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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Asuhan Kebidanan 

1. Kehamilan Trimester III 

a. Perubahan fisiologis pada kehamilan trimester III 

Terdapat beberapa perubahan fisiologis pada kehamilan trimester III 

menurut (Bobak, Lowdermilk, dan Jensen, 2005) yaitu: 

1) Payudara  

Pertumbuhan kelenjar mamae membuat ukuran payudara membesar secara 

progresif selama kehamilan trimester II dan III. Kadar hormon meningkat dan 

mempengaruhi perkembangan kelenjar mamae secara fungsional. 

2) Uterus 

Ukuran uterus pada kehamilan cukup bulan adalah 30x25x20 cm dengan 

kapasitas lebih dari 4000 cc. Pada kehamilan trimester III, uterus berkembang 

secara invasive yang disebabkan oleh perkembangan janin. Pembesaran rahim di 

sebabkan oleh hipertrofi dan hiperflasi otot polos rahim, serabut-serabut 

kolagennya menjadi higroskopik, dan endometrium menjadi desidua. Ibu hamil 

primigravida penurunan bagian terendah janin dimulai dari UK ± 36 minggu. 

Sedangkan untuk multigravida, kepala janin memasuki pintu atas panggul saat 

menjelang persalinan. 

3) Sistem pernafasan 

Selama kehamilan trimester III, uterus membesar yang menyebabkan 

panjang paru-paru berkurang. Uterus yang membesar meningkatkan tekanan 

diafragma sehingga ekspansi diafragma terbatas. 
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4) Sistem pencernaan 

Rahim yang semakin membesar akan menekan rectum dan usus bagian 

bawah, sehingga terjadi sembelit atau konstipasi. Sembelit akan semakin berat 

karena gerakan otot di dalam usus di perlambat oleh tingginya kadar progesteron. 

5) Sistem kardiovaskular 

Volume darah semakin meningkat dan jumlah serum darah lebih besar dari 

pertumbuhan sel darah, sehingga terjadi pengenceran darah (Hemodilusi). Puncak 

hemodilusi terjadi pada 32 minggu (Manuaba, dkk, 2010). Ilai hemoglobin pada 

usia kehamilan trimester III ada pada kisaran ≥ 11 g% (Saifuddin, 2012). 

b. Perubahan psikologis pada kehamilan trimester III 

Perubaha psikologis ibu hamil ketika memasuki trimester III, ibu dan 

keluarga mengalami rasa khawatir dan cemas karena bayinya dapat lahir 

kapanpun. Kecemasan ini mucul seiring semakin dekatnya proses persalinan. 

Rasa ketidakyamanan akan kehamilan akan muncul kembali, mengalami 

perubahan bentuk tubuh, merasa kehilangan perhatian khusus dari suami dan 

keluarga. Ketidaknyamanan tersebut perlu mendapat dukungan emosional dari 

seluruh anggota keluarga serta tenaga kesehatan khususnya bidan (Varney, kriebs, 

dan Gegor, 2007). 

c. Kebutuhan Dasar Kehamilan Trimester III 

1) Nutrisi 

Kebutuhan nutrisi menurut Angka Kecukupan Gizi (AKG) seorang ibu 

hamil trimester III dianjurkan untuk mengkonsumsi tambahan energi sebesar 300-

500 kalori, protein sebesar 17 gram, kalsium 150 mg, zat besi sebesar 13 mg, zinc 

9 mg dan vitamin C 10 mg (Kemenkes RI, 2012). 



8 

 

2) Persoal hygiene 

Kebersihan diri merupakan salah satu kebutuhan yang perlu oleh ibu 

hamil. Hal ini berkaitan dengan pencegahan penularan infeksi atau penyakit 

lainnya dari ibu ke bayi. Sebaikya ibu hamil mandi, gosok gigi,dan mangganti 

pakaian minimal 2 kali sehari, menjaga kebersihan alat genetalia dan pakaian 

alam serta menjaga kebersihan payudara (Nugroho, dkk, 2004). 

3) Istirahat 

Ibu hamil terutama yang sudah memasuki trimester III dianjurkan untuk 

tidur cukup dengan posisi miring ke kiri. Posisi miring kiri dapat membantu 

mempercepat penurunan bagian terendah janin dan mencegah penekanan pada 

aorta abdominal. Tidur malam paling sedikit 6 sampai 7 jam dan usahakan 

siangnya tidur/berbaring 1 sampai 2 jam. 

4) Senam hamil 

Kegunaan senam hamil adalah untuk melancarkan sirkulasi darah, melatih 

pernapasan, dan tidur menjadi lebih nyenyak, dan dapat memperkuat otot dasar 

panggul. Bidan hendaknya menyarankan agar ibu hamil melakukan masing-

masing gerakan sebanyak dua kali pada awal latihan dan dilanjutkan dengan 

kecepatan dan frekuensi menurut kemampuan dan kehendak ibu hamil sendiri 

minimal lima kali tiap gerakan. 

5) Lingkungan yang bersih 

Lingkungan yang bersih termasuk disini yaitu bebas dari polusi udara dan 

asap rokok. Selain udara, prilaku hidup bersih dan sehat juga perlu dilaksanakan, 

seperti menjaga kebersihan diri, makanan yang dikonsumsi, buang air besar di 

jamban, dan mandi menggunakan air bersih. 
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d. Keluhan umum kehamilan trimester III 

1) Sering buang air kecil 

Sering berkemih ini diakibatkan karena adanya penekanan pada kandung 

kemih akibat berkembang dan bertambah besarnya janin dalam uterus ibu. 

