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ABSTRAK 

ASUHAN KEBIDANAN KOMPREHENSIF PADA NY.Y GIIIPIIA0  

DIWILAYAH KERJA RSUD KOTA KENDARI  
TAHUN 2020 

 

Wayan Rusmini1 Dr Kartini2 Heyrani2 

Asuhan kebidanan komprehensif pada Ny. Y GIIIPIIA0 umur 30 tahun dilaksakan 

mulai dari kehamilan, perslainan, nifas, dan bkayi baru lahir menggunakan 

manajemen asuhan kebidnan 7 langkah varney dan pendokumentasian SOAP.  

Asuhan kehamilan pada trimester III dilakukan kunjungan selama 2 kali pada usia 

kehamilan 34 minggu 4 hari dan 38 minggu 4 hari dengan HPHT 30-05-2019 dan TP 

06-03-2020. Asuhan persalinan tanggal 28-02-2020 saat proses persalinan ibu 

bersalian secara normal dengan APN 60 langkah, bayi lahir spontan lbk langsung 

menangis kuat jenis kelamin perempuan, BBL:3000 gram, PB:49 cm. Asuhan masa 

nifas dilakukan saat 1 hari post partum dan 6 hari post partum. Asuhan bayi baru 

lahir dilakukan pada hari pertama dan 6 hari setelah bayi melahirkan. 

Hasil asuhan ini diperoleh diagnosis Ny. Y usia 30 tahun GIIIPIIA0 usia kehamilan  39 

minggu 1 hari  fisiologis. Bayi baru lahir spontan langsung menangis apgar skor 8/9 

normal dilakukan IMD, pada pemeriksaan fisik tidak ada kelainan, involusi berjalan 

normal dan ASI lancer.  

Laporan studi kasus ini disimpulkan bahwa  asuhan komprehensif pada Ny. Y umur 

30 tahun mulai dari kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir mendapatkan 

hasil fisiologis, tidak ada ditemukan kelainan atau komplikasi pada ibu maupun bayi. 

 

1. Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kendari Jurusan Kebidanan 

2. Dosen Poltekkes Kemenkes Kendari Jurusan Kebidanan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara 

berkembang Yang berdasarkan survei penduduk antar sensus 2015 

bahwa tahun 2019 jumlah penduduk indonesia 267 jiwa. Jumlah usia umur 

0-14 mencapai 66,17 juta jiwa (24%), umur 15-64 tahun (usia produktif)  

mencapai 183,36 juta jiwa (68%), dan kelompok umur diatas 65 tahun 

(tidak produktif) 17,37 juta jiwa (6,51%). Hal ini menunjukan bahwa 

semakin tingi rasio ketergantungan  mengindikasikan semakin berat beban 

yang  harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai 

usia yang tidak produktif.  Sehingga berdampak pada rendahnya taraf 

kesejahteraan hidup Ibu dan anak.(Kementrian Perencanaan Pemangunan 

Nasional 2018). 

Keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan dapat ditentukan 

berdasarkan indikator AKI dan AKB. Sustainable Development Goals (SDGs) 

merencanakan upaya pembangunan berkelanjutan yang menjadi acuan 

dalam kerangka pembangunan dan perundingan Negara-negara di dunia. 

Salah satu tujuan dari SDGs tahun 2030 adalah mengurangi jumlah AKI 
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hingga 70 per 100.000 kelahiran hidup, jumlah AKB hingga 12 per 1.000 

kematian hidup (neonatal). 

Berdasarkan data Survei Demografi Keluarga Indonesia (SDKI) 

tahun 2012, Angka Kematian Ibu (AKI) 359 per 100.000 kelahiran hidup 

dan Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukan angka 32 per 1.000 

kelahiran hidup, angka tersebut menempatkan indonesia menjadi 

peringkat tertinggi di ASEAN. Sedangkan Menurut data Survei Demografi 

dan Kesehatan Indonesi a (SDKI) tahun 2017,  AKI maupun AKB 

menunjukan penurunan yaitu AKI 305 per 100.000 kelahiran hidup, AKB 

24 per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini menujukan kasus Angka Kematian 

Bayi (AKB) pada tahun 2015 mencapai 33.327 kasus dan pada 2016 

mencapai 32.007 kasus hingga pertengahan 2017 mencapai 10.294 

kasus. Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2015 mencapai 4.999 kasus, 

padatahun 2016 mencapai 4.912 kasus hingga pertengahan 2017 

(Kementerian Kesehatan RI,2017). Namun data ini belum mencapai target 

pembangunan berkelanjutan tahun 2030.(profil kesehatan  2018). 

Untuk mengatasi AKI dan AKB di Indonesia pemerintah pusat , 

pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara, Kementrian Kesehatan, 

Kementerian Pendidikan, Asosiasi Institusi Pendidikan Indonesia 

(ALPKIND), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Dinas Kesehatan, lahan praktik 

kolaborasi dengan Instiusi pendidikan serta dengan berbagai pihak  untuk 
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mewujudkan tenaga kesehatan khususnya bidan yang kompeten, patuh 

terhadap standar profesi kebidanan. Sehingga mampu memberikan 

pelayanan kebidanan secara komprehensif untuk mengatasi terjadinya 

komplikasi pada ibu atau bayi,yang berdampak jumlah AKI dan AKB dapat 

menurun. 

World Health Organization (WHO) tahun 2015 menyatakan bahwa 

untuk mengurangi AKI dan AKB agar berfokus pada tiga periode 

perawatan kehamilan yang terdiri dari antenatal care (ANC), intranatal care 

(INC), dan postnatal Care (PNC). Pemberian pelayanan keperawatan 

hendaknya dilakukan secara berkelanjutan dan komprehensif (continuity of 

care) (Bentler, Morgan, Virnig & Wolinsky, 2014). Pelayanan yang 

diberikan secara menyeluruh dan berkesinambungan dilaksanakan dalam 

rangka memenuhi kebutuhan adaptasi ibu selama periode ante, intra, dan 

post partum sampai dengan periode nifas selesai, baik aspek fisik, 

psikologis, dan sosial (Laliberte, dkk, 2016). 

Pendekatan yang dianjurkan menganggap bahwa semua kehamilan 

beresiko sehingga setiap ibu hamil mempunyai akses ketenaga kesehatan, 

yang salah satunya adalah bidan, maka seorang bidan harus mempunyai 

kompetensi dalam memberikan pelayanan obstetric dan pertolongan 

persalinan yang aman. 
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B. Ruang Lingkup 

Asuhan kebidanan pada ibu hamil G3P2A0 trimester ke III, ibu 

bersalin, nifas dan bayi baru lahir. 

C. Tujuan 

1. Tujuan umum 

Mahasiswi mampu melakukan asuhan kebidanan komprehensif 

melalui pendekatan management pada ibu hamil, bersalin, nifas dan 

bayi baru lahir secara berkesinambungan. Sehingga ibu bisa melewati 

kehamilan, persalinan dan nifas dengan aman dan selamat serta bayi 

yang dilahirkan sehat..  

2. Tujuan khusus 

Setelah dilakukan asuhan kebidanan, diharapkan mampu : 

a. Memberikan  asuhan kebidanan pada kehamilan di Puskesmas 

Abeli, kota kendari. 

1) Melakukan pengkajian pada ibu hamil. 

2) Menyusun diagnosa kebidanan dan atau masalah sesuai 

dengan prioritas. 

3) Menyusun rencana asuhan kebidanan secara kontinu. 

4) Melaksanakan asuhan kebidanan berdasarkan rencana yang 

sudah disusun. 

5) Melakukan evaluasi asuhan kebidanan yang telah dilakukan. 

6) Mendokumentasikan asuhan kebidanan yang telah dilakukan. 
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b. Memberikan Asuhan Kebidanan Selama Persalinan. 

1) Melakukan pengkajian pada ibu bersalin. 

2) Menyusun diagnosa kebidanan dan atau masalah sesuai 

dengan prioritas. 

3) Menyusun rencana asuhan kebidanan secara kontinu. 

4) Melaksanakan asuhan kebidanan berdasarkan rencana yang 

sudah disusun. 

5) Melakukan evaluasi asuhan kebidanan yang telah dilakukan. 

6) Mendokumentasikan asuhan kebidanan yang telah dilakukan. 

c. Untuk Memberikan Asuhan Kebidanan Selama Masa Nifas.  

1) Melakukan pengkajian pada ibu nifas. 

2) Menyusun diagnosa kebidanan dan atau masalah sesuai 

dengan prioritas. 

3) Menyusun rencana asuhan kebidanan kontinu. 

4) Melaksanakan asuhan kebidanan berdasarkan rencana yang 

sudah disusun. 

5) Melakukan evaluasi asuhan kebidanan yang telah dilakukan. 

d. Memberikan Asuhan Kebidanan Pada Bayi Baru Lahir.  

1) Melakukan pengkajian pada neonatus. 

2) Menyusun diagnosa kebidanan dan atau masalah sesuai 

dengan prioritas. 

3) Menyusun rencana asuhan kebidanan secara kontinu. 
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4) Melaksanakan asuhan kebidanan berdasarkan rencana yang 

sudah disusun. 

5) Melakukan evaluasi asuhan kebidanan yang telah dilakukan. 

6) Mendokumentasikan asuhan kebidanan yang telah dilakukan. 

D. Manfaat  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil laporan diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk 

pengembangan Asuhan Pelayanan Kebidanan bagi mahasiswa 

dalam memahami pelaksanaan asuhan kebidanan pada ibu hamil. 

Selain itu dapat mengaplikasikan materi yang telahdiberikan dalam 

proses perkuliahan serta mampu memberikan asuhan kebidanan 

secara berkesinambungan yang bermutu danberkualitas. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi institusi 

Sebagai masukan untuk pengembangan materi yang telah 

diberikan baik dalam proses perkuliahan maupun praktik 

lapangan agar mampu menerapkan secara langsung dan 

berkesinambungan pada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi 

baru lahir. 

b. Bagi puskesmas 

Sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

kesehatan Ibu dan Anak (KIA). 



 
 

7 
 

c. Bagi penulis  

Menambah wawasan, meningkatkan pemahaman, dan 

menambah pengalaman nyata tentang asuhan kebidanan 

secara Continuity Of Care pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu 

nifas dan bayi baru lahir. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kehamilan 

Menurut Federasi Obstetri Ginekologi Internasional, kehamilan 

didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan 

ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. bila dihitung dari 

saat fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan 

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

menurut kalender internasisonal. Kehamilan terbagi menjadi 3 

trimester, dimana trimester kesatu berlangsung dalam 12 minggu, 

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

ketiga 13 minggu (minggu ke-28 hingga ke-40) (Prawiroardjo, 2016) 

1. 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 
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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 pengaruh LH yang semakin 

besar dan fluktusi yang mendadak, terjadi proses pelepasan 

ovum yang disebut ovulasi. Ovum yang dilepasakan akan 

ditangkap oleh fimbriae, dan ovum yang ditangkap terus 

berjalan mengikuti tuba 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 proses 
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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 membentuk kantong 

kuning telur sedangkan selain 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 

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). 
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2. 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 pembesaran rahim menjadi 

1000gram 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). 
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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 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, progesteron,  

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 
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  dalam   rahim 

                  2)   Terjadinya hubungan langsung antara arteri dan vena pada 

  sirkulasi retro-plasenter dan progesteron makin 

                  3)   Pengaruh hormon estrogen meningkat (Manuaba, 2016). 

3. Perubahan psikologis dalam kehamilan  

  Menurut Kusmiyati (2017) perubahan psikologis pada masa  

kehamilan, yaitu: 

a) Trimester 1 

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, kekecewaan, penolakan, kecemasaan 

dan kesedihan. Seringkali, pada awal masa kehamilan ibu 

berharap untuk tidak hamil. 
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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 ini pula ibu 

mampu merasakan gerakan janinnya. Banyak ibu yang merasa 

terlepas dari kecemasan dan rasa tidak nyaman, seperti yang 

dirasakannya 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 
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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. 

         4.  Tanda dan Gejala Kehamilan 

a Tanda pasti kehamilan 

Tanda pasti adalah tanda yang menunjukkan langsung 

keberadaan janin, yang dapat dilihat langsung oleh pemeriksa. 

Tanda pasti kehamilan terdiri atas hal-hal berikut ini : 

1) Gerakan janin ini harus dapat diraba dengan jelas oleh 

pemeriksa. Gerakan janin baru dapat dirasakan pada usia 

kehamilan sekitar 20 minggu. 

2) Denyut Jantung Janin dapat didengar pada usia kehamilan 12 

minggu dengan menggunakan alat fetal electrocardiograf 

(misalnya dopler). Dengan stethoscope lenec, DJJ baru  dapat 

didengar pada usia kehamilan 18-20 minggu. 

3) 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 dapat dilihat sempurna lagi 

menggunakan USG. 

4) Kerangka janin dapat dilihat dengan foto rongen maupun USG. 

b Tanda tidak pasti kehamilan 

1) Amenorea 

Pada wanita sehat dengan haid yang teratur, amenorrhea 

menandakan kemungkinan kehamilan. Gejala ini sangat 

penting karna umumnya wanita hamil tidak dapat haid 

lagi. Kadang-kadang amenorhea disebabkan oleh hal-hal 

lain diantaranya penyakit berat seperti anemia, thypus, 

atau karna pengaruh psikis misalnya karna perubahan 

lingkungan (Jannah,2012). 

2) Mual (nausea) dan muntah (emesis) 

Mual dan mun pengaruh ekstrogen dan progesteron 

terjadi pengeluaran asam lambung yang berlebihan dan 

menimbulkan mual muntah  yang terjadi terutama pada 

pagi hari yang biasa disebut dengan morning sicknes. 

Dalam batas tertentu hal ini masih fisiologi, tetapi bila 

terlampau sering dapat menyebabkan gangguan 

kesehatan yang biasa disebut dengan hepermesis 

gravidarum (Elisabeth, 2014) 
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3) Mammae menjadi tegang dan membesar 

Estrogen meningkatkan perkembangan system duktus pada 

payudara, sedangkan progesterone menstimulasi 

perkembangan sistem alveolar payudara. Bersama 

somatomamotropin, hormone-hormon ini menimbulkan 

pembesaran payudara, menimbulkan perasaan tegang dan 

nyeri selama dua bulan pertama kehamilan, pelebaran putting 

susu, serta pengeluaran kolostrum (Elisabeth, 2014). 

4) 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 bias timbul karena 

janin mulai masuk kerongga panggul dan menekan kembali 

kandung kemih (Elisabeth, 2014). 

5) Konstipasi 

Konstipasi atau obstipasi, Pengaruh progesteron dapat 

menghambat peristaltik usus (tonus otot menurun) sehingga 

kesulitan untuk BAB (Sunarsih, 2011). 
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6) Perubahan berat badan 

Pada kehamilan 2-3 bulan sering terjadi penurunan berat 

badan, karena nafsu  makan menurun dan muntah-muntah. 

Pada bulan selanjutnya berat badan akan selalu meningkat 

sampai stabil menjelang aterm (Mochtar, 2012). 

7) Pigmentasi  kulit 

Pigmentasi terjadi pada usia kehamilan lebih dari 12 minggu. 

Terjadi akibat pengaruh hormone kortikosteroid plasenta yang 

merangsang melanofor dan kulit (Elisabeth, 2014). 

8) reksia (tidak ada nafsu makan) 

Terjadi pada bulan-bulan pertama tetapi setelah itu nafsu 

makan akan timbul lagi. Hendaknya dijaga jangan sampai 

salah pengertian makan untuk “dua orang” sehingga kenaikan 

berat badan tidak sesuai dengan tuanya kehamilan (Mochtar, 

2012). 

9) Varises (penekanan vena-vena) 

Sering dijumpai pada triwulan terakhir. Didapat pada daerah 

genetalia eksterna, kaki, dan betis. Pada multigravida kadang-

kadang varies dian timbul kembali triwulan pertama. Kadang-

kadang timbulnnya caries merdia temukan pada kehamilan 

yang terdahulu, merupakan gejala pertama kehamilan muda 

(Jannah, 2012). 
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c Tanda kemungkinan hamil 

Tanda kemungkinan hamil adalah perubahan-perubahan fisiologi 

yang dapat diketahui oleh periksa dengan melakukan 

pemeriksaan fisik pada wanita hamil (Elisabeth, 2014). 

Tanda kemugkinan hamil, yaitu: 

1) Perubahan pada uterus 

Bentuk  uterus yang seperti buah avokad kecil (pada saat 

sebelum hamil) akan berubah bentuk menjadi globuler pada 

awal kehamilan dan ovoid (membulat) apabila kehamilan 

memasuki trimester kedua. setelah 3 bulan kehamilan, 

volume uterus menjadi bertambah sebagai akibat 

pertumbuhan yang cepat pula dari konsepsi dan ikutannya. 

(prawiroardjo, 2016)  

2) Tanda piscaseck 

 Pembesaran uterus pada awal kehamilan biasanya tidak 

terjadi secara simetris. secara normal ovum yang telah 

dibuahi akan berimplantasi pada segmen atas uterus, 

terutama pada dinding posterior. bila lokasi implantasi berada 

didekat kornu, maka daerah ini akan lebih cepat membesar 

jika dibandingkan dengan bagian uterus lainnya. 

(Prawirohardjo, 2016).   
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3) Tanda hegar 

Tanda Hegar adalah pelunakan dan kompresibilitas ismus 

serviks sehingga ujung-ujung jari seakan dapat ditemukan 

apabila ismus ditekan dari arah yang berlawanan 

(Prawirohardjo, 2016) 

4) Tanda Goodell sign 

Tanda Goodell adalah perubahan kosistensi (yang 

dianalogikan dengan konsistensi bibir) serviks dibandingkan 

dengan konsistensi kenyal (dianalogikan dengan ujung 

hidung) pada saat tidak hamil (Prawirohardjo 2016)  

5) Tanda Chadwick 

Tanda Chadwick adalah perubahan warna menjadi kebiruan 

atau keunguan pada vulva, vagina, dan serviks. 

(Pawirohardjo2016)  

6) Tanda Braxton hicks 

Yang terjadi akibat peregangan miometrium yang disebabkan 

oleh terjadinya pembesaran uterus. peningkatan aktomiosin 

didalam miometrium juga menjadi penyebab dari 

meningkatnya kontraktilitas uterus. kontraksi Braxton Hicks 

bersifat non-ritmik, sporadik, tanpa disertai adanya rasa 

nyeri, mulai timbul sejak kehamilan 6 minggu dan tidak 

terdeteksi melalui pemeriksaan manual pelvik. kontraksi ini 
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baru dapat dikenali melalui pemeriksaan manual pelvik pada 

kehamilan trimester kedua dan pemeriksaan palpasi 

abdomen pda kehamilan trimester ketiga. dengan semakin 

meningkatnya usia kehamilan, terjadi pila peningkatan 

frekuensi, lama, dan intensitas kontraksi Braxton Hicks. 

(Prawirohardjo 2016). 

7) Pemeriksaan tes biologis kehamilan (panotest) positif 

Pemeriksaan ini adalah untuk mendeteksi adanya human 

choriongonadotropin (hCG) yang diproduksi oleh 

sinsiotropoblastik sel selama kehamilan. Hormon dekresi ini 

peredaran darah ibu (pada plasma darah), dan diekresi ibu 

(Walyani, 2016). 

5.  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): 
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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 (T1)  

Penimbangan berat badan pada setiap kali kunjungan antenatal 

dilakukan untuk mendeteksi adanya gangguan pertumbuhan 

janin. Penambahan berat badan yang kurang dari 9 kilogram 

selama kehamilan atau kurang dari 1 kilogram setiap bulannya 

menunjukkan adanya gangguan pertumbuhan janin. 

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) (T2) 

Pengukuran LILA hanya dilakukan pada kontak pertama untuk 

skrining ibu hamil beresiko kurang energi kronis (KEK). Kurang 



 
 

23 
 

energi 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 (T3) 

Pengukuran tekanan darah pada setiap kali kunjungan 

antenatal dilakukan untuk mendeteksi adanya hipertensi 

(tekanan darah 140/90 mmHg) pada kehamilan dan 

preeklampsia (hipertensi) disertai edema wajah dan atau 

tungkai bawah dan atau proteinuria). 

4) Ukur tinggi fundus uteri (T4) 

Pengukuran tinggi fundus pada setiap kali kunjungan antenatal 

dilakukan untuk mendeteksi pertumbuhan janin sesuai atau 

tidak sesuai dengan umur kehamilan, kemungkinan ada 

gangguan pertumbuhan janin. Standar pengukuran 

menggunakan pita ukur setelah kehamilan 24 minggu. 

5)   Hitung denyut jantung janin (DJJ) (T5) 

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. 



 
 

24 
 

6) Tentukan presentasi janin (T6) 

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  (T7) 

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. 

Tabel 2.1 

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 
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Tabel 2.2 

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) (T8) 

 Untuk mencegah anemia gizi besi, setiap ibu hamil harus 

mendapat tablet zat besi minimal 90 tablet selama kehamilan 

diberikan sejak kontak pertama. 

9) Periksa laboratorium (rutin dan khusus) (T9) 

Pemeriksaan laboratorium dilakukan pada saat antenatal meliputi : 

a. Pemeriksaan golongan darah 

b. Pemeriksaan kadar hemoglobin darah (Hb) 
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c. Pemeriksaan protein dalam urine 

d. Pemeriksaan kadar guladarah 

e. Pemeriksaan darah malaria 

f. Pemeriksaan tessifilis 

g. Pemeriksaan HIV 

h. Pemeriksaan BTA 

i. Tatalaksana/penanganan kasus 

10) Temu wicara (konseling) (T10)  

B. persalinan 

1. Pengertian Persalinan 

Persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi dari 

rahim ibu melalui jalan lahir yang kemudian janin dapat hidup 

kedunia luar, proses ini dimulai dengan kontraksi persalinan sejati, 

dan diakhiri dengan pelahiran plasenta (Walyani, 2016). 

2. Tanda-Tanda Persalinan 

1) Ibu merasa ingin meneran bersamaan dengan    terjadinya 

kontraksi 

2) Ibu merasakan adanya peningkatan tekanan pada rektum dan   

vagina 

3) Perenium menonjol 
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4) Vulva-vagina dan spingter ani membuka 

5) Meningkatnya pengeluaran lendir bercampur darah 

3. Tahapan Persalinan 

a. Kala I (kala pembukaan) 

Dimulai sejak terjadinya kontraksi uterus yang teratur dan 

meningkat (frekuensi dan kekuatannya) hingga serviks 

membuka Dimulai sejak terjadinya kontraksi uterus yang teratur 

dan meningkat (frekuensi dan kekuatannya) hingga serviks 

membuka lengkap (10 cm). Tanda-tanda persalinan yaitu terjadi 

his persalinan memancar dari pinggang ke perut bagian bawah, 

adanya pengeluaran lendir bercampur darah. Selain itu tanda 

lainnya adalah terjadinya penipisan dan pembukaan serviks dan 

pecahnya kantung ketuban (Varney, 2008). 

Proses membukanya servik 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.  

b. Fase aktif, dibagi dalam 3 fase yaitu:  

1. Fase akselerasi dalam waktu 2 jam pembukaan 3 cm   

menjadi 4cm. 
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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 (Kala Pengeluaran Janin) 

Persalinan kala dua dimulai ketika pembukaan serviks 

sudah lengkap (10 cm) dan berakhir dengan lahirnya bayi. 

