
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Asuhan Kebidanan 

1. Kehamilan trimester III 

a. Pengertian kehamilan 

Kehamilan adalah suatu perubahan dalam rangka melanjutkan keturunan 

yang terjadi secara alami menghasilkan janin yang tumbuh di dalam rahim ibu. 

Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Kehamilan mulai 

dari ovulasi sampai partus kira- kira 280 hari (40 minggu atau sembilan bulan 

tujuh hari), dihitung dari pertama haid terakhir (Saifuddin, 2009b)  

Di tinjau dari tuanya kehamilan, kehamilan dibagi dalam 3 bagian yaitu 

kehamilan triwulan pertama (0-12 minggu), kehamilan triwulan kedua ( antara 12 

sampai 28 minggu), kehamilan triwulan terakhir (28 sampai 40 minggu). Jadi 

kehamilan trimester tiga adalah trimester akhir kehamilan pada periode ini 

pertumbuhan janin dalam rentang waktu 29-40 minggu dan janin berada pada 

tahap penyempurnaan (Manuaba, 2010) 

b. Perubahan fisiologis pada kehamilan trimester III 

1) Sistem reproduksi 

Selama kehamilan, pembesaran uterus meliputi peregangan dan hipertrofi 

nyata dari sel-sel otot. Tinggi fundus uteri dapat dipantau dengan mengunakan 

meteran (teknik McDonald). Pemeriksaan tinggi fundus uteri (TFU) dengan 

menggunakan meteran dapat dilakukan saat umur kehamilan (UK) 22-35 minggu. 

Hasil yang diperoleh sesuai dengan umur kehamilan berdasarkan hari pertama 

haid terakhir (HPHT) (Mandriwati, 2011). Pemeriksaan adbomen dengan palpasi 
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secara lengkap dapat dilakukan di atas UK 36 minggu untuk mengetahui TFU dan 

posisi janin. tinggi fundus uteri pada UK 28 minggu adalah tiga jari di atas pusat. 

Saat UK 32 minggu TFU di tertengahan pusat Procecus Xiphoideus (PX). Tinggi 

fundus berada di tiga jari di bawah px saat UK 36 minggu. Tingga fundus UK 40 

minggu sama dengan 32 minggu karena kepala bayi sudah turun ke panggul 

(Sulisyawati, 2009a). 

2) Sistem kardiovaskuler 

Volume darah total ibu meningkat sekitar 30% sehingga 50% pada 

kehamilan tunggal. Volume darah total merupakan kombinasi volume plasma 

yang meningkat 75% dan volume sel darah merah yang meningkat 33% dari nilai 

sebelum hamil. Semua ini menyebabkan hemodilusi, yang terlihat pada kadar 

hemotakrit rendah yang disebut anemia fisiologis pada kehamilan yang sering 

terjadi pada usia kehamilan 24 hingga 32 minggu. Peningkatan volume darah total 

pada awal trimester pertama, yang kemudian meningkat pesat hingga pertengahan 

kehamilan dan kemudian melambat hingga menjelang minggu ke-32. (Verney, 

dkk. 2007). 

3) Sistem pernafasan 

Selama kehamilan trimester III, uterus yang membesar dapat 

meningkatkan tekanan diafragma sehingga ekspansi diafragma terbatas. 
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4) Sistem urinaria 

Peningkatan aktivitas ginjal pada akhir kehamilan lebih besar terjadi 

ketika ibu hamil tidur dalam posisi miring. Tidur dalam posisi miring mengurangi 

tekanan dari rahim ke vena yang membawa darah dari tungkai sehingga terjadi 

perbaikan aliran darah yang selanjutnya akan meningkatkan aktifitas ginjal dan 

curah jantung (Bobak, dkk., 2005). 