Dampaknya adalah membuat kapasitas kandung kemih jadi terbatas sehingga 

sebentar-sebentar ibu merasakan ingin buang air kecil. Ketidaknyamanan ini dapat 

diatasi dengan lebih sering minum disiang hari dan membatasi minum 2 jam 

sebelum tidur agar waktu istirahat ibu tidak terganggu ( Manurung, 2011). 

2) Bengkak pada kaki 

Secara fisiologis ibu hamil menanggung beban tambahan dan pembesaran 

rahim akibatnya terjadi penekanan pada vena cava (pembuluh darah balik) yang 

akan semakin memperlambat aliran darah balik pada pembuluh darah vena. 

Sehingga terjadi gangguan pengeluaran cairan dari pembuluh darah ke daerah 

jaringan disekitarnya. Keluhan bengkak pada kaki bisa diatasi dengan tidur 

dengan posisi miring kekiri dan sebisa mungkin selalu meluruskan kaki saat 

duduk (Asrinah, 2012). 

3) Sakit punggung 

Pertambahan ukuran berat rahim akan mengubah titik gravitasi tubuh. 

Untuk mempertahankan keseimbangan tubuh peerut ibu yang semakin membesar 

akan menarik otot punggung lebih kencang sehingga ibu hamil merasakan sakit 

pada punggungnya. Cara mengatasinya yaitu dengan memperbaiki body aligment, 

yaitu cara duduk, cara berdiri, cara bergerak dan teknik mengangkat beban 

(Manurung, 2011). 
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e. Tanda bahaya kehamilan trimester III 

Kehamilan yang merupakan kejadian fisiologis dapat menjadi resiko 

apabila mucul tanda-tanda bahaya kehamilan. Adapun tanda-tanda bahaya 

trimester III yaitu perdarahan pervaginam, pengeluaran air ketuban, gerak janin 

berkurang, nyeri perut hebat, nyeri ulu hati, sakit kepala hebat, pandangan kabur, 

bengkak pada wajah dan ekstrimitas yang merupakan tanda preeklamsia 

(Cunningham, Kenneth, Leveno, dan Steven, Bloom, 2006). 

a. Standar asuhan antenatal dan kebijakan program kunjungan kehamilan 

1) Standar asuhan antenatal (ANC Terpadu) 

Menurut Kementrian Kesehatan RI (2016), standar asuhan antenatal terdiri 

dari 10 T yang wajib diberikan seorang bidan ketika ibu hamil melakukan 

pemeriksaan kehamilan yaitu : 

a) Timbang berat badan dan mengukur tinggi badan, timbang berat badan 

dilakukan setiap kujungan antenatal, penambahan berat badan yang kurang dari 

9 kg, selama kehamilan atau kurang dari 1 kg setiap bulannyaqa menunjukkan 

adanya gangguan pertembuhan janin. Pengukuran tinggi badan dilakuakn saat 

kontak pertama untuk menapis adanya faktor resiko pada ibu hamil. Tinggi 

badan ibu kurang dari 145 cm meningkatkan resiko Cephalo Pervic 

Disproportion (CPD). 

b) Pengukuran tekaan darah dilakukan setiap kali kunjungan antenatal dilakukan 

untuk mendeteksi adanya hipertensi dalam kehamilan (tekanan darah >140/90 

mmHg) dan preeklamsi (hipertensi pada kehamilan yang disertai dengan 

protein urin). 
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c) Pengukuran lingkar lengan atas (LiLA), hanya dilakukan pada kontak pertama 

utuk skrining ibu hamil beresiko kekurangan energi krinis (KEK), yaitu LiLA 

kurang dari 23,5 cm dan beresiko melahirkan  Berat Bayi Lahir Rendah 

(BBLR). 

d) Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri) : pengukuran tinggi fundus 

dlakukan setiap kali kunjungan antenatal yang bertujuan untuk mendeteksi 

pertumbuhan janin sesuai umur kehamilan. 

e) Penentuan status imunisasi tetanus toksoid (TT) dan pemberian imunisasi TT 

sesuai status imunisasi : 

Imunisasi TT diberikan untuk mencegah tetanus neonatorum. Pemberian 

imunisasi disesuaikan denganstatus imunisasi ibu saat ditemukan pada 

kunjungan pertama. Memberikan imunisasi TT di sesuaikan dengan status TT 

ibu. 

f) Pegukuran pemberian tablet tambah darah miimal 90 tablet selama kehamilan. 

Diberikan tablet tambah darah dan asam folat untuk mencegah anemia selama 

kehamilannya yaang diberikan pada kotak pertama. 

g) Penentuan presentasi janin dan denyut jantug janin (DJJ) pada usia kehamilan 

36 minggu setiap  kunjungan antenatal. Pemeriksaan ini bertujuan untuk 

mengetahui letak janin . pemeriksaan DJJ dilakukan pada akhir trimester I dan 

selanjutnya setiap kali kunjunagn antenatal untuk mendeteksi adanya gawat 

janin. 

h) Pemeriksaan laboratorium 

1) Pemeriksaan golongan darah, untuk mempersiapkan donor bagi ibu hamil. 



12 

 

2) Pemeriksaan kadar hemoglobin darah (Hb), untuk mengetahui apakah ibu 

kekurangan darah (anemia) atau tidak 

3) Pemeriksaan protein dalam urine, dilakukan atas indikasi 

4) Skrining sifilis dilakukan rutin pada semua ibu hamil selama trimester pertama 

atau awal trimester kedua. 

5) Pemeriksaan HIV dilakukan wajib dengan adanya program Pencegahan 

Penularan dari Ibu ke Anak (PPIA) pada semua ibu hamil yang melakukan 

pemeriksaan antenatal. 

i) Tatalaksana kasus, berdasarkan hasil pemeriksaan antenatal dan hasil 

laboratorium, setiap kelainan yang ditemukan pada ibu hamil harus ditangani 

dengan standar dan kewenangan bidan. kasus-kasus yag tidak dapat ditangani 

dirujuk sesuai dengan sistem rujukan. 

j) Pelaksanaan temu wicara pemberian komunikasi interpersonal dan konseling 

termasuk keluarga berencana : bimbingan komunikasi informasi dan edukasi 

(KIE) dan konseling sesuai kebutuhan ibu termasuk P4K dan kontrasepsi pasca 

persalinan. 