Menurut Manuaba (2008), gejala dan tanda kala dua 

persalinan yaitu ibu merasa ingin meneran bersamaan dengan 

terjadinya kontraksi, ibu merasakan adanya peningkatan 

tekanan pada rectum dan atau vaginanya, perineum menonjol, 

vulva-sfingter ani membuka, meningkatnya pengeluaran lendir 

bercampur darah. Tanda pasti kala dua ditentukan melalui 

periksa dalam (informasi obyektif) yang hasilnya adalah 

pembukaan serviks telah lengkap atau terlihatnya bagian 

kepala bayi melalui introitus vagina. Bila dasar panggul sudah 

berelaksasi, kepala janin tidak masuk lagi diluar his dan 

dengan his dan kekuatan mengedan maksimal kepala janin 

dilahirkan dengan suboksiput di bawah simpisis dan dahi, 

muka dan dagu melewati perineum. Setelah istirahat sebentar, 

his mulai lagi mengeluarkan badan dan anggota bayi Pada 
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primigravida kala dua berlangsung rata-rata 1,5 jam dan pada 

multipara rata-rata 0,5 jam (Manuaba, 2010). 

c. Kala III (Kala Pengeluaran Plasenta) 

Persalinan kala tiga dimulai setelah lahirnya bayi dan 

berakhir dengan lahirnya plasenta dan selaput ketuban. Setelah 

bayi lahir, uterus teraba keras dengan fundus uterus agak diatas 

pusat. Beberapa menit kemudian uterus berkontraksi lagi untuk 

melepaskan plasenta dari dindingnya. Biasanya plasenta lepas 

dalam 6-15 menit setelah bayi lahir dan keluar spontan atau 

dengan tekanan pada fundus uteri. Pengeluaran plasenta 

disertai dengan pengeluaran darah (WHO, 2014).  

Tanda Tanda lepasnya plasenta, menurut WHO dalam    

buku Acuan Persalinan Normal (2008) :  

1) Perubahan bentuk dan tinggi fundus, setelah bayi lahir 

puterus berkontraksi dan plasenta terdorong kebawah, 

uterus berbentuk  segitiga atau seperti buah pear atau 

alpukat atau fundus berada diatas pusat (sering kali 

mengarah ke sisi kanan). 

2) Tali pusat memanjang, tali pusat terlihat menjulur keluar 

vulva (tanda Ahfeld). 
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3) Semburan darah mendadak dan singkat, darah yang 

terkumpul dibelakang plasenta akan membantu mendorong 

palsenta keluar dibantu oleh gaya gravitasi.  

d. Kala IV (Kala Pengawasan) 

   Mulai dari lahirnya plasenta dan lamanya 2 jam. Dalam kala 

itu diamati, apakah tidak terjadi perdarahan post partum 

(Mochtar, 2011).  

4. 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)  

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).  

b. Jalan lahir (Passage) yang paling penting dan menentukan 

proses persalinan adalah pelvis minor. Yang terdiri dari susuna 
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tulang yang kokoh 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).  

c. 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 

mudah untuk ibu tersebut. Namun jika ia merasa tidak ingin 

ada kehamilan dan persalinan, maka hal ini akan menghambat 

proses persalinan (Manuaba, 2010).  

d. 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, 2010). 

5. Perubahan fisiologis pada persalinan 

a. Perubahan Fisiologis kala I 

1) Perubahan pada uterus 
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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 

servik 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 beketrja dibawah control saraf dan 

bersifat intermitten yang memberikan keuntungan berupa 

adanya periode istirahat/reaksi diantara dua kontraksi. 

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 

meningkatjan 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 
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kembali normal pada level sebelum persalinan. Rasa sakit, 

takut dan cemas juga akan meningkatkan tekanan darah 

Perubahan metabolisme 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. Ini 

mungkin disebabkan karena  meningkatnya curah jantung 

selama persalinan dan meningkatnya filtrasi glomelurus dan 

aliran plasma ginjal. 

5) Perubahan hematologi 

Hemoglobin meningkat sampai 1.2 gram/100ml selama 

persalinan dan akan kembali pada tingkat seperti sebelum 

persalinan sehari setelah pasca salin kecuali ada 

perdarahan pot 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 
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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 dua disertai upaya mengedan pada ibu yang 

akan menambah aktivitas otot – otot rangka untuk 

memperbesar peningkatan metabolisme. 

3) Denyut nadi 

Frekuensi denyut nadi ibu bervariasi pada setiap kali      

mengedan. Secara keseluruhan, frekuensi nadi meningkat 

selama kala dua 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 

10c. 
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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. 

7) Perubahan gastrointestinal 

Penurunan motilitas lambung berlanjut saampai kala dua. 

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 
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hari  pertama paska partum jika tidak ada kehilangan darah 

yang      abnormal. 

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 perlekatannya dan 

pengumpulan darah pada ruang utero – 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 
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ibu setiap 15 menit pada jam pertama dan 30 menit pada jam 

kedua setelah persalinan. Jika kondisi ibu 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 atau berada tepat 

diatas umbilicus. 

e. 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. 

5. Mekanisme Persalinan Normal 

 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 
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posisi jam 9. Pada saat itu kepala dalam posisi fleksi ringan. 

Jika sutura sagitalis dalam diameter antero posterior dari PAP, 

maka masuknya kepala akan menjadi sulit karena menempati 

ukuran yang terkecil dari PAP. 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 psterior adalah 

posisi sutura sagitalis mendekati simpisis dan osparietale 

belakang lebih rendah dari os parietale depan. Acynclitismus 

anterior adalah posisi sutura sagitalis mendekati promontorium 

sehingga os parietal depan lebih rendah dari os parietal 

belakang. Saat kepala masuk PAP biasanya dalam posisi 

asynclitimus posterior ringan, sedangkan saat 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 
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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 oleh bokong, 

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) meggantikan 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 

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. 
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  d. Putaran Paksi Dalam 

Putaran paksi dalam adalah pemutaran dari bagian depan 

sedemikian rupa, sehingga bagian terendah dari bagian depan 

memutar ke depan dan ke bawah 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 

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 
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3) Ukuran terbesar dari bidang tengah panggul ialah diameter 

antero posterior. 

  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. 

f.    Putaran Paksi Luar 

Putaran paksi luar adalah gerakan kembali sebelum putaran 

paksi dalam terjadi, untuk menyesuaikan kedudukan kepala 
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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. 

C. Nifas 

1. Pengertian Nifas 

       Masa nifas (puerperium) dimulai setelah plasenta lahir dan 

berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan 

sebelum hamil. Masa nifas berlangsung selama kira-kira 6 minggu 

atau 42 hari, namun secara keseluruhan akan pulih dalam waktu 3 

bulan (Kemenkes RI, 2015). 

       Masa nifas atau purperium adalah masa pemulihan kembali, 

dimulai sejak 1 jam setelah lahirnya plasenta sampai 42 hari 

dimana pada masa itu terjadi pemulihan keadaan alat kandungan 

seperti pada saat sebelum terjadi kehamilan (Prawiroharjo, 2014). 

      Masa nifas (puerperium) adalah masa pulih kembali, mulai dari 

persalinan selesai sampai alat-alat kandungan kembali seperti 

prahamil.lama masa nifas 6-8 minggu (Mochtar, 2010) 
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2. Tahapan dalam masa Nifas  

Menurut Wahyuningsih,  2018  tahapan masa nifas meliputi : 

1) Periode Immediate postpartum  

masa segera setelah plasenta lahir sampai dengan 24 jam. 

2) Periode early postpartum (>24 jam-1 minggu)  

Pada fase ini bidan memastikan  involusi uteri dalam keadaan 

normal, tidak ada perdarahan, lokia tidak berbau busuk, tidak 

demam, ibu cukup mendapatkan cairan dan makanan, serta ibu 

dapat menyususi dengan baik. 

3) Periode late postpartum (>1 minggu-6 minggu) 

Pada periode ini bidan tetap melakukan asuhan dan 

pemeriksaan sehari-hari serta konseling perencanaan KB. 

4) Remote puerperium adalah waktu yang diperlukan untuk pulih 

dan sehat terutama bila selama hamil atau bersalin memiliki 

penyulit atau komplikasi. 

3. Perubahan Fisiologi pada masa nifas 

 Menurut Kemenkes RI (2015), yaitu: 

1) Uterus 

Involusi atau pengerutan uterus merupakan suatu proses 

dimana uterus kembali ke kondisi sebelum hamil dengan berat 

sekitar 30 gram. Proses ini dimulai segera setelah plasenta lahir 
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akibat kontraksi otot-otot polos uterus. 

2) Serviks 

Setelah persalinan bentuk serviks agak menganga seperti 

corong berwarna merah kehitaman. Konsistensinya lunak, 

kadang-kadang terdapat perlukaan-perlukaan kecil. Setelah 

bayi lahir, tangan masih bisa masuk rongga rahim, setelah 2 

jam dapat dilalui 2-3 jari dan setelah 7 hari hanya dapat dilalui 

1jari. 

3) Lochea 

Lochea adalaah ekskresi cairan rahim selama masa nifas. 

Lochea mengandung darah dan sisa jaringan desidua yang 

nekrotik dari dalam uterus. Pemeriksaan lochea meliputi 

perubahan warna dan bau karena lochea memiliki ciri khas : 

bau amis atau khas darah dan adanya bau busuk menandakan 

adanya infeksi. Jumlah total pengeluaran seluruh periode 

lochea rata-rata ± 240-270 ml. 
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Tabel 2.2  Pembagian Lochea 

Lochea Waktu Warna Cir-ciri 

Rubra 1-3 

Hari 

Merah Terdiri darah segar, 

jaringan sisa-sisa 

plasenta, dinding rahim, 

lemak bayi, lanugo, dan 

meconium 

Sanguinolenta 4-7 

Hari 

Merah 

kecoklatan 

dan 

berlendir 

Sisa darah dan berlendir 

Lochea waktu Warna Ciri-ciri 

Serosa 8-14 

Hari 

Kuning 

kecoklatan 

Mengandung serum, 

leukosit, dan robekan/ 

laserasi plasenta 

Alba >14 

Hari 

Putih Mengandung leukosit, 

sel desidua, sel epitel, 

selaput lender serviks, 

dan serabut jaringan 

yang mati. 

    Sumber : Kemenkes RI. 2015 

4) Vulva Vagina dan Perineum 

Vulva dan vagina mengalami penekanan serta peregangan yang 

sangat besar selama proses melahirkan bayi, dan dalam 
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beberapa hari pertama sesudah proses tersebut, kedua organ ini 

tetap berada dalam keadaan kendur. 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. Himen tampak sebagai tonjolan 

kecil dan dalam proses pembentukan berubah menjadi 

kurunkulae motiformis yang khas bagi wanita multipara. 

  Perineum menjadi kendur karena sebelumnya teregang oleh 

tekanan kepala bayi yang bergerak maju. Perubahan pada 

perineum pasca melahirkan terjadi pada saat perineum 

mengalami robekan. Robekan jalan lahir dapat terjadi secara 

spontan ataupun dilakukan episiotomy dengan indikasi tertentu. 

Pada postnatal hari ke-5, perineum sudah mendapatkan kembali 

sebagian besar tonusnya sekalipun tetap lebih kendur daripada 

keadaan sebelum melahirkan. Ukuran vagina akan selalu lebih 

besar dibandingkan keadaan saat sebelum persalinan pertama. 

Meskipun demikian, latihan otot perineum dapat mengembalikan 

tonus otot tersebut dan dapat mengencangkan vagina hingga 

tingkat tertentu. Hal ini dapat dilakukan pada akhir puerperium 

dengan latihan harian (Marmi, 2015). 
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5)  perubahan Sistem Pencernaan 

Pasca melahirkan, kadar progesterone juga mulai menurun. 

Namun demikian fungsi usus memerlukan waktu 3-4 hari untuk 

kembali normal. Buang air besar secara spontan bisa tertunda 

selama 2-3 hari setelah ibu melahirkan. Keadaan ini bisa 

disebabkan karena tonus otot usus menurun selama proses 

persalinan dan pada awal masa pascapartum, diare sebelum 

persalinan, enema sebelum melahirkan, kurang makan atau 

dehidrasi. Pada ibu yang mengalami episiotomi, laserasi dan 

hemoroid sering menduga nyeri saat defekasi sehingga ibu sering 

menunda untuk defekasi. Faktor tersebut mendukung konstipasi 

pada ibu nifas dalam minggu pertama. Suppositoria dibutuhkan 

untuk membantu eliminasi pada ibu nifas. (Marmi, 2015). 

6) Sistem Perkemihan 

 Ibu postpartum dianjurkan segera buang air kecil, agar tidak 

mengganggu proses involusi uteri dan ibu merasa nyaman. 

Namun demikian, paska melahirkan ibu sulit merasa buang air 

kecil dikarena trauma yang terjadi pada uretra dan kandung kemih 

selama proses melahirkan, yakni sewaktu bayi melewati jalan lahir. 

Dinding kandung kemih dapat mengalami oedema. Kombinasi 

trauma akibat kelahiran, peningkatan kapasitas kandung kemih 
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setelah bayi lahir, dan efek konduksi anestesi menyebab keinginan 

untuk berkemih menurun. Selain itu, rasa nyeri pada panggul yang 

timbul akibat dorongan saat melahirkan, laserasi vagina, atau 

episiotomi menurunkan atau mengubah reflex berkemih. 

Penurunan berkemih, seiring diuresis pasca partum bisa 

menyebabkan distensi kandung kemih. Distensi kandung kemih 

yang muncul segera setelah wanita melahirkan dapat 

menyebabkan perdarahan berlebih karena keadaan ini bisa 

menghambat uterus berkontraksi dengan baik. Pada masa pasca 

partum tahap lanjut, distensi yang berlebihan ini dapat 

menyebabkan kandung kemih lebih peka terhadap infeksi 

sehingga menggangu proses berkemih normal. Apabila terjadi 

distensi berlebih pada kandung kemih dalam mengalami 

kerusakan lebih lanjut (atoni). Dengan mengosongkan kandung 

kemih secara adekuat, tonus kandung kemih biasanya akan pulih 

kembali dalam 5-7 hari setelah bayi lahir (Marmi, 2015). 

7) Tanda-tanda Vital 

a) Suhu tubuh 

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

melahirkan, suhu tubuh dapat naik kurang lebih 0,50C dari 

keadaan normal. Kenaikan suhu badan ini akibat dari kerja 

keras sewaktu melahirkan, kehilangan cairan maupun 
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kelelahan. Kurang lebih pada hari ke-4 post partum, suhu badan 

akan naik lagi. Apabila kenaikan suhu tubuh diatas 380C, 

waspada terhadap infeksi postpartum. 

b) Nadi 

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

Pasca melahirkan, denyut nadi dapat mejadi bradikardi maupun 

lebih  cepat. Denyut nadi yang melebihi 100 x/menit, harus 

waspada kemungkinan infeksi atau perdarahan post partum. 

c) Tekanan Darah 

       Tekanan darah adalah tekanan yang dialami darah pada 

pembuluh arteri ketika darah dipompa oleh jantung ke seluruh 

anggota tubuh manusia. Tekanan darah normal manusia adalah 

sistolik antara 90-120 mmHg dan diastolic 60-80 mmHg. Pasca 

melahirkan pada kasus normal, tekanan darah biasanya tidak 

berubah. Perubahan tekanan darah menjadi lebih rendah pasca 

melahirkan dapat diakibatkan oleh perdarahan. Sedangkan 

tekanan darah tinggi pada post partum merupakan tanda 

terjadinya preeklampsia post partum. 

d) Pernafasan 

        Frekuensi pernafasan normal pada orang dewasa adalah 

16-24 x/menit. Pada ibu post partum umumnya pernafasan 
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lambat atau normal. Hal ini dikarenakan ibu dalam keadaan 

pemulihan atau dalam kondisi istirahat. Keadaan pernafsan 

selalu berhubungan dengan keadaan suhu dan denyut nadi. 

Bila suhu dan nadi tidak normal, pernafasan juga akan 

mengikutinya, kecuali apabila ada gangguan khusus pada 

saluran nafas. Bila pernafasan pada masa post partum menjadi 

lebih cepat, kemungkinan ada tanda-tanda syok (Marmi, 2015). 

4. Perubahan Psikologis pada Masa Nifas 

       Menurut (Walyani, 2016). Fase-fase yang akan dialami oleh 

ibu pada masa nifas yaitu : 

1) Fase taking in yaitu periode ketergantungan, berlangsung dari 

hari pertama sampai hari kedua melahirkan. Pada fase ini ibu 

sedang berfokus terutama pada dirinya sendiri. 

Ketidaknyamanan fisik yang dialami ibu pada fase ini seperti 

mules, nyeri pada jahitan, kurang tidur dan kelelahan 

merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Gangguan 

fisiologis yang mungkin dirasakan ibu adalah : 

a) Kekecewaan karena tidak mendapatkan apa yang 

diinginkan tentang bayinya misal jenis kelamin tertentu, 

warna kulit, jenis rambut dan lainnya. 

b) Ketidaknyamanan sebagai akibat dari perubahan fisik yang 

dialami ibu misal rasa mules karena rahim berkontraksi 
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untuk kembali pada keadaan semula, payudara bengkak, 

nyeri luka jahitan. 

c) Rasa bersalah karena belum bisa menyusui bayinya. 

d) Suami atau keluarga yang mengkritik ibu tentang cara 

merawat bayi dan cenderung melihat saja tanpa membantu. 

Ibu akan merasakan tidak nyaman karena sebenarnya hal 

tersebut bukan hanya tanggung jawab ibu semata. 

2) Fase taking hold adalah periode yang berlangsung antara 3-10 

hari setelah melahirkan. Pada fase ibu timbul rasa khawatir 

akan ketidakmampuan dan rasa tanggung jawabnya dalam 

merawat bayi. Ibu mempunyai perasaan sangat sensitif, 

sehingga mudah tersinggung dan marah. 

3) Fase letting go adalah period menerima tanggung jawab akan 

peran barunya. Fase ini berlangsung 10 hari setelah 

melahirkan. Terjadinya peningkatan akan perawatan diri dan 

bayinya.  Keinginan untuk merawat diri dan bayinya sudah 

meningkat fase ini. 

3. 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 
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produksi ASI, mengajarkan ibu perawatan masa nifas dan 

merawat bayi dengan baik, sehingga bayi dapat mengalami 

pertumbuhan dan perkembangan yang normal 

(Walyani,2016). 

2) Kebijakan Program Nasional Masa Nifas 

       Kunjungan nifas dilaksanakan paling sedikit empat kali 

dilakukan untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani 

masalah yang terjadi (Walyani, 2016). 

Kunjung

an Nifas 

Waktu Kunjungan Tujuan Kunjungan 

I 6-8 Jam setelah 

persalinan 

1. Mencegah perdarahan masa nifas karena 

atonia uteri  

2. Meendeteksi penyebab lain perdarahan serta 

melakukan rujukan bila perdarahan berlanjut 

3. Melakukan konseling pada ibu untuk keluarga 

jika terjadi masalah 

4. Memfasilitasi ibu untuk pemberian ASI awal 

5. Memfasilitasi, mengajarkan cara hubungan ibu 

dan bayi (Bounding attachment) 

6. Menjaga bayi tetap sehat dan hangat dengan 

cara mencegah hipotermia 

7. Memastikan  ibu merawat bayu dengan baik 

(perawatan tali pusat, memandikan bayi) 

II 6 hari setelah 

persalinan 

1. Memastikan involusi uteri berjalan normal, 

uterus berkontraksi baik, tinggi fundus uteri 
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dibawah pusat (umbilicus), tidak ada 

perdarahan, lochea tidak berbau 

2. Mendeteksi tanda-tanda : demam, perdarahan 

abnormal, sakit kepala hebat, dll 

3. Memastikan ibu menyusui dengan baik dan 

tak memperlihatkan tanda-tanda penyulit 

4. Memberikan konseling pada ibu memberikan 

asuhan pada tali pusat, menjaga bayi tetap 

hangat dan merawat bayi sehari-hari 

5. Melakukan konseling KB secara mandiri 

6. Memastikan ibu untuk melakukan pemeriksaan 

bayi ke pelayanan kesehatan terdekat 

III 2 minggu setelah 

persalinan 

Sama dengan kunjungan ke II 

IV 6 minggu setelah 

persalinan 

1. Menanyakan kepada ibu adakah masalah/ 

penyulit yang dialami ibu maupun bayinya 

2. Memastikan ibu untuk memilih kontrasepsi 

efektif/sesuai kebutuhan 

 

D. Bayi baru lahir 

a. Definisi 

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) 
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b. Bayi Baru Lahir Normal 

Dikatakan bayi baru lahir normal jika termasuk dalam kriteria 

sebagai berikut menurut (Sondakh, 2013) 

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 banyi berumur 30 

menit. 

6. Pernapasan cepat pada menit menit pertama kita kita 80 

kali/menit disertai pernapasan cuping hidung, retraksi 

suprastelnal dan interkostal, serta rintihan hanya berlangsung 

10-15 menit. 

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. 

10. Genetalia : 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. 
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12. Eliminasi, urin, dan mekonium normalnya keluar pada 24 jam 

pertama. Mekonium memiliki karakteristik hitam kehijauan dan 

lengket. 

c. Adaptasi bayi baru lahir terhadap kehidupan diluar rahim 

Konsep mengenai adaptasi bayi baru lahir menurut (Sondakh, 

2013) adalah sebagai berikut: 

1) Memulai segera pernapasan dan perubahan dalam pola 

sirkulasi. Konsep ini merupakan hal yang esensial pada 

kehidupan ekstrauterin. 

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

hematologi, metabolik, dan sistem neurologis bayi baru lahir 

harus berfungsi secara memadai untuk mempertahankan. 

3) Periode transisi pada bayi baru lahir 

Menurut (Sondakh 2013) bahwa periode transisi pada bayi 

baru lahir yaitu : 

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

pertama kehidupan, yang akan dilalui oleh seluruh bayi 

dengan mengabaikan usia gestasi atau sifat persalinan 

atau melahirkan. 

(b) Pada periode pertama reaktivitas (segera setelah lahir), 

akan terjadi pernapasan cepat (dapat mencapai 80 
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kali/menit) dan pernapasan caping hidung yang 

berlangsung sementara, retraksi serta suara seperti 

mendengkur dapat terjadi. Denyut jantung dapat mencapai 

180x/menit selama beberapa menit kehidupan. 

(c) Setelah respon awal ini, bayi baru lahir ini akan menjadi 

tenang, relaks dan jatuh tertidur, tidur pertama ini (dikenai 

sebagai fase tidur) terjadi dalam 2 jam setelah kelahiran 

dan berlangsung selama beberapa jam. 

(d) Periode kedua reaktifitas, dimulai ketika yang bangun, 

ditandai dengan respon berlebih terhadap stimulasi, 

perubahan warna kulit dan merah muda menjadi agak 

sianosis dan denyut jantung cepat. 

(e) Lendir mulut dapat menyebabkan masalah yang 

bermakna, misalnya tersedak/aspirasi, tercekik dan batuk. 

4) Adaptasi pernapasan 

Adaptasi pernapasan menurut Sondakh (2013) yaitu: 

a) Pernapasan awal dipicu oleh faktor fisik, sensorik, dan 

kimia. 

b) Faktor faktor fisik, meliputi usaha yang diperlukan untuk 

mengembangkan paru paru dan mengisi alveolus yang 

kolaps (misalnya, perubahan pada gradien tekanan) 
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c) Faktor faktor sensorik, meliputi suhu, bunyi cahaya, suara 

dan penurunan suhu. 

d) Faktor faktor kimia, meliputi perubahan dalam darah 

(misalnya, penurunan kadar oksigen, peningkatan kadar 

karbondioksida, dan penurunan ph) sebagai akibat asfiksia 

sementara selama kelahiran. 