5) Sistem muskuloskeletal  

Kompensasi pembesaran uterus ke posisi anterior akan menyebabkan ibu 

mengalami lordosis yang progresif (Saifuddin, 2009). Pusat gravitasi wanita hamil 

akan bergeser kebelakang ke arah dua tungkai. Pada beberapa wanita perubahan 

ini akan menyebabkan nyeri punggung dan dapat ditanggulangi dengan 

melakukan relaksasi ringan dan mobilisasi yang teratur selama kehamilan (Bobak, 

dkk., 2005). 

6) Sistem pencernaan 

Pembesaran uterus akan menyebabkan lambung dan usus bergeser dan 

terjadi pergeseran seperti apendiks kearah atas dan lateral. Peningkatan produksi 

estrogen menyebabkan penurunan sekresi asam hidroklorida yang menyebabkan 

terjadinya mual. Peningkatan prosesteron akan mempengaruhi peristaltis usus 

yang menyebabkan absorsi air usus besar sehingga dapat terjadi konstipasi. Gusi 

ibu hamil cenderung mudah berdarah karena kadar estogen yang meningkat yang 

menyebabkan vaskularitas. Fungsi hati pada masa kehamilan trimester akhir 

terkadang terjadi kolestasis intrahepatik sebagai bentuk respon terhadap steroid 

plasenta yang menimbulkan rasa gatal di bagian tubuh wanita hamil (Bobak, dkk., 

2005) 
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7) Sistem metabolisme 

Pada wanita hamil berat badan akan naik kira- kira 6,5 kg – 16,5 kg atau 

rata- rata 12,5 kg. Kenaikan berat badan normal pada kehamilan trimester III 

berkisar 0,5 kg per minggu. Kenaikan berat badan pada ibu hamil dapat di lihat 

dengan membandingakan berat badan pada pemeriksaan sekarang dengan berat 

badan pada saat pemeriksaan sebelumnya (Bobak, dkk., 2005). 

c. Perubahan Psikologis Kehamilan Pada Trimester III 

Pada masa kehamilan trimester III disebutkan masa penantian dengan 

penuh kewaspadaan. Wanita hamil akan mengalami beberapa hal seperti rasa 

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

merasa tidak nyaman ketika bayi tidak hadir tepat waktu, takut akan rasa sakit dan 

bahaya fisik yang timbul pada saat melahirkan, khawatir akan keselamatannya, 

khawatir bayi yang akan dilahirkan dalam keadaan tidak normal, bermimpi yang 

mencerminkan perhatian dan kekhawatirannya merasa sedih karena akan terpisah 

dari bayinya, merasa kehilangan perhatian. Perasaan mudah terluka dan libido 

menurun (Romauli, 2011).  

d. Keluhan yang lazim selama trimester III 

Terdapat beberapa ketidaknyamanan selama trimester III, menurut Bobak (2005) 

antara lain: 

1) Sesak nafas 

Kondisi ini terjadi akibat uterus yang membesar dan menyebabkan 

ekspansi diagframa terbatas. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk 

mengurangi rasa tidak nyaman akibat sesak nafas, yaitu saat tidur tambahkan 

bantal dan hindari makan terlalu kenyang. 
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2) Insomia  

Kondisi ini sering terjadi pada minggu – minggu akhir kehamilan. 

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi, yaitu melakukan pijat 

punggung, menopang bagian- bagian tubuh dengan bantal, minum susu hangat 

atau mandi air hangat sebelum istirahat. 

3) Perubahan Mood 

Kondisi ini terjadi akibat perasaan ibu dalam menghadapi pengalaman bersalin, 

melahirkan, dan menjadi orang tua.  

4) Sering berkemih  

Terjadi karena kapasitas kandung kemih menurun akibat pembesaran uterus dan 

bagian presentasi janin 

5) Rasa tidak nyaman dan tekanan di perineum yang terjadi akibat pembesaran 

uterus  

6) Kontraksi Braxton Hicks merupakan intensifikasi kontraksi uterus sebagai 

persiapan persalianan. 

7) Kram tungkai 

Terjadi karena kompresi saraf yang mempersarafi ekstremitas bawah 

akibat pembesaran uterus. Kompres hangat pada otot yang kram dan melakukan 

massase dapat menguragi kram pada tungkai. 
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e. Tanda bahaya trimester III 

Tanda bahaya pada kehamilan trimester III yang mungkin dialami yaitu : 

perdarahan pervaginam, sakit kepala yang hebat disertai dengan masalah 

penglihatan, bengkak pada kaki, muka atau tangan, keluar air ketuban dari jalan 

lahir, dan gerakan bayi kurang dari biasanya (Kemenkes R.I., 2015) 

f. Kebutuhan ibu hamil trimester III 

1) Nutrisi  

Banyaknya energi total yang harus dipersiapkan hingga kehamilan 

berakhir yaitu sekitar 800.000 kkal, atau kira-kira 300 kkal setiap hari diatas 

kebutuhan wanita yang belum hamil. Kecukupan energi ini terhitung sebesar 150 

kalori/hari selama trimester I dan 350 kalori/ hari selama trimester II dan III 

(Sulistyawati, 2009a). 

2) Personal hygiene 

Ibu mengalami perubahan pada sistem tubuhnya seperti stimulus estrogen 

menyebabkan fluor albus. Untuk mencegah terjadinya infeksi, ibu dapat mandi 

teratur dan cuci vagina dari depan ke belakang (Asrinah, dkk., 2010). 

3) Istirahat dan tidur 

Beristirahat yang cukup minimal delapan jam pada malam hari dan dua 

jam di siang hari mampu memberikan energi pada ibu dalam menjalani 

kehamilannya (Sulistyawati, 2009a). 

4) Kebutuhan dukungan  

Trimester akhir merupakan masa menunggu kelahiran bayi, informasi 

yang tepat mengenai persalinan yang diberikan oleh tenaga kesehatan, dan 
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anggota keluarga di sekitar ibu akn mampu memberikan dukungan mental pada 

ibu hamil (Varney, 2007). 

g. Standar pelayanan ANC 

Direktorat Bina Kesehatan Ibu (2013), memaparkan bahwa pemeriksaan 

kehamilan dilakukan minimal empat kali kehamilan, yaitu /kunjungan pertama 

pada trimester pertama (K1) adalah kontak ibu hamil yang pertama kali dengan 

petugas kesehatan sesuai dengan standar pada trimester I yang bertujuan untuk 

menjalin hubungan saling percaya antara petugas kesehatan dan ibu 

hamil,mendeteksi komplikasi/ masalah yang dapat diobati sebelum mengancam 

jiwa ibu. Kunjungan kedua pada trimester kedua (K2), pelayanan yang diberikan 

berupa follow up hasil pemeriksaan pertama. Kunjungan ketiga pada trimester 

ketiga (K3), pelayanan yang diberikan berupa follow up hasil pemeriksaan kedua 

dan mendeteksi adanya kompilkasi persalinan. 

Kunjungan keempat pada trimester empat (K4), pelayanan yang diberikan 

berupa follow up hasil pemeriksaan ketiga dan mendeteksi adanya komplikasi 

persalinan dan persiapan persalinan. Direktorat Bina Kesehatan Ibu (2013) 

memaparkan standar pelayanan yang harus diperoleh seorang ibu hamil yaitu 

dengan melakukan pemeriksaan  10 T yang terdiri sebagai berikut: 

1) Pengukuran tinggi badan dan berat badan 

Berat badan ibu hamil harus diperiksa pada tiap kali kunjungan. Sejak 

bulan ke-4, pertambahan BB minimal 1 kg/ bulan dan maksimal 2 kg/ bulan. Bila 

tinggi badan < 145 cm, maka faktor risiko panggul sempit, kemungkinan sulit 

melahirkan secara normal.  
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2) Pengukuran tekanan darah  

Tekanan darah normal 120/80 mmHg. Bila tekanan darah lebih besar atau 

sama dengan 140/90 mmHg, ada faktor risiko hipertensi (tekanan darah tinggi) 

dalam kehamilan. 

3) Pengukuran lingkar lengan atas (LILA) 

Bila < 23,5 cm menunjukan ibu hamil menderita kurang energi kronis (ibu 

hamil KEK) dan berisiko melahirkan bayi berat lahir rendah (BBLR). Berat badan 

bayi baru lahir 2.500 gram sampai 4000 gram. 

4) Pengukuran rahin 

Pengukuran tinggi rahim berguna untuk melihat pertumbuhan janin apakah 

sesuai dengan usia kehamilan. 

5) Penentuan letak janin (Presentasi Janin) dan penghitungan denyut jantung 

janin. 

Trimester III bagian bawah janin bukan kepala atau kepala belum masuk 

PAP, kemungkinan ada kelainan letak atau ada masalah lain. Bila denyut jantung 

janin kurang dari 120 kali/ menit atau lebih dari 160 kali/ menit menunjukkan ada 

tanda gawat janin. 

6) Penentuan status imunisasi tetanus toksoid (TT) 

Pemberian imunisasi TT, terlebih dahulu dilakukan skrining status TT ibu 

hamil dan diberikan imunisasi sesuai status imunisasi ibu untuk mencegah tetanus 

pada ibu dan bayi 
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7) Pemberian tablet tambah darah 

Ibu hamil sejak awal kehamilan minum 1 tablet tambah darah setiap hari 

minimal selama 90 hari. Tablet tambah darah diminum pada malam hari untuk 

mengurangi rasa mual. 

8) Tes laboratorium 

Tes laboratorium yang dilakukan bagi ibu hamil adalah tes hemoglobin 

darah (Hb), protein urin, dan urin reduksi, tes sifilis, tes HIV, malaria (daerah 

epidemis malaria), BTA (tuberkulosis). 

9) Konseling atau penjelasan 

 Tenaga kesehatan memberi penjelasan mengenai perawatan kehamilan, 

pencegahan kelainan bawaan, persalinan dan inisiasi menyusui dini (IMD), nifas, 

keluarga berencana dan imunisasi pada bayi. 

10) Tata laksana atau mendapatkan pengobatan, Jika ibu mempunyai masalah 

kesehatan pada saat hamil. 

2. Persalinan  

a. Pengertian persalinan 

Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks, dan janin 

turun ke dalam jalan lahir. Persalinan 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, dimana 

dalam proses ini di tandai mulainya kontraksi persalinan sejati yang menyebabkan 

pembukaan secara bertahap pada serviks dan di akhiri dengan lahirnya plasenta 

secara lengkap (Saifuddin, 2009a). 
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b. Tanda – tanda persalinan 

Tanda- tanda persalinan menurut Kemenkes, RI (2015), meliputi : 

1) Kekuatan his makin sering dan teratur dengan jarak kontraksi yang semakin 

pendek. 

2) Dapat terjadi pengeluaran pembawa tanda (pengeluaran lendir bercampur 

darah) 

3) Dapat disertai ketuban pecah  

4) Pemeriksaan dalam di jumpai perubahan serviks (perlunakan, pendataran, dan 

pembukaan serviks). 

c. Perubahan fisiologis persalinan 

1) Tekanan darah 

Selama kontraksi tekanan sistolik meningkat rata–rata 15 (10 – 20) mmHg 

dan tekanan diastolik meningkat rata–rata 5-10 mmHg. Peningkatan tekanan 

darah di sebabkan karena nyeri, rasa takut dan khawatir 

2) Perubahan saluran 

  Perubahan saluran cerna bekerja dengan lambat sehingga pengosongan 

lambung menjadi lebih lama. Mual dan muntah umum terjadi akibat reflex 

terhadap dilatasi serviks lengkap 

3) Perubahan pada ginjal 

   Polinuria terjadi selama persalinan yang diakibatkan peningkatan curah 

jantung selama persalinan dan kemungkinan peningkatan filtrasi glomerulus dan 

aliran plasma ginjal. 
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4) Perubahan neurologi 

Stres dan rasa tidak nyaman selama persalinan, perubahan terjadi saat 

memasuki tahap pertama persalinan. Endorphin endogen akan meningkatkan 

ambang nyeri selama persalinan. 

d. 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 

wanita dari pasangannya, keluarga dan orang terdekat lainnya. Dukungan yang 

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

mendampingi saat persalinan, sangat mempengaruhi aspek psikologis ibu. 

e. Faktor- faktor yang mengaruhi Persalinan 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persalinan yang sering disebut 

dengan 5 P menurut Bobak, (2005) yaitu:  

1) Tenaga (power)  

Ibu melakukan kontraksi involunter dan volunter secara bersamaan untuk 

mengeluarkan janin dan plasenta dari uterus 

a) Kekuatan primer  

   kontraksi involuter ialah frekuensi, waktu antara awal suatu kontraksi dan 

awal kontraksi berubah, yakni bersifat mendorong keluar, dan ibu merasa ingin 

mengedan. Usaha untukmendorong ke bawah inilah yang disebut dengan 

kekuatan sekunder 
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b) Kekuatan sekunder  

  segera setelah bagian bawah janin mencapai panggul, sifat kontraksi 

berubah, yakni bersifat mendorong keluar, dan ibu merasa ingin mengedan. Usaha 

untuk mendorong ke bawah inilah yang disebut dengan kekuatan sekuender. 

2) Jalan panggul (passage) 

  ibu yang meliputi tulang yang padat, dasar panggul, vagina, introitus 

(lubang luar vagina). Kepala bayi harus mampu menyesuaikan dengan jalan lahir 

yang relatif kaku lahir  

3) Passanger 

  Passanger yang meliputi janin dan plasenta. Kepala janin yang bergerak 

kebawah akan dipengaruhi oleh ukuran kepala janin, presentasi janin, sikap dan 

posisi janin. 

4) Faktor psikologis ibu  

Pengalaman sebelumnya, kesiapana emosional terhadap persiapan 

persalinan, dukungan dari keluarga maupun lingkungan yang berpengaruh 

terhadap proses persalinan. Psikologis ibu sangat erat hubunganya dengan 

produksi hormon oksitosin. Ibu yang kurang mendapatkan dukungan, sters dan 

emosi, merasa cemas dan khawatir, serta ketakutan selama proses persalinanya 

akan mengakibatkan penurunan aliran hormon oksitosin. 
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5) Faktor posisi ibu mengubah posisi membuat rasa letih hilang, memberi rasa 

nyaman, dan memperbaiki sirkualsi. 

f. Tahapan persalinan 

1) Kala I persalinan  

  Kala I persalinan dimulai sejak terjadinya kontraksi uterus yang teratur 

dan meningkat, hingga serviks mencapai pembukaan lengkap (10 cm).  Lama kala 

1 untuk primigravida berlangsung 12 jam sedangkan pada multigravida 8 jam. 

Menurut JNPK-KR ( 2017), kala satu persalinan terdir dari 2 fase yaitu: 

a) Fase laten  

Dimulai sejak awal berkontraksi yang menyebabkan penipisan dan 

pembukaan serviks secara bertahap. Berlangsung hingga serviks membuka kurang 

dari 4 cm. Pada umumnya berlangsung hampir 8 jam. 

b) Fase aktif  

Frekuensi dan lama kontraksi uterus akan meningkat secara bertahap 

(kontraksi dianggap adekuat/ memadai jika terjadi tiga kali atau lebih dalam 

waktu 10 menit, dan berlangsung selama 40 detik atau lebih). Dari pembukaan 4 

cm hingga mencapai pembukaan lengkap 10 cm, akan terjadi dengan rata-rata 1 

cm per jam (primigravida) atau lebih dari 1-2 cm (multigravida). Terjadi 

penurunan bagian terbawah janin. 

2) Kala II persalinan 

Persalinan kala II dimulai ketika pembukaan serviks sudah lengkap (10 

cm) dan berakhir dengan lahirnya bayi. Kala II  disebut juga kala pengeluaran 

bayi. Proses ini biasanya berlangsung selama 2 jam pada primigravida dan 1 jam 

pada multigravida. Tanda dan gejala kala II persalinan adalah ibu merasa ingin 
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mengedan bersamaan dengan terjadinya kontraksi, ibu merasakan adanya 

peningkatan tekanan pada rektum atau vaginanya, perineum menonjol,vulva 

vagina dan sfingter ani membuka, meningkatnya pengeluaran lendir bercampur 

darah, tanda pasti kala II ditentukan melalui pemeriksaan dalam yang hasilnya 

adalah pembukaan serviks telah lengkap atau terlihatnya bagian kepala bayi 

melalui introitus vagina. 

3) Kala III persalinan 

Kala III dimulai segera setelah bayi lahir sampai lahirnya plasenta yang 

berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Manajemen aktif kala III bertujuan untuk 

menghasilkan kontraksi uterus yang lebih efektif sehingga dapat mempersingkat 

waktu, mencegah pendarahan dan mengurangi kehilangan darah, di kala III 

persalinan dapat dibandingkan dengan penatalaksanan fisiologis. Keuntungan 

manajemen kala III adalah persalinan kala III lebih singkat, mengurangi jumlah 

kehilangan darah, mengurangi kejadian retensio plasenta. Tiga langkah utama 

dalam manajemen aktif kala III adalah pemberian suntikan oksitosin dalam 1 

menit pertama setelah bayi lahir, melakukan penegangan tali pusat terkendali, 

massase fundus uteri. 

4) Kala IV persalinan 

Kala IV dimulai pada saat melakukan observasi karena perdarahan post 

partum paling sering terjadi pada 2 jam pertama. Observasi yang harus dilakukan 

adalah kesadaran penderita, mencerminkan kebahagian karena tugas untuk 

melahirkan bayi telah selesai. Periode ini merupakan saat paling kritis untuk 

mencegah kematian ibu terutama kematian yang disebabkan oleh pendarahan.  

Pemantauan keadaan umum, tekanan darah, nadi, tinggi fundus, kontraksi uterus, 
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kandung kemih dan pendarahan dilihat setiap 15 menit dalam satu jam pertama 

dan 30 menit pada satu jam berikutnya dan suhu sertiap satu. 

g. Lima benang merah pada persalinan 

1) Membuat keputusan klinik 

Membuat keputusan merupakan proses yang menentukan untuk 

menyelesaikan masalah dan menentukan asuhan yang diperlukan oleh pasien. 

Keputusan itu harus akurat, komperhensif, dan aman, baik bagi pasien dan 

keluarganya maupun petugas yang memberikan pertolongan. Tujuh langkah 

dalam membuat keputusan klinik 

a) Pengumpulan data utama dan revelan untuk membuat keputusan  

b) Menginterpretasikan data dan mengidentifikasi masalah 

c) Membuat diagnosis atau menentukan masalah yang terjadi/ dihadapi 

d) Menilai adanya kebutuhan dan kesiapan intervensi untuk mengatasi masalah 

e) Menyusun rencana pemberian asuhan atau intervensi untuk solusi masalah 

f) Melaksanakan asuhan atau intervensi terpilih 

g) Memantau dan mengevaluasi efektifitas asuhan atau intervensi 

2) Asuhan sayang ibu 

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 menunjukan 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 mendapat rasa aman dan hasil yang lebih baik. 
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3) Pencegahan infeksi 

Pencegahan infeksi, menjaga lingkungan tetap bersih merupakan hal 

penting dalam mewujudkan persalinan yang bersih dan aman bagi ibu dan 

bayinya, juga akan melindungi penolong persalinan dan pendamping dari infeksi. 

4) Pencatatan 

Pencatatan adalah bagian yang sangat penting dari proses membuat 

keputusan klinik karena memungkinkan