 

2. Persalinan 

a. Pengertian 

Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi, yang mampu hidup, 

dari dalam uterus melalui vagina ke dunia luar (Winknjosastro, 2008). Persalinan 

adalah proses fisiologis pengeluaran janin, plasenta, dan ketuban melalui jalan 

lahir (Medforth, Janet, dkk, 2010). 

Persalinan adalah proses dimana bayi, plasenta dan selaput ketuban keluar 

dari uterus ibu. Persalinan dianggap normal jika prosesnya terjadi pada kehamilan 
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cukup bulan (setelah 37 minggu) tanpa disertai adanya penyulit (JNPK-KR, 

2014). 

b. Perubahan fisiologis dan psikologis pada persalinan 

1) Perubahan fisiologis persalinan 

Varney, Kriebs, dan Gegor (2010) menyebutkan perubahan fisiologis 

persalinan yaitu : 

a) Tekanan darah 

Selama kotraksi tekanan sistolik meningkat rata-rata 5 (0-20) mmHg dan 

tekanan diastolik meningkat rata-rata 5-0 mmHg. Peningkatan tekanan darah 

disebabkan karena rasa nyeri, rasa takut dan khawatir. 

b) Metabolisme 

Selama persalinan, metabolisme karbihidrat aerobik dan anaerobik terus 

meningkat. Penningkatan ini sebagaian besar karena kecemasan dan aktivitas 

otot rangka. Peningkatan metabolik ditandai dengan peningkatan suhu tubuh, 

nadi, pernafasan, curah jantung, dan kehilangan cairan. 

c) Perubahan Gastrointestinal 

Penurunan sekresi getah lambung selama persalinan, membuat pencernaan 

menjadi banar-benar berhenti sehingga waktu pengosongan lambung sangat 

lama. Mual dan muntah umum terjadi selama fase transisi yang menandai 

berakhirnya kala satu persalinan. 

2) Perubahan Psikologis 

Perubahan psikologis seorang wanita yang sedang mengalami persalinan 

sangat bervariasi, tergantung pada persiapan dan bimbingan antisipasi yang 

diterima selama persiapan menghadapi persalinan, dukungan yang diterima 
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wanita dari pasangannya. Keluarga dan orang terdekat lainnya.dukunan yang 

diterima atau tidak diterima oleh ibu di lingkungan ibu melahirkan, termasuk yang 

mendampingi saat persalinan, sangat mempengaruhi  aspek psikologis ibu 

(Varney, Keiebs, dan Gegor, 2010). 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan 

Menuurut Manuaba (2007), ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

persalinan yang sering disebut dengan 5P, yaitu : 

1) Tenaga (power) 

Ibu melakukan kontraksi involunter dan volunter secara bersamaan untuk 

mengeluarkan janin dan plasenta dari uterus. Kontraksi uterus involunter 

(kekuatan primer) menandai mulainya persalinan, kekuatan primer membuat 

serviks menipis (effacement) dan berdilatasi dan janin turun. Peregangan serviks 

oleh kepala janin akhirnya menjadi cukup kuat untuk menimbulkan daya 

kontraksi dan akan mendorong janin maju sampai janin dilahirkan. Ini sebagai 

umpan balik positif, kepala bayi meregang serviks, regangan serviks merangsang 

kontraksi fundus mendorong bayi ke bawah dan meregangkan serviks lebih lanjut, 

siklus ini berlangsung terus menerus.  

His (kontraksi) adalah serangkaian kontraksi rahim yang teratur, yang 

secara bertahap akan mendorong janin melalui serviks (rahim bagian bawah) dan 

vagina (jalan lahir), sehingga janin keluar dari rahim ibu. 

2) Jalan lahir (passage) 

Passage adalah keadaan jalan lahir, jalan lahir mempunyai kedudukan 

penting dalam proses persalinan untuk mencapai kelahiran bayi. Dengan demikian 

evaluasi jalan lahir merupakan salah satu faktor yang menentukan persalinan 
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dapat berlangsung pervaginam. Panggul ibu yang mepiluti tulang yang padat, 

dasar panggul, vagina dan itroitus (lubang luar vagina. Kepala bayi harus mampu 

menyesuaikan dengan jalan lahir yang relatif kaku). 

3) passanger 

Passanger yang meliputi janin sendiri, bagian yang paling besar dan keras 

pada janin adalah kepala janin. Janin bergerak disepanjang jalan lahir merupakan 

akibat interaksi beberapa faktor, yaitu ukuran, kepala janin, presetasi, letak, sikap 

dan posisi janin. Biasanya apabila kepala janin sudah lahir, maka bagian-bagian 

lain dengan mudah menyusul kemudian. 

4) Posisi  

Posisi ibu mempengaruhi adaptasi anatomi dan fisiologi persalinan, 

mengubah posisi membuat rasa letih hilang, memberi rasa nyaman dan 

memperbaiki sirkulasi. 

