
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Asuhan Kebidanan 

1. Asuhan Kebidanan 

Menurut Kemenkes RI (2007) Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No 

938/Menkes/SK/2007 menjelaskan tentang standar asuhan kebidanan dijadikan 

landasan dalam proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh 

bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktik kebidanan.  

1) Standar I : pengkajian  

Bidan menggali semua informasi yang akurat, relevan dan lengkap dari semua 

sumber yang berkaitan dengan kondisi klien saat ini. Pengkajian diharapkan 

meliputi data yang tepat, akurat, dan lengkap, terdiri atas data subjektif dan objektif 

dari klien. 

2) Standar II : perumusan diagnosis kebidanan  

Bidan melakukan analisis data yang diperoleh pada pengkajian, 

mengitepretasikannya secara akurat dan logis untuk menegakkan diagnosis dan 

masalah kebidanan yang tepat sesuai kondisi klien.  

3) Standar III : perencanaan  

Berdasarkan diagnosis dan masalah yang ditegakkan, bidan kemudian 

merencanakan asuhan kebidanan. Kriteria perencanaan yaitu rencana tindakan 

disusun berdasarkan prioritas masalah dan kondisi klien, tindakan segera, tindakan 

antisipasi dan asuhan secara komprehensif, melibatkan klien/pasien dan keluarga, 



memilih tindakan yang aman sesuai kondisi dan kebutuhan klien berdasarkan 

evidence based. 

4) Standar IV : implementasi  

Berdasarkan evidence based, bidan melaksanakan rencana asuhan kebidanan 

secara komprehensif, efektif, efisien, dan aman kepada klien/pasien dalam bentuk 

upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Asuhan dapat dilaksanakan 

secara mandiri, kolaborasi dan rujukan. 

5)  Standar V : evaluasi  

Bidan melakukan evaluasi secara sistematis dan berkesinambungan untuk 

melihat keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan, sesuai dengan perubahan 

kondisi klien secara bertahap. 

6) Standar VI : pencatatan asuhan kebidanan  

Bidan melakukan pencatatan secara lengkap, akurat, singkat, dan jelas 

mengenai keadaan dan temuan dalam memberikan asuhan kebidanan.Pencatatan 

dilakukan setelah melakukan asuhan dan didokumentasikan dalam bentuk SOAP. 

2. Kehamilan Trimester III 

a. Pengertian 

Kehamilan merupakan suatu proses yang alamiah dan fisiologis. Masa 

kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal 

adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) dihitung dari hari pertama haid 

terakhir (Saifuddin, 2009). 

Kehamilan merupakan suatu proses yang alamiah dan fisiologis. Setiap 

wanita yang memiliki organ reproduksi sehat yang telah mengalami menstruasi dan 



melakukan hubungan seksual dengan seorang pria yang organ reproduksinya sehat, 

sangat besar kemungkinannya akan mengalami kehamilan (Mandriwati, 2008). 

b. Perubahan fisiologis pada kehamilan trimester III 

Perubahan fisiologi pada ibu hamil trimester III meliputi: 

1) Uterus 

Pada akhir kehamilan (40 minggu) berat uterus menjadi 1000 gram. Pada 

kehamilan 28 minggu, fundus uteri terletak kira-kira 3 jari diatas pusat. Pada 

kehamilan 40 minggu, fundus uteri turun kembali dan terletak kira-kira 3 jari 

dibawah prossesus xipoideus. Hal ini disebabkan oleh kepala janin turun dan masuk 

ke dalam rongga panggul (Nugroho, 2014). 

2) Vagina dan Vulva 

Akibat hormone esterogen mengalami perubahan adanya hipervaskularisasi 

pada vagina dan vulva, sehingga pada bagian tersebut tampak lebih merah dan 

kebiru-biruan (tanda chadwick), cairan vagina mulai meningkat dan lebih kental 

(Sulistyawati, 2009). 

3) Payudara 

Payudara sebagai organ target untuk proses laktasi mengalami pertumbuhan 

dan perkembangan sebagai persiapan memberikan ASI pada bayi setelah lahir. 

Perkembangan payudara tidak dapat dilepas dari pengaruh horman saat kehamilan, 

yaitu esterogen, dan progesterone (Sulistyawati, 2009). 

4) Sistem Hematologi 

Pada trimester III volume darah semakin meningkat kira-kira 40-45% 

sedangkan jumlah serum darah lebih besar dari pertumbuhan sel darah merah 

sehingga terjadi pengenceran darah/hemodilusi yang puncaknya pada umur 



kehamilan 32 minggu. Hemodilusi menyebabkan terjadinya penurunan kadar 

haemoglobin (Hb), dimana pada trimester ketiga Hb ibu hamil normal yaitu 

minimal 11 g% (Saifuddin, 2009). 

5) Sistem Respirasi 

Uterus ibu yang semakin membesar mendesak diafragma sehingga 

diafragma naik 4 cm. Kondisi ini menyebabkan sebagian ibu hamil bernapas 

pendek (Sulistyawati, 2009). 

6) Sistem Metabolisme 

Pada kehamilan trimester III akan mengalami kenaikan berat badan yang 

pesat. Kenaikan berat badan pada trimester III yang tergolong normal adalah 0,4-

0,5 kg perminggu (Mandriwati, 2011). 

7) Sistem Pencernaan 

Karena pengaruh esterogen, pengeluaran asam lambung meningkat hal ini 

yang menyebabkan pengeluaran air liur berlebihan (hipersaliva), daerah lambung 

terasa panas dan mual muntah (Sulistyawati, 2009).  

8) Sistem Perkemihan 

Pada akhir kehamilan, muncul keluhan sering berkemih karena kepala janin 

turun ke pintu atas panggul akibat adanya gravitasi, desakan ini menyebabkan 

kandung kemih terus terasa penuh (Sulistyawati, 2009).  

9) Sistem Muskuloskeletal 

Pada akhir kehamilan pusat gravitasi wanita bergeser ke depan sebagai 

kompensasi dari pembesaran uterus ke posisi anterior. Hal ini menyebabkan ibu 

hamil sering mengeluh  sakit punggung dan nyeri pinggang (Sulistyawati, 2009). 

 



c. Perubahan psikologis pada kehamilan trimester III 

Perubahan psikologis yang dialami ibu hamil trimester III, yaitu rasa tidak 

nyama timbul kembali, merasa dirinya jelek, aneh, dan tidak menarik, merasa tidak 

menyenangkan ketika bayi tidak lahir tepat waktu, takut akan rasa sakit dan bahaya 

fisik yang timbul pada saaat melahirkan, khawatir akan keselamatannya, khawatir 

bayi akan dilahirkan dalam keadaan tidak normal, bermimpi yang mencerminkan 

perhatian dan kekhawatirannya, merasa sedih karena kan terpisah dari bayinya, 

merasa kehilangan perhatian, perasaan mudah terluka, dan libido menurun 

(Sulistyawati, 2009). 

d. Tanda bahaya kehamilan trimester III 

Tanda bahaya selama trimester III, meliputi perdarahan pervaginam, sakit 

kepala yang hebat dan menetap, nyeri abdomen yang hebat, bengkak pada muka 

dan tangan, gerakan bayi berkurang, keluar air ketuban sebelum waktunya dan 

penglihatan kabur (Tresnawati, 2012). 

e. Kebutuhan ibu hamil trimester III 

1).  Kebutuhan Nutrisi. Kebutuhan gizi ibu hamil, yaitu kebutuhan karbohidrat ibu 

1.500 kalori, kebutuhan protein sebanyak 85 gram, kebutuhan zat besi sebanyak 30 

mg per hari, kebutuhan kalsium 1,5 gram per hari, vitamin A yang dibutuhkan pada 

trimester III yaitu 200 mg/hari, vitamin D yang dibutuhkan 5 mg/hari dan 

kebutuhan vitamin C ibu hamil sebanyak 70 mg/hari serta ibu dianjurkan 

mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak tidak lebih dari 25% (Saifuddin, 

2009). 