5) Adaptasi kardiovaskuler 

Menurut Sondakh (2013) adaptasi kardiovaskuler pada bayi 

baru lahir yaitu: 

a) Berbagai perubahan anatomi berlangsung setelah lahir. 

Beberapa perubahan terjadi dengan cepat, dan sebagian 

lagi terjadi seiring drngan waktu. 

b) Sirkulasi perifer lambat, yang  menyebabkan akrosianosis 

(pada tangan, kaki, dan sekitar mulut). 

c) Denyut nadi berkisar 120-160 kali/menit sat bangun dan 

100 kali/permenit saat tidur. 

d) Rata rata tekanan darah adalah 80/46 mmHg dan 

bervariasi sesuai dengan ukuran dan tingkat aktivitas bayi. 

Dengan berkembang paru-paru, pada alveoli akan terjadi 

peningkatan tekanan oksigen. Sebaiknya, tekanan 

karbondioksidan akan mengalami penurunan. Hal ini 
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mengakibatkan terjadinya penurunan resistansi pembuluh 

darah dari arteri pulmonalismengalir ke paru- paru dan 

ductus arteriosus tertutup. Setelah tali pusar 

e) terpotong, aliran darah dari plasenta akan terhenti dan 

voramen ovale tertutup. 

6) Perubahan Termogulasi dan Metabolik 

Menurut Sondakh 2013 perubahan termogulasi dan 

metabolik pada bayi baru lahir yaitu: 

a) Suhu bayi baru lahir dapat turun beberapa derajat karena 

lingkungan eksternal lebih dingin daripada lingkungan pada 

uterus. 

b) Suplai lemak subkutan yang terbatas dan area permukaan 

kulit yang besar dibandingkan dengan berat badan 

menyebabkan bayi mudah menghantarkan panas pada 

lingkungan. 

c) Kehilangan panas yang cepat pada lingkungan yang dingin 

melalui konduksi, konfeksi, radiasi dan evaporasi. 

d) Terutama dingin (hipotermi) pada bayi baru lahir dalam 

hibungannya dengan asidosis metabolik dapat bersifat  

mematikan, bahkan pada bayi yang cukup bulan yang 

sehat. Sesaat sesudah bayi lahir, ia akan ditempat yang 
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suhunya lebih rendah dari dalam kandungan dan dalam 

keadaan basah. bila bayi dibiarkan dalam suhu kamar 

25oC, maka bayi akan kehilangan panas melalui evaporasi, 

konveksi, konduksi, dan radiasi sebanyak 200 

kalori/kg/BB/menit. Sementara itu pembentukan panas, 

pembentukan panas yang dapat yang dapat diproduksi 

hanya sepersepuluh dari pada yang tersebut diatas dalam 

waktu bersamaan. Hal ini akan menyebabkan perubahan 

suhu tubuh. 

7) Adaptasi Neorologis 

Adaptasi Neorologis pada bayi baru lahir menurut 

Sondakh (2013) yaitu: 

a) Sistem neorologis pada bayi secara anatomik dan fisiologis 

belum berkembang sempurna. 

b) Bayi baru lahir menunjukan gerakan-gerakan tidak 

terkoordinasi, pengaturan suhu yang labil, kontrol otot yang 

yang buruk, mudah terkejut dan tremor pada ekstremitas. 

c) Perkembangan neonatur terjadi sangat cepet. Saat bayi 

tumbuh, prilaku yang lebih komplek (misalnya: kontrol 

kepala, tersenyum, dan meraih dengan tujuan) akan 

berkembang. 
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d) Reflek bayi baru lahir merupakan indikator penting 

perkembangan normal. 

8) Adaptasi gastrointestinal 

Adaptasi gastrointestinal pada bayi baru lahir menurut 

Sondakh (2013) yaitu: 

a) Enzim enzim dibgestif aktif saat lahir dan dapat menyokong 

kehidupan ekstrauterin pada kehamilan 36-38 minggu. 

b) Perkembangan otot dan refleks yang paling penting untuk 

menghantar makanan sudah termasuk saat lahir. 

c) Pencernaan protein dan karbohidrat telah tercapai; 

pencernaan dan absorpsi lemak kurang baik karena tidak 

adekuatnya enzim enzim pankreas dan lipase. 

d) Kelenjar salipa imatur saat lahir, sedikit salipa diolah 

sampai bayi berusia 3 bulan. 

e) Pengeluaran mekonium, yaitu feses yang berwarna 

kehijauan, lengket dan mengandung darah semar, 

diekresikan 24 jam 90% bayi baru lahir yang normal. 

f) Variasi yang besar terjadi diantara bayi baru lahir tentang 

minat terhadap makanan, gejala-gejala lapar, dan jumlah 

makanan yang dimakan setiap kali pemberian makan. 
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g) Beberapa bayi baru lahir menyusu segera bila diletakan 

pada payudara, sebagian lainya memerlukan 48 jam untuk 

menyusu secara efektif. 

h) Gerakan acak tangan ke mulut dan menghisap jadi telah 

diamati di dalam uterus  tindakan-tindakan ini berkembang 

i) dengan baik pada saat lahir dan diperkuat dengan rasa 

lapar 

j) Oleh karena kadar gula darah tali pusat 69mg/100 ml akan 

menurun menjadi 50mg/100 ml dalam waktu 2 jam setelah 

lahir, energi tambahan yang diperlukan neonatus pada jam- 

jam pertama sesudah lahir diambil dari hasil metabolisme. 

k) Asam lemak sehingga kadar gula akan mencapai 120 

mg/100 ml. Bila perubahan glukosan menjadi glikogen 

meningkat atau adanya gangguan metabolosme asam 

lemak yang tiadak dapat memeniuhi kebutuhan neonatus, 

maka kemungkinan besar bayi mengalami hipoglikemia. 

9) Adaptasi ginjal 

Adptasi ginjal pada bayi baru lahir menurut Sondakh (2013) 

yaitu: 

a) Laju fitrasi glomerulus relatif rendah pada saat lahir 

disebabkan oleh tidak adekuatnya area permukaan kapiler 

glomerolus. 
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b) Meskipun keterbatasan ini tidak mengancam bayi baru lahir 

yang normal, tetap menghambat kapasitas bayi untuk 

berespon terhadp stresor. 

c) Penurunan kemampuan untuk mengekresikan obat-obatan 

dan kehilangan cairan yang berlebih mengakibatkan 

asidosis dan ketidak seimbangan cairan. 

d) Sebagian besar bayi baru lahir berkemih dalam 24 jam 

pertama stelah lahir dan 2-6 kali sehari pada 1-2 hari 

pertama, setelah itu, mereka berkemih 5-20 kali dalam 24 

jam. 

e) Urin dapat keruh karena lendir dan garam asam urat; noda 

kemerahan (debu batu bata) dapat diamati pada popok 

karena kristal asam urat. 

10) Adaptasi hati 

Adaptasi hati pada bayi baru lahir menurut Sondakh 

(2013;h.156-157) yaitu: 

a) Selama kehidupan janin dan sampai tingkat tertentu setelah 

lahir, hati terus membantu pembekuan darah. 

b) Selama periode neonatus, hati memproduksi zat yang 

esensial untuk pembekuan darah. 
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c) Penyimpanan zal besi ibu cukup memadai bagi bayi sampai 

5 bulan kehidupan eksternaluteri ; pada saat ini, bayi baru 

lahir menjadi rentan terhadap devisiensi zat besi. 

d) Hati juga mengontrol jumlah bilirubin yang terkonjugasi 

yang bersikulasi, pigmen berasal dari hemoglobin yang 

dilepaskan dengan pecahan sel sel darah merah. 

e) Dilirubin tidak terkonjugasi dapat meningkatkan sistem 

vaskular dan menembus jaringan ekstra vaskular lainya 

(misalnya; kulit, sklera dan membran mukosaoral). 

Mengakibatkan warna kuning yang disebut ikterus. 

f) Pada stres dingin yang lama, glikolisis anaerob terjadi 

karena yang mengakibatakan peningkatan produksi asam. 

Asidosis metabolit terjadi dan jika terdapat devekfungsi 

pernapasan, asidosis respiratorik dapat terjadi. 

g) Asam lemak berlebih menggeser bilirubin dari tempat- 

tempat peningkatan albumen. Peningkatan kadar bilirubin 

tidak berikaran yang bersikulasi mengakibatkan 

peningkatan resiko kern ikterus bahkan pada kadar bilirubin 

serum 10 mg/dl atau kurang. 
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11) Adaptasi imun 

Adaptasi imun pada bayi bari lahir menurut Sondakh (2013) 

yaitu: 

a) Bayi baru lahir tidak dapat membatasi organisme 

penyerang pintu masuk. 

b) Imunitas jumlah sistem pelindung secara signifikan 

meningkatkan periode resiko pada bayi bayi baru lahir: 

(1) Respon inplamasi berkurang, baik secara kualitatif 

maupun kuantitatif. 

(2) Fagositosis lambat. 

(3) Keasaman lambung dan produksi pepsin dan tripsin 

belum berkembang sempurna sampai usia 3-4 

minggu. 

(4) Imunuglubumin A hilang dari saluran pernapasan dan 

perkemihan. Kecuali bayi tersebut menyusu ASI. 

12)   Pemeriksaan bayi baru lahir 

Pemeriksaan fisik bayi menurut Sondakh (2013;h.160) yaitu: 

a) Kepala : pemeriksaan terhadap ukuran, bentuk, sutura 

menutup/melebar, adanya caput succedenum, cepal 

hematoma, krationabes, dan sebagainya 
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b) Mata : pemeriksaan terhadap perdarahan, 

subkonjungtiva, tanda-tanda infeksi (pus) 

c) Hidung dan mulut : pemeriksaan terhadap labio skisis, 

labiopalatokisis, dan refleks hisap (dinilai saat bayi 

mulai menyusui) 

d) Teling : pemeriksaan terhadap preaurical tag, kelainan 

daun, bentuk telinga. 

e) Leher  : pemeriksaan terhadap hematom 

sternocleidomastoideus, duktusthyroglossalis, hygroma 

colli. 

f) Dada : pemeriksaan terhadap bentuk-bentuk, 

pembesaran buah dada, pernapasan, retraksi, 

intercostal, subcostal sifoid, merintih, pernapasan 

caping hidung seta bunyi paru-paru. 

g) Jantung : pemeriksaan terhadap pulsasi, prekuensi 

bunyi jantung, kelainan bunyi jantung. 

h) Abdomen : pemeriksaaan terhadap membuncit 

(pembesaran hati, tumor aster, limfe) 

i) Tali pusat: pemeriksaan terhadap perdarahan, jumlah 

darah pada tali pusat, warna dan besar tali pusat, 

hernia di tali pusat atau selangkangan. 
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j) 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) 

k) 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. 

13) Perlindungan termal (termoregulasi) 

Perlindungan termal (termoregulasi) pada bayi baru lahir 

menurut Sondakh (2013;h.157) yaitu: 

a) Pastikan bayi tersebut tetap hangat dan terjadi kontak 

antara kulit antara kulit bayi dengan kulit ibu. 

b) Gantilah handuk/kain yang basah dan bungkus bayi 

tersebut dengan selimut, serta jangan lupa memastikan 

bahwa kepala telah terlindungi dengan baik untuk 
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mencegah keluarnya panas tubuh. Pastikan bayi tetap 

hangat. 

c) Mempertahankan lingkungan termal netral 

14)  Pemeliharaan pernapasan 

Mempertahankan terbentuknya jalan napas. Sediakan 

balon penghisap lendir atau ASI dari mulut dengan cepat 

dalam upaya mempertahankan jalan napas yang bersih. 

(Sondakh, 2013;h.157-157). 

15)  Pemotongan Talipusat 

Pemotongan pengikatan tali pusat merupakan 

pemisahan fisik terakhir ibu dan bayi. Pemotongan sampai 

denyut nadi tapi pusat berhenti dapat dilakukan pada bayi 

normal. Sedangkan pada bayi gawat napas dapat dilakukan 

pemotongan tali pusat secepat mungkin agar dapat 

dilakukan resusitasi sebaik baiknya (Sondakh, 2013). 

16) Penilaian apgar 

Penilaian keadaan umum bayi dimulai satu menit setelah 

lahir dengan menggunakan nilai APGAR. Penilaian 

berikutnya dilakukan pada menit kelima dan kesepuluh. 

Penilaian ini perlu untuk mengetahui apakah bayi menderita 

asfiksia atau tidak. 
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Tabel 2.3 Penilaian Keadaan Umum Bayi Berdasarkan Nilai APGAR 

SCOR 

Indikator 0 1 2 

Appearance Pucat Bdan Merah, 

Ektremitas Biru 

Seluruh Tubuh 

Kemerahan 

Pulse (Denyut 

Jantung) 

Tidak Ada <100X/Menit >100X/Menit 

Grimace (Reaksi 

Terhadap 

Rangsangan) 

Tidak Ada Sedikit Gerakan Menangis, 

Batuk/Bersin 

Activity (Tonus Otot) Lumpuh Ekstremitas Dalam 

Fleksi Sedikit 

Gerakan Aktif 

Respiration (Usaha 

Nafas) 

Tidak Ada Lemah, Tidak 

Teratur 

Menangis 

Sumber: Rukiyah, Dan Yulianti, 2013 

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 
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membutuhkan resusitasi segera dan memungkinkan 

memerlukan vertilisasi. 

Lakukan pemeriksaan fisik, timbang berat badan, periksa 

suhu, dan kebiasaan makan bayi.  

Periksa tanda bahaya: 

a. Kejang. 

b. Tidak mau minum atau memuntahkan semua. 

c. Bergerak hanya jika dirangsang. 

d. Nafas cepat (>60 kali/menit) 

e. Napas lambat (< 30 kali/menit) 

f. Tarikan dinding dada yang sangat kuat. 

g. Merintih. 

h. Teraba demam. 

i. Teraba dingin. 

j. Nanah yang banyak dimata. 

k. Pusar kemerahan meluas kedinding perut. 

l. Diare. 

m. Tampak kuning pada telapak tangan dan kaki. 

n. Perdarahan. 
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o. Periksa tanda-tanda infeksi kulit superfisial, seperti 

nanah keluar dan umbilikal kemerahan disekitar 

umbilikus, adanya lebih dari 10 pustula dikulit, 

pembengkakan, kemerahan, pengerasan kulit. Bila 

terdapat tanda bahaya bahaya atau infeksi, rujuk bayi 

ke fasilitas kesehatan 

17) Komplikasi Bayi Baru Lahir 

Menurut Sondakh (2012) hal: 176 ada komplikasi bayi 

baru lahir seperti : 

a Asfiksia 

Di kutip dari AH Markum (2001:261) menyatakan 

bahwa asfiksia adalah suatu keadaan bayi saat lahir 

yang mengalami gangguan pertukaran gas dan transpor 

oksigen, sehingga penderita kekuranagn persediaan 

oksigen dan kesulitan dalam mengeluarkan 

karbondioksida 

18) Pelayanan Kesehatan Pada Bayi Baru Lahir (Kunjungan 

 Neonatal) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir oleh 

bidan / perawat / dokter dilaksanakan minimal 3 kali, yaitu:  

a) pada 6 jam - 48 jam setelah lahir  

b) pada hari ke 3 – 7 setelah lahir 
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c) pada hari ke 8 – 28 hari setelah lahir 

Menurut journal bidan diah bahwa ada beberapa 

kunjungan yang harus dilakukan selama masa neonatus, 

yaitu : 

a) Kunjungan Neonatal hari ke-l (KN I) 

1)  Untuk bayi yang lahir di fasilitas kesehatan pelayanan 

dapat di laksanakan sebelum bayi pulang dari fasilitas 

kesehatan (>24 jam) 

2) Untuk bayi yang lahir di rumah, bila bidan 

meninggalkan bayi sebelum 24 jam, maka pelayanan 

dilaksanakan pada 6 jam setelah lahir. 

3) Hal yang di laksanakan: 

(a) jaga kehangatan tubuh bayi 

(b) berikan Asi Ekslusif 

(c) Cegah Infeksi 

(d) Rawat tali Pusat 

b) Kunjungan neonatal hari ke 2- (KN 2) 

(1) Jaga kehangatan tubuh bayi 

(2) Berikan Asi Ekslusif 

(3) Cegah Infeksi 

(4) Rawat tali Pusat 
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c) Kunjungan neonatal minggu ke -3 (KN 3) 

Hal yang di lakukan meliputi 

(a) Memeriksa ada/tidaknya tanda bahaya atau gejala 

sakit pada bayi 

(b) Menjaga kehangatan bayi 

(c) Memberikan ASI Ekslusif 

E. Asuhan Kebidanan Manajemen 7 Langkah Varney 

Manajemen 7 langkah varney menurut Varner (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 kesehata, riwayat kehamilan, persalinan dan 

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

b. PemeriksaanFisik 

Peeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhan dan pemeriksaan 

tanda-tanda vital, meliputi : 

1) Pemeriksaan khusus (inspeksi, palpasi, auskultasi dan 

perkusi) 
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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 shingga 

kelengkapan sesuai dengan kasus yang dihadapi akan 

menentukkan benar tidaknya proses interpretasi pada 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. 
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Masalah sering berkaitan dengan hal-hal yang sedang 

dialami wanita yang diidentifikasi oleh bidan sesuai dengan hasil 

pengkajian. Masalah juga sering menyertai 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 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. Lamgkah ini bersifat antisipasi yang rasional/logis. 

4. Tindakan segera atau kolabarasi 

Bidan mengidentifikasi perlunya bidan atu 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 
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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 siapa konsultasi dan kolaborasi yang paling tepat dalam 

manajemen asuhan kebidanan. 

5. Rencana asuhan  

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 



 
 

76 
 

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 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 
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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 asuhan yang telah diberikan, bidan juga dapat 

melakukan evaluasi terhadap proses asuhan yang telah 

diberikan. Dengan harapan, hasil evaluasi proes sama dengan 

hasil evaluasi secara keseluruhan (Suryani, 2007). 

F. 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). 
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2. Tujuan Catatan SOAP 

a. Menciptakan catatan permanen tentang asuhan yang diberikan. 

b. Memungkiinkan 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 

kesimmpulan bidan menjadi rencana asuhan. 

b. Metode ini merupakan penyaringan intisari dari proses 

pelaksanaan kebidanan untuk tujuan npenyediaan 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. 
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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 diagnose 

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 Kasus 

Laporan tugas akhir ditulis berdasarkan laporan kasus asuhan 

kebidanan berkesinambungan pada ibu hamil, bersalin, bayi baru lahir, 

dan nifas dengan menggunakan jenis metode penelitian studi kasus. 

Studi kasus dilakukan dengan cara meniliti suatu permasalhan melalui 

suatu kasus yang terdiri dari satu unit tunggal, unit yang menjadi kasus 

tersebut secara mendalam dianalisis baik dari segi yang berhubungan 

dengan kasus ini sendiri (Notoatmodjo, 2012). 

Laporan tugas akhir ini adalah Asuhan Kebidanan 

Komprehensif pada Ny. Y di wilayah kerja Puskesmas mekar dan 

RSUD Kota Kendari dengan manejemen 7 langkah vernay dan data 

perkembangan SOAP. 

B. Lokasi Dan Waktu 

Studi kasus dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Mekar dan 

RSUD Kota. Waktu penyusunan laporan dimulai sejak pertama kali 

kontak saat hamil trimester III tanggal 27 Januari 2020  sampai 

dengan masa nifas tanggal  29 Februari 2020. 
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C. Subjek Laporan Kasus 

Sumber data adalah subjek darimana asal data penilitian itu 

diperoleh. Apabila peneliti misalnya menggunakan kuiesioner atau 

wawancara dalam pengumpulan data, maka sumber data disebut 

responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan 

biak tertulis maupun lisan.  

Subjek yang digunakan dalam studi kasus dengan Manajemen 

Asuhan Kebidanan ini adalah Ny. Y GIII PII A0 hamil normal usia 34 

minggu 4 hari, umur 30 tahun, pendidikan terakhir SMA, ibu rumah 

tangga, islam, suku Muna, alamat Jln. PLN Wua-wua, di wilayah kerja 

Puskesmas mekar dan RSUD Kota Kendari kemudian diikuti sampai 

ibu nifas.   

D. Instrumen Laporan Kasus 

Isntrumen penelitian  adalah alat atau fasilitas yang digunakan 

penilitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mundah 

dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan 

sistematis sehingga lebih mudah diolah. 

Instrument yang digunakan dalam pengambilan data untuk 

kasus ini menggunakan studi dokumentasi dalam bentuk format 

Asuhan Kebidanan 7 langkah Verney dan metode perkembangan 

SOAP pada ibu hamial, bersalin, nifas dan bayi baru lahir. 
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E. Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data adalah prioritas utama yang memiliki nilai 

strategis dalam penelitian, hal ini diungkapkan karena tujuan 

penelitian ialah mendapatkan data-data, baik primer maupun 

sekunder (Sugiyono, 2013). 

1. Data Primer 

 Data primer adalah data yang diambil secara langsung 

diambil dari objek/objek penelitian oleh peneliti perorangan 

maupun organisasi (dikdo, 2006). Data primer terdiri dari 

a. Pemeriksaan Fisik 

 Menurut Nursalam (2008), pemeriksaan fisik 

dipergunakan untuk mengetahui keadaan fisik pasien 

sistematis dengan cara : 

1) Inspeksi 

Inspeksi adalah suatu proses obervasi yang dilaksanakan 

secara sistematis, observasi dilaksanakan dengan 

menggunakan indera penglihatan, pendengaran dan 

penciuman sebagai suatu alat untuk mengumpulkan data. 

Inspeksi dilakukan secara berurutan mulai dari kepala 

sampai ke kaki. (Prawirohardj, 2006), mengatakan pada 

kasus abortus inkomplit inspeksi dilakukan secara 
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berurutan mulai dari kepala sampai kaki untuk mengetahui 

adanya retensi cairan dengan adanya oedema yang 

terdapat pada muka, ekstremitas pada kaki dan tangan. 

2) Palpasi 

Palpasi adalah suatu teknik yang menggunakan indera 

peraba, tangan dan jari-jari adalah suatu instrumen yang 

sensitif dan digunakan untuk mengumpulkan data tentang 

temperatur, turgor,  bentuk,  kelembaban,  fibrasi,  dan  

ukuran.  (Winkjosastro, 2006). mengatakan dalam kasus 

abortus incompletus palpasi dilakukan leopold I untuk 

mengetahui tinggi fundus uteri sesuai umur kehamilan 

atau tidak. 