5) Psikologi 

Perasaan positif berupa kelegaan hati, seolah olah pada saat itulah benar-

benar terjadi realitas kewanitaan sejati yaitu munculnya rasa bangga bisa 

melahirkan bayinya. Keadaan psikologi ibu mempengaruhi persalinan. Ibu 

bersalin yang didampingi oleh suami dan orang-orang dicintainya cenderung 

mengalami proses persalinan yang lebih lancar. Ini menunjukkan bahwa 

dukungan mental berdampak positif bagi psikis ibu. 

d. Kebutuhan dasar ibu bersalin 

Menurut JNPK-KR (2017) kebutuhan dasar ibu bersalin yaitu : 

1) Dukungan emosional, perasaan takut dalam menghadapi persalinan bisa 

meningkatkan nyeri, otot-otot menjadi tegang dan ibu menjadi lebih cepat lelah, 
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yang pada akhirnya akan mempengaruhi proses persalinan sehingga dibutuhkan 

dukunan dari keluarga atau petugas kesehatan 

2) Kebutuhan makanan dan cairan, makanan padat tidak tidak dianjurkan 

diberikan selama persalinan aktif, karena makanan padat lebih lama tinggal dalam 

lambung dari pada makanan cair, sehingga proses pencernaan berjalan lebih 

lambat selama persalinan. 

3) Mengatur posisi, peranan bidan adalah mendukung ibu dalam pemilihan posisi 

apapun, menyarankan alternatif hanya apabila tindakan ibu tidak efektif atau 

membahayakan bagi diri sendiri maupun bagi bayinya. 

4) Peran pendamping, kehadiran suami atau orang terdekat ibu untuk memberikan 

dukungan pada ibu yang bersalin dapat membantu proses persalinan sehingga ibu 

merasa lebih tenang dan proses persalinannya dapat berjalan dengan lancar. 

5) Pengurangan rasa nyeri, mengurangi rasa nyeri bisa dilakukan dengan pijatan. 

Pijatan dapat dilakukan pada lumbal sakralis dengan gerakan memutar. Pemijatan 

secara lembut akan membantu ibu merasa lebih rileks selama persalinan. Selain 

dengan pijatan pengururangan rasa nyeri bisa juga dengan teknik relaksasi nafas 

yaitu dengan menggunakan pernapasan dada melalui hidung akan mengalirkan 

oksigen ke darah yang kemudian dialirkan ke seluruh tubuh.  

e. Lima benang merah persalinan 

Menurut JPNK-KR (2017) lima benang merah persalinan yaitu : 

1) Membuat keputusan klinik 

Membuat keputusan klinik merupakan proses yang menentukan untuk 

mennyelesaikan masalah dan menentukan asuhan yang diperlukan oleh pasien. 

Keputusan itu harus akuarat, komprehensif, dan aman, baik bagi pasien dan 
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keluarganya maupun petugas yang memberikan pertolongan. Membuat keputusan 

klinik tersebut dihasilkan melalui serangkaian proses dan metode yang sistematik 

menggunakan informasi dan hasil dari olah kognitif dan intuitif serta dipadukan 

dengan kajian teoritis dan intervensi berdasarkan bukti (edvidance-based), 

keterampilan dan pengalaman yang dikembangkan melalui berbagai tahapan yang 

logis dan diperlukan dalam upaya untuk menyelesaikan masalah dan terfokus 

pada pasien. 

2) Asuhan sayang ibu dan sayang bayi 

Asuhan sayang ibu adalah asuhan yang menghargai budaya, kepercayaan 

dan keinginan sang ibu. Beberapa prinsip dasar asuhan sayang ibu adalah dengan 

mengikutsertakan suami dan keluarga selama proses persalinan dan kelahiran 

bayi. Banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa jika para ibu diperhatikan dan 

diberi dukungan selama persalinan dan kelahiran bayi serta mengetahui dengan 

baik mengenai proses persalinan dan asuhan yang akan mereka terima, mereka 

akan mendapatkan rasa aman dan hasil yang baik. Disebutkan pula bahwa hal 

tersebut diatas dapat mengurangi terjadinya persalinan dengan vakum, cunam, dan 

seksio sesar, dan persalinan berlangsung lebih cepat. 

3) Pencegahan infeksi (PI) 

Tindakan pencegahan infeksi (PI) tidak terpisah dari komponen-komponen 

lain dalam asuhan selama persalinan dan kelahiran bayi. Tindakan ini harus 

diterapkan dalam setiap aspek asuhan untuk melindungi ibu, bayi baru lahir, 

keluarga, penolong persalinan dan tenaga kesehatan lainnya dengan mengurangi 

infeksi karena bakteri, virus dan jamur. Dilakukan juga upaya untuk menurunkan 
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risiko penularan penyakit-penyakit berbahaya yang hingga kini belum ditemukan 

pengobatannya, seperti mmisalnya Hepatitis dan HIV/AIDS. 

4) Pencatatan ( rekam medik) asuhan persalinan 

Pencatatan adalah bagian penting dari proses membuat keputusan klinik 

karena memungkinkan penolong persalinan untuk terus menerus memperhatikan 

asuhan yang diberikan selama proses persalinan dan kelahiran bayi. Mengkaji 

ulang catatan memungkinkan untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan 

dan dapat lebih efektif dalam merumuskan suatu diagnosis dan membuat rencana 

atau perawatan bagi ibu dan bayinya. Partograf adalah hal yang terpenting dari 

pencatatan selama persalinan. 

5) Rujukan 

Rujukan dalam kondisi optimal dan tepat waktu ke fasilitas rujukan atau 

fasilitas yang memiliki sarana lebih lengkap, diharapkan mampu menyelamatkan 

jiwa ibu dan neonatus. Meskipun sebagian besar ibu akan mengalami persalinan 

normal namun sekitar 10-15% diantaranya akan mengalami masalah selama 

proses persalinan dan kelahiran bayi sehingga perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan 

rujukan. Sangat sulit untuk menduga kapan penyulit akan terjadi sehingga 

kesiapan untuk merujuk ibu dan / atau bayinya ke fasilitas kesehatan rujukan 

secara optimal dan tepat waktu menjadi syarat bagi keberhasilan upaya 

penyelamatan. 
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f. Standar asuhan persalinan 

Menurut JPNK-KR (2017) standar asuhan persalinan yaitu: 

1) Persalinan kala I 

Kala satu persalinan dimulai sejak terjadinya kontraksi uterus yang teratur 

dan meningkat (frekuensi dan kekuatannya) hingga serviks mencapai pembukaan 

lengkap (10 cm). 