2). Lingkungan yang bersih. Salah satu pendukung untuk berlangsungnya 

kehamilan yang sehat dan aman adalah adanya lingkungan yang bersih, karena 



kemungkinan terpapar kuman dan zat toksik yang berbahaya bagi ibu dan janin 

akan terminimalisasi (Sulistyawati, 2009).  

3). Pakaian. Pemakian pakaian dan kelengkapannya yang kurang tepat akan 

mengakibatkan beberapa ketidaknyamanan yang akan mengganggu fisik dan 

psikologis ibu (Sulistyawati, 2009). 

4).  Istirahat dan rekreasi. Dengan adanya perubahan fisik ibu hamil, salah satunya 

beban perut sehingga terjadi perubahan sikap tubuh, tidak jarang ibu akan 

mengalami kelelahan, oleh karena itu istirahat dan tidur sangat penting untuk ibu 

hamil (Sulistyawati, 2009).  

5).  Kebersihan tubuh. Kebersihan tubuh ibu hamil perlu diperhatikan karena 

dengan perubahan sistem metabolisme mengakibatkan peningkatan pengeluaran 

keringat dan scret vagina yang berlebih (Saifuddin, 2009). 

6). Perawatan payudara. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perawatan 

payudara adalah hindari pemakian bra dengan ukuran yang terlalu ketat dan yang 

menggunakan busa, gunakan bra dengan bentuk yang menyangga payudara, hindari 

membersihkan puting dengan sabun mandi karena akan menyebabkan iritasi 

(Sulistyawati, 2009). 

7).  Eliminasi. Ibu hamil akan sering BAK oleh karena itu, vagina di lap kering dan 

bersih karena vagina basah atau lembab menyebabkan jamur (trikomonas) tumbuh 

sehingga gatal/menimbulkan keputihan. Ibu juga akan mengalami susah BAB, 

usaha untuk melancarkan BAB ialah minum banyak, gerak badan yang cukup, 

makanan yang banyak mengandung serat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran 

(Proverawati, 2009). 



8). Seksual. Hubungan seksual tidak dilarang selama tidak ada riwayat abortus atau 

prematur, perdarahan per vaginam, ketuban belum pecah, dan dilakukan berhati-

hati pada minggu terakhir kehamilan (Sulistyawati, 2009). 

9). Persiapan persalinan. Meskipun akhir perkiraan persalinan masih lama tidak ada 

salahnya jika ibu dan keluarga mempersiapkan persalinan sejak jauh hari 

sebelumnya. Ini dimaksudkan agar jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan 

atau persalinan maju dari hari perkiraan, semua perlengkapan yang dibutuhkan 

sudah siap (Proverawati, 2009). 

9). Senam Hamil. Ibu hamil perlu menjaga kesehatan tubuhnya dengan cara 

berjalan-jalan di pagi hari, renang, olahraga ringan dan senam hamil. Senam hamil 

dimulai pada umur kehamilan 22 minggu. Senam hamil bertujuan untuk 

mempersiapkan dan melatih otot-otot sehingga dapat berfungsi secara optimal 

dalam persalinan normal serta mengimbangi perubahan titik berat tubuh 

(Sulistyawati, 2009). 

f. Standar Minimal Asuhan Kebidanan 10T 

Terdapat 10 standar minimal dalam asuhan antenatal  care yaitu, sebagai 

berikut (Depkes RI, 2009) : 

1) Timbang berat badan dan pengukuran tinggi badan 

Penimbangan berat badan pada setiap kali kunjungan antenatal dilakukan 

untuk mendeteksi adanya gangguan pertumbuhan janin. Pertambahan berat badan 

yang normal pada ibu hamil yaitu berdasarkan Body Mass Index (BMI). Berat 

badan rendah apabila kurang dari 45 kg dan berat badan gemuk lebih dari 85 kg. 

Adapun tinggi badan menentukan ukuran panggul ibu, ukuran normal tinggi badan 



yang baik untuk ibu hamil antara lain >145 cm. Pertambahan berat badan ideal  ibu 

hamil 9-16 kg, rata-rata 12,5 kg.   

2) Ukur tekanan darah 

Pengukuran tekanan darah pada setiap kali kunjungan antenatal dilakukan 

untuk mendeteksi adanya hipertensi (tekanan darah 140/90 mmHg) pada kehamilan 

dan preeklampsia (hipertensi disertai edema wajah dan atau tungkai bawah dan atau 

proteinuria) 

3) Ukur tinggi fundus uteri 

Tujuan pemeriksaan TFU menggunakan tehnik Mc. Donald adalah 

menentukan umur kehamilan berdasarkan minggu dan hasilnya bisa di bandingkan 

dengan hasil anamnesis hari pertama haid terakhir (HPHT) dan kapan geraka janin 

mulai dirasakan.  

Tabel 1 

Ukuran Fundus Uteri sesuai Usia Kehamilan 

 

      Sumber: Manuaba, I.B.G., Pengantar Kuliah Obstetri, 2007 

Usia Kehamilan Sesuai 

Minggu 

Jarak Dari Simfisis 

22 – 28 Minggu 24-25 cm 

28  Minggu 26,7 cm 

30 Minggu 29,5 – 30 cm 

32 Minggu 31 cm 

34 Minggu 32 cm 

36 Minggu 33 cm 

40 Minggu 37,7 cm 



4) Pemberian imunisasi Tetanus Toxoid (TT) lengkap 

Pemberian imunisasi tetanus toxoid (TT) pada kehamilan umumnya 

diberikan 2 kali saja, imunisasi pertama diberikan langsung pada saat melakukan 

kunjungan pertama atau pada minggu keempat, untuk yang kedua diberikan empat 

minggu kemudian setelah pemberian imunisasi TT pertama, akan tetapi untuk 

memaksimalkan perlindungan maka dibentuk program jadwal pemberian imunisasi 

pada ibu hamil. 

5) Pemberian Tablet Besi  

Ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah 90 tablet selama kehamilannya. 

program ini dilaksanakan dengan harapan setiap ibu hamil secara teratur 

memeriksakan diri ke Puskesmas atau Posyandu selama masa kehamilannya. 

6)  Tes laboratorium 

Saat kehamilan perlu dilakukan serangkain pemeriksaan laboratorium untuk 

mencegah hal-hal buruk yang bisa mengancam janin. Hal ini bertujuan 

untuk skrining/mendeteksi jika terdapat kelainan yang perlu dilakukan pengobatan 

atau tindakan lebih lanjut. 

7) Tentukan presentasi janin dan hitung Denyut Jantung Janin (DJJ) 

Penilaian DJJ dilakukan pada akhir trimester I dan selanjutnya setiap kali 

kunjungan antenatal. DJJ lambat kurang dari 120/menit atau DJJ cepat lebih dari 

160/menit menunjukkan adanya gawat janin. Sedangkan 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. 

http://www.jendelacito.info/2013/12/tak-perlu-takut-pemeriksaan.html
http://www.jendelacito.info/2014/03/wanita-usia-lanjut-tetap-butuh-skrining.html


8) Tentukan status gizi (LILA) 

Pada ibu hamil (bumil) pengukuran LILA merupakan suatu cara untuk 

mendeteksi dini adanya Kurang Energi Kronis (KEK) atau kekurangan gizi. 

Malnutrisi pada ibu hamil mengakibatkan transfer nutrient ke janin berkurang, 

sehingga pertumbuhan janin terhambat dan berpotensi melahikan bayi dengan Berat 

Badan Lahir Rendah (BBLR).  Kurang Energi Kronis atau KEK (ukuran LILA < 

23,5 cm), yang menggambarkan kekurangan pangan dalam jangka panjang baik 

dalam jumlah maupun kualitasnya. 