3) Perkusi 

Perkusi adalah suatu pemeriksaan dengan cara mengetuk 

untuk membandingkan kiri-kanan pada setiap daerah 

permukaan tubuh dengan tujuan menghasilkan suara 

(Winkjosastro, 2006). Perkusi bertujuan untuk 

mengidentifikasi lokasi, ukuran, bentuk dan konsistensi 

jaringan. Dalam kasus abortus inkomplit perkusi 

digunakan untuk mengetahui reflek pattela. 
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4) Auskultasi 

Auskultasi adalah pemeriksaan dengan jalan 

mendengarkan suatu yang dihasilkan oleh tubuh dengan 

menggunakan stetoskop. Pemeriksaan ini dilakukan untuk 

memeriksa tekanan darah ibu normal atau tidak (Simkin, 

2006). 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang dimana peneliti 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga 

dapat dikontruksikan makna dalam topik tertentu Esterberg 

(Sugiyono, 2013) 

c. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

mengamati subyek dan melakukan berbagai macam 

pemeriksaan  yang berhubungan dengan kasus yang akan 

diambil. Observasi dapat berupa pemeriksaan umum 

pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Pelaksanaan 

observasi  ini dilakukan untuk melihat perkembangan asuhan 

yang telah diberikan dengan menggunakan format asuhan 

kebidanan pada ibu hamil (Notoadmodjo, 2010). 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh selain dari 

pemeriksaan atau terapi diperoleh dari keterangan keluarga, 

lingkungannya, mempelajari status dan dokumentasi pasien, 

catatan dalam kebidanan dan studi (Notoatmodjo, 2010). 

a.  Kepustakaan 

Kepustakaan yaitu memperoleh berbagai informasi berita 

berupa teori-teori, generalisasi maupun konsep yang 

dikemukakan oleh berbagai ahli dan buku-buku sumber yang 

ada (Notoatmodjo, 2010). Studi kepustakaan diambil dari 

referensi tahun 2003 sampai 2010. 

               b. Buku KIA 

Untuk melihat riwayat kunjungan ANC Ibu 

               c. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu semua bentuk sumber informasi yang 

berhubungan dengan dokumentasi baik dokumentasi resmi 

maupun dokumentasi tidak resmi. Dalam pengambilan kasus 

ini menggunakan dokumentasi dari catatan rekam medis di  

Puskesmas Mekar dan RSUD Kota Kendari (Notoatmodjo, 

2010). 
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F. Trianggulasi Data 

        Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut 

(Sugiono, 2008). 

       Dalam peneitian ini yang digunakan penulis adalah 

triangulasi melalui sumber. Triangulasi melalui sumber artinya  

membandingkan hasil dari wawancara dengan hasil pengamatan, 

membandingkan apa yang dikatakan orang atau informasi 

tentang situasi penelitian dengan hasil perpanjangan 

keikutsertaan yang dilakukan oleh peneliti, membandingkan data 

dari prespektif 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 pelaksanaanya. 

      Triangulasi yaitu verivikasi dari penemuan dengan 

menggunakan berbagai sumber informasi dan berbagai metode 

pengumpulan data, sedangkan triangulasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Triangulasi sumber data 

       Dilihat dengan membandingkan mengecek balik derajat 

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

dilakukan degan 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 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 pandangn orang. 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu 

dokumen yang berkaitan (Lexy, 2007) 

2. Trianggulasi pengamat 

       Tringgulasi pengamat adalah adanya pengamat di luar 

peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data yang 

menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, 

hasil wawancara, hasil observasi atau wawawancara lebih 

dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang 

berbeda. Dalam hal ini dilakukan oleh dosen pembimbing 
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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 Masa Kehamilan Trimester III 

kunjungan 1 

Tgl. Kunjungan          : 27 Januari 2020 

Tgl. Pengkajian  :  27 Januari 2020 

Langkah I. Identifikasi Data Dasar 

a. Identitas Istri / Suami 

Nama  : Ny.Y  /   Tn. A 

Umur   : 30 Tahun /    32 Tahun 

Suku   : Muna /   Makassar 

Agama  : Islam  /   Islam 

Pendidikan  : SMA  /   SMA 

Pekerjaan  : IRT  /   wiraswasta 

Alamat  : Jln. PLN Wua-wua 

Lama Menikah :  10 tahun 

b. Data Biologis 

1) Keluhan utama : 

ibu mengatakan ingin memeriksa kehamilannya 
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2) Riwayat obstetri 

(1) riwayat kehamilan sekarang 

(2) ibu mengatakan hamil ketiga, sudah pernah melahirkan 

dan tidak pernah keguguran 

(3) ibu mengatakan Hari Pertama Haid Terakhir pada tanggal 

30 mei  2019 

(4) Tafsiran persalinan tanggal 6 maret 2020 

(5) Pergerakan janin sudah dirasakan sejak usia kehamilan 5 

bulan 

(6) Ibu tidak mengeluh mual dan muntah 

(7) Ibu mengatakan sudah pernah memeriksakan 

kehamilannya di posyandu 

(8) Ibu mengatakan sudah pernah suntik TT sebanyak 2 kali 

selama kahamilan 

(9) Ibu mengatakan hanya mengkonsumsi obat yang diberikan 

oleh bidan yaitu Sf, Kalk, dan B.complex 

(10)  Ibu mengatakan tidak pernah perdarahan dan jalan lahir 

(11) Ibu mengatakan tidak pernah nyeri perut 

 

 

 

 



 
 

91 
 

b) Riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas yang lalu 

Hamil 

ke 

Tahu

n 

Partu

s 

Usia 

Kehamil

an 

Jenis 

Partus 

Penolo

ng 

Peny

ulit 

Anak Nifas 

JK BB PB ASI 
Pen

yulit 

I 2012 

 

Aterm Normal Bidan -  

2,

9 

gr 

48 

cm 
+ - 

II 2016 

Aterm 

Normal Bidan -  

30

00 

gr 

49 + - 

III KEHAMILAN SEKARANG 

c) Riwayat haid 

(1) Menarche  :14 tahun 

(2) Siklus   : 28-30 hari 

(3) Lamanya  : 5-6 hari 

(4) Banyaknya  : 2-3 kali ganti pembalut 

(5) Keluhan   : nyeri perut 

3. Riwayat ginekologi 

a) Infertilitas     : Tidak Ada 

b) Tumor         : Tidak Ada 
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c) Operasi      : Tidak Ada 

d) Penjkjgyyakit lain   : Tidak Ada 

4. Riwayat KB 

a) Kontrasepsi yang lalu   : suntik 3 bulan 

b) Keluhan       : Tidak Ada 

c) Lama pemakaian    :  4 tahun 

d) Alas,an berhenti     : ingin hamil lagi 

5. Riwayat Kesehatan 

Riwayat kesehatan yang sekarang 

Ibu mengatakan  tidak ada riwayat penyakit menurun seperti 

hipertensi, jantung, diabetes melitus, dan tidak ada penyakit 

menular yang diderita seperti TBC, HIV/AIDS dan hipertensi 

6. 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 hipertensi dan 

ibu mengatakan tidak pernah opname, operasi dan transfusi darah 

7. 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 dan hipertensi 
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8. Pola nutrisi 

a) Sebelum hamill 

Frekuensi makan  : 1-2kali sehari (teratur) 

Porsi   : 1-2 piring 

Jenis   : nasi, sayur, ikan, dan telur 

Alergi makana      : ibu mengatakan tidak ada alergi           

        terhadap makanan 

Masalah       :  tidak ada masalah 

b) Selama hamil  

Frekuensi makan        : 2-3 kali sehari  

Porsi                  : 1 piring 

Jenis                  : nasi, sayur, ikan, dan telur 

Alergi makana         : ibu mengatakan tidak ada  alergi  

terhadap makanan 

Masalah                       : tidak ada masalah 

c) Sebelum hamil 

Frekuensi minum     : 4-8 gelas sehari 

Jenis          : air putih 

Masalah        : tidak ada masalah 

d) Selama hamil 

  Frekuensi minum     : 6-8 gelas sehari 

 Jenis        : air putih 
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 Masalah       : tidak ada masalah 

9. Pola eliminasi 

1) BAK 

a)  Sebelum hamil   

   Frekuensi     : 3-4 kali sehari  

   Warna    : jernih kekuningan 

 Bau     : khas amoniak 

Masalah     : tidak ada masalah 

b) Selama hamil 

Frekuensi   : 6-7 kali sehari 

Warna   : jernih kekuningan  

Bau   : khas amoniak 

Masalah   : tidak ada masalah 

2)  BAB 

a) Sebelum Hamil 

Frekuensi  : 1-2 kali sehari 

Konsistensi : lunak 

Masalah   : tidak ada masalah 

b) Selama hamil 

Frekuensi  : 1-2 kali sehari 

Konsistensi : lunak 

Masalah   : sering konstipasi 
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10. Pola istirahat/Tidur 

a) Sebelum hamil 

1) Tidur siang  : ± 2 jam (pukul 13.00 – 15.00 wita) 

2) Tidur malam : ± 8 jam (pukul 22.00 – 06.00 wita) 

3) Masalah : tidak ada masalah 

b) Selama hamil 

Ibu mengatakan tidak ada perubahan pola istirahat/tidur selama 

hamil 

11. Personal hygiene 

a) Sebelum hamil 

1) Ibu mandi 2x sehari menggunakan sabun 

2) Ibu menyikat gigi 2x sehari setelah makan maupun   setelah 

mandi 

3) Ibu keramas 4x seminggu menggunakan shampoo 

4) Ibu memotong kuku tiap kali kuku panjang dan jika kotor 

5) Pakaian diganti tiap kali kotor dan pakaian dalam diganti 

setiap kali setelah BAB dan BAK 

b) Selama hamil 

Ibu mengatakan tidak ada perubahan selama hamil 

12.  Kebiasaan sehari-hari 

Ibu mengatakan tidak mempunyai kebiasaan seperti : 

a) Mengkonsumsi obat-obatan atau jamu 
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b) Mengkonsumsi alkohol 

c) Merokok  

d) Menggunakan NAPZA 

c. Pengetahuan Ibu Hamil 

1) ibu mengetahui kebutuhan saat hamil 

2) ibu mengetahui cara menjaga kebersihan diri 

3) ibu mengetahui pentingnya memeriksakan kehamilannya di 

bidan/dokter 

4) ibu dan suami mulai mempersiapkan biaya dan kebutuhan saat 

persalinan 

d. Data Sosial 

1) Suami pertama 

2) Istri pertama 

3) Lama menikah  10  tahun 

4) Ibu mengatakan senang dengan kehamilannya 

5) Suami mendukung kehamilan ibu, dengan bentuk rajin mengantar 

istri ke posyandu 

6) Keluarga mendukung kehamilan ibu dalam bentuk dukungan 

seperti menghibur atau menenangkan ibu ketika cemas dan takut 

7) Tidak ada masalah dalam keluarga 

8) Respon lingkungan dan tetangga sangat baik 
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e. Pemeriksaan Fisik Umum 

1) Kesadaran composmentis 

2) Berat Badan    : - Sebelum hamil  : 57 kg 

   -Setelah hamil     : 68 kg 

3) Tinggi badan  : 155,5 cm 

4) LILA   : 26.8  cm 

5) Tanda-tanda vital 

Tekanan darah  : 110/80 mmHg  

Nadi    :  88x/menit  

Suhu    :  36,50C  

Pernapasan   :  22 x/menit  

f. Pemeriksaan fisik khusus 

1) Kepala 

Inspeksi  : rambut hitam, panjang, tidak ada ketombe, kulit kepela 

nampak bersih 

Palpasi   :  tidak ada massa/benjolan 

2) Wajah 

Inspeksi : ekspresi wajah tenang, tidak pucat, tidak ada cloasma 

gravidarum 

Palpasi   :   tidak ada oedema 
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3) Mata  

Inspeksi :  simetris kiri dan kanan, sclera tidak ikterus dan 

konjungtiva tidak anemis 

4) Hidung  

Inspeksi : lubang hidung simetris kiri dan kanan, tidak ada secret, 

dan tidak ada polip 

5) Mulut  

Inspeksi : mukosa bibir lembab, tidak pucat, tidak ada caries, ada 

gigi tanggal 

6) Telinga  

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, tidak ada secret, dan telinga 

terbentuk sempurna 

7) Leher 

Inspeksi : Tidak ada pembesaran kelenjar tyroid dan tidak ada 

pelebaran vena jugularis 

8) Payudara  

Inspeksi :  simetris kiri dan kanan, putting susu menonjol, ada 

hiperpigmentasi areola mammae 

Palpasi :  tidak ada nyeri tekan, tidak ada benjolan,tidak ada 

colostrum jika ditekan. 

9) Abdomen  
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Inspeksi : pembesaran perut sesuai umur kehamilan, ada   linea 

alba dan striae albicantes. 

Palpasi  

1) Tonus otot perut Kendor dan tidak ada nyeri tekan 

2) Pemeriksaan Leopold  

a) Leopold I : TFU pertengahan pusat dan prosesus 

xifoideus 

1) TFU : 31 cm 

2)  Lingkar perut : 93 cm 

3) TBJ : 3000 gram 

b) Leopold II : punggung kanan 

c) Leopold III : presentase kepala 

d) LeopoldIV : kepala janin belum masuk PAP  

10) Auskultasi  

DJJ (+) terdengar jelas kuat dan teratur yaitu 147x/menit. 

11) Genetalia luar  

Tidak dilakukan pemeriksaan 

12) Anus     : 

Tidak dilakukan pemeriksaan 

13) Ekstremitas 

a) Ekstremitas atas  : simetris kiri dan kanan, warna kuku merah 

muda, tidak ada oedema 
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b) Ekstremitas bawah  : simetris kiri dan kanan, warna kuku 

merah muda, tidak ada oedema 

c) reflex patella   : (+)/(+) 

g. Pemeriksaan Penunjang 

1. Pemeriksaan darah  : HB 10,6 gr% 

2. Pemeriksaan urine  : protein urine (-) 

3. Glukosa urine   : 90 

Langkah II. Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual 

A. Diagnosa 

GIIIPII A0, umur kehamilan 34 minggu 4 hari, intrauterine, janin tunggal, 

janin hidup, punggung kanan, presentase kepala, kepala belum masuk 

PAP, keadaan ibu baik, keadaan janin baik. 

B. Masalah 

1. Nyeri pada daerah punggung 

C. Kebutuhan  

Pendidikan kesehatan tentang nutrisi dan body mekanik pada ibu 

1. GIII PII A0 

Data dasar 

DS   : Ibu mengatakan hamil anak ketiga 

DO  :  

a. Tonus otot tampak kendor  
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b. Tampak linea nigra dan striae albican 

Analisis dan Interpretasi 

Tonus otot perut tampak kendur, karena sudah pernah mengalami  

peregangan sebelumnya. Pada kulit dinding perut akan terjadi 

perubahan warna kulit kemerahan, kusam, dan kadang-kadang juga 

akan mengenai daerah paha dan payudara. Perubahan ini di kenal 

dengan nama striae gravidarum dan pada multigravida akan 

ditemukan striae albican (Saifuddin, 2014) 

2) Umur kehamilan 34 minggu 4 hari 

Data dasar 

DS :  HPHT 30 Mei 2019 

DO  :       

a. Tgl. pengkajian   : 27 Januari 2020 

b. Tgl. kunjungan  : 27 Januari 2020 

c. Leopold I : TFU pertengahan pusat dan px (31 cm) 

Perhitungan : 

30-05-2019        1 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 
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11-2019  4 minggu 2 hari 

12-2019  4 minggu 3 hari 

01-27-2019  3 minggu 6 hari 

   31 minggu 25 hari             

   =34 minggu 4 hari 

Analisis dan Interpretasi 

Berdasarkan rumus Neagle, HPHT tanggal ditambah 7, bulan 

dikurang 3 atau ditambah 9, dan tahun tetap atau ditambah 1, jadi 

berdasarkan HPHT sampai dengan tanggal kunjungan maka itulah 

umur kehamilan (sulistyawati, 2011) 

3) Intrauterine 

Data dasar 

DS  : Ibu tidak pernah merasakan nyeri tekan dan tidak pernah 

perdarahan 

DO      :    

a. Pembesaran perut sesuai umur kehamilan 

b. Tidak ada nyeri tekan yang dirasakan ibu saat dilakukan     

palpasi abdomen 

Analisis dan Interpretasi : 

Kehamilan intrauterin sejak hamil muda dapat dipastikan yaitu, 

perkembangan rahim sesuai usia kehamilan,  janin teraba 
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intrauterin tidak pernah merasakan nyeri hebat pada perut, dan 

pada saat palpasi tidak ada nyeri tekan, hal ini menandakan 

kehamilan intrauterin (Manuaba, 2010) 

4) Janin Tunggal 

Data dasar 

DS    : Ibu merasakan pergerakan janinnya sejak usia 5 bulan 

DO  : Leopold II : punggung kanan 

Analisis dan Interpretasi 

Pada saat palpasi teraba dua bagian besar janin (kepala dan 

bokong), kemudian djj terdengar hanya satu tempat (Sulistyawati, 

2011) 

5) Janin hidup 

Data dasar 

DS  : Ibu merasakan janinnya bergerak sejak usia kehamilan 5     

bulan 

DO  : DJJ (+) terdengar kuat, jelas dan teratur, frekuensi 147x/menit 

Analisis dan Interpretasi  

Adanya pergerakan janin yang dirasakan dan djj terdengar jelas dan 

kuat dengan frekuensi dalam batas normal, hal ini menandakan 

janin hidup (Saifuddin, 2014) 

6) Punggung kanan 

Data dasar 
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DS   : Ibu merasakan pergerakan janin pada sisi perut kiri ibu 

DO    : Pada pemeriksaan palpasi abdomen, pada leopold II teraba  

punggung janin disebelah kanan ibu 

 

 

Analisis dan Interpretasi  

Pemeriksaan leopold II bertujuan untuk mengetahui batas samping 

rahim ibu kanan dan kiri untuk menentukan letak punggung janin. 

Namun jika teraba bagian-bagian kecil yang menonjol maka 

menandakan bagian-bagian kecil janin. Berdasarkan hasil 

pemeriksaan leopold II teraba punggung janin pada perut sebelah 

kanan ibu dan bagian-bagian kecil dari janin teraba pada perut 

sebelah kiri. (Manuaba, 2010) 

7) Presentase kepala 

Data Dasar 

DS   : - 

DO   :  Leopold III : Presentase kepala 

Analisis dan Interpretasi 

Pada pemeriksaan leopold I bagian fundus teraba tidak bulat, lunak 

dan tidak melenting yang menandakan bokong dan pada leopold III 

teraba keras bundar dan melenting, di bagian bawah saat 
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melakukan leopold menandakan presentase kepala (Manuaba, 

2010) 

8) Bagian terendah janin belum masuk PAP  

Data dasar 

 DS   : - 

 DO  : Leopold IV : bagian terbawah belum masuk PAP 

Analisis dan Interpretasi  

Pada pemeriksaan leopold IV, jika kedua jari-jari tidak bertemu, 

maka menandakan kepala belum masuk PAP (Manuaba, 2010) 

9) Keadaan umum ibu baik 

Data dasar 

 DS  : - 

 DO   :  Keadaan ibu baik 

    Tekanan Darah  : 110/80 mmhg 

    Nadi    :  88x/menit 

    Pernapasan  :  22x/menit 

    Suhu   :  360C 

Analisis dan Interpretasi  

Pada permeriksaan fisik keadaan ibu baik dan TTV dalam batas 

normal yaitu Tekanan darah 90-130 mmHg, nadi antara 

60100x/menit, suhu antara 36,5-37,50C dan pernapasan antara 12-

20x/menit. Hal ini menandakan keadaan ibu baik (Manuaba, 2010) 
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10. Keadaan umum janin baik 

Data dasar 

DS  :Ibu mengatakan janinnya bergerak dari umur kehamilan 

5  bulan sampai saat dilakukan pengkajian 

DO  :DJJ (+), terdengar jelas, kuat, dan teratur, frekuensi 

147x/menit 

Analisi dan Interpretasi  

Dalam keadaan sehat, DJJ antara 120-160x/menit (Wikojosastro) 

Langkah III. Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial 

Tidak ada data yang mendukung terjadinya masalah potensial. 

Langkah IV. Tindakan Segera/Kolaborasi 

Tidak ada data yang mendukung untuk dilakukannya tindakan 

segera/kolaborasi. 

Langkah V. Rencana Asuhan 

a. Tujuan : 

1. Kehamilan berlangsung normal 

2. Keadaan umum ibu dan janin baik  

3. Mendeteksi dini adanya kemungkinan terjadi komplikasi 

b.   Kriteria Keberhasilan  : 

1.  saat ini usia kehamilan ibu 34 minggu 4 hari, umur kehamilan 

aterm yaitu antara 37-42 minggu. 

2. tidak ditemukan salah satu tanda bahaya/komplikasi kehamilan 
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3. TTV dalam batas normal yaitu: 

Tekanan darah : 90/70 - 130/90 mmHg 

Nadi     : 70 - 80x/menit 

Pernapasan  : 16 - 20x/menit 

Suhu   : 36,5 - 37,5 0C 

DJJ   : 120 - 160x/menit 

c. Rencana Asuhan 

1. Jelaskan pada ibu tentang hasil pemeriksaan 

 Rasional : Agar ibu tidak khawatir dan dapat mengetahui 

perkembangan kehamilannya  

2. Memberikan Health Education (HE) tentang : 

a. Makan makanan yang bergizi 

Rasional : Makanan yang bergizi seimbang sangat  

diperlukan untuk kehamilan dan dapat meningkatkan 

kesehatan ibu dan tumbuh kembang janin 

b. Penyebab dan cara mengatasi nyeri pada daerah punggung 

Rasional : dengan mengetahui penyebab dan cara 

mengatasi masalah yang dialami, ibu akan lebih bisa 
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memposisikan dirinya saat berjalan, duduk maupun bangun 

dari tidur. 

3. Beritahu ibu tentang tanda-tanda dalam persalinan  

Rasional : dengan mengenal tanda-tanda dalam persalinan, 

ibu dapat mengetahui bahwa sudah akan bersalin dan  psikologi 

ibu lebih siap 

4. Anjurkan pada ibu agar persalinannya ditolong oleh tenaga 

kesehatan 

Rasional : dengan ditolong oleh tenaga kesehatan, dapat 

terhindar dari kemungkinan bahaya yang dapat terjadi sehingga 

dapat teratasi dengan cepat 

5. Beritahu ibu kunjungan ulang/follow up sesuai tanggal yang 

ditentukan 

Rasional : kunjungan pemeriksaan dalam kehamilan 

minimal 4 kali, yaitu 1 kali pada trimester I, 1 kali pada trimester 

II, dan 2 kali pada trimester III. 

6. Jelaskan pada ibu 10 tanda bahaya kehamilan 

1. Penurunan gerakan janin 

2. Pusing berkepanjangan 

3. Suhu tubuh tinggi 

4. Jantung berdebar kencang 

5. Pembengkakan pada tungkai 
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6. Perdarahan 

7. Pingsan 

8. Nyeri berulang diperut 

9. Keluar air-air dari jalan lahir 

10. Penglihatan kabur 

Rasional : dengan mengetahui 10 tanda bahaya dalam 

kehamilan, jika salah satu terjadi pada ibu, maka segera 

melapor pada petigas kesehatan agar dapat ditangani. 

7. Lakukan dokumentasi 

Rasional : sebagai pertanggung jawaban petugas 

kesehatan atas tindakan yang dilakukan 

Langkah VI. Implementasi 

1. Menjelaskan kepada ibu tentang hasil pemeriksaan 

2. Menjelaskan Health Education (HE) tentang : 

a. Makan makanan yang bergizi : 

1) Karbohidrat  : nasi, jagung, sagu, singkong 

2)  Protein  : ikan, tahu, tempe, daging ayam, 

daging sapi 

4) Lemak  : susu, keju, mentega, telur 

5) Vitamin  : sayuran hijau dan buah-buahan 

6) Mineral  : air putih, jus 

b. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup 
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c. Penyebab dan cara mengatasi nyeri pada daerah punggung : 

1) Penyebab nyeri punggung karena berat uterus yang 

semakin membesar dan juga karena posisi dimana 

membungkuk yang berlebihan, berjalan tanpa istirahat, 

dan mengangkat beban yang terlalu berat. 