Kala satu persalinan terdiri dari dua fase, yaitu fase laten dan fase aktif. 

Fase laten dimulai sejak awal kontraksi hingga serviks mencapai pembukaan 3 

cm yang berlangsung hampir atau hingga 8 jam. Fase aktif dimulai dari 

pembukaan serviks 4 cm hingga servik mencapai bukaan lengkap (10 cm) yang 

akan terjadi dengan kecepatan rata-rata satu cm per jam (primigravida) atau lebih 

dari satu cm hingga dua cm (multipara). 

Disini bidan memberikan asuhan sayang ibu yang baik dan aman pada kala 

I persalinan, berupa anamnesa dan pemeriksaan fisik yang dilakukan secara 

seksama. Pertama sapa ibu dan beritahu tindakan yang akan dilakukan, serta 

jawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh ibu. Kemudian lakukan 

pemeriksaan abdomen yaitu menentukan tinggi fundus uteri, memantau kontraksi 

uterus, mementau denyut jantung janin, menentukan presentasi janin dan 

menentukan bagian terbawah janin melalui pemeriksaan dalam. Asuhan sayang 

ibu selama persalinan termasuk memberikan dukungan emosional, membantu 

pengaturan posisi ibu, memberikan cairan dan nutrisi.  

Menjaga lingkungan tetap bersih merupakan hal penting dalam 

mewujudkan persalinan yang bersih dan aman bagi ibu dan bayinya. Hal ini 

merupakan unsur penting dalam asuhan sayang ibu. Kepatuhan dalam 
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menjalankan pencegahan infeksi yang baik, juga akan melindungi penolong 

persalinan dan keluarga ibu dari infeksi. Pencegahan infeksi dapat dilakukan 

dengan cuci tangan setiap selesai melakukan tindakan dan menggunakan 

peralatan steril. 

Partograf dapat digunakan untuk memantau kemajuan persalinan dan 

kesejahteraan janin selama persalinan kala I. Penggunaan partograf secara rutin 

dapat memastikan bahwa ibu dan bayinya mendapatkan asuhan yang aman, 

adekuat, dan tepat waktu serta membantu mencegah terjadinya penyulit. 

Penyulit pada persalinan dapat membahayakan keselamatan ibu dan janin. 

Jika ibu  datang hanya mendapatkan asuhan persalinan dan kelahiran bayi dan ia 

kurang memahami bahwa kondisinya memerlukan upaya rujukan maka lakukan 

konseling terhadap ibu dan keluarganya tentang perlunya rencana rujukan. Jika 

perlu dirujuk siapkan dan sertakan dokumentasi tertulis semua asuhan yang telah 

diberikan dan semua hasil penilaian (termasuk partograf) untuk dibawa ke 

fasilitas rujukan. 

2) Persalinan kala II 

Kala  II persalinan  dimulai  dari  adanya  gejala  dan  tanda kala dua dan 

berakhir dengan lahirnya bayi. Gejala dan tanda kala dua persalinan yaitu ibu 

merasa ingin meneran  bersamaan dengan terjadinya kontraksi, merasa adanya 

peningkatan tekanan pada rektum dan vagina, perineum menonjol, vulva vagina 

dan  sfingter  ani  membuka  serta  meningkatnya  pengeluaran  lendir  bercampur 

darah. 
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Bidan melakukan pertolongan persalinan dengan terlebih dahulu 

mengamati tanda dan gejala persalinan kala II, kemudian menyiapkan 

pertolongan persalinan, menyiapkan lingkungan yang sesuai bagi bayi baru lahir 

dengan memastikan ruangan bersih dan hangat, memberikan asuhan sayang ibu, 

mengatur posisi persalinan dan membimbing meneran efektif saat ada kontraksi 

dan beristirahat diantara kontraksi, kemudian menolong persalinan dengan 60 

langkah APN. Bidan juga memastikan penerapan prinsip dan praktik pencegahan 

infeksi (PI) yang dianjurkan termasuk mencuci tangan, memakai sarung tangan 

dan perlengkapan penolong persalinan. 

Setelah pembukaan lengkap bimbing ibu untuk meneran, membantu 

kelahiran bayi, dan mencegah terjadinya laserasi. Laserasi spontan pada vagina 

atau perineum dapat terjadi saat kepala dan bahu dilahirkan. Indikasi untuk 

melakukan episiotomi untuk mempercepat kelahiran bayi jika yaitu gawat janin 

dan bayi akan segera dilahirkan dengan tindakan, penyulit kelahiran per vaginam 

(sungsang, distosia bahu, ekstraksi cunam (forsep) atau ekstraksi vakum). 

Kondisi ibu dan bayi harus dipantau selama proses persalinan berlangsung. 

3). Persalinan kala III 

Kala III persalinan dimulai setelah lahirnya bayi dan berakhir dengan 

lahirnya plasenta dan selaput ketuban. Tanda lepasnya plasenta yaitu adanya 

perubahan bentuk dan tinggi fundus, tali pusat memanjang dan semburan darah 

mendadak dan singkat. Pada kala III persalinan diperlukan manajemen aktif 

kala III untuk membantu menghasilkan kontraksi uterus lebih efektif sehingga 

dapat mempersingkat waktu, mencegah perdarahan dan mengurangi kehilangan 

darah kala tiga persalinan jika dibandingkan dengan penatalaksanaan fisiologis. 
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Penerapan manajemen aktif kala tiga meliputi pemberian oksitosin 10 IU 

secara IM (intramuscular) pada 1/3 paha kanan atas bagianluar ibu, melakukan 

penegangan tali pusat terkendali, dan melakukan masase fundus uteri selama 15 

detik. Segera setelah kelahiran bayi dapat dilakukan Inisiasi Menyusui Dini 

(IMD), dimana bayi diletakkan di dada ibu dan bayi secara mandiri mencari 

puting untuk segera menyusu.  