9) Tatalaksana kasus 

Berdasarakan hasil pemeriksaan antenatal di atas dan hasil pemeriksaan 

laboratorium, setiap kelainan yang ditemukan pada ibu hamil harus ditangani sesuai 

dengan standar dan kewenangan tenaga kesehatan. Kasus-kasus yang tidak dapat 

ditangani dirujuk sesuai dengan sistem rujukan.  

10) Temu wicara (konseling dan pemecahan masalah) 

Temu wicara  dilakukan pada setiap klien saat melakukan kunjungan. Bisa 

berupa anamnesa, konsultasi, dan persiapan rujukan. Anamnesa meliputi biodata, 

riwayat menstruasi, riwayat kesehatan, riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas, 

biopsikososial, dan pengetahuan klien. Memberikan konsultasi atau melakukan 

kerjasama penanganan.  

g. Ketidak nyamanan ibu hamil trimester III 

Menurut Arisnah (2010) ketidaknyamanan kehamilan yang umum terjadi di 

trimester III dan cara mengatasi meliputi: 

1).  Konstipasi atau sembelit 



 Konstipasi atau sembelit selama kehamilan terjadi karena peningkatan 

hormon progesteron yang menyebabkan relaksasi otot sehingga usus kurang 

efisien, konstipasi juga dipengaruhi karena perubahan uterus yang semakin 

membesar sehingga uterus menekan daerah perut. Cara mengatasi sembelit atau 

konstipasi adalah minum air putih yang cukup minimal 6-8 gelas/hari, makan-

makanan yang berserat tinggi seperti sayuran dan buah-buahan serta olahraga 

ringan yang teratur seperti senam hamil. 

2).  Edema atau pembengkakan 

 Edema pada kaki timbul akibat gangguan sirkulasi vena dan peningkatan 

tekanan vena pada ekstremitas bagian bawah. Gangguan sirkulasi ini disebabkan 

oleh tekanan uterus yang membesar pada vena-vena panggul saat wanita tersebut 

duduk atau berdiri. Cara menghindari ialah hindari menggunakan pakaian ketat, 

elevasi kaki secara teratur sepanjang hari, posisi menghadap kesamping saat 

berbaring, penggunaan penyokong atau korset pada abdomen maternal yang dapat 

melonggarkan vena-vena panggul. 

3).  Nyeri punggung bawah atau nyeri pinggang. 

 Nyeri pinggang bawah akan meningkat intensitasnya seiring pertambahan 

usia kehamilan akibat pergeseran pusat gravitasi wanita tersebut dan postur 

tubuhnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh berat uterus yang membesar. 

Cara untuk mengatasi ketidak nyamanan ini anatara lain postur tubuh yang baik, 

mekanik tubuh yang tepat saat mengangkat beban, hindari membungkuk 

berlebihan, mengangkat beban dan berjan tanpa istirahat, untuk istirahat dan tidur 

gunakan kasur yang menyokong atau gunakan bantak dibawah punggung untuk 



meluruskan punggung dan meringankan tarikan dan regangan serta pijatan halus 

atau usapan pada punggung. 

4).  Sering buang air kecil 

 Peningkatan frekuensi berkemih atau sering buang air kecil disebabkan oleh 

tekanan uterus karena turunnya bagian bawah janin sehingga kandung kemih 

tertekan dan mengakibatkan frekuensi berkemih meningkat karena kapasitas 

kandung kemih berkurang. Cara mengurangi ketidaknyamanan ini adalah 

kosongkan saat ada dorongan untuk kencing, mengurangi asupan cairan pada sore 

hari dan memperbanyak minum pada siang hari. 

5).  Hemoroid 

 Secara khusus ketidaknyamanan ini terjadi pada trimester II dan III. Hal ini 

sering terjadi karena konstipasi. Sama halnya dengan varises, pembuluh darah vena 

didaerah anus juga membesar diperparah lagi akibat tekanan kepala bayi terhadap 

vena di rektum. Konstipasi berkontribusi dalam menimbulakan pecahnya hemoroid 

sehingga menimbulkan perdarahan. Untuk menghindari pecahnya pembuluh darah 

ini maka dianjurkan untuk mengkonsumsi banyak serat, banyak minum dan makan 

buah dan sayuran. 

3. Persalinan 

a. Pengertian 

Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks dan janin turun 

ke dalam jalan lahir. Persalinan dan kelahiran normal adalah proses pengeluaran 

janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-42 minggu), lahir spontan 

dengan presentasi belakang kepala, tanpa komplikasi baik ibu maupun janin 

(Hidayat, 2010). 



b. Faktor yang mempengaruhi proses persalinan 

Ada lima faktor yang mempengaruhi proses persalinan dan kelahiran. 

Faktor-faktor tersebut, yaitu: Passenger (penumpang), yaitu cara penumpang atau 

janin bergerak disepanjang jalan lahir akibat interaksi beberapa faktor, yakni: 

ukuran kepala janin, presentasi, letak, sikap, dan posisi janin, serta plasenta. 

Passageway (jalan lahir), yaitu tulang panggul dan jaringan lunak. Powers 

(kekuatan), dimana ibu melakukan kontraksi involunter dan volunter secara 

bersamaan untuk mengeluarkan janin dan plasenta dari uterus. Posisi ibu, posisi ibu 

dapat mempengaruhi adaptasi anatomi dan fisiologi persalinan. Dan faktor 

berikutnya, yaitu psychologic respons (respons psikologis), yaitu respon psikologis 

ibu yang dilihat dari kesiapan emosional terhadap persiapan persalinan, support 

system/dukungan sosial dan lingkungan, berpengaruh terhadap proses persalinan 

(Bobak, I. M, et al., 2005). 

c. Kebutuhan fisik dan psikologi ibu bersalin 

Pemenuhan kebutuhan fisik dan psikologi ibu selama persalinan sebagai 

barikut (Asrinah, 2010): 

1). Dukungan fisik dan psikologis. Setiap ibu yang memsauki masa persalinan 

biasanya diliputi perasaan takut, khawatir, ataupun cemas, terutama pada ibu 

primipara. Sehingga perlunya dukungan, bimbingan dan pertolongan persalinan 

oleh bidan.  

2). Pemberian cairan dan nutrisi. Makanan ringan dan asupan cairan selama 

persalinan akan memberi lebih banyak energi dan mencegah dehidrasi. 

3). Kebutuhan eliminasi. Ibu harus berkemih sedikitnya setiap 2 jam, atau lebih 

sering jika ibu merasa ingin berkemih. 



4). Mengatur posisi. Anjurkan ibu untuk mencoba posisi-posisi yang nyaman 

selama persalinan dan melahirkan bayi serta anjurkan suami dan pendamping 

lainnya untuk membantu ibu berganti posisi. 

5). Pengurangan rasa nyeri. Ibu akan mengalami nyeri selama proses persalinan. 

Oleh karena itu, bidan harus mampu dalam membantu pengurangan rasa nyeri ibu, 

seperti pemijatan ganda pada pinggul, kompres hangat dan kompres dingin, 

istirahat dan relaksasi, sentuhan, aroma terapi dan masase ibu hamil. 

d. Lima benang merah dalam asuhan persalinan dan kelahiran bayi  

Lima aspek dasar yang penting dan saling terkait dalam asuhan persalinan 

yang bersih dan aman, baik pada persalinan normal maupun patologis (JNPK-KR, 

2017), diantaranya: 

1) Membuat keputusan klinik 

Membuat keputusan klinik tersebut dihasilkan melalui serangkaian proses 

dan metode yang sistematikmenggunakan informasi dan hasil dari olah kognitif dan 

intuitif serta dipadukan dengan kajian teoritis dan intervensi berdasarkan bukti 

(evidence–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 ibu. Prinsip dasar asuhan sayang ibu adalah dengan 

mengikutsertakan suami dan keluarga selama proses persalinan dan kelahiran bayi. 

Ibu yang diperhatikan dan diberikan dukungan selama persalinan dan kelahiran 

bayi serta mengetahui dengan baik mengenai proses persalinan dan asuhan yang 



mereka terima, akan mendapatkan rasa aman dan hasil yang lebih baik sehingga 

dapat mengurangi terjadinya persalinan dengan vakum, cunam dan seksio sesar 

serta persalinan berlangsung lebih cepat. 

3) Pencegahan infeksi 

Tindakan pencegahan infeksi 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 pula upaya untuk menurunkan risiko 

penularan penyakit-penyakit berbahaya yang hingga kini belum ditemukan 

pengobatannya, seperti misalnya hepatitis B dan HIV/AIDS. 

4) Pencacatan (dokumentasi) 

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 asuhan atau 

perawatan bagi ibu atau bayinya. Partograf adalah hal terpenting dari proses 

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 para ibu dan bayi baru lahir. Persiapan rujukan yang penting diingat dalam 

melakukan rujukan untuk ibu dan bayi yaitu BAKSOKUDAPONI (Bidan, Alat, 



Keluarga, Surat, Obat, Kendaraan, Uang, Donor, Posisi, Nutrisi) (Kemenkes RI, 

2015). 

e. Tahapan persalinan 

1) Kala I Persalinan 

Kala I persalinan dimulai sejak terjadinya kontraksi uterus yang teratur dan 

meningkat, hingga serviks membuka  lengkap (10 cm). Kala I persalinan terdiri atas 

dua fase, yaitu: 

a) Fase laten.  

Fase ini dimulai dari awal kontraksi yang menyebabkan penipisan dan 

pembukaan serviks secara bertahap. Berlangsung hingga serviks membuka kurang 

dari 4 cm, pada umumnya fase laten berlangsung antara 6 hingga 8 jam.  

b) Fase aktif. 

Fase aktif berlangsung dari pembukaan 4 cm hingga mencapai pembukaan 

lengkap atau 10 cm, akan terjadi dengan kecepatan 1 cm per jam (nulipara atau 

primigravida) atau lebih dari 1 cm hingga 2 cm (multipara), terjadi penurunan 

bagian bawah janin. 

2) Kala II Persalinan 

Persalinan kala II dimulai ketika pembukaan serviks sudah lengkap (10 cm) 

dan berakhir dengan lahirnya bayi.  Menurut JNPK-KR (2017), gejala dan tanda 

Kala II persalinan adalah : 

a) Ibu merasa ingin meneran bersama dengan terjadinya kontraksi 

b) Ibu merasakan adanya peningkatan tekanan pada rectum atau vagina 

c) Perinium menonjol 

d) Vulva-vagina dan sfingter ani membuka 



e) Meningkatnya pengeluaran lendir bercampur darah 

Tanda pasti kala II ditentukan periksa dalam (informasi obyektif) yang hasilnya 

adalah pembukaan serviks telah lengkap atau terlihatnya kepala bayi melalui 

introitus vagina. Pada kondisi ini, ibu dan penolong mulai disiapkan pada proses 

pertolongan persalinan. Pemilihan posisi yang nyaman dan efektif juga dirtentukan. 

Posisi mengedan yang efektif berupa posisi setengah duduk, posisi jongkok, atau 

posisi miring kiri. 

3) Kala III Persalinan 

Kala III persalinan dimulai saat proses kelahiran bayi selesai dan berakhir 

dengan lahirnya plasenta dan selaput ketuban. Pada kala III persalinan, otot uterus 

(miometrium) berkontraksi mengikuti penyusutan volume rongga uterus setelah 

lahirnya bayi. Karena tempat perekatannya semakin kecil, sedangkan ukuran 

plasenta tidak berubah maka plasenta akan terlipat, menebal dan kemudian lepas 

dari dinding uterus. Setelah lepas (dengan gaya gravitasi) plasenta akan turun 

kebagian bawah uterus atau kedalam vagina. 

Manajemen aktif kala III terdiri dari tiga langkah utama: 

a) Pemberian oksitosin dalam1 menit pertama setelah bayi lahir 

b) Melakukan penegangan tali pusat terkendali 

c) Masase fundus uteri 

Tanda-tanda lepasnya plasenta, yaitu terjadi perubahan bentuk dan tinggi 

fundus uteri, tali pusat memanjang atau terlujur keluar melalui vagina/vulva, dan 

adanya semburan darah secara tiba-tiba. Kala III berlangsung tidak lebih dari 30 

menit.  

 



4) Kala IV 

Dua jam pertama setelah persalinan merupakan waktu yang kritis bagi ibu 

dan bayi keduanya baru saja mengalami perubahan fisik yang luar biasa, ibu 

melahirkan bayi dari perutnya dan bayi sedang menyesuaikan diri dari dalam perut 

ibu ke dunia luar. Segera setelah kelahiran plasenta sejumlah perubahan terjadi pada 

ibu akibat stress dan emosional setelah persalinan. Hal tersebut akan mereda saat 

ibu memasuki masa penyembuhan pascapartum dan masa bounding (ikatan). Pada 

saat yang sama bidan memiliki serangkaian evaluasi dan tugas untuk diselesaikan 

terkait periode inpartu. Namun fase ini memerlukan pengkajian dan asuhan yang 

tepat. Selama periode salah satu aktivitas terpenting adalah membangun hubungan 

keluarga (varney,et.al.,2008). 

a) Asauhan pada kala IV 

1) Evaluasi uterus : kontraksi danTFU 

2) Pemeriksaan serviks, vagina dan perinium 

3) Memeriksa perdarahan 

4) Pemantauan dan evaluasi lanjut : tekanan darah, nadi, suhu, TFU, kontraksi 

uterus, kandung kemih, jumlah darah keluar. 

b) Pemantauan keadaan ibu 

Selama dua jam pertama setelah persalinan meliput: 

1) Pantau 

Tekanan darah, nadi, TFU, kontraksi uterus, kandung kemih dan darah yang 

keluarsetiap 15 menit selama 1 jam pertama dan 30 menit selama satu jam kedua 

kala IV. Jika ada temuan yang tidak normal, tingkatkan observasi dan penilaian 

kondisi ibu. 



2) Pantau temperatur tubuh setiap jam dalam dua jam pertama pascapersalinan. 

3) Ajarkan ibu dan keluarganya cara menilai kontraksi uterus dan jumlah darah 

yang keluar dan cara melakukan masase jika uterus menjadi lembek. 

4) Minta anggota keluarga untuk memeluk bayi. 

5) Bersihkan dan bantu ibu mengenakan baju atau sarung yang bersih dan kering, 

atur posisi ibu agar nyaman, duduk, bersandarkan bantal atau berbaring miring. 

6) Jaga agar bayi diselimuti dengan baik, bagian kepala tertutup baik, kemudian 

berikan bayi ke ibu dan anjurkan untuk dipeluk dan diberi ASI. 

7) Jangan gunakan kain pembebat perut selama dua jam pertama pascapersalinan 

atau hingga kondisi ibu sudah stabil. 

f. Inisiasi Menyusu Dini (IMD) 

 Inisiasi Menyusu Dini (IMD) merupakan masa-masa belajar menyusu 

dalam 1 jam pertama hidup bayi diluar kandungan. Segera setelah lahir, letakkan 

bayi tengkurap di dada ibu dengan kulit bayi bersentuhan langsung ke kulit ibu 

setidaknya 1 jam atau lebih, bahkan sampai bayi dapat menyusu sendiri. Adapaun 

manfaat IMD untuk bayi yaitu menurunkan angka kematian bayi, menghangatkan 

bayi melalui dada ibu dengan suhu yang tepat, bayi mendapat kolostrum yang kaya 

akan antibodi, bayi dapat memijat kulit ibu dan menelan bakteri yang aman, dan 

pengeluaran mekonium lebih dini, sehingga terjadi penurunan intensitas ikterus. 

Sedangkan manfaat untuk ibu yaitu ibu dan bayi menjadi lebih tenang, jalinan kasih 

sayang antara ibu dan bayi lebih baik, sentuhan, jilatan, usapan pada puting susu 

ibu akan merangsang pengeluaran hormon oksitosin sehingga mengurangi risiko 

perdarahan dan mempercepat pelepasan plasenta (Maryunani, 2009).  

g. Standar asuhan persalinan  



Terdapat empat standar dalam pertolongan persalinan sebagai berikut 

(Purwandari, 2008): 

1) Standar 9: Asuhan Persalinan Kala I 

  Bidan menilai secara tepat bahwa persalinan sudah mulai, kemudian 

memberikan asuhan dan pemantauan yang memadai, dengan memperhatikan 

kebutuhan klien, selama proses persalinan berlangsung. 

2) Standar 10: Persalinan Kala II yang Aman 

Bidan melakukan pertolongan persalinan bayi dan plasenta yang bersih dan 

aman, dengan sikap sopan dan penghargaan terhadap hak pribadi ibu serta 

memperhatikan tradisi setempat. Ibu diizinkan memilih orang yang akan 

mendampinginya selama proses persalinan. 

3) Standar 11: Penatalaksanaan Aktif Persalinan Kala III 

  Bidan secara rutin melakukan penatalaksanaan aktif persalinan Kala III. 

Dimana bidan membantu secara aktif pengeluaran plasenta dan selaput ketuban 

selengkap-lengkapnya untuk mengurangi kejadian perdarahan pasca persalinan, 

memperpendek waktu persalinan kala III, mencegah terjadinya atonia uteri dan 

retensio plasenta.  

4) Standar 12: Penanganan Kala II dengan Gawat Janin melalui  Episiotomi 

Bidan mengenali secara tepat tanda-tanda gawat janin pada kala II yang 

lama, dan segera melakukan episiotomi dengan aman untuk memperlancar 

persalinan, diikuti dengan penjahitan perineum. 

 

 

4. Nifas 



a. Pengertian 

Masa nifas (post partum/puerperium) berasal dari bahasa latin yaitu dari 

kata “puer” yang artinya bayi dan “parous” yang berarti melahirkan. Puerpeium 

berarti masa setelah bayi lahir. Masa nifas (puerperium) adalah masa pulih kembali, 

mulai dari persalinan selesai hingga alat-alat kandungan kembali seperti sebelum 

hamil. Lama masa nifas ini, yaitu 6-8 minggu. Nifas dibagi dala tiga periode, yaitu 

puerperium dini (24 jam setelah persalinan), puerperium intermediete (1-7 hari 

setelah persalinan), dan Remote puerperium (1-6 minggu setelah persalinan) 

(Bahiyatum, 2009). 

b. Perubahan fisiologis selama masa nifas 

1) Perubahan sistem reproduksi 

a) Uterus 

(1)  Involusi uterus. Involusi atau pengerutan uterus merupakan suatu proses 

kembalinya uterus ke keadaan sebelum hamil. Proses ini dimulai dengan segera 

setelah plasenta lahir akibat kontraksi otot-otot polos uterus dan berlangsung sekitar 

6 minggu (Bahiyatum, 2009).  Berikut tabel perubahan uterus pada masa nifas. 

Tabel 2 

Perubahan Uterus pada Masa Nifas 

Involusi 

Uterus 

Tinggi Fundus 

Uteri (TFU) 

Berat Uterus 

Diameter 

Uterus 

Plasenta lahir Setinggi pusat 1000 gram 12,5 cm 

 

 

1 2 3 4 



7 hari 

(minggu 1) 

 

Pertengahan 

pusat-sympisis 

500 gram 7,5 cm 

 

14 hari 

(minggu 2) 

Tidak teraba 350 gram 5 cm 

6 minggu Normal 60 gram 2,5 cm 

Sumber: Ambarwati, Asuhan Kebidanan Nifas, 2008 

b). Lokhea 

Lokhea adalah cairan yang mengandung sisa jaringan uterus/ bagian nekrotik yang 

keluar. Lokhea mempunyai reaksi basa/ alkalis yang dapat membuat organisme 

berkembang lebih cepat daripada kondisi asam yang ada pada vagina normal. 

Lokhea terbagi menjadi 4 tahapan (Maryunani, 2015) diantaranya: 

(a).  Lokhea rubra  

Terjadi pada hari 1 sampai hari ke 3 masa postpartum. Cairan yang keluar berwarna 

merah karena berisi darah segar, jaringan sisa-sisa plasenta, dinding rahim, lemak 

bayi, lanugo dan mekonium. 

(b). Lokhea sanguinolenta 

Cairan yang keluar berwarna merah kecoklatan dan berlendir. Berlangsung hari ke-

4 sampai hari ke-7 postpartum. 

(c). Lokhea serosa 

Lokhea ini berwarna kuning kecoklatan karena mengandung serum, leukosit, dan 

robekan/laserasi plasenta. Muncul pada hari ke-8 sampai hari ke-14 postpartum. 

 

(d).  Lokhea alba 



Mengandung leukosit, sel desidua, sel epitel, selaput lender serviks, dan serabut 

jaringan yang mati. Berlangsung selama 2 sampai 6 minggu postpartum. 

c). Endometrium. Perubahan pada endometrium adalah timbulnya trombosis, 

degenerasi, dan nekrosis di tempat implantasi plasenta (Saleha, 2009). 

d). Serviks uteri. Perubahan yang terjadi pada serviks ialah bentuk serviks agak 

menganga seperti corong, segera setelah bayi lahir (Sulistyawati, 2009). 

e). Vulva dan vagina. Vulva dan vagina mengalami penekanan, serta peregangan 

yang sangat luar besar selama proses melahirkan bayi. Dalam beberapa hari 

pertama sesudah proses tersebut, kedua organ ini tetap dalam keadaan kendur. 

Setelah 3 minggu, vulva dan vagina secara berangsur-angsur akan muncul kembali 

(Sulistyawati, 2009). 

f). Perineum. Segera setelah melahirkan, perineum menjadi kendur karena 

sebelumnya tegang oleh tekanan kepala bayi yang bergerak maju (Tresnawati, 

2012). 

g). Payudara. Pada semua wanita yang telah melahirkan proses laktasi terjadi secara 

alami. Proses menyusui mempunyai dua mekanisme fisiologis, yaitu produksi susu 

dan sekresi susu atau let down(Tresnawati, 2012). 

2) Perubahan sistem pencernaan 

Biasanya, ibu akan mengalami konstipasi setelah persalinan. Hal ini 

disebabkan karena pada waktu persalinan, alat pencernaan mengalami tekanan yang 

menyebabkan kolon menjadi kosong, pengeluaran cairan berlebih pada waktu 

persalinan, kurangnya asupan cairan dan makanan, serta kurangnya aktivitas tubuh 

(Sulistyawati, 2009). 

3) Perubahan sistem perkemihan 



Setelah proses persalinan berlangsung, biasanya ibu akan sulit untuk buang 

air kecil dalam 24 jam pertama (Sulistyawati, 2009). 

4) Perubahan sisem muskuloskeletal 

Otot-otot uterus berkontrasi segera setelaah partus. Pembuluh-pembuluh 

darah yang berada di antara anyaman otot-otot uterus akan terjepit. Proses ini akan 

menghentikan perdarahan setelah plasenta dilahirkan (Sulistyawati, 2009). 

5) Perubahan sistem endokrin 

Perubahan sistem endokrin pada ibu nifas, yaitu meliputi penurunan hormon 

plasenta dengan cepat setelah persalinan, peningkatan hormon prolaktin darah 

dengan cepat, serta terjadi penurunan kadar estrogen yang bermakna sehingga 

aktivitas prolaktin yang juga sedang meningkat dapat mempengaruhi kalenjar 

mamae dalam mengahsilkan ASI (Sulistyawati, 2009). 

6) Perubahan tanda vital 

Perubahan yang terjadi pada tanda vital ibu nifas, yaitu pada suhu ibu, dalam 

1 hari (24 jam post partum, suhu badan akan naik sedikit (37,5 oC-38oC) . 

Sedangkan, denyut nadi sehabis melahirkan biasanya akan lebih cepat dari 

biasanya. Tekanan darah ibu pun akan lebih rendah setelah ibu melahirkan karena 

ada perdarahan. Selain itu, bila suhu dan nadi tidak normal maka pernapasan juga 

akan mengikutinya, kecuali bila ada gangguan khusus pada saluran pencernaan 

(Tresnawati, 2012). 

 

 

 

7) Perubahan sistem kardiovaskuler 



  Penarikan kembali estrogen menyebabkan diuresis yang terjadi secara cepat 

sehingga mengurangai volume plasma kembali pada proporsi normal. Aliran ini 

terjadi dalam 2-4 jam pertama setelah kelahiran bayi (Sulistyawati, 2009). 

8) Perubahan sistem hematologi 

Pada hari pertama post partum, kadar fibrinogen dan plasma akan sedikit 

menurun tetapi darah lebih mengental dengan peningkatan viskositas sehingga 

meningkatkan faktor pembekuan darah (Tresnawati, 2012). 

9) Perubahan sistem pencernaan 

Setelah kelahiran plasenta, terjadi  pula penurunan produksi progesteron, 

sehingga yang menyebabkan nyeri ulu hati (beartburn) dan konstipasi, terutama 

dalam beberapa hari pertama (Bahiyatum, 2009). 

c. Adaptasi psikologi ibu masa nifas 

Adaptasi psikologi pada ibu masa nifas, sebagai berikut (Sulistyawati, 

2009): 

1) Perubahan suasana hati 

Adapun tiga periode adapatasi psikologis masa nifas menurut Reva Rubin, 

yaitu: 

a) Fase dependent (taking in phase) 

Pada 1-2 hari post partum, ketergantungan ibu sangat menonjol. Pada saat 

ini ibu mengharapkan segala kebutuhannya dapat dipenuhi oleh orang lain.  

b) Fase independent (taking hold) 

Hari kedua sampai keempat mulai muncul kembali keinginan untuk 

melakukan berbagai aktivitas sendiri. Di satu sisi ibu masih membutuhkan bantuan 

orang lain tetapi disisi lain ia ingin melakukan aktivitasnya sendiri. Pada beberapa 



wanita yang sulit menyesuaikan diri dengan perannya, sehingga memerlukan 

dukungan tambahan. 

c) Fase interdependent (letting go) 

Periode ini biasanya terjadi “after back to home” dan sangat berpengaruh 

terhadap waktu dan perhatian yang diberikan oleh keluarga. Ibu akan mengambil 

tanggung jawab terhadap perawatan bayi, ia harus beradaptasi dengan kebutuhan 

bayi yang sangat tergantung, yang menyebabkan berkurangnya hak ibu, kebebasan 

dan hubungan social.  

2) Ikatan Kasih Sayang (Bounding Attachment) 

Bounding attachment adalah suatu ikatan kasih sayang yang kuat yang 

menyebabkan ibu memberi pengorbanan yang luar biasa yang dibutuhkan untuk 

merawat bayinya, mengasihi, mencium, mendorong, menatap, dan memberi rasa 

aman dan nyaman pada bayinya.  

d. Tanda bahaya pada masa nifas 

Tanda-tanda bahaya yang perlu diperhatikan pada masa nifas ini adalah 

demam tinggi hingga melebihi 38 oC, perdarahan vagina yang luar biasa atau tiba-

tiba bertambah banyak, disertai gumpalan darah yang besar-besar dan berbau 

busuk, nyeri perut hebat dibagian bawah abdomen atau punggung, serta nyeri ulu 

hati, sakit kepala parah/terus menerus dan pandangan kabur, pembengkakan pada 

wajah, jari-jari atau tangan, rasa sakit atau bengkak dibagian betis atau kaki, 

payudara membengkak, kemerahan, disertai demam, puting payudara berdarah atau 

merekah, tubuh lemas dan terasa seperti mau pingsan, merasa sangat letih atau nafas 

terengah-engah, kehilangan nafsu makan dalama waktu lama, tidak bisa buang air 



besar selama 3 hari atau sangat rasa sakit saat buang air kecil dan merasa sangat 

sedih atau tidak mampu mengasuh bayinya atau diri sendiri (Maryunani, 2009). 

e. Kebutuhan dasar ibu nifas 

1). Nutrisi.  

Kebutuhan nutrisi ibu nifas, yaitu meliputikebutuhan sumber tenaga/energi 

700 kkal/hari untuk ibu nifas, kebutuhan sumber pembangun/Protein ibu sebesar 20 

gram/hari dan sumber pengatur dimana ibu menyusui minum air sedikitnya 3 liter 

setiap hari dan suplemen zat besi selama 40 hari serta kapsul vitamin A 200.000 IU. 

Kapsul vitamin A 200.000 IU diberikan kepada ibu yang baru melahirkan (nifas), 

sehingga bayinya akan memperoleh vitamin A yang cukup melalui ASI. Satu 

kapsul diberikan paling lambat 30 hari setelah melahirkan atau pada kunjungan 

pertama dan kedua neonatal (Retna dan Wulandari, 2009). 

2). Ambulasi.  

Ambulasi sedini mungkin sangat dianjurkan, kecuali ada kontradiksi. 

Ambulansi ini akan mengkatkan sirkulasi dan mencegah resiko tromboflebitis, 

meningkatkan fungsi kerja peristaltik dan kandung kemih, sehingga mencegah 

distensi abdominal dan konstipasi (Bahiyatum, 2009). 

3). Eliminasi.  

Dalam 6 jam pertama post partum pasien sudah harus dapat BAK. Semakin 

lama urine tertahan dalam kandung kemih dapat mengakibatkan kesulitan pada 

organ perkemihan dan dalam 24 jam pertama pasien sudah harus dapat BAB agar 

feses tidak tertahan dalam usus terlalu lama karena akan menyebabkan ibu dapat 

mengalami kesulitan dalam BAB (Sulistyawati, 2009).   

4). Hygiene.  



Mandi dapat dilakukan ditempat tidur bagi ibu yang belum mampu untuk 

mandi sendiri, yang terutama dibersihkan adalah putting susu dan mamae 

dilanjutkan perawatan perineum (Retna dan Wulandari, 2009).    

5). Istirahat.  

Ibu nifas membutuhkan istirahat dan tidur yang cukup. Istirahat sangat 

penting untuk ibu yang menyusui setelah selama 9 bulan ibu mengalami kehamilan 

dengan beban kandungan yang begitu berat (Bahiyatum, 2009). 

6). Seksualitas.  

Secara fisik ibu nifas aman untuk melakukan hubungan seksual begitu darah 

merah berhenti dan dapat dimasukkan 1 atau 2 jarinya kedalam vagina tanpa rasa 

nyeri (Sulistyawati, 2009).    

7). Latihan dan senam nifas.  

Untuk mencapai pemulihan oto-otot yang maksimal, sebaiknya latihan 

masa nifas dialkukan seawal mungkin denngan catatan ibu menjalani persalinan 

normal dan tidak ada penyulit post partum (Sulistyawati, 2009) 

f. Kunjungan masa nifas 

Pelayanan masa nifas minimal dilakukan tiga kali untuk mencegah, 

mendeteksi, dan menangani masalah yang terjadi. (Kemenkes R.I, 2010). 

1) Kunjungan nifas pertama (KF 1)  

Pelayanan ini diberikan pada enam jam sampai tiga hari setelah persalinan. 

Asuhan yang diberikan berupa pemeriksaan tanda-tanda vital, pemantauan jumlah 

darah yang keluar, pemeriksaan cairan yang keluar dari vagina, pemeriksaan 

payudara dan anjuran ASI eksklusif 6 bulan, pemberian Vitamin A dua kali, minum 

tablet tambah darah setiap hari, dan pelayanan KB pasca persalinan.  



2).  Kunjungan nifas kedua (KF 2)  

Pelayanan diberikan pada hari keempat sampai hari ke-28 setelah 

persalinan. Pelayanan yang diberikan adalah pemeriksaan tanda-tanda vital, 

pemantauan jumlah darah yang keluar, pemeriksaan pengeluaran cairan dari vagina, 

pemeriksaan payudara dan anjuran ASI eksklusif 6 bulan, minum tablet tambah 

darah setiap hari, dan pelayanan KB pasca persalinan.  

3).  Kunjungan nifas ketiga (KF 3)  

Pelayanan yang diberikan hari ke-29 sampai hari ke-42 setelah persalinan. 

Asuhan pelayanan yang diberikan pada KF 3 sama dengan asuhan pelayanan yang 

diberikan saat KF2.  

h).  Keluarga Berencana 

KB pascapersalinan adalah pemanfaatan atau penggunaan alat kontrasepsi 

langsung sesudah melahirkan sampai 6 minggu atau 42 hari sesudah 

melahirkan.Manfaat penggunaan KB ialah ingin menunda kehamilanpaling sedikit 

2 tahun lagi, atau tidak ingin tambahan anak lagi.Ovulasi dapat terjadi dalam waktu 

21 hari pascapersalinan.Pada klien pascapersalinan yang menyusui, masa 

infertilitas lebih lama, namun kembalinya kesuburan tidak dapat diperkirakan. 

Klien pascapersalinan dianjurkan untuk : 

1). Memberi ASI ekslkusif kepada bayi sejak lahir sampai berusia 6 bulan. Sesudah 

berusia 6 bulan diberikan makanan pendamping ASI, dengan pemberian ASI 

diteruskan sampai anak berusia 2 tahun. 

 

2). Tidak menghentikan ASI untuk mulai suatu metode kontrasepsi. 



3). Metode kontrasepsi pada klien menyusui dipilih agar tidak mempengaruhi ASI 

atau kesehatan bayi. 

Kontrasepsi terpilih pascapersalinan adalah AKDR, tubektomi/vasektomi, bila 

tidak tersedia maka klien dapat memakai kontrasepsi implant, minipil atau kondom. 

(Biran Affandi, 2012). 

5. Bayi Baru Lahir 

a. Pengertian 

Bayi baru lahir normal adalah bayi baru lahir dalam presentasi belakang 

kepala melalui vagina tanpa memakai alat, pada usia kehamilan genap 37 minggu 

sampai dengan 42 minggu, dengan berat badan 2500-4000 gram, nilai Apgar > 7 

dan tanpa cacat bawaan (Rukiyah, 2012). 

b. Tanda-tanda bayi baru lahir normal 

Bayi baru lahir normal jika mempunyai beberapa tanda, seperti Appearance 

color (warna kulit) ditandai dengan seluruh tubuh bayi kemerah-merahan, Pulse 

(heart rate) atau frekuensi jantung >100 x/menit, Grimace (reaksi terhadap 

rangsangan) ditandai dengan menangis atau batuk/bersin, Activity (tonus otot) atau 

gerakan bayi aktif, dan Respiration (usaha nafas) atau bayi menangis kuat, dengan 

ciri-ciri berat badan 2.500-4.000 gram, panjang badan 48-52 cm, lingkar dada 30-

38 cm, lingkar kepala 33-35 cm, bunyi jantung 120-160 kali/menit, pernapasan 40-

60 kali/menit, testis sudah turun (pada anak laki-laki), genetalia labia mayora telah 

menutupi labia minora (pada anak perempuan), eliminasi, urin, dan mekonium akan 

keluar dalam 24 jam (Rukiyah, 2012). 

 

c. Adaptasi fisiologi bayi baru lahir 



Menurut Bobak (2005) dan Nurasiah, dkk. (2014) adaptasi bayi baru lahir 

adalah sebagai berikut:  

1). Sistem respirasi, usaha nafas atau tangisan pertama menyebabkan udara yang 

mengandung oksigen ke paru bayi mengakibatkan cairan pada alveoli ditekan 

keluar paru dan diserap oleh jaringan disekitar alveoli. Selanjutnya oksigen masuk 

ke paru, mengalir ke pembuluh darah sekitar alveoli. Begitu pada akhirnya paru 

yang menggantikan plasenta memberikan kebutuhan pertukaran gas pada bayi.  

2). Sistem kardiovaskuler, aliran darah pada arteri dan vena umbilikus menutup 

setelah tali pusat dijepit. Hal ini menurunkan tahanan pada sirkulasi plasenta dan 

meningkatkan resistensi pembuluh darah sistemik. Kedua kondisi tersebut  

menyebabkan duktus steriosus menyempit kemudian menutup, tekanan pada 

jantung kiri yang lebih besar dari jantung kanan mengakibatkan menutupnya 

foramen ovale secara fungsional.  

3). Sistem pencernaan, bayi baru lahir cukup bulan mampu menelan, mencerna, 

memetabolisme, dan mengadsorpsi protein dan lemak sederhana, serta mengemulsi 

lemak. Kapasitas lambung bervariasi dari 30-90 ml tergantung ukuran bayi. Waktu 

pengosongan lambung bervariasi tergantung dari beberapa faktor yaitu waktu 

pemberian makan, volume makanan, jenis dan suhu makanan, serta stress psikis. 

Waktu bervariasi, dari satu hingga 24 jam.  

4). Sistem hepatika, segera setelah lahir protein meningkat, sedangkan kadar lemak 

dan glikogen menurun, sel hemopoetik mulai berkurang dan enzim hati (seperti 

gluconil transferase) masih kurang. Daya detoksifikasi hati masih belum sempurna, 

sehingga bayi menunjukkan gejala ikterus fisiologis. Apabila ibu cukup 



mendapatkan asupan besi selama hamil, bayi akan memiliki simpanan besi yang 

dapat bertahan sampai ulan kelima kehidupannya diluar rahim.  

5) Sistem termoregulesi, pada saat meninggalkan lingkungan rahim yang hangat, 

bayi kemudian masuk ke lingkungan ekstrauterin yang jauh lebih dingin. Bayi baru 

lahir dapat mengalami kehilangan panas melalui evaporasi, konduksi, konveksi, 

dan radiasi. Oleh karena itu penting untuk mengeringkan tubuh bayi segera setelah 

lahir, melakukan skin to skin contact, menyelimuti dan mengenakan topi, serta 

menunda memandikan bayi sampai 6 jam setelah lahir (JPNK-KR, 2012).  

6). Sistem ginjal: biasanya sejumlah kecil urin terdapat dalam kandung kemih bayi 

saat lahir, tetapi bayi baru lahir mungkin tidak mengeluarkan urin selama 12 jam 

sampai 24 jam. Bayi berkemih 6-10 kali dengan warna urin pucat menunjukkan 

masukan cairan yang cukup. 

7). Sistem kekebalan tubuh, selama 3 bulan pertama dikehidupan bayi dilindungi 

oleh kekebalan pasif  (Ig G) yang diterima dari ibu. Barier alami, seperti keasaman 

lambung atau produksi pepsin dan tripsin, yang tetap mempertahankan kesterilan 

usus, belum berkembang dengan baik sampai 3 atau 4 minggu. Pemindahan 

immunoglobulin dapat dilakukan dengan pemberian ASI (kolostrum).  

8) Sistem integument, kulit bayi sangat sensitif dan dapat rusak dengan mudah. 

Bayi cukup bulan memiliki kulit kemerahan beberapa jam setelah lahir, setelah itu 

warna memucat menjadi warna kulit normal. Kulit sering terlihat bercak, tangan 

dan kaki terlihat sedikit sianotik. Keadaan ini normal, bersifat sementara, dan 

bertahan selama 7 sampai 10 hari, terutama bila terpajan udara dingin.  

d. Tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir 



Tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir, yaitu tidak mau menyusu/ 

memuntahkan semua yang diminum, bayi kejang, bayi lemah, sesak nafas (= 

60x/mnt), bayi merintih. ini tandanya bayi sakit berat, pusar kemerahan sampai 

dinding perut. itu tandanya sdh mengalami infeksi, demam lebih dari 37,5 C atau 

kurang dari 36,5 C, mata bayi bernanah banyak, bayi diare, kulit bayi terlihat 

kuning, dan feses bayi berwarna pucat (Maryunani, 2008). 

e. Asuhan bayi baru lahir Normal 

Asuhan bayi baru lahir adalah asuhan yang diberikan segera, aman, dan 

bersih untuk bayi baru lahir. Menurut JNPK-KR (2008), asuhan bayi baru lahir 

terdiri dari: 

1) Bayi segera setelah lahir 

  Segera setelah lahir, tenaga kesehatan harus segera melakukan penilaian  

keadaan bayi untuk memastikan bahwa bayi bernapas atau menangis.Pada bayi baru 

lahir harus segera dilakukan upaya pencegahan kehilangan panas. 

2) Bayi satu jam pertama 

  Setelah satu jam kelahiran bayi, ada beberapa perawatan yang dilakukan 

pada bayi yaitu dilakukannya perawatan mata dengan memberikan obat mata 

tetrasiklin 1% guna mencegah infeksi pada mata, dilakukan injeksi vitamin K 1 mg 

secara IM untuk mencegah perdarahan, memberikan identitas pada bayi dengan 

memasang alat pengenal bayi segera setelah lahir. Pada ibu diberikan konseling 

tentang cara menjaga kehangatan bayi, perawatan tali pusat dan mengawasi tanda-

tanda bahaya. 

 

3) Bayi enam jam pertama 



Setelah enam jam kelahiran bayi, dilakukan pemeriksaan fisik lengkap yaitu 

timbang berat badan bayi, mengukur suhu tubuh, respirasi, heart rate, mengukur 

lingkar kepala, periksa wajah, mata, hidung, mulut, leher dan dada, abdomen, 

genetalia, anus,rektum, punggung, dan tungkai. 

f. Kunjungan Neonatus 

Komponen asuhan bayi baru lahir yaitu pencegahan infeksi, penilaian 

segera setelah lahir, penceghan kehilangan panas, asuhan tali pusat, IMD, 

manajemen laktasi, pencegahan infeksi mata, pemberian imunisasi, pemeriksaan 

bayi baru lahir (JNPK-KR, 2012). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 

dalam Buku Kesehatan Ibu dan Anak (2016) memaparkan, asuhan yang dapat 

diberikan untuk bayi baru lahir sampai masa neonatus ada tiga kali yaitu :  

1) Kunjungan neonatal pertama (KN1) dilakukan dari enam hingga 48 jam setelah 

kelahiran bayi, asuhan yang diberikan adalah menjaga kehangatan tubuh bayi, 

memberikan ASI eksklusif, pencegahan infeksi, perawatan mata, perawatan tali 

pusat, injeksi Vitamin K1, dan imunisasi Hepatitis B0.  

2) Kunjungan neonatal kedua (KN2) dilakukan dari tiga sampai tujuh hari setelah 

bayi lahir. Asuhan yang diberikan adalah menjaga kehangatan tubuh bayi, 

memberikan ASI eksklusif, memandikan bayi, perawatan tali pusat, dan imunisasi. 

3) Kunjungan neonatal lengkap (KN3) dilakukan pada saat usia bayi delapan 

sampai 28 hari setelah lahir. Asuhan yang diberikan kepada bayi adalah memeriksa 

tanda bahaya dan gejala sakit, menjaga kehangatan tubuh bayi, memberikan ASI 

eksklusif, dan imunisasi. 

e). Bayi umur 29 hari - 42 hari 

1) Pertumbuhan  



Tolak ukur dari kemajuan pertumbumbuhan adalah berat badan dan panjang 

badan. Umur nol sampai enam bulan berat badan bayi akan mengalami penambahan 

setiap minggu sekitar 140-200 gram. Pertambahan panjang badan sekitar 2,5 cm 

setiap bulannya. Berat badan normal bayi laki-laki umur satu bulan adalah 3200-

5500 gram. Panjang badan normal bayi perempuan umur satu bulan adalah 49,8-

57,6 cm dan untuk bayi laki-laki adalah 50-58 cm (Kemenkes RI, 2015). 

2) Perkembangan 

Perkembangan bayi satu bulan meliputi perkembangan motorik kasar yaitu 

tangan dan kaki bergerak aktif, perkembangan motorik halus yaitu kepala bayi 

dapat menoleh ke samping. Dalam perkembangan komunikasi atau bahasa yaitu 

bayi mulai bereaksi terhadap bunyi lonceng, perkembangan sosial dan kemandirian 

yaitu bayi dapat menatap wajah ibu atau pengasuh (Kemenkes RI, 2015). 

a. Kebutuhan dasar  

1) Kebutuhan fisik biomedik (Asuh) 

Meliputi pangan/gizi, perawatan kesehatan dasar (imunisasi, pemberian 

ASI, penimbangan bayi teratur, pengobatan saat sakit), pemukiman yang layak, 

hygiene perorangan, sanitasi lingkungan, sandang, kesegaran jasmani, rekreasi 

(Armini, Sriasih, dan Marhaeni, 2017). 

 

 

2) Kebutuhan emosi/kasih sayang (Asih) 

 Kasih sayang dari orang tuanya akan menciptakan ikatan yang erat dan 

kepercayaan dasar. Hubungan yang erat dan selaras antara ibu/pengganti ibu 

dengan anak merupakan syarat mutlak untuk menjamin tumbuh kembang yang 



selaras baik fisik, mental maupun psikososial (Armini, Sriasih, dan Marhaeni, 

2017). 

3) Kebutuhan akan stimulasi mental (Asah) 

Stimulasi mental merupakan cikal bakal dalam proses belajar pada anak. 

Stimulasi mental ini mengembangkan perkembangan mental, psikososial, 

kecerdasan, keterampilan, kemandirian, kreativitas, agama, kepribadian, moral, 

etika dan sebagainya (Armini, Sriasih, dan Marhaeni, 2017). 

g. Asi Ekslusif 

ASI adalah suatu emulsi lemak dalam larutan protein, laktosa, dan garam 

organik yang disekresi oleh kedua kelenjar payudara ibu dan merupakan makan 

terbaik untuk bayi. ASI ekslusif merupakan ASI yang diberikan kepada bayi sejak 

umur 0 hari samapi 6 bulan tanpa makanan tambahan atau makanan pendamping 

(Bahiyatum, 2009). 
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Gambar 1. Kerangka Pikir Asuhan Kebidanan pada Ibu Hamil, Bersalin, Bayi 

Baru Lahir sampai 42 hari dan Nifas 

 

 

 

 

 

 

Fisiologi 