2) Cara mengatasinya dengan postur tubuh yang baik, 

mekanik tubuh yang benar saat mengangkat beban, 

kompres air hangat pada daerah punggung dan gunakan 

kasur yang menyokong atau gunakan bantal sebagai 

penyokong untuk meluruskan punggung. 

3. Memberitahu ibu tentang tanda-tanda dalam persalinan yaitu 

adanya pengeluaran lendir bercampur darah dari jalan lahir, 

nyeri perut tembus belakang, adanya kontraksi 

4. Menganjurkan pada ibu agar persalinannya ditolong oleh tenaga 

kesehatan  

5. Memberitahu ibu untuk melakukan kunjungan ulang/follow up 

sesuai tanggal yang ditentukan 

6. Menjelaskan 10 tanda bahaya kehamilan 

7. Melakukan pendokumentasi 

Langkah VII. Evaluasi 

1. Ibu mengerti apa yang disampaikan dan dianjurkan oleh bidan 

2. Keadaan umum ibu baik dan keadaan janin  
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3.   Kehamilan berlangsung normal 

4.   Ibu mengerti dan paham tentang penjelasan bidan 

5.  Ibu paham dan akan ke fasilitas kesehatan apabila akan bersalin 

6.   Ibu mengerti dengan apa yang di sampaikan bidan 

7. .  Telah dilakukan pendokumentasian 

2. Kunjungan II 

Tgl masuk   : 24 Februari 2020 

Tgl. Pengkajian  :  24 Februari 2020 

Data Subjektif (S) 

a) Ibu mengatakan kehamilan ketiga, sudah pernah melahirkan dan 

tidak pernah keguguran 

b) Ibu mengatakan Hari Pertama Haid Terakhirnya tanggal  30 mei 

2019 

c) Ibu mengatakan sering buang air kecil   

d) Ibu mengatakan janin bergerak pada sisi kiri perut ibu 

Data Objektif (O) 

a) Keadaan umum ibu dan janin baik 

b) Kesadaran composmentis 

c) TP : 06-03-2020 

d) pemeriksaan fisik umum 

(1) Kesadaran composmentis 

(2) Berat Badan    : Sebelum hamil  : 57 kg 
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  Setelah hamil     : 70 kg 

(3) Lila    : 27 cm 

(4) Tanda-tanda vital 

Tekanan darah  : 110/90 mmHg 

Nadi     : 80x/menit 

Suhu    : 36,60C 

Pernapasan   : 20x/menit  

e) pemeriksaan fisik khusus 

Abdomen  

Inspeksi : terdapat linea nigra dan striae albicans. 

Palpasi  : 

(1) Tidak ada nyeri tekan 

(2) Tonus otot perut tidak tegang 

(3) Auskultasi   : DJJ (+) 133x/menit terdengar jelas, kuat,  

dan teratur dikuadran kiri bawah perut ibu. 

(4) Palpasi Leopold 

1. Leopold I  : TFU 4 jari bawah prosesus xifoideus (30 

cm) 

2. Leopold II  : punggung kanan 

3. Leopold III : presentase kepala 

4. LeopoldIV : kepala janin belum masuk PAP  

5. Auskultasi  
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DJJ (+) terdengar jelas kuat dan teratur yaitu 146 x/menit. 

Asessment (A) 

1. Diagnosa 

GIII PII A0, umur kehamilan 38 minggu 4 hari, intrauterine, janin 

tunggal, janin hidup, punggung kanan, presentase kepala, 

kepala belum masuk PAP, keadaan ibu baik, keadaan janin 

baik. 

2. Masalah 

Sering buang air kecil 

3. Kebutuhan 

Pendidikan kesehatan tentang personal hygiene 

Planning (P) 

1. Menjelaskan kepada ibu tentang hasil pemeriksaan 

Hasil : Tekanan darah  : 110/90 mmHg 

 Nadi    : 80x/menit 

 Suhu    : 36,60C 

        Pernapasan   : 20x/menit 

2. Menjelaskan kepada ibu bahwa keluhan yang dialami adalah 

hal yang fisiologis 

Hasil : ibu paham dengan penjelasan bidan 
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3. Menjelaskan kepada ibu tentang Health Education (HE) : 

b. Menganjurkan ibu untuk tetap mempertahankan asupan 

nutrisi yaitu : 

1. Karbohidrat : nasi, jagung, sagu, singkong 

2.  Protein  : ikan, tahu, tempe, daging ayam, 

daging sapi 

3. Lemak  : susu, keju, mentega, telur 

4. Vitsamin  : sayuran hijau dan buah-buahan 

5. Mineral  : air putih, jus 

c. Menganjurkan ibu untuk sesering mungkin melakukan 

personal hygiene : 

1) Mencuci genitalia dari arah depan ke belakang 

2) Mencuci tangan sebelum dan setelah mencuci 

genitalia 

3) Mengganti pakaian dalam jika lembab/basah 

Hasil : ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan 

4) Memberitahu ibu tentang tanda-tanda dalam persalinan yaitu 

adanya pengeluaran lendir bercampur darah dari jalan lahir, 

nyeri perut tembus belakang, adanya kontraksi 

Hasil : Ibu sudah memahami pendidikan kesehatan tentang 

tanda-tanda persalinan 
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5) Menganjurkan pada ibu agar persalinannya ditolong oleh 

tenaga kesehatan  

Hasil : Ibu bersedia dan mau melakukannya. 

6) Memberitahu ibu untuk melakukan kunjungan ulang/follow up  

Hasil : Ibu mengatakan akan melakukankannya. 

7) Melakukan pendokumentasi 

Hasil : Telah dilakukan pendokumentasian 

B. Asuhan Kebidanan Pada Masa Persalinan 

Tgl masuk        : 28 Februari 2020 (20.00 wita) 

Tgl. Pengkajian       : 28 Februari 2020 (20.00 wita) 

Kala I 

Langkah  I : Identifikasi Data Dasar 

1. Identitas Istri/Suami 

Nama   : Ny. Y /   Tn. A 

Umur   : 30 Tahun /    32 Tahun 

Suku   : Muna /   Makassar 

Agama   : Islam  /   Islam 

Pendidikan   : SMA  /   SMA 

Pekerjaan   : IRT  /   wiraswasta 

Alama.t   : Jln. Pln Wua-wua 

Lama Menikah  :  10 tahun 
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2. Data Biologis  

a Keluhan utama : 

Ibu masuk rumah sakit dengan keluhan nyeri perut tembus 

belakang   disertai  pengeluaran lendir  sejak    pukul  14.00  Wita  

tanggal 28 februari 2020 

b Riwayat keluhan utama : 

1) Mulai timbulnya  : Sejak tanggal 28-02-2020 pukul 14.00 wita. 

2) Sifat keluhan       : hilang timbul 

3) Lokasi keluhan   : perut tembus belakang 

4) Faktor pencetus  : adanya his  

5) Usaha klien untuk mengatasi keluhan : dengan mengelus-

elus dan memijat daerah pinggang. 

6) Pengaruh keluhan terhadap fungsi tubuh sangat 

mengganggu 

c Riwayat kesehatan yang lalu : 

1) Ibu tidak pernah menderita penyakit serius. 

2) Tidak ada riwayat opname, operasi, trauma, dan transfusi 

darah. 

3) Tidak ada riwayat alergi terhadap makanan, obat-obatan 

maupun yang lainnya. 
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4) Imunisasi yang diperoleh selama hamil yaitu TT1 pada umur 

kehamilan 20 minggu dan TT2 pada umur kehamilan 24 

minggu. 

d Riwayat Kesehatan  keluarga  

Tidak ada riwayat penyakit menular maupun penyakit keturunan 

dalam   keluarga. 

e Riwayat Reproduksi:  

1) Riwayat haid  

a) Menarche  : 13 tahun 

b) Siklus haid  : 28 – 30 hari 

c) Lamanya haid  : 6 – 7  hari 

d) Perlangungan   : Normal 

e) Keluhan  : Tidak 

2) Riwayat obstetric  

1. Riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu. 

Hamil 

ke 

Tahu

n 

Partu

s 

Usia 

Kehamil

an 

Jenis 

Partus 

Penolo

ng 

Penyuli

t 

Anak Nifas 

JK BB PB ASI 
Pen

yulit 

I 
2011 

 

 

Aterm 
Normal Bidan -  

2,

9 

48

cm 
+ - 
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gr 

II 2016 

Aterm 

Normal Bidan -  

30

00 

gr 

29 + - 

III Kehamilan Sekarang 

 

2. Kehamilan sekarang : 

a GIIIPIIA0 

b HPHT  : 30 mei 2019  

c TP  : 6 maret 2020 

d Pergerakan janin : dirasakan sejak umur kehamilan 20 

minggu sampai sekarang. 

e Sejak amenorhoe : 

1) Ibu tidak pernah mengalami nyeri perut yang hebat 

2) Tidak ada spoting/blooding 

3) Ibu mual muntah pada umur kehamilan 20 minggu 

4) Kunjungan ANC selama hamil sebanyak 4x dan 

selama hamil ibu mendapatkan imunisasi TT 2x 

(lengkap).  

f Riwayat  Ginekologi  
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1) Infertilitas  : Tidak ada 

2) Massa  : Tidak ada 

3) Penyakit  : Tidak ada 

4) Operasi  : Tidak ada 

g Riwayat  KB 

1) Jenis   : suntik 3 bulan 

2) Lama pemakaian :  4 tahun 

3) Keluhan    : tidak ada 

4) Alasan berhenti  : Ingin hamil lagi 

h Riwayat pemenuhan kebutuhan dasar : 

1) Pola nutrisi 

a) 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 

b) Perubahan selama inpartu : 

Nafsu makan ibu menjadi berkurang karena  sakit yang 

dirasakan 
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2) Kebutuhan eliminasi  BAB/BAK 

a) Kebiasaan  

(1) BAK 

Frekuensi        : 4 - 5 x sehari 

Warna        : Kekuningan 

Bau khas    : khas Amoniak 

Tidak ada gangguan pola BAK dan BAB 

Selama inpartu 

Ibu sudah BAK selama inpartu 

(2) BAB 

Frekuensi  :  1 - 2 x sehari 

Konsistensi       :  Lunak 

Tidak ada gangguan  

Selama inpartu 

Ibu belum BAB selama inpartu 

b) perubahan selama inpartu 

(1) konstipasi  : tidak 

(2) obstipasi  : tidak 

3) Kebutuhan  Personal Hygiene 

a) Kebiasaan  

(1) Ibu keramas 3x seminggu dengan  menggunakan 

shampo. 
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(2) Ibu menggosok gigi  setiap kali mandi dan                

sebelum tidur  

(3) Ibu mandi 2 – 3 x sehari dengan menggunakan sabun 

(4) Genitalia dibersihan 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 dibersihkan  jika panjang dan 

kotor 

 Perubahan Selama inpartu 

Ibu tidak dapat membersihkan dirinya dengan baik 

karena terdapat pengeluaran lendir campur darah. 

4) Istirahat/Tidur 

a) Kebisaan  

1. Tidur siang : ±2 jam (pukul 14.00 -16. 00 wita) 

2. Tidur malam : ± 8 jam (pukul 21.00 - 05.00 wita). 

b) Perubahan selama inpartu  

  Ibu tidak dapat beristirahat karena sakit yang dirasakan. 

i. Pemeriksaan fisik  

1. pemeriksaan fisik umum 

a) Kesadaran composmentis 

b) Tanda – tanda vital 
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Tekanan darah : 100/80 mmHg 

Nadi   : 80×/menit 

Suhu   :  36,5 º c 

Pernapasan  :  20×/menit 

2. pemeriksaan fisik khusus 

palpasi dan inspeksi 

 

a) Kepala 

Inspeksi  : rambut hitam, panjang, tidak ada ketombe, 

kulit kepela nampak bersih 

Palpasi   :  tidak ada massa/benjolan 

b) Wajah 

Inspeksi : ekspresi wajah tenang, tidak pucat, tidak ada 

cloasma gravidarum 

Palpasi   :   tidak ada oedema 

c) Mata  

Inspeksi :  simetris kiri dan kanan, sclera tidak ikterus 

dan konjungtiva tidak anemis 

d) Hidung  

Inspeksi : lubang hidung simetris kiri dan kanan, tidak 

ada secret, dan tidak ada polip 

e) Mulut  
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Inspeksi : mukosa bibir lembab, tidak pucat, tidak ada 

caries, ada gigi tanggal 

f) Telinga  

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, tidak ada secret, dan  

telinga terbentuk sempurna 

g) Leher 

Inspeksi : Tidak ada pembesaran kelenjar tyroid dan 

tidak ada pelebaran vena jugularis 

h) Payudara  

Inspeksi :  simetris kiri dan kanan, putting susu menonjol, 

ada hiperpigmentasi areola mammae 

Palpasi :  tidak ada nyeri tekan, tidak ada benjolan, ada 

colostrum jika ditekan. 

i) Abdomen  

Inspeksi : pembesaran perut sesuai umur kehamilan, ada   

linea alba dan striae albicans. 

Palpasi  

Tonus otot perut Kendor dan tidak ada nyeri tekan 

Pemeriksaan Leopold  

(1) Leopold I : TFU 2 jari di bawah prosesus 

xifoideus (38 cm) 

(2) Leopold II : punggung kanan 
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(3) Leopold III : presentase kepala 

(4) Leopold IV : kepala janin sudah masuk PAP  

Auskultasi  

DJJ (+) terdengar jelas kuat dan teratur yaitu 134x/menit. 

 

j) Genetalia luar 

Pengeluaran pervaginam lendir bercampur darah 

k. Pemeriksaan dalam 

Pukul 20.00  wita dengan indikasi untuk mengetahuii 

kemajuan persalinan 

1) Vulva/vagina  : Elastis 

2) Portio   : Tebal 

3) Pembukaan  : 5 cm 

4) Ketuban  : Masih utuh (+) 

5) Presentasi  : Kepala 

6) Posisi UUK  : Ubun-ubun kecil kanan 

depan 

7) Penurunan kepala : Hodge II 

8) Penumbungan : tidak ada 

9) Kesan panggul : Normal 

10) Pelepasan   : lendir bercampur darah 

l. Anus    Tidak ada hemoroid 
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m. Ekstremitas 

(1) Ekstremitas atas  : simetris kiri dan kanan, 

warna kuku merah muda, tidak ada oedema 

 

(2) Ekstremitas bawah  : simetris kiri dan kanan, 

warna kuku merah muda, tidak ada oedema 

(3) reflex patella   : (+)/(+) 

Langkah  II : Identifikasi Diagnosa / Masalah Aktual 

   GIIIPIIA0, Umur kehamilan 39 minggu 1 hari, Intrauterin, Janin Tunggal, 

Janin Hidup, Punggung Kanan, Presentase Kepala, Kepala sudah masuk 

PAP, Inpartu Kala I Fase Aktif, Keadaan Ibu dan Janin baik, dengan 

masalah nyeri perut tembus belakang disertai pengeluaran lendir 

bercampur darah. 

1. GIII PIIA0 

Dasar : 

         Data Subjektif     :     

a Ibu hamil untuk ketiga kalinya 

b Ibu tidak pernah mengalami keguguran 

Data Objektif 

a Tonus otot perut kendor 

b Tampak striae albicans 

c Pembesaran perut sesuai umur kehamilan 
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  Analisa dan Interpretasi : 

Pada pemeriksaan fisik tonus otot perut kendur, hal ini disebabkan 

karena bagian rahim antara serviks dan korpus isthmus atau segmen 

 

 bawah  rahim  sudah  pernah  mengalami  peregangan  sebelumnya. 

Striae albicans timbul sebagai akibat meningkatnya hormon MSH 

(Melanophosa Stimulating Hormone). Diklat kuliah : (Obstetri dan 

Ginekologi, Fat Tesno The, 2006). 

2.  Umur kehamilan 39 minggu 1 hari 

Dasar : 

Data Subjekt   :  

a HPHT      : 30 mei 2019 

 Data Objektif  :  

a Tanggal pengkajian : 28 Februari 2020 

b TFU 2 jari bawah prosessus xyfoideus (38 cm) 

c pembesaran perut sesuai umur kehamilan 

  Analisis dan Interpretasi 

Dari HPHT tanggal sampai dengan tanggal ibu datang ke Rumah 

Sakit tanggal 28-02-2020 maka umur kehamilan 39 minggu 1 hari 

(Prawirohardjo, 2006) 

HPHT : 30-05-2019 

TK  : 06-03-2020 
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 perhitungan  

30-05-2019 : 1 hari 

06-2019: 30 hari  → 4 minggu + 2hari 

07-2019 : 31 hari  → 4 minggu + 3 hari 

08- 2019: 30 hari→ 4 minggu + 3 hari 

09- 2019: 30 hari→ 4 inggu + 2 hari 

10-2019  : 31 hari → 4 minggu + 3 hari 

11- 2019 : 30 hari→ 4 minggu + 2 hari 

12- 2019 : 31 hari→ 4 minggu + 3 hari 

01- 2020 : 31 hari → 4 minggu + 3 hari 

28- 02- 2020 : 28 hari→4 minggu  

            36 minggu + 22 hari 

     = 39 minggu + 1 hari 

3. Intrauterin. 

Dasar  : 

Data Subjektif :  

a Sejak amenorhe ibu tidak pernah mengalami nyeri perut yang 

hebat dan tidak pernah keluar darah (spooting). 

Data Objektif :  

a Pembesaran perut sesuai umur kehamilan 

b Tidak ada nyeri tekan pada saat palpasi abdomen 

 Analisa dan Interpretasi 

Pada saat palapsi ibu tidak merasa nyeri perut yang hebat 

menandakan ibu hamil intra uterina, hasil konsepsi berimplantasi di 

endometrium  dan  selama   hamil  ibu tidak pernah   merasa adanya  
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pengeluaran darah (spooting). Jika terjadi kehamilan ekstra uterina, 

maka umur kehamilan bisa  berlangsung terus sampai 16 – 20 

minggu setelah itu akan terjadi perdarahan. (Wiknjosastro, 2006)  

4. Janin Tunggal 

Dasar  : 

Data Subjektif : 

Ibu  telah merasakan pergerakan janin sejak umur kehamilan 20 

minggu 

   Data Objektif :  

Pada pemeriksaan leopold hanya teraba 2 bagian besar dari janin 

yaitu kepala dan bokong. 

            Analisis dan interpretasi : 

Pada pemeriksaan Leopold hanya teraba 2 bagian 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. 

              Diktat kuliah : (Obstetri dan Ginekologi, Fat Tesno The, 2006) 

5. Janin hidup  

Dasar  : - 

Data Subjektif :  

Ibu  telah merasakan pergerakan  janin sejak umur kehamilan 

20 minggu  
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Data Objektif.:  

Saat auskultasi, denyut jantung janin terdengar jelas dan kuat pada 

kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 134 x/menit. 

              Analisis dan interpretasi : 

Ibu telah merasakan pergerakan janinnya sejak umur kehamilan 20 

minggu dan pada pemeriksaan auskultasi DJJ (+) terdengar jelas 

dan kuat pada kuadran kanan bawah perut ibu, ini menandakan janin 

tunggal. (Prawirohardjo, 2006) 

6. Punggung kanan 

Dasar  : 

 Data Subjektif :  

a Ibu merasakan pergerakan janin sejak umur kehamilan 20 

minggu pada kuadran kanan bawah perut ibu. 

 Data Objektif :  

a Pada palpasi leopold II teraba bagian-bagian terkecil janin pada 

sebelah kiri. 

              Analisis dan interpretasi : 

Pada palpasi leopold II teraba tahanan yang paling besar dan teraba 

datar di sebelah kiri perut ibu dan pada sebelah kanan teraba 

bagian-bagian terkecil janin serta bergerak pada daerah kiri 

abdomen ibu, menandakan punggung kiri. 

              (Wiknjosastro, 2006) 
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7. Presentasi Kepala  

Dasar  : 

Data Subjektif : - 

                Data Objektif :   

Pada pemeriksaan leopold III teraba bagian yang bundar, keras dan 

melenting di daerah bagian bawah abdomen ibu (kepala). 

              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. 

(Uliyah, 2006). 

8.  Kepala sudah masuk PAP  

     Dasar  : 

              Data Subjektif : - 

         Data Objektif : Pada leopold IV kepala janin sudah masuk PAP 

         Analisis dan interprestasi : 

a Leopold IV digunakan untuk menentukan seberapa jauh 

masuknya bagian terendah janin dalam rongga panggul. 

b Pada leopold IV kedua tangan tidak bertemu, hal ini 

menandakan bahwa kepala janin sudah masuk PAP  

    (Wiknjosastr, 2006) 
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9. Inpartu kala I fase aktif 

Dasar  : 

Data Subjektif :  

a Ibu mengeluh nyeri perut bagian bawah tembus belakang 

disertai pengeluaran lendir campur darah. 

               Data Objektif : 

a Kontraksi uterus yang adekuat (4  kali dalam 10 menit, durasi 40 

detik) 

b Adanya pelepasan lendir bercampur darah 

c Pukul 20.00  wita dengan indikasi untuk mengetahui kemajuan 

persalinan 

1) Vulva/vagina : Elastis 

2) Portio  : Tebal 

3) Pembukaan : 5 cm 

4) Ketuban  : Masih utuh (+) 

5) Presentasi  : Kepala 

6) Posisi UUK : Ubun-ubun kecil kanan depan 

7) Penurunan kepala : Hodge II 

8) Penumbungan  : tidak ada 

9) Kesan panggul  : Normal 

10) Pelepasan    : lendir bercampur darah 

d Adanya pembukaan serviks 5 cm 
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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 saat serviks mulai tertarik dan menipis karena kontraksi 

lendir serviks akan keluar melalui vagina bercampur darah dan 

hormone prostaglandin memberi pengaruh terhadap matang dan 

melembutnya serviks uteri.   

(Winkjosastro, 2006). 

10. Keadaan ibu  dan janin baik 

    Dasar : 

               Data Subjektif :  

a. Ibu tidak pernah menderita penyakit serius 

b. Ibu telah merasakan pergerakan janin sejak umur kehamilan 20 

minggu. 

    Data Objektif : 

a. Kesadaran ibu composmentis  

b. Tanda – tanda vital ibu dalam batas normal : 

TD : 100/80 mmHg 

N : 80×/menit 

S : 36,5 º c 
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P : 20×/menit 

c. Tidak ada oedema pada wajah dan ekstremitas. 

d. Konjungtiva tidak anemis, sklera tidak ikterus. 

e. DJJ (+), terdengar jelas dan kuat dengan frekuensi 134x/menit. 

 Analisis dan interpretasi : 

Kesadaran ibu composmentis, TTV dalam batas normal, tidak ada 

oedema pada wajah dan ekstremitas, konjungtiva tidak anemi, serta 

sklera tidak ikterus menunjukkan keadaan ibu baik. 

Janin dalam keadaan baik dimana detak jantungnya terdengar jelas 

dan kuat serta frekuensinya dalam batas normal yaitu 120 – 

160x/menit   (Prawirohardjo, 2008).  

11. Masalah nyeri perut tembus belakang disertai pengeluaran lendir 

bercampur darah 

Dasar  : 

Data Subjektif :  

Ibu mengeluh nyeri perut tembus belakang disetai pengeluaran 

lendir bercampur darah pada tanggal 28-02-2020 

          Data Objektif : 

a. Kontraksi uterus 4 kali dalam 10 menit, durasi 40 detik. 

b. Tampak pengeluaran lendir bercampur darah. 

Analisis dan interpretasi 
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Nyeri his disebabkan oleh anoxia dari sel-sel otot-otot waktu 

kontraksi, tekanan pada ganglion dalam serviks dan segmen bawah 

rahim oleh serabut-serabut otot-otot yang berkontraksi atau 

regangan dari serviks karena kontraksi atau regangan dan 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  disekitar 

kanalis servikalis pecah karena pergeseran-pergeseran ketika 

serviks membuka.  

     (Winkjosastro, 2008). 

Langkah III. Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial  

Tidak ada data yang mendukung untuk terjadinya masalah potensial. 

Langkah IV. Evaluasi Perlunya Tindakan Segera/Kolaborasi 

Tidak ada data yang mendukung untuk terjadinya tindakan 

segera/kolaborasi. 

 Langkah V. Rencana Tindakan  

a. Tujuan  

1. Ibu mendapat dukungan psikologis dari keluarga dan petugas. 

2. Kala I dapat berlangsung normal. 

3. Keadaan ibu dan janin baik. 
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  b.  Kriteria keberhasilan  

1. Ibu dapat menerima dukungan dari keluarga dan petugas. 

2. Tanda – tanda vital ibu dan DJJ dalam batas normal :  

Tekanan darah  : 110/70 – 120/90 mmHg 

Nadi   : 60 – 90x/menit 

Suhu    : 36,5oC – 37,5 ° C 

Pernapasan            : 16 – 24x/menit 

DJJ    : 120 – 160x/menit 

c. Rencana asuhan : 

1. Sampaikan hasil pemeriksaan pada ibu 

 Rasional : Agar ibu mengetahui hasil pemeriksaan yang 

dilakukan 

2. Beri informasi tentang nyeri kala I. 

 Rasional : Agar ibu mengerti bahwa nyeri yang dirasakan 

disebabkan oleh kontraksi uterus. 

3. Beri dukungan pada ibu. 

 Rasional : Dukungan yang baik dalam memberikan semangat 

dan sikap optimis seorang ibu dalam menghadapi persalinan. 

4. Anjurkan ibu untuk memilih posisi yang menguntungkan bagi 

janin dengan tidur miring ke salah satu sisi secara bergantian. 

 Rasional : Tidur miring ke salah satu sisi secara bergantian 

dapat meningkatkan oksigenasi janin karena tidur miring di 
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salah satu sisi mencegah penekanan vena kava inferior oleh 

uterus yang berkontraksi.  

5. Observasi kontraksi uterus (his). 

 Rasional  : Untuk mengetahui kontraksi yang adekuat pada 

saat ada his.  

6. Observasi Tanda-tanda vital dan Detak Jantung Janin. 

 Rasional  : Dengan mengobservasi TTV ibu dan DJJ akan 

dapat membantu tindakan selanjutnya. 

7. Beri ibu makan dan minum sebagai sumber kalori. 

 Rasional  : Makan dan minum dapat mencegah dehidrasi dan 

kelelahan serta memberi kekuatan saat mengedan dalam 

proses persalinan.  

8. Anjurkan ibu untuk mengosongkan kandung kemih. 

 Rasional : Agar kontraksi uterus tidak terganggu dengan 

kandung kemih yang penuh. 

9. Ajarkan pada ibu untuk mengedan yang baik dan benar saat 

ada his. 

 Rasional : His dan proses mengedan yang baik dan benar 

berguna untuk proses persalinan. 

10. Persiapan alat pakai. 
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 Rasional  : Agar dalam melakukan suatu tindakan berjalan 

dengan lancar karena semua alat telah disiapkan dengan baik 

dan ergonomis. 

 Langkah VI. Implementasi  

1.  Memberitahu ibu hasil pemeriksaan. 

2.  Memberikan informasi tentang nyeri pada kala I. 

3.  Memberikan dukungan pada ibu. 

4.  Menganjurkan ibu untuk memilih posisi yang menguntungkan bagi 

janin dengan tidur miring ke salah satu sisi secara bergantian. 

5.  Mengobservasi kontraksi uterus  tiap 30 menit (his). 

hasil kontraksi his 

Tabel 4.1 

OBSERVASI HIS 

Jam Frekuensi Durasi DJJ TD N S 

20.00 4x 10 mnt 35’35’35’35’ 138x/m 100/80 mmHg 78x/m 36,5℃ 

20:30 4x 10 mnt 40’40’40’40’ 140x/m  78x/m  

21:00 4x 10 mnt 42’42’45’45’45’ 140x/m  78x/m  

21:30 5x 10 mnt 45’45’45’45’45’ 145x/m  80x/m  

22:00 5x 10 mnt 50’50’50’50’50’ 150x/m  80x/m  

 6.  Mengobservasi Tanda-tanda vital dan Detak Jantung Janin. 

7.  Memberi ibu makan dan minum sebagai sumber kalori. 
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8.  Menganjurkan ibu untuk mengosongkan kandung kemih. 

9.  Mengajarkan pada ibu untuk mengedan yang baik dan benar 

saat ada his. 

10.  Mempersiapkan alat pakai  

a. Dalam bak partus 

1. 2 pasang handscone 

2. 2 buah klem koher 

3. 1 buah ½ koher 

4. 1 buah gunting tali pusat 

5. 2 buah pengikat tali pusat 

6. Kasa secukupnya 

b. Di luar 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 
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11. Tempat sampah kering 

12. Spoit 3 cc 

c. Hecting set 

1.  1  buah gunting 

2. 1 buah nalfuder 

3. 1 buah jarum hecting 

4. Benang catgut 

5. 1 buah pingset 

6. Kapas secukupnya 

7. Kasa secukupnya 

d. Persiapan obat-obatan 

1. Oxytocin 2 ampul 

2. Phytamenadione 

e. Persiapan pakaian ibu 

1. Baju 

2. Gurita 

3. Duk/softeks 

4. Pakaian dalam 

5. Alas bokong 

6. Waslap 

7. Pakaian bayi 

8. Handuk  
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9. Sarung 

10. Baju bayi 

11. Kaos tangan dan kaki 

12. Loyor 

Langkah VII. Evaluasi 

a. Ibu mengetahui hasil pemeriksaan yang dilakukan bidan. 

b. Ibu mengerti dengan informasi tentang nyeri kala I. 

d. Ibu menyambut dukungan dari bidan. 

e. Ibu memilih posisi yang menguntungkan bagi janin yaitu miring ke 

kiri. 

f. Hasil pemantauan kontraksi 4x dalam 10 menit dengan durasi 45 

detik. Tanda-tanda vital ibu dan DJJ dalam batas normal. 

g. Ibu diberi makan dan minum 

h. Kandung kemih ibu kosong 

i. Ibu mengerti dengan cara mengedan yang baik dan benar saat ada 

his. 

j. Persiapan alat lengkap. 

Kala II (28.02.2020 jam 22.00) 

Data Subjektif (S) 

a) Ibu mempunyai keinginan untuk meneran 

b) Ibu merasakan ingin BAB 
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Data Objektif (O) 

1. Tanda-tanda vital : 

TD  : 110/80 mmHg 

N  : 80x/menit 

S  : 36,50 C  

P  : 20x/menit 

2. Tanda dan gejala kala II 

1) Adanya dorongan untuk meneran 

2) Adanya tekanan yang semakin meningkat pada rectum dan 

vagina 

3) Perineum tampak menonjol 

4) Vulva dan sfingter ani membuka 

Kontraksi uterus 5 kali dalam 10 menit dengan durasi 40 – 45 

detik 

3. Dilakukan pemeriksaan dalam  (vt) 28.02.2020 (22.00) 

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 154x/menit. 

Assesment (A) 

GIII PII A0, Inpartu kala II, keadaan ibu dan janin baik. 
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Planning ( P ) 

Tanggal 28.02.2020 (22.00) 

1) Pantau adanya tanda dan gejala kala II 

Hasil: ibu mempunyai dorongan untuk meran, ibu merasakan 

tekanan yang semakin meningkat pada anus, perineum menonjol, 

vulva dan sfingter ani membuka. 

2) Pastikan kelengkapan alat dan obat-obatan 

Hasil: peralatan siap digunakan 

3) Siapkan alat APD yaitu celemek, topi, kacamata, masker, sepatu 

boot. 

Hasil: APD siap digunakan 

4) Cuci tangan menggunakan sabun di bawah air mengalir 

Hasil: telah dilakukan pencucian tangan 

5) Pakai sarung tangan 

Hasil: sarung tangan sudah di pakai 

6) Hisap oksitosin dalam spuit 

Hasil: menghisap oxitosin kedalam tabung suntik 

7) Melakukan Vulva hygiene 

Hasil: telah dilakukan vulva hygiene 

8) Melakukan pemeriksaan dalam 

Hasil: ketuban positif, dan pembukaan sudah lengkap 

9) Mendekontaminasi sarung tangan yang telah dipakai 
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Hasil: sarung tangan di dekontaminasi menggunakan larutan clorin 

10) memeriksa DJJ 

Hasil: DJJ dalam batas normal 

11) Memberitahu ibu pembukaan lengkap dan keadaan janin baik 

Hasil: ibu mengerti bahwa pembukaan sudah lengkap 

12) Menganjurkan keluarga membantu ibu mengambil posisi ½ duduk 

Hasil: keluarga mengerti dan akan melakukannya 

13) Memimpin ibu jika ada his dan istirahat di antara kontraksi 

Hasil: telah dilakukan 

14) Kalau ibu ingin merubah posisi ibu boleh miring ke kiri,berjongkok 

dan merangkak 

Hasil: Ibu tidak merubah posisinya 

15) Meletakkan handuk bersih di atas perut ibu saat kepala nampak di 

depan vulva 5-6 cm. 

Hasil: telah dipasang handuk bersih di atas perut ibu 

16) Memasang alas bokong 

Hasil: telah dilakukan pemasangan alas bokong dengan kain dilipat 

1/3 bagian 

17) Membuka alat partus dan memakai sarung tangan steril untuk 

menolong persalinan 

Hasil: penolong segera memakai sarung tangan steril 

18) Memimpin persalinan, sokong perineum, tahan puncak kepala 
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Hasil: penolong siap menolong persalinan 

19) Memeriksa adanya lilitan tali pusat setelah kepala lahir 

Hasil: tidak terdapat lilitan tali pusat 

20) Menunggu kepala melakukan putaran paksi luar 

Hasil: bayi telah melakukan putaran paksi luar 

21) Melahirkan seluruh bahu bayi dengan biparietal 

Hasil: seluruh bahu bayi telah lahir  

22) Melahirkan seluruh badan bayi dengan sanggah susur 

Hasil: penolong melahirkan seluruh badan bayi dengan prinsip 

jempol di arah dada 

23) Menilai apgar score 

Hasil: telah di lakukan penilaian apgar score yaitu 8/9 

24) Segera keringkan bayi 

Hasil: bayi telah dikeringkan tanpa membersihkan telapak tangan 

25) Mengecek fundus 

Hasil: Telah dilakukan janin tunggal 

26) Menyuntik oksitosin 1/3 paha bagian luar 

Hasil: Telah di suntik oksitosin 

27) Menjepit tali pusat dengan 2 buah klem, potong tali pusat, ikat 

dengan 2 simpul kunci 

Hasil: pemotongan tali pusat telah dilakukan 
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28) Mengganti pembungkus bayi dengan kain kering dan bersih dan 

letakan posisi bayi tengkurap lebih rendah diantara kedua payudara 

ibu, biarkan bayi melakukan IMD 

Hasil: bayi telah di bungkus dengan kain kering dan bersih dan bayi 

telah dilakukan IMD 

29) Kala II berlangsung normal selama 20 menit (22:00-22:20 Wita) 

Kala III (20.02.2020 jam :22.20 wita) 

Data Subjektif (S) 

 Ibu mengeluh nyeri perut bagian bawah. 

Data Objektif (O) 

a)  Kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar. 

b) TFU setinggi pusat. 

c) kandung kemih ibu kosong 

d) Adanya pelepasan darah 

e) bayi lahir pukul 22.20 wita 

Assesment (A) 

    Kala III (Pelepasan placenta), keadaan ibu dan bayi baik. 

Planning (P) 

Tanggal 28-02-2020 (22:20  wita) 

(1) Memindahkan klem pada tali pusat yang masih terhubung dengan 

plasenta 5-10 cm didepan vulva. 
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Hasil: klem telah dipindahkan 5-10 cm didepan vulva 

(2) Melakukan peregangan tali pusat  

Perhatikan tanda pelepasan placenta : uterus teraba globuler, tali 

pusat bertambah panjang, semburan darah secara tiba-tiba. Saat 

uterus berkontraksi tangan kiri mendorong korpus ke arah dorso 

kranial Tegangkan tali pusat ke arah bawah, jika tali pusat 

bertambah panjang pindahkan klem 

Hasil : PTT telah dilakukan 

(3)    Melahirkan plasenta. 

Hasil : plasenta telah di introitus vagina 

(4) Memilin plasenta searah jarum jam dengan kedua tangan sampai 

seluruh plasenta lahir. 

Hasil: plasenta  telah lahir jam 22:30 Wita 

(5) Melakukan masase uterus, pastikan uterus berkontraksi dengan 

baik 

Hasil : masase telah dilakukan dan kontraksi uterus baik. 

(6) Memeriksa kelengkapan plasenta pada kedua sisi plasenta 

Hasil : plasenta lengkap 

(7) Memeriksa kembali adanya laserasi jalan lahir 

Hasil: tidak terdapat robekan pada vagina 

(8) Kala III berlangsung normal selama 10 menit (22:20-22:30 Wita) 
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Kala IV (28.02.2020 jam 22.30 Wita) 

Data Subjektif (S) 

 Ibu mengeluh masih nyeri pada perut bagian bawah  

Data Objektif (O) 

a) Keadaan umum baik, kesadaran composmentis 

b) Tanda-tanda vital Ibu    

TD   : 100/70  mmHg    

 N     :  80x/menit     

 S      :  36,5° C  

 P     :  20x/menit     

c) Kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar. 

d) Tinggi Fundus Uteri 2 jari di bawah pusat 

e) Perdarahan ± 100 cc 

f) Kandung kemih kosong 

Assesment (A) 

Kala IV (Pengawasan) 

Planning (P) 

Tanggal 28-02- 2020 (22:30 wita) 

1) Mengobservasi kontraksi uterus 

Hasil: kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar 

2) Mencelupkan kedua tangan kedalam larutan clorin 0,5% lalu bilas 

denga air DTT 
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Hasil: kedua tangan telah dibersihkan 

3) Memeriksa kandung kemih 

Hasil: kandung kemih kosong 

4) Mengajarkan ibu dan keluarga melakukan masase dan menilai 

kontraksi 

Hasil: ibu mengerti dan akan menerapkannya 

5) Mengevaluasi jumlah perdarahan  

Hasil: perdarahan yang keluar tidak lebih dari 100 cc 

6) Mengobservasi TTV dan keadaan umum ibu 

Hasil: TTV ibu dalam batas normal dan keadaan umum ibu baik 

7) Memantau kembali keadaan bayi pastikan bayi bernafas 40-60 kali 

permenit dan suhu 36,5-37,5℃ 

Hasil: bayi bernafas dengan baik dan suhu bayi 36,5℃ 

8) Rendam alat-alat bekas pakai dalam larutan clorin 0,5% selam 10  

9) menit 

Hasil: alat-alat sudah di rendam dalam larutan clorin 

10) Membuang sampah sesuia tempatya 

Hasil: sampah telah dibuang 

11) Membersihkan ibu dengan air DTT menggunakan waslap, bantu ibu 

pakaikan duk, baju dan beri posisi nyaman pada ibu 
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Hasil: ibu sudah dibersihkan dan dipakaikan Duk serta dalam posisi 

nyaman 

12) Memberi ibu makan dan minum 

Hasil: ibu telah diberi makan dan minum 

13) mendekontaminasi tempat bersalin  menggunakan larutan clorin 

0,5% bilas dengan air DTT serta bersihkan celemek 

Hasil: telah di dekontaminasi menggunakan larutan clorin dan di 

bilas menggunakan air DTT 

14) Melanjutkan pemantauan kala IV tiap 15 menit jam pertama dan tiap 

30 menit pada jam kedua 

Hasil: kala IV berlangsung normal selama 2 jam (22:30-00:30 wita) 

15) Mencelup sarung tangan kedalam larutan clorin 0,5% dan cuci 

tangan dengan menggunakan sabun dibawah air mengalir 

Hasil: sarung tangan telah dilepaskan dan tangan telah dicuci 

16) Melakukan penimbangan bayi, beri tetes mata, vit K 1 mg pada 1 

jam pertama dan berikan HB0 pada 1 jam setelah pemberian vit K 

Hasil: berat badan bayi 3000 gram, telah di berikan tetes mata dan 

Vit K 1 mg 

17) Memberi bayi pada ibunya agar sewaktu-waktu dapat disusui 

Hasil: bayi telah disusui 

18) Melengkapi partografs 

Hasil: dilakukan pengisian partograf (terlampir) 
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C. ASUHAN KEBIDANAN MASA NIFAS  

Tanggal Masuk    : 28 Februari 2020  

Tanggal Pengkajian  :  28 Februari 2020 

1. Kunjungan nifas I (6-48 jam) 

Langkah I. Identifikasi Data Dasar 

A. Identitas Istri/Suami 

Nama   : Ny. Y /   Tn. A 

Umur   : 30 Tahun /    32 Tahun 

Suku   : Muna /   Makassar 

Agama   : Islam  /   Islam 

Pendidikan  : SMA  /   SMA 

Pekerjaan  : IRT  /   wiraswasta 

Alamat   : Jln. PLN Wua-Wua 

Lama Menikah  :  10 tahun 

B. Data Biologis 

1) Keluhan utama    : ibu masih merasakan mules pada 

daerah perutnya 

2) Riwayat keluhan utama 

a) Mulai timbulnya : setelah persalinan tanggal 28 

Februari 2020 

b) Sifat keluhan   : hilang timbul 
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c) Lokasi keluhan : perut bagian bawah 

d) Pengaruh keluhan terhadap fungsi tubuh: sedikit 

mengganggu 

e) Usaha klien untuk mengatasi keluhan : berbaring di tempat 

tidur 

3) Riwayat obstetri 

a) Riwayat haid 

Menarche  : 14 tahun 

Siklus   : 28-30 hari 

Lamanya  : 5-6 hari 

Banyaknya  : 2-3 kali ganti pembalut 

Keluhan   : nyeri perut 

b) Riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu 

Hamil 

ke 

Tahu

n 

Partu

s 

Usia 

Kehamil

an 

Jenis 

Partus 

Penolo

ng 

Penyuli

t 

Anak Nifas 

JK BB PB ASI 
Pen

yulit 

I 2011 

 

Aterm Normal Bidan 

Plasent

a 

akreta 

 

2,

9 

gr 

48 

cm 
+ - 

II 2016 

Aterm 

Normal Bidan -  

30

00 

gr 

49 + _ 
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c) Riwayat persalinan sekarang 

1) Ibu mengatakan melahirkan tanggal 28 Februari 2020, 

pukul 22.20 wita 

2) Ibu mengatakan melahirkan yang ketiga kali dan tidak 

pernah keguguran 

3) Aterm, cukup bulan 

4) Tempat persalinan  : RSUD Kota Kendari  

5) Penolong            : bidan 

6) Jenis persalinan     : spontan, LBK 

7) Apgar score           : 8/9 

8) Jenis kelamin         : perempuan 

9) BBL       : 3000 gram 

10) PBL        : 49 cm 

11) Plasenta lahir lengkap pukul wita 22.30 wita 

12) TFU 3 jari di bawah pusat 

13) Kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar 

14) Perdarahan :  100 cc 

15) Ibu mengatakan ada pengeluaran darah di jalan lahir 

16) Terapi yang diberikan : amoxylin, vit C, SF 

4. Riwayat ginekologi 

Tidak ada riwayat penyakit infertilitas, tumor, PMS 
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5. Riwayat KB 

b. Kontrasepsi yang lalu   : suntik 3 bulan 

c. Keluhan       : Tidak Ada 

d. Lama pemakaian    :  4 tahun 

e. Alasan berhenti    : ingin hamil lagi 

6. Riwayat penyakit yang lalu dan sekarang 

Ibu mengatakan tidak pernah menderita penyakit menular, 

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

mellitus 

7. Pola nutrisi 

Kebiasaan sebelum pesalinan 

Frekuensi makan : 2-3x/hari 

Frekuensi minum : 6-8 gelas/hari 

Pantang makan  : tidak ada 

Pasca persalinan 

Frekuensi makan  : 1 kali setelah pasca persalinan 

Frekuensi minum  : 2 kali setelah pasca persalinan 

8. Pola eliminasi 

Kebiasaan sebelum persalinan 

1) BAK 

Frekuensi : 6-7x/hari 
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Warna : kuning jernih 

Bau  : khas amoniak 

Masalah  : tidak ada 

Pasca persalinan 

Ibu berkemih 3 kali terhitung dari waktu persalinan 

sampai waktu pengkajian 

2) BAB 

Frekuensi  :1-2x/hari 

Konsistensi :Lunak 

Masalah  :Tidak ada 

Pasca persalin’an 

Ibu belum BAB sejak pasca persalinan sampai waktu 

pengkajian. 

9. Pola istirahat/tidur 

Kebiasaan sebelum persalinan 

Malam : ± 8 jam (pukul : 21.00-05.00 wita) 

Siang : ± 2 jam (pukul : 13.00-15.00 wita) 

Masalah : tidak ada 

Pasca persalinan 

Ibu mengatakan sudah tidur kurang lebih 5 jam setelah 

melahirkan. 
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10. Kebersihan diri 

Kebiasaan sebelum persalinan 

1) Ibu mandi 2x sehari menggunakan sabun 

2) Ibu menyikat gigi 2x sehari setelah makan maupun 

setelah mandi 

3) Ibu keramas 4x seminggu menggunakan shampoo 

4) Ibu memotong kuku tiap kali kuku panjang dan jika kotor 

5) Pakaian diganti tiap kali kotor dan pakaian dalam diganti 

setiap kali setelah BAB dan BAK 

Pasca persalinan 

Ibu belum bisa melakukan kebersihan diri seperti biasanya 

C. Pengetahuan Ibu Nifas 

1. Pengetahuan tentang nyeri fisiologi pada perut bagian 

bawah pasca persalinan : ibu belum tahu 

2. Pengetahuan tentang ASI  

a) Manfaat ASI    : ibu sudah mengetahuinya 

b) Teknik menyusui  : ibu sudah mengetahuinya 

c) ASI esklusif  : ibu sudah mengetahuinya 

D. Pengetahuan tentang kebutuhan perawatan diri pada masa nifas  

1) Perawatan payudara : ibu belum mengetahuinya 

2) Perawatan diri : ibu sudah mengetahuinya 
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3) Pengetahuan tentang pemenuhan kebutuhan dasar ibu nifas 

: ibu sudah mengetahuinya 

4) Pengetahuan tentang perawatan bayi : ibu sudah 

mengetahuinya 

E. Data Sosial 

1) Dukungan suami : suami sangat senang dengan 

kehadiran bayinya 

2) Dukungan keluarga : keluarga sangat senang dengan 

kehadiran bayi tersebut 

3) Masalah   : tidak ada masalah 

F. Pemeriksaan fisik umum 

1) Kesadaran   : composmentis 

2) Keadaan umum ibu baik 

3) Tanda- tanda vital  

a) Tekanan Darah : 100/70 mmHg 

b) Nadi   : 86 x/menit 

c) Pernapasan  : 20 x/menit 

d) Suhu   : 36,40c 

G.   Pemeriksaan khusus 

1) Kepala 

Rambut lurus, panjang, hitam, tidak rontok, kulit kepala 

tampak bersih 
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2) Wajah  

Ekspresi muka tenang, tidak ada cloasma, dan tidak ada 

oedema 

3) Mata 

Simetris kiri dan kanan, konjungtiva tidak anemis, sklera tidak 

ikterus, dan penglihatan baik 

4) Hidung 

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

dan tidak ada pengeluaran secret 

5) Mulut 

Mukosa bibir tampak lembab, tidak ada sariawan, tidak ada 

gigi tanggal, dan tidak ada caries pada gigi 

6) Telinga  

Simetris kiri dan kanan, tidak ada pengeluaran secret, 

pendengaran baik 

7)  Leher 

 Tidak ada pembesaran/ pelebaran kelenjar tyroid dan vena 

jugularis 

8) Payudara 

Simetris kiri dan kanan, putting susu menonjol, tidak ada 

benjolan, terdapat air  susu jika ditekan 
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9)  Abdomen 

Tidak ada bekas luka operasi, tinggi fundus uterus 2 jari 

bawah pusat, terdapat linea nigra 

10)  Genetalia luar 

Tampak pengeluaran lochia rubra, tidak ada luka jahitan 

pada perineum dan vagina tampak bersih 

11)  Anus 

Tidak ada hemoroid dan oedema 

12)  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 

a) Diagnosa 

PIII A0, post partum 6 jam 

b) Masalah 

Masih merasakan mules pada bagian perut 

c) Kebutuhan 

Penjelasan tentang masalah yang dirasakan 

1. PIII A0 

Dasar 
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DS   :   

a ibu mengatakan melahirkan tanggal 28 Februari 2020 

b Ibu mengatakan melahirkan yang kedua kali dan tidak pernah 

keguguran 

DO  :    

a. ibu melahirkan tanggal 28 Februari 2020 

b. TFU teraba 3 jari di bawah pusat 

c. Tampak pengeluaran lochea rubra 

d. Tampak striae albicans dan linea nigra 

Analisis dan interpretasi  

Setelah plasenta lahir, uterus merupakan alat yang keras karena 

kontraksi dan retraksi otot-otot fundus uteri ± 3 jari dibawah pusat, 

selama 2 hari berikutnya besarnya tidak seberapa berkurang, tetapi 

sesudah 2 hari ini terus mengecil dengan cepat sehingga pada hari ke 

10 tidak teraba lagi dari luar. (Sastrawinata). 

Lochea rubra berisi darah segar dan sisa-sisa selaput ketuban, sel-sel 

desidua, verniks kaseosa, lanogo dan mekonium yang keluar selama 2 

hari pasca persalinan. (Mohtar). 

Pada kulit terdapat depsit pigmen dan hiperpigmentasi bagian-bagian 

tertentu. Keadaan ini disebabkan oleh pengaruh melanophore 

stimulating hormone (MSH). Linea pada dinding perut nampak hitam 

disebut linea nigra. (Fat Tesno The) 
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Pada kulit terdapat deposit pigmen dan hiperpigmentasi karena 

pengaruh hormone MSH. Kulit juga nampak seperti retak, warnanya 

berubah agak hiperemis dan kebiruan, yang disebut striae livide. 

Setelah partus, striae livide berubah warnanya menjadi putih dan 

disebut striae albicans. (wiknjosastro 2016). 

2. Post partum 6 jam 

Dasar  

DS :   

a. ibu mengatakan melahirkan tanggal 28 Februari 2020, pukul 22.20 

wita 

b. ibu mengatakan melahirkan anak ketiga 

DO :    

a. TFU teraba 3 jari di bawah pusat 

b. tampak pengeluaran lochea rubra 

c. kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar 

Analisis dan interpretasi 

Dari tanggal 28-02-2020 pada pukul 22.30 wita saat plasenta lahir 

sampai dengan tanggal 28-2-02020 pada pukul 03.30 wita saat 

pengkajian terhitung post partum 6 jam. Pada pemeriksaan fisik TFU 

teraba 3 jari dibawah pusat  karena involusi uteri jaringan ikat dan 

jaringan otot mengalami proses penstaltik berangsur-angsur akan 

mengecil dan setiap hari TFU akan turun setiap 1 cm setiap harinya. 
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Lochea rubra adalah secret luka plasenta yang keluar dari vagina yang 

berwarna merah segar seperti darah haid karena banyak mengandung 

darah segar dari sisa selaput ketuban, sel-sel desidua, verniks 

kaseosa, lanugo, mekonium, pengeluaran segera setelah persalinan 

sampai dua hari pasca persalinan. (Mochtar). 

3. Nyeri perut bagian bawah 

Dasar  

DS :    

a. ibu mengatakan melahirkan bayinya tanggal 28-02-2020, pukul 

22.20 wita 

b. ibu mengatakan nyeri pada perut bagian bawah 

DO :   Ekspresi wajah ibu meringis  

Analisis dan interpretasi 

Nyeri disebabkan karena putusnya kontinuitas jaringan sehingga tubuh 

mengeluarkan zat kimi (bradikin) untuk merangsang reseptor nyeri 

dihipotalamus, yang diteruskan ke syaraf perifer yang akhirnya 

menimbulkan nyeri perineum. 

(ilmu kebidanan prawirohardjo) 

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 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 KB dan memilih alat 

kontrasepsi yang baik 

6) Memberi pemahaman kepada ibu tentang pemenuhan kebutuhan 

dasar ibu nifas 

7) Memberi pemahaman kepada ibu tentang ASI dan manfaat ASI 

serta teknik menyusui. 

b. kriteria keberhasilan  

1) TTV dalam batas normal  

2) Mengungkapkan adanya reduksi rasa ketidaknyamanan/nyeri 

3) Involusi uterus berlangsung normal 

4) Ibu menunjukan kepercayaan dirinya bahwa ia dapat memberikan 

perawatan yang sangat diperlukan oleh bayi baru lahir 
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5) Ibu memberikan ASI kepada bayinya dengan teknik yang benar 

6) Pemenuhan kebutuhan dasar ibu nifas dapat dipahami dengan 

baik oleh ibu dan keluarga 

7) Ibu dan suami bersedia jika ibu menggunakan KB minimal pada 

40-42 hari post partum. 

c. Rencana tindakan  

1. Beritahu ibu tindakan yang akan dilakukan dan jelaskan tujuan 

tindakan 

Rasional : agar ibu mengetahui atau mendapat informasi yang 

cukup untuk dapat mengambil keputusan atas terapi yang akan 

diberikan. 

2. Observasi tanda-tanda vital ibu 

Rasional : TTV merupakan indikator untuk menilai kondisi ibu dan 

menentukan prosedur tindakan yang akan dilakukan. 

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

Rasional :  

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 

d. Kandung kemih yang penuh merupakan pemicu buruknya 

kontraksi 
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4. Lakukan massase fundus uteri 

Rasional : massase fundus uteri mampu merangsang kontraksi 

uterus sehingga tidak terjadi perdarahan. 

5. Menjelaskan kepada ibu bahwa keluhan rasa mules yang ibu alami 

merupakan hal yang normal, karena rahim yang keras dan mules 

berarti rahim sedang berkontraksi yang dapat mencegah terjadinya 

perdarahan pada masa nifas atau yang disebut dengan atonia 

uteri.  

Rasional : agar dapat mengurangi kecemasan yang dirasakan ibu, 

sehingga ibu mampu beradaptasi dengan nyeri yang timbul. 

6. Jelaskan pada ibu tentang penyebab nyeri pada perut yang 

dirasakannya  

Rasional : ibu dapat mengerti serta mampu diajar untuk bekerja 

sama demi berhasilnya tindakan/asuhan yang akan diberikan. 

7. Anjurkan ibu untuk mengganti pembalut saat terasa penuh atau 

terasa tidak nyaman. 

Rasional : dengan mengganti pembalut sesering mungkin dapat 

mencegah kuman penyebab infeksi berkembang disekitar luka. 

8. Ajarkan ibu untuk melakukan personal hygiene 

Rasional : menjaga personal hygiene dapat mencegah terjadinya 

infeksi pada luka serta dapat memberi rasa nyaman pada ibu. 

9. Berikan pada ibu pendidikan kesehatan tentang : 
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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 kalori dan tinggi protei. 

Selain itu ibu nifas juga perlu minum sedikitnya 3 liter setiap 

hari. 

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

Manfaat ambulasi dini yaitu : Ibu merasa sehat dan kuat 

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

d. Mencegah thrombosis pada pembuluh tungkai 

e. Eliminasi 

BAK penting untuk membantu berlangsungnya kontraksi 

sehingga involusi uteri berlangsung normal. 

f. Personal hygiene 

Pada hari pertama persalinan ibu masih dibantu untuk mandi. 

Saat mandi mulut, gigi, rambut dan daerah kewanitaan dapat 

dibersihkan sendiri oleh ibu. Ibu harus mandi 2x sehari. 

g. 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. 
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h. Perawatan payudara 

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. 

Rasional : 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. 

10. Anjurkan ibu untuk memberikan ASI esklusif pada bayinya 

Rasional : 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. 

11. Ajarkan ibu teknik menyusui yang baik dan benar 

Rasional : Manfaat dari teknik menyusui yang benar yaitu : 

4. Putting susu tidak lecet 

5. Perlekatan pada bayi kuat saat menyusu 

6. Bayi menjadi tenang 
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12. Ajarkan ibu teknik perawatan bayi, seperti : 

a. Memandikan bayi 

b. Merawat tali pusat 

Rasional :  agar kebutuhan biologis dan psikologis anak terpenuhi. 

Selain itu juga mampu meningkatkan kepercayaan diri dan 

kemampuan ibu untuk merawat bayinya secara mmandiri. 

13. Anjurkan ibu untuk meminum obat-obatan yang telah diberikan 

secara teratur 

Rasional : agar proses pemulihan ibu berlangsung baik dan ibu 

dalam keadaan sehat 

14. Dokumentasikan semua tindakan yang telah dilakukan 

Rasional : pendokumentasian merupakan pegangan atau bukti 

bidan dari setiap tindakan yang dilakukan dan dipertanggung 

jawabkan 

Langkah VI. Implementasi 

1. Memberitahu ibu tindakan yang akan dilakukan dan menjelaskan 

tujuan tindakan 

2. Mengobservasi tanda-tanda vital ibu 

Tekanan darah : 100/70 mmHg 

Nadi  : 86x/menit 

Suhu  : 36,4 0c 

Pernapasan : 20x/menit 
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3. Mengobservasi kontraksi, TFU, lochea dan kandung kemih ibu 

4. Melakukan massase fundus uteri 

5. Menjelaskan pada ibu bahwa nyeri perut bagian bawah yang 

dirasakannya adalah hal yang fisiologi 

6. Menjelaskan pada ibu tentang penyebab nyeri pada perut yang 

dirasakannya  

7. Ajarkan pada ibu teknik relaksasi untuk mengurangi rasa nyeri 

seperti menarik napas 

8. Menganjurkan ibu untuk mengganti pembalut saat terasa 

penuhatau terasa tidak nyaman 

9. Memberikan pada ibu pendidikan kesehatan tentang : 

a. Nutrisi ibu nifas 

b. Ambulasi dini 

c. Eliminasi 

d. Personal hygiene 

e. Istirahat 

f. Kebutuhan seksual ibu nifas 

g. Perawatan payudara 

10. Menganjurkan ibu untuk memberikan ASI esklusif pada bayinya 

11. Mengajarkan ibu teknik menyusui yang baik dan benar 

12. Mengajarkan ibu teknik perawatan bayi, seperti : 

a. Memandikan bayi 
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b. Merawat tali pusat 

13.  Menganjurkan ibu untuk meminum obat-obatan yang telah 

diberikan secara teratur 

14. Mendokumentasikan semua tindakan yang telah dilakukan. 

Langkah VII. Evaluasi 

1. Ibu mengetahui tindakan yang akan dilakukan serta mengetahui tujuan 

tindakan 

2. TTV ibu dalam batas normal 

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

pengeluaran lochea rubra 

4. TFU ibu teraba 3 jari dibawah pusat 

5. Ibu tidak cemas lagi dengan nyeri yang dirasakan 

6. Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan 

7. Ibu mengerti dengan anjuran yang diberikan  

8. Ibu mengerti dan paham dengan penjelasan yang diberikan 

9. Ibu mengerti atas pendidikan kesehatan yang telah diberikan 

10. Ibu bersedia memberikan ASI eksklusif pada bayinya 

11. Ibu mengerti dan memahami cara menyusui yang benar 

12. Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan 

13. Ibu bersedia untuk ber-KB 

14. Telah dilakukan pendokumentasian 
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2. Kunjungan nifas II (4-28 hari)  

Tanggal persalinan      : 28 Februari 2020 

Tanggal Pengkajian  : 05 Maret 2020 

Data Subyektif (S) 

a. Ibu mengatakan saat ini kondisinya sehat 

b. Ibu mengatakan asi sudah lancar dan bayi terus menyusu 

c. Ibu mengatakan masih ada pengeluaran pada jalan lahir 

Data Objektif (O) 

a. KU ibu baik 

b. Kesadaran composmentis 

c. TTV ibu dalam batas normal 

Tekanan darah : 100/90 mmHg  

Nadi  : 86x/menit 

Suhu   : 36,40c 

Pernapasan : 20x/menit 

d. muka tidak pucat dan tidak ada oedema 

e. konjungtiva tidak anemis dan sclera tidak ikterus 

f. tidak ada pelebaran vena jugularis dan pembesaraan kelenjar 

tyroid 

g. payudara simetris kiri dan kanan dan putting susu menonjol 

h. TFU teraba pertengaham pusat dan simfisis 

i. tidak ada oedema dan varises pada tungkai 
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j. tampak pengeluaran lochea sanguinolenta 

Asesment (A) 

PIIIA0, post partum 6 hari dengan pengeluaran lochea sanguinolenta 

berjalan normal 

Planning  (P)  

1. Memberitahu ibu tindakan yang akan dilakukan dan menjelaskan 

tujuan tindakan 

Hasil : Ibu mengetahui tindakan yang akan dilakukan serta 

mengetahui tujuan tindakan 

2. Mengobservasi tanda-tanda vital ibu 

Hasil : 

TD : 100/90mmHg 

N : 86x/menit 

S : 36,4 0c 

P : 20x/menit 

Hasil : TTV ibu dalam batas normal 

3. Mengobservasi involusio uteri dan lochea  

Hasil : Kontraksi ibu baik, teraba keras dan bundar, serta nampak 

pengeluaran lochea sanguinolenta 

4. Melakukan massase fundus uteri 

Hasil : TFU ibu teraba pertengahan pusat 
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5. Menganjurkan ibu untuk mengganti pembalut saat terasa penuh 

atau terasa tidak nyaman 

Hasil : Ibu mengerti dengan anjuran yang diberikan  

6. Mengajarkan ibu untuk melakukan personal hygiene 

Hasil : Ibu mengerti dan paham dengan penjelasan yang diberikan 

7. Memberikan 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 kalori dan tinggi protei. 

Selain itu ibu nifas juga perlu minum sedikitnya 3 liter setiap 

hari. 

b. Personal hygiene 

Pada hari pertama persalinan ibu masih dibantu untuk mandi. 

Saat mandi mulut, gigi, rambut dan daerah kewanitaan dapat 

dibersihkan sendiri oleh ibu. Ibu harus mandi 2x sehari. 

c. 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. 
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d. Kebutuhan seksual ibu nifas 

Kebutuhan seksual ibu nias 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. 

e. Perawatan payudara 

Dengan melakukan perawatan payudra,  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. 

Hasil : Ibu mengerti atas pendidikan kesehatan yang telah  

diberikan 

8. Menganjurkan ibu untuk memberikan ASI esklusif pada bayinya 

Hasil : Ibu bersedia memberikan ASI eksklusif pada bayinya 

9. Mengajarkan ibu teknik menyusui yang baik dan benar 

Hasil : Ibu mengerti dan memahami cara menyusui yang benar 

10. Mengajarkan ibu teknik perawatan bayi, seperti : 

a. Memandikan bayi 

b. Merawat tali pusat 
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Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan 

11. Menganjurkan ibu untuk ber-KB minimal 40-42 hari pasca 

persalinan 

Hasil : Ibu bersedia untuk ber-KB 

12. Menganjurkan ibu untuk meminum obat-obatan yang telah 

diberikan secara teratur 

Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang telah diberikan 

13. Mendokumentasikan semua tindakan yang telah dilakukan 

                 Hasil : Telah dilakukan pendokumentasian 

d)  ASUHAN KEBIDANAN BAYI BARU LAHIR 

       Tanggal Masuk    : 28 Februari 2020 

       Tanggal Pengkajian  :  28 Februari 2020 

1. Kunjungan neonatus I (6-48 jam) 

Langkah I. Identifikasi Data Dasar 

a) Identitas Istri/Suami 

Nama   : Ny. Y /   Tn. A 

Umur   : 30 Tahun /    32 Tahun 

Suku   : Muna /   Makassar 

Agama   : Islam  /   Islam 

Pendidikan  : SMA  /   SMA 

Pekerjaan  : IRT  /   wiraswasta 

Alamat   : Jln. PLN Wua-Wua 
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Lama Menikah  :  10 tahun 

b. Identitas Bayi 

Nama   : Bayi NY ”Y” 

Tanggal/jam lahir : 28 Februari 2020 ,jam 00.20 wita 

Umur    : 6 jam 

Jenis kelamin   : perempuan 

Anak ke   : III (TIGA) 

c. Data Biologis 

1) Keluhan utama : ibu mengatakan bayinya tenang tidak rewel 

2) Riwayat kesehatan sekarang 

Bayi lahir tidak mengalami asfiksia,sianosis dan tidak kejang 

3) Riwayat kelahiran bayi 

a) Bayi lahir tanggal/jam   : 28 Februari 2020, jam 22.20 wita 

b)  Tempat bersalin   :ruang bersalin RSUD Kota Kendari 

c) Penolong persalinan   : Bidan 

d) Jenis persalinan   : lahir spontan, LBK, menangis kuat 

e) Tidak terdapat lilitan tali pusat 

f) BBL    : 3000 gram 

g) PBL           : 49 cm 

h) LK   : 33 cm 

i) LD   : 33 cm 
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j) LP    : 29 cm 

k) LILA          : 11 cm 

l) Jenis kelamin         : perempuan 

m) Bayi telah diberi suntikan vitamin K, salep mata dan HB0 

(+) 

n) Apgar score  

Penilaian Apgar score 

Nilai tanda 0 1 2 Menit 1 Menit 5 

Appearance 

(warna kulit) 
Pucat 

Tubuh 

lemah 

ekstremitas 

biru 

Seluruh 

tubuh 

kemerahan 

2 2 

Pulse 

(frekuensi 

jantung) 

Tidak 

ada 
100x/menit 100x/menit 2 2 

Grimance 

(rangsangan) 

Tidak 

bertoksi 

Sedikit 

gerakan 

Reaksi 

melawan 
1 1 

Activity 

(aktivitas) 

Tidak 

ada 

Ekstremitas 

dlm 

keadaan 

fleksi 

Sedikit 

gerakan 
1 2 

Respiration 

(pernapasan) 

Tidak 

ada 
Lambat 

Menangis 

kuat 
2 2 

Jumlah  8 9 
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d. Data Kebutuhan Dasar Bayi 

1. Pola nutrisi 

Jenis minum   : ASI (IMD) 

Frekuensi              : setiap bayi membutuhkan 

2. Pola eliminasi 

a. BAK 

Bayi sudah BAK saat pengkajian 

b. BAB 

Bayi sudah BAB saat pengkajian 

3. Pola tidur 

Pola tidur bayi belum dapat di identifikasi, sebab bayi sering tertidur 

4. Pola kebersihan diri 

     Bayi sudah dimandikan 

e. Pengetahuan Ibu 

1) Ibu mengetahui cara merawat bayi 

2) Ibu mengetahui cara menyusui yang benar 

3) Ibu mengetahui cara perawatan tali pusat 

4) Ibu mengetahui pentingnya pemberian imunisasi 

f. Data Sosial 

1) Ibu dan ayah sangat senang dengan kelahiran bayinya 

2) Keluarga dari ayah maupun ibu sangat senang dengan 

kelahiran bayi 
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g. Pemeriksaan Fisik 

1) Pemeriksaan fisik umum 

a) Keadaan umum bayi baik 

b) BBL     : 3000 gram 

c) PBL    : 49 cm 

d) Tanda-tanda Vital 

Nadi  : 130x/menit 

Suhu  : 36,60c 

Pernapasan : 47x/menit 

2) Pemeriksaan fisik khusus 

a) Kepala 

rambut hitam dan tipis, terdapat sisa ketuban, tidak ada caput 

succedaneum, tidak ada cephal hematoma. 

b) Wajah  

ekspresi wajah tenang,tidak ada oedema 

c) Mata  

simetris kiri dan kanan, konjungtifa tidak anemis, sclera tidak 

ikterus 

d) Hidung  

lubang hidung simetris kiri dan kanan, tidak ada pengeluaran 

secret. 
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e) Mulut 

Warna bibir merah mudah, warna gusi kemerahan, lidah 

bersih 

f) Telinga  

simetris kiri dan kanan, daun telinga terbentuk sempurna 

tidak ada pengeluaran secret 

g) Leher  

Tidak Nampak pelebaran vena jugularis 

h) Dada  

Gerakan dada sesuai dengan gerakan napas, dada simetris 

kiri dan kanan  

i) Payudara  

Simetris kiri dan kanan, terdapat puting susu 

j) Abdomen  

Tali pusat masih basah dan terbungkus kasa steril 

k) Genetalia luar 

Terdapat lubang uretra, labia mayora menutupi labia minora 

l) Anus  

Terdapat lubang anus, tampak bersih 

m) Kulit 

Tidak ada tanda lahir, warna kulit merah mudah, tampak 

bersih dan tidak ada kelainan 
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n) Ekstremitas 

a) Tangan 

Simetris kiri dan kanan, jari-jari tangan lengkap, warna 

kuku merah muda panjang, bergerak aktif, tidak ada 

kelainan 

b) Kaki 

Simetris kiri dan kanan, jari kaki lengkap, warna kuku 

merah muda, tidak ada kelainan 

o) Penilaian reflex 

a. Reflex morrow (terkejut)            : baik 

b. Reflex sucking (mengisap)       :  baik 

c. Reflex rooting (menelan)          : baik 

d. Reflex graps (menggenggam)   :  baik 

e. Reflex babysky (gerakan kaki)    :  baik 

f. Reflex swallowing (menelan)     : baik 

p) Pengukuran antropometri  

a. Lingkar kepala   : 33 cm 

b. Lingkar dada      : 33 cm 

c. Lingkar perut      : 30 cm 

d. Lingkar lengan    : 11 cm 
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Langkah II: Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual 

Bayi aterm, sesuai masa kehamilan, umur satu hari, usia kehamilan 39  

minggu 1  hari dan keadaan umum bayi baik. 

1. Bayi aterm sesuai masa kehamilan  

Dasar 

DS  : Ibu mengatakan HPHT tanggal 30 mei 2019  Ibu 

mengatakan melahirkan bayinya tanggal 28 Februari 

2020 pukul 22.20 wita 

DO       :  

BBL : 3000 garm 

PBL : 49 cm 

Analisis dan interpretasi 

Bayi aterm adalah bayi yang lahir dengan umur kehamilan 37-42 

minggu dengan berat badan lahir 2500 gram-4000 gram. Dari 

HPHT  sampai tanggal persalinan  maka masa gestasinya adalah 

39 minggu 1 hari. (Dep. Kes, RI 2005). 

2. Bayi umur 6 jam 

Dasar 

DS    :  

a. Ibu mengatakan melahirkan tanggal 28 Februari 2020 jam   

22.20 wita 
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b. Ibu mengatakan bayi sudah disusui 

DO  :  

a. tanggal pengkajian 28 Februari 2020, pukul 03.20 wita 

b. keadaan umum bayi baik 

c. bayi lahir spontan letak belakang kepala, bayi  langsung 

menangis kuat. 

d. jenis kelamin  : Perempuan 

e. apgar sore       : 8/9 

f. BBL   : 3000 gram 

g. PBL          :  49 cm 

Analisis dan interpretasi 

Bayi lahir normal melalui pers entase kepala melalui vagina dan 

tanpa melakukan alat, dengan persentase letak belakang kepala, 

dengan BBL 3000 gram dan PBL 49 cm, serta tidak terjadi 

komplikasi lain yang menyertai. (manuaba, 2008). 

3. Usia kehamilan 39 minggu 1 hari 

Dasar 

DS :   ibu mengatakan HPHT 30 mei 2019 

DO :   ibu mengatakan tanggal persalinan 28 Februari 2020 

Analisis dan interpretasi 

Dari HPHT tanggal 30 mei 2019 sampai tanggal kelahiran bayi 28 

Februari 2020, maka usia kehamilan ibu adalah 39 minggu 1 hari 
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Hitungan 

HPHT: 30 mei 2019  :        1 hari 

 (6): 30 hari   :   4 mgg      2 hari 

 (7) : 31 hari  :   4 mgg      3 hari 

 (8) : 31 hari  :   4 mgg      3 hari 

 (9): 30 hari  :   4 mgg     2 hari 

 (10) : 31 hari   :   4 mgg      3 hari 

 (11) : 30 hari   :   4 mgg      2 hari 

 (12)  : 31 hari   :   4 mgg      3 hari 

  (1)  : 31 hari   :   4 mgg      3 hari 

28 Februari 2020  : 3  mgg     7 hari 

                                  36 minggu + 22 hari 

        atau 

                  39 minggu 1 hari 

Bayi aterm adalah bayi lahir dengan umur kehamilan 37-42 

minggu. 

4. Keadaan umum bayi baik 

Dasar 

DS :   Ibu mengatakan bayinya sehat 

DO :   

a. keadaan umum bayi baik 

b. Tanda-tanda vital 
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Nadi  : 130x/menit 

Suhu  : 36,60c 

Pernapasan : 47x/menit 

c. Tidak ditemukan kelainan pada pemeriksaan fisik 

d. Tali pusat masih basah dan terbungkus kasa steril 

Analisis dan interpretasi 

Pada pemeriksaan fisik bayi tidak ditemukan kelainan dan tanda-

tanda vital dalam batas normal, menandakan keadaan bayi baik. 

(Wiknjosastro, Ilmu Kebidanan, 2008) 

Langkah III: Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial 

      Tidak ada data yang mendukung untuk terjadinya masalah potensial. 

Langkah IV : Evaluasi Perlunya Tindakan Segera 

     Tidak ada data yang mendukung untuk terjadinya tindakan segera 

Langkah V: Rencana Asuhan 

a. Tujuan  

1. Keadaan umum bayi baik 

2. Tidak terjadi hipotermi 

3. Tidak terjadi infeksi tali pusat 

4. Kriteria keberhasilan 

5. Keadaan umum bayi baik 

6. Tanda-tanda vital dalam batas normal 

7. Bayi tidak mengalami hipotermi  
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8. Tidak terjadi infeksi tali pusat 

b. Rencana Tindakan 

1. Beritahu ibu tindakan yang akan dilakukan pada bayi 

Rasional : agar ibu mengetahui pemeriksaan apa saja yang akan 

dilakukanpada bayinyan 

2. Observasi keadaan umum dan Tanda-tanda vital bayi 

Rasional : Observasi keadaan umum dan TTV bayi bertujuan untuk 

mengidentifikasi secara dini masalah kesehatan bayi serta sebagai 

indicator untuk melakukan tindakan selanjutnya  

3. Beri bayi kehangatan dengan membedong/menyelimuti 

Rasional : untuk mencegah terjadinya hipotermi. 

4. Anjurkan ibu untuk menyusui bayinya sesering mungkin 

Rasional : untuk merangsang produksi ASI dan refleks hisap bayi, 

ASI juga merupakan makanan yang terbaik bagi bayi. 

5. Beritahu ibu Healt eduction tentang : 

a. Pentingnya memberikan ASI Eksklusif  

Rasional : agar bayi tumbuh sehat dan cerdas serta tidak 

mudah sakit 

6. Beritahu ibu cara menyusui yang baik dan benar 

Rasional : dengan mengetahui cara menyusui yang baik dan benar 

dapat terhindar dari masalah atau komplikasi pada ibu, seperti 

puting susu lecet  dan dapat menyusui dengan baik 



 
 

186 
 

Langkah VI: Implementasi 

1. Memberitahu ibu tindakan yang akan dilakukan pada bayi 

2. Mengobservasi keadaan umum dan Tanda-tanda Vital bayi 

3. Memberi bayi kehangatan dengan membedong/menyelimuti 

4. mengnjurkan ibu untuk menyusui bayinya sesering mungkin 

5. Beritahu ibu Healt eduction tentang : 

a. Pentingnya memberikan ASI Eksklusif 

6. Memberitahu ibu cara menyusui yang baik dan benar 

Langkah VII: Evaluasi 

1. Keadaan umum bayi baik 

2. Tanda-tanda Vital  dalam batas normal 

Nadi  : 130x/menit 

Suhu  : 36,6oc 

Pernapasan  : 47x/menit 

3. Bayi diselimuti dengan baik, kehangatan tubuh bayi terjaga 

4. Bayi telah disusui setiap kali bayi membutuhkan 

5. Ibu mengerti dan bersedia melakukan anjuran yang diberikan oleh 

bidan 

6. Bayi telah disusui dengan baik dan benar  

2. Kunjungan neonatus II (3-7 hari)  

Tanggal Lahir        : 28 Februari 2020 

Tanggal Pengkajian  :   05 Maret 2020 
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Data Subjektif (S) 

a) Ibu mengatakan bayinya dalam keadaan sehat 

b) Ibu mengatakan bayinya tidak ada keluhan mengenai ASI 

Eksklusif dan menghisap dengan baik  

c) Ibu mengatakan tali pusat sudah putus pada hari  

Data Objektif (O) 

a) Keadaan umum bayi baik 

b) Bayi lahir tanggal 28/02/2020, pukul 22.20 WITA 

c) TTV 

Nadi   : 120 x/menit 

Suhu   : 36.7 0 C 

Pernapasan  : 40 x/menit 

d) Tanda-tanda infeksi  : tidak ada 

e) Refleks menghisap  : baik 

f) Gerak    : aktif  

g) Tali pusat   : sudah puput  

h) Eliminasi  

BAK   : Ada (+) 

BAB   : Ada (+) 

Assesment (A) 

Bayi baru lahir normal, umur 6  hari, keadaan umum bayi baik. 
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Planning (P) 

1. Memberitahu ibu tindakan yang akan dilakukan pada bayi 

Hasil: ibu mengetahui tindakan yang akan dilakukan pada bayi 

2. Mengobservasi keadaan umum dan tanda-tanda Vital bayi 

 Hasil: tanda-tanda vital dalam batas normal 

3. Memberi bayi kehangatan dengan membedong/menyelimuti 

 Hasil: bayi diselimuti dengan baik, kehangatan tubuh bayi terjaga 

4. menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya sesering mungkin 

 Hasil: bayi telah disusui setiap kali bayi butuhkan  

5. Beritahu ibu Healt eduction tentang : 

a. Pentingnya ASI Eksklusif 

Hasil: ibu mengerti dan bersedian melakukan anjuran yang  

diberikan oleh bidan 

6. Memberitahu ibu tanda-tanda bahaya bayi baru lahir seperti  

a) Pemberian ASI sulit seperti isapan saat menyusu lemah, 

rewel, sering muntah, dan mengantuk berlebihan 

b) Pernapasan lebih cepat  >60 x/menit  

c) Suhu badan yang tinggi >380 C atau terlalu dingin <360 C 

d) Tali pusat merah, bengkak,  bernanah, keluar cairan berbau 

busuk dan berdarah. 

e) Berat badan rendah 

Hasil : ibu sudah mengerti tanda-tanda bahaya bayi baru lahir 
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 E.  Pembahasan 

1.  Kehamilan 

Ny. Y GIIIPIIA0 usia 30 tahun datang ke Puskesmas ingin 

memeriksakan kehamilannya. Ibu sudah 4 kali melakukan kunjungan 3 

kali kunjungan di posyandu dan 1 kali di Puskesmas. Hari pertama 

haid terakhir 30 mei 2019, tafsiran persalinan 6 maret 2020. Ibu 

mengatakan sudah diberi imunisasi TT1 dan TT2, pada umur 

kehamilan 20 minggu dan 28 minggu, pada kunjungan selanjutnya ibu 

mengatakan sesak saat tidur. Bila dihitung dari awal kehamilan, Ny. Y 

sudah sudah 4 kali melakukan kunjungan kehamilan ke fasilitas 

kesehatan, yaitu satu kali pada trimester I, satu kali pada trimester II 

dan dua kali pada trimester III. 

Menurut Winkjosastro (2010) setiap ibu hamil memerlukan 

sedikitnya empat kali kunjungan secara periode antenatal yaitu satu 

kali kunjungan pada trimester pertama (sebelum 14 minggu), satu kali 

kunjungan pada trimester kedua (antara 14-28 minggu), dan dua kali 

kunjungan pada trimester ketiga (antara 28-36 minggu). Dalam hal ini 

Ny. Y telah memeriksakan kehamilannya sesuai dengan standar 

minimal kunjungan antenatal, ibu merasa tidak ada keluhan dan 

menanggap kehamilannya berjalan dengan baik, sehingga tidak 

diperlukan pemeriksaan lebih banyak. 
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Pada rentang waktu kunjungan trimester III, asuhan yang 

diberikan kepada ibu berupa melengkapi data yang berasal dari ibu 

(anamnesa), riwayat medis (riwayat kehamilan sekarang, riwayat 

konsepsi, riwayat obstetri yang lalu, riwayat kesehatan ibu dan 

keluarga serta riwayat sosial ekonomi), pemeriksaan fisik umum dan 

obstetri (head to toe), pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan 

kadar hemoglobin, memberikan suplemen penambah darah (tablet Fe) 

dan pencegahan penyakit (imunisasi TT1 dan TT2)  

Menurut Kemenkes RI (2013) dan saifuddin, dkk, asuhan 

kebidanan kehamilan yang diberikan sudah sesuai dengan Kemenkes 

(2013), yaitu melengkapi riwayat medis, pemeriksaan fisik umum, 

pemeriksaan fisik obstetri, pemeriksaan penunjang, memberikan 

suplemen dan pencegahan penyakit, memberikan materi konseling, 

informasi dan edukasi (KIE). 

2. Persalinan 

Ibu masuk ke Rumah Sakit dengan keluhan nyeri perut tembus 

belakang disertai pengeluaran lendir campur darah sejak pukul 14.00 

Wita tanggal 28 februari 2020 ada pengeluaran lendir campur darah 

dari jalan lahir dan tidak ada pengeluaran air-air dari jalan lahir. Kala I 

berlangsung selama 9 jam dimulai dari awal adanya his pukul 14.00 

wita sampai pembukaan lengkap pukul 22.00 wita Kemajuan 

persalinan dipantau dengan menggunakan partograf. Menurut 
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Setyaningrum (2014). Pada persalinan kala I fase aktif, 

pendokumentasian. Umumnya menggunakan lembar partograf. 

Partograf adalah alat bantu yang digunakan selama fase aktif 

persalinan. 

fase aktif (pembukaan 4-10 cm) membutuhkan waktu 6 jam 

(saifuddin, 2013). Peran petugas kesehatan terutama bidan adalah 

memantau dengan seksama dan memberikan dukungan serta 

kenyamanan kepada ibu, baik segi emosi/perasaan maupun fisik.  

Kala II berlangsung selama 20 menit dari pembukaan lengkap 

pukul 22.00 sampai dengan bayi lahir pukul 22.20 wita. Dimana 

dilakukan pertolongan persalinan dengan 60 langkah APN. 

Menurut Sulistyawati (2010). Proses persalinan kala II pada 

primigravida berlangsung 2 jam dan multigravida berlangsung 1 jam. 

Kala II persalinan merupakan pekerjaan yang sulit bagi ibu. Suhu 

tubuh ibu akan meningkat, ia mengedan selama kontraksi dan ia 

kelelahan. Petugas harus mendukung ibu atas usahanya melahirkan 

bayinya. 

Kala III pada Ny. Y berlangsung 10 menit dimana dari lahirnya 

bayi, mulai berlangsung pelepasan plasenta pada lapisan Nitabusch, 

karena sifat retraksi otot rahim. Hal ini disebabkan oleh penyuntikan 

oksitosin segera setelah bayi lahir dan dipastikan tidak ada janin 

kedua, sehingga kontraksi uterus baik. Lepasnya palsenta sudah 
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dapat diperkirakan dengan mempertahankan tanda-tanda uterus 

menjadi bundar, uterus terdorong ke atas karena plasenta dilepas ke 

segmen bawah rahim, tali pusat bertambah panjang, terjadi 

perdarahan. Melahirkan plasenta dilakukan dengan dorongan ringan 

secara crade pada fundus uteri (Sulistyawati, 2010). Terhitung sejak 

lahirnya bayi pukul 22.20 sampai plasenta lahir lengkap pukul 22.30 

wita kemudian melakukan masase selama 15 detik. 

Pengawasan kala IV berlangsung selama 2 jam. Masa ini 

merupakan masa paling kritis untuk mencegah kematian ibu dimana 

kematian ibu disebabkan oleh perdarahan. Penanganan pada kala IV : 

a. Memeriksa fundus setiap 15 menit pada jam pertama dan setiap 

30 menit pada jam kedua. Jika kontraksi tidak kuat, masase terus 

sampai teraba keras dan bundar. 

b. Memeriksa tekanan darah, nadi, kandung kemih dan perdarahan 

setiap 15 menit pada jam pertama dan 30 menit pada jam kedua. 

c. Menganjurkan ibu minum untuk mencegah dehidrasi. 

d. Membersihkan perineum ibu dan mengenakan pakaian ibu yang 

bersih dan kering. 

e. Membiarkan ibu istirahat dan membiarkan bayi pada dada ibu 

untuk meningkatkan hubungan ibu dan bayi dan inisiasi menyusu 

dini. 

f. Memastikan ibu sudah BAK selama 3 jam setelah melahirkan. 
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g. Mengajari ibu atau anggota keluarga tentang bagaimana 

memeriksa fundus dan menimbulkan kontraksi serta tanda-tanda 

bahaya bagi ibu dan bayi (sulistyawati, 2010). 

Dengan demikian pemantauan yang dilakukan sudah sesuai 

dengan teori dan pemantauan dilakukan dengan menggunakan 

partograf. 

Perhitungan waktu persalinan 

Kala I  :  14.00 wita – 22.00 wita =  9 jam  

Kala II  :  22.00 wita – 22.20 wita = 20 menit 

Kala III  :  22.20 wita – 22.30 wita = 10 menit 

Kala IV  :  22.30 wita – 22.30 wita = 2 jam 

Sehingga jumlah lama waktu persalinan Ny. Y adalah 11 jam 30 

menit 

3. Nifas  

Kunjungan masa nifas pada Ny. Y dilakukan sebanyak 2 kali, 

yaitu kunjungan nifas I (6-48 jam) dan kunjungan nifas II (4-7 hari). 

Masa nifas (puerperium) dimulai setelah plasenta lahir dan 

berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan 

sebelum hamil. Masa nifas berlangsung selama kira-kira 6 minggu 

atau 42 hari, namun secara keseluruhan akan pulih dalam waktu 3 

bulan (Kemenkes, 2015). Asuhan masa nifas diperlukan dalam 

periode ini karena merupakan masa kritis baik ibu maupun bayinya. 
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Paling sedikit 4 kali kunjungan masa nifas dilakukan untuk menilai 

status ibu dan bayi baru lahir dan untuk mencegah, mendeteksi dan 

menangani masalah-masalah yang terjadi (Saifuddin, 2013). 

Frekuensi kunjungan masa nifas, yaitu kunjungan pertama 6-8 jam 

setelah persalinan, kunjungan kedua 7 hari setelah persalinan, 

kunjungan ketiga 2 minggu setelah persalinan dan kunjungan  

keempat 6 minggu setelah persalinan (Saifuddin,  2013). 

Kunjungan nifas pertama Ny. Y (6 jam postpartum), keadaan 

ibu dan bayi baik, tidak ada dijumpai penyulit, perdarahan ± 100 cc, 

Lochea rubra, kontraksi baik, kandung kemih kosong, ibu telah 

memberikan ASI pada bayinya dan bayi mau menyusu. Nutrisi pada 

Ny. Y sudah dipenuhi dengan memberi ibu makan dan minum, 2 jam 

setelah melahirkan ibu sudah dapat miring ke kiri atau kanan dan ibu 

BAK tidak menggunakan pispot. 

Asuhan pada masa nifas pada kunjungan kedua (4-28 hari) 

yaitu memastikan involusi uterus berjalan dengan normal, tinggi fundus 

uteri pertengahan pusat dengan symfisis, tidak ada perdarahan 

abnormal, lochea sanguinolenta, tidak melihat adanya tanda-tanda 

demam, infeksi atau perdarahan, memastikan ibu mendapatkan 

makanan, minum dan istirahat yang cukup, memastikan ibu menyusui 

dengan benar serta tidak ada tanda-tanda kesulitan menyusui, 
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memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi, menjaga 

bayi tetap hangat dan merawat tali pusat. 

4. Bayi Baru Lahir 

Bayi Ny. Y lahir spontan tanggal 28 Februari 2020 pukul 22.20 

wita menangis kuat dan warna kulit kemerahan, jenis kelamin 

perempuan, tidak ada cacat kongenital dengan berat badan 3000 

gram, panjang badan  49  cm, dan nilai apgar score 8/9. Bayi dalam 

keadaan normal melakukan IMD selama 1 jam dan dapat menyusu 

dengan baik dan telah mendapat imunisasi Vit. K. Untuk mencegah 

hipotermi, bayi tidak langsung dimandikan dan di bedong 

menggunakan sarung kering. 

Menurut Putra, 2012 kunjungan pertama dilakukan 6-48 jam 

setelah lahir, dilakukan pemeriksaan pernapasan, warna kulit dan 

gerakan aktif atau tidak, ditimbang, ukur panjang badan, lingkar 

lengan, lingkar dada, pemberian salep mata, vitamin K1, hepatitis B, 

perawatan tali pusat, pencegahan kehilangan panas bayi. Bayi tidaki 

dimandikan 6 jam setelah bayi lahir. Hal ini sesuai dengan teori 

kepustakaan untuk tidak memandikan bayi minimal 6 jam setelah lahir 

untuk mencegah hipotermi (Muslihatun, 2012). Penyuntikan imunisasi 

Hb0 dilakukan pada saat bayi akan dipulangkan karena pemantauan 

bayi baru lahir masih dilakukan di Bpm. 
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Kunjungan kedua dilakukan hari ke 3 sampai hari ke 7 hari 

setelah lahir, dilakukan pemeriksaan fisik, penampilan dan perilaku 

bayi, bayi kuat menyusu, eliminasi bayi sudah 3 kali BAK dan 1 kali 

BAB saat dilakukan pemeriksaan, personal hygiene, pola istirahat, 

keamanan, tanda-tanda bahaya yang terjadi (Putra, 2012). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Asuhan Kebidanan pada Ny.Y di Puskesmas Mekar di lakukan 

mulai dari kehamilan trimester III, di RSUD Kota Kendari di lakukan 

persalinan, nifas dan bayi baru lahir dengan menggunakan 

pendekatan komprehensif dan pendokumentasian secara SOAP dan 

asuhan kebidanan secara komprehenif. 

1. Asuhan Kebidanan Pada Masa kehamilan 

Asuhan kebidanan pada masa kehamilan yang diberikan sudah 

sesuai standar. Kunjungan pertama trimester III yang di lakukan 

Ny.Y pada tanggal 27 Januari 2020, ibu mengatakan tidak ada 

keluhan. Setelah dilakukan pemeriksaan pada Ny.Y didapatkan 

hasil tanda-tanda vital normal, pemeriksaan fisik normal. Pada 

kunjungan kedua trimester III yang dilakukan pada tanggal 24 

februari 2020 hasilnya menunjukkan ibu sehat ditandai dengan 

hasil TTV normal, bayi sehat ditandai dengan DJJ(+), terdengar 

jelas kuat dan teratur, hasil pemeriksaan ibu normal. 

2. Asuhan Kebidanan Pada Masa Persalinan 

Asuhan persalinan normalhh pada tanggal 28 Februari 2020 pada 

Ny.Y umur kehamilan 39 minggu 1 hari, saat persalinan tidak 
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ditemukan masalah. Pada kala I ibu datang dengan pembukaan 5 

pukul 20.00 wita dan pembukaan lengkap pada pukul 22.00 wita, 

pada kala II berlangsung selama 20 menit bayi baru lahir pukul 

22.20 wita pada kala III berlangsung selama 10 plasenta lahir 

lengkap pukul 22.30 wita, pengawasan kala IV berlangsung selama 

2 jam pukul 22.30-00.30 wita, tidak ada tanda bahaya atau 

komplikasi. 

3. Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas 

Asuhan kebidanan post partum pada Ny.Y pemeriksaan dilakukan 

sebanyak 2 kali, yaitu 6 jam post partum, dan 6 hari, post partum 

tidak ditemukan adanya komplikasi. 

4. Asuhan Kebidanan Pada Bayi Baru Lahir 

Asuhan yang diberikan kepada bayi Ny.Y  telah sesuai dengan 

standar asuhan kebidanan, dan tidak ditemukan adanya komplikasi 

pada bayi Ny. Y. 

5. Pendokumentasian  

Pendokumentasian dilakukan mulai dari kehamilan, persalinan, 

nifas, dan bayi baru lahir. 

B. Saran 

1. Bagi Penulis  

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam 

melaksanakan asuhan  kebidanan   komprehensif   sesuai dengan  
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standar asuhan kebidanan. 

2. Bagi Institusi 

Disarankan institusi dapat lebih melengkapi literature tentang 

asuhan kebidanan kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir 

serta diharapkan hasil laporan tugas akhir ini dapat digunkan 

sebagai referensi untuk bias dijadikan bahan pembelajaran. 

3. Bagi Profesi  

Disaran lebih meningkatkan pelayanan kesehatan, terutama dalam 

memberikan asuhan kebidanan komprehensif pada ibu hamil, 

bersalin, nifas, dan bayi baru lahir sesuai dengan wewenang dan 

standar yang telah diterapkan untuk menurunkan Angka Kematian 

Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia. 
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