4) Persalinan kala IV 

Kala IV persalinan dimulai setelah lahirnya plasenta dan berakhir dua jam 

setelah itu. Selama dua jam pertama pasca persalinan dilakukan pemantauan- 

pemantauan yaitu tekanan darah, nadi, tinggi fundus, kandung kemih dan darah 

yang keluar setiap 15 menit pada satu jam pertama dan setiap 30 menit 

selama satu jam kedua. 

Setelah melakukan masase fundus uteri selama 15 detik, bidan melakukan 

evaluasi tinggi fundus uteri dengan meletakkan jari tangan secara melintang 

dengan pusat sebagai patokannya, memperkirakan kehilangan darah secara 

keseluruhan, memeriksa kemungkinan adanya robekan perineum, melakukan 

evaluasi keadaan umum ibu serta melakukan dokumentasi semua asuhan dan 

temuan selama kala empat di bagian belakang partograf. 

 

3. Nifas 

a. Pengertian Nifas 

Masa nifas adalah masa setelah ari-ari lahir sampai kira-kira 42 hari (6 

minggu) dimana alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil 

(Kemenkes RI, 2012). 
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b. Perubahan fisiologis dan psikologis masa nifas 

1) Perubahan sistem reproduksi menurut Varney (2007) yaitu : 

a) Involusi 

Involusi uterus meliputi reorganisasi dan pengeluaran 

desidua/endometrium dan eksofoliasi tempat perlekatan plasenta yang ditandai 

dengan penurunan ukuran dan berat serta perubahan pada lokasi uterus juga 

ditandai dengan warna dan jumlah lokhia. Regenerasi endometrium lengkap pada 

tempat perlekatan plasenta memakan waktu hampir enam minggu. Segera setelah 

persalinan tinggi fundus uteri (TFU) terletak dua pertiga hingga tiga perempat 

bagian atas antara simfisis pubis dan umbilikus. TFU kemudian naik, sejajar 

dengan umbilikus dalam beberapa jam. TFU tetap terletak kira-kira sejajar (atau 

satu ruas jari dibawah) umbilikus selama satu atau dua hari postpartum dan secara 

bertahap turun ke dalam panggul sehingga tidak dapat dipalpasi lagi diatas 

simfisis pubis setelah hari ke sepuluh postpartum. 

b) Vagina dan perineum 

Setelah satu hingga dua hari pascapartum, tonus otot vagina kembali, celah 

vagina tidak lebar, dan vagina tidak ada oedema. Sekarang vagina memiliki 

dinding yang lebih lunak dan lebih besar dari biasanya. Ukurannya menurun 

dengan kembalinya rugae vagina sekitar tiga minggu pacsapartum. Ruang 

vagina selalu sedikit besar daripada sebelum kelahiran pertama. 

c) Lochea 

Lochea adalah ekskresi cairan rahim selama masa nifas menurut 

(Sulistyawati, 2009) perubahan pada lochea antara lain : 

Lochea terdiri atas empat tahapan, yaitu : 
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1) Lochea rubra, lochea ini muncul pada hari pertama sampai hari ke-4 masa 

postpartum. Cairan yang keluar berwarna merah karena berisi darah segar dan 

sisa-sisa selaput ketuban, sel-sel desidua, lemak bayi, lanugo (rambut bayi) 

dan mekonium, selama dua hari pasca persalinan. 

2) Lochea sanguinolenta yaitu cairan yang keluar berwarna merah kecoklatan 

dan berlendir. Berlangsung dari hari ke-4 sampai ke-7 postpartum. 

3) Lochea serosa adalah lochea yang berwarna kuning kecoklatan karena 

mengandung serum, leukosit, dan robekan/laserasi placenta. Muncul pada hari 

ketujuh sampai ke-14 postpartum.  

4) Lochea Alba yang mengandung leukosit, sel desidua, sel epitel selaput 

lendir serviks dan serabut jaringan yang mati. Pengeluaran lochea alba bisa 

berlangsung selama 2-6 minggu postpartum.     

d) Laktasi 

Masa laktasi (menyusukan) sudah disiapkan sejak dari kehamilan. Air susu 

ibu akan mengalami perubahan mulai dari ASI yang disebut kolostrum sampai 

dengan ASI mature. Kolostrum merupakan ASI yang muncul dari hari pertama 

sampai hari ketiga berwarna kekuningan dan agak kasar karena banyak 

mengandung lemak dan sel-sel epitel, dan mengandung kadar protein tinggi. 

Selanjutnya kolostrum akan berubah menjadi Air susu ibu (ASI) peralihan sudah 

terbentuk  pada  hari  keempat  sampai  hari  kesepuluh  dan  ASI  matur  akan 

dihasilkan mulai hari kesepuluh dan seterusnya (Bobak, 2005). 
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5) Perubahan Psikologis Masa Nifas 

  Menurut Sulistyawati (2009)  perubahan psikologi masa nifas dibagi 

mejadi 3 yaitu : 

a) Fase taking in, fase ini merupakan periode ketergantungan, yang berlangsung 

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

sendiri, sehingga cenderung pasif terhadap lingkungannya. 

b) Fase taking hold, fase ini berlangsung antara dua sampai empat hari setelah 

melahirkan. Ibu merasa khawatir akan ketidakmampuan dan rasa tanggung jawab 

dalam   perawatan   bayinya.   Perasaan   ibu   lebih   sensitif   sehingga   mudah 

tersinggung. 

c) Fase letting go, fase ini merupakan fase menerima tanggung jawab akan peran 

barunya yang berlangsung sepuluh hari setelah melahirkan. Ibu sudah mulai 

dapat menyesuaikan diri dengan ketergantungan bayinya. 

c. Standar Asuhan Masa Nifas 

Menurut (Kemenkes RI, 2012) standar asuhan masa nifas yaitu : 

1) Kunjungan nifas pertama (KF 1) diberikan pada 6 jam sampai 3 hari setelah 

persalinan. Asuhan yang diberikan berupa pemeriksaan tandatanda vital, 

pemantauan  jumlah  darah  yang  keluar,  pemeriksaan  cairan  yang  keluar  dari 

vagina, pemeriksaan payudara dan anjuran ASI eksklusif enam bulan, pemberian 

kapsul Vitamin A dua kali, minum tablet tambah darah setiap hari, dan pelayanan 

KB pasca persalinan. 

2) Kunjungan nifas kedua (KF 2) diberikan pada hari ke-4 sampai hari ke- 28 

setelah  persalinan.  Pelayanan  yang  diberikan  adalah  pemeriksaan  tanda-

tanda vital, pemantuan jumlah darah yang keluar, pemeriksaan cairan yang 
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keluar dari vagina, pemeriksaan payudara dan anjuran ASI eksklusif enam 

bulan, minum tablet tambah darah setiap hari, dan pelayanan KB pasca 

persalinan. 

3) Kunjungan  nifas  lengkap  (KF  3),  pelayanan  yang  dilakukan  hari  ke-29 

sampai hari ke-42 setelah persalinan. Asuhan  pelayanan  yang diberikan 

sama dengan asuhan pada KF2. 

 

4. Bayi Baru Lahir 

a. Pengertian Bayi Baru lahir 

Bayi  baru  lahir adalah  bayi  yang lahir dengan  umur kehamilan  37-40 

minggu dengan berat lahir 2500-4000 gram, segera menangis, bergerak aktif dan 

tanpa cacat bawaan (Kemenkes RI, 2010). 

1) Adaptasi bayi baru lahir 

Beberapa adaptasi bayi baru lahir antara lain: 

a) Sistem pernapasan 

Sistem pernapasan, upaya rangsangan nafas pertama pada bayi berfungsi 

untuk  mengeluarkan  cairan  (surfaktan)  dalam  paru-paru  untuk  pertama  kali. 

Setelah pernapasan mulai berfungsi, nafas bayi menjadi dangkal dan tidak teratur 

(bervariasi 30-60 kali per menit) disertai apnea singkat (kurang dari 15 

detik). Bayi baru lahir biasanya bernafas melalui hidung (Bobak, dkk., 2005). 

b)  Sistem gestasional 

Bayi baru lahir memiliki kemampuan untuk mencerna karbohidrat, lemak, 

dan protein yang diatur oleh beberapa enzim kecuali enzim amylase. Enzim 

lipase diperlukan untuk mencerna lemak. Oleh karena itu, bayi baru lahir normal 
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mampu  mencerna karbohidrat sederhana, protein tetapi terbatas dalam mencerna 

lemak. Kolostrum merupakan pencahar untuk membersihkan mekonium dari 

usus bayi dan mempersiapkan saluran pencernaan bayi (Bobak, 2005). 

c) Sirkulasi darah 

Napas pertama pada bayi baru lahir mengakibatkan perubahan 

tekanan pada arteri kiri dan kanan mengakibatkan tertutupnya foramenovale. 

Selain itu, tindakan mengklem dan memotong tali pusat mengakibatkan arteri 

umbilikus, vena umbilikus, dan duktus venosus segera menutup dan menjadi 

ligamentum (Bobak, 2005). 

d) Termoregasi 

Bayi baru lahir memiliki kecenderungan menjadi cepat stress karena 

perubahan suhu lingkungan. BBL dapat kehilangan panas melalui 4 mekanismes 

yaitu   evporasi,   konduksi,   konveksi   dan   radiasi.   Salah   satu   cara   untuk 

menghasilkan panas yang biasanya dilakukan oleh neonates adalah dengan 

penggunaan lemak coklat (brown fat) yang terdapat pada dan sekitar tulang 

belakang bagian atas, klavikula, sternum, ginjal dan pembuluh darah besar 

(Varney, 2007). 

2) Penilaian segera bayi baru lahir 

Segera setelah bayi lahir, jaga kehangatan bayi dan lakukan penilaian bayi 

yaitu nafas bayi dan tonus bayi. Asuhan bayi baru lahir normal diberikan pada 

bayi dengan kondisi umur cukup bulan, bayi menangis dan tonus otot baik 

(JNPK-KR, 2014). Adapun tanda bayi baru lahir sehat yaitu bayi lahir langsung 
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menagis, tubuh bayi kemerahan, bayi bergerak aktif, dan berat lahir 2500 sampai 

400 gram (Kemenkes RI, 2016). 

3) Penanganan bayi baru lahir 

Penanganan yang dilakukan pada bayi normal menurut Kementerian 

kesehatan RI (2016) yaitu : 

a) Segera setelah lahir, semua bayi harus dikeringkan secara menyeluruh dan 

lakukan penilain bayi yaitu nafas bayi dan tonus otot bayi.  

b) Memotong dan merawat tali pusat 

Tali pusat dipotong 5 cm dari dinding perut bayi dengan gunting streil dan 

diikat dengan pengikat steril atau umbulical cord. Luka tali pusat dibalut 

menggunakan gaas steril tanpa diberi apa-apa. Gaas steril diganti setiap hari atau 

setiap tali pusat basah atau kotor.  Bila tali pusat kotor atau basah, cuci dengan air 

bersih dan sabun mandi dan keringkan dengan kain bersih. 

c) Mempertahankan suhu tubuh bayi 

Bayi baru lahir belum mampu mengatur tetap suhu tubuhnya. Bayi baru 

lahir dibungkus hangat. Suhu tubuh bayi merupakan tolak ukur kebutuhan akan 

tempat tidur yang hangat sampai suhu tubuhnya stabil. 

d) Segera lakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) 

Inisiasi Menyusui Dini (IMD) adalah proses membiarkan bayi menyusu 

sendiri setelah kelahiran. Bayi diletakkan di dada ibu dan bayi secara mandiri 

mencari puting untuk segera menyusu. Jangka waktu untuk melakukan proses 

IMD adalah segera setelah lahir. Jaga kehangatan bayi dengan menutup kepala 

bayi menggunakan topi dan memberikan bayi selimut. Melakukan IMD dapat 

memberikan kesempatan terjadinya kontak kulit, merangsang oksitosin dan 
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prolaktin yang memberikan keuntungan bagi ibu dan bayi. Kontak kulit yang 

terjadi selama IMD dapat menjadi mekanisme pencegahan kehilangan panas 

(JNPK-KR, 2017). 

4) Perawatan bayi baru lahir 1 jam pertama 

Menurut JNPK-KR (2014), perawatan bayi baru lahir 1 jam pertama yaitu : 

a) Memberi salep mata 

Pemberian obat mata eritromisin 0,5 % atau tetrasiklin 1 % dianjurkan 

untuk pencegahan penyakit mata klamidia. Perawatan mata harus dikerjakan 

segera. Petugas hendaknya secara rutin meneliti terjadinya perubahan warna pada 

cairan obat yang dipakai. 

b) Memberi vitamin K 

Untuk mencegah perdarahan, bayi baru lahir perlu diberi vitamin K. 

Vitamin K diberikan secara injeksi intramuscular 1 mg pada paha kiri bayi bagian 

luar. Pemberian injeksi vitamin K bertujuan mencegah perdarahan otak pada bayi. 

c) Pemberian imunisasi hepatitis B 

Imunisasi hepatitis B bermanfaat untuk mencegah infeksi hepatitis B 

terhadap bayi. Pemberian hepatitis B 0,5 ml diberikan secara intramuscular, di 

paha kanan. Diberikan pada bayi baru lahir minimal satu sampai dua jam setelah 

penyuntikan vitamin k atau tujuh hari pertama setelah bayi lahir. 

b. Neonatus 

Pelayanan bayi baru lahir dan neonatus merupakan pelayanan yang 

diberikan dengan standar aasuhan dari hari ke-0 sampai 28 hari setelah kelahiran 

bayi baik di pelayanan kesehatan maupun kunjungan rumah (Kemenkes RI, 

2016). Pelaksanaan kunjungan neonatus dan bayi baru lahir yaitu : 
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1) Kunjungan Neonatal 1 (KN1) (0-2 hari) 

Kunjungan dilakukan dari enam jam sampai dua hari setelah kelahiran 

bayi. Asuhan yang diberikan oleh bidan meliputi menjaga agar bayi tetap hangat 

dan kering, menilai penampilan bayi ssecara umum bayi, pernapasan, denyut 

jantung dan suhu badan penting untuk diawasi selama enam jam pertama, 

memeriksa adanya cairan atau bau busuk tali pusat, menjaga tali pusat agar tetap 

bersih dan kering serta pemantauan pemberian ASI awal. 

2) Kunjungan Neonatal 2 (KN2) (3-7 hari) 

Dilakukan pada hari ketiga sampai hari ketujuh setelah persalinan. 

Asuhan yang dilakukan meliputi pemantauan keadaan umum, menyusui, tanda 

infeksi tali pusat, tanda-tanda vital, berat badan, dan panjang badan. 

3) Kunjungan Neonatal 3 (KN3) (8-28 hari) 

Dilakukan pada delapan sampai 28 hari setelah bayi lahir. Asuhan yang 

dilakukan bidan yaitu memeriksa tanda bahaya dan gejala sakit, menjaga 

kehangatan tubuh bayi, memberikan ASI eksklusif, dan imunisasi. 

c. Bayi umur 29 hingga 42 hari 

Bayi mengalami perkembangan dan pertumbuhan dari bulan demi bulan. 

Pertumbuhan pada bayi tentunya diiringi dengan perkembangan motorik kasar, 

motorik halus, komunikasi, sosial dan kemandirian. Pada masa ini pemeliharaan 

kesehatan bayi, mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan penuh, diberikan 

imunisasi sesuai jadwal, dan mendapat pola asuh yang sesuai. Masa bayi adalah 

masa dimana kontak erat antara ibu dan anak terjalin, sehingga dalam masa ini, 

pengaruh ibu dalam mendidik sangat besar. 
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Perkembangan bayi pada usia 1 bulan meliputi perkembangan motorik 

kasar yaitu tangan dan kaki bergerak aktif, perkembangan motorik halus yaitu 

kepala bayi dapat menoleh kesamping, perkembangan komunikasi/ bahasa yaitu 

bayi mulai bereaksi terhadap bunyi lonceng, perkembangan sosial dan 

kemandirian yaitu bayi dapat menatap wajah ibu. Bayi sudah dapat merespon 

terhadap bunyi yang keras dengan refleks (Kemenkes RI, 2012). 

 

 

 

 

B. Kerangka Pikir 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir Asuhan Kebidanan pada ibu Hamil,   

Bersalin dan Bayi Baru lahir, Nifas dan Neonatus. 
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