari 20, dengan 

kehamilan normal. 

2. Pada asuhan persalinan, ibu bersalin pada tanggal  07 Maret 2020 

dengan usia kehamilan  40 minggu + 5 hari dengan persalinan 

normal. 

3. Pada asuhan nifas, keadaan ibu dalam masa nifas sehat dan tidak 

terjadi masalah atau komplikasi 

4. Pada asuhan BBL, keadaan bayi dalam masa neonatus tidak 

terjadi masalah atau komplikasi. Tali pusat puput pada hari 

keenam dan tidak ditemui perdarahan atau tanda infeksi, bayi 

tetap diberi ASI eksklusif dan bayi menyusu dengan kuat. 

B. Saran 

1. Bagi Mahasiswa kebidanan  
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Diharapkan agar dapat menerapkan ilmu dan pengetahuan yang 

didapatkan selamah pendidikan dan melakukan asuhan yang 

berkesinambungan sesuai standar yang ada. 

2. Bagi klien 

Disarankan kepada ibu agar mau bekerja sama dengan tenaga 

kesehatan, sehingga ibu dapat meningkatkan pengetahuan 

seputar kehamilan, persalinan dan nifas. Klien juga diharapkan 

,dapat berpartisipasi aktif dalam melakukan kunjungan selama 

kehamila. 

3. Bagi Institusi Pendidikan  

Disarankan kepada pimpinan Politeknik Kesehatan Kemenkes 

Kendari khususnya jurusan kebidanan untuk menyediakan sumber 

referensi buku yang lebih up to date, tahun referensi terbaru dan 

dengan penerbit yang lebih dipercaya di perpustakaan untuk 

menunjang penyusunan LTA, sehingga penyusunan LTA di tahun 

depan lebih berjalan baik dan tidak kekurangan referensi lagi. 

4. Puskesmas  

Disarankan kepada tenaga kesehatan agar dapat meningkatkan 

mutu pelayanan dalam pemberian asuhan kebidanan secara 

continuity of care pada ibu hamil, bersalin nifas dan bayi baru 

lahir.   
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5. Bagi penulis  

Diharapkan mampu memberikan asuhan secara komprehensif 

kepada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir  

secara berkesinambungan serta melakukan asuhan sesuai 

dengan teori yang telah didapatkan dari pendidikan. 

6. Bagi Masyarakat 

Diharapkan dapat mencari lebih banyak informasi tentang 

kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir. 

7. Puskesmas 

Disarankan kepada tenaga kesehatan terutama bidan untuk 

melakukan asuhan komprehensif/continuity of care agar dapat 

mendeteksi dini adanya tanda bahaya/komplikasi, sehingga dapat 

mengurang AKI dan AKB. 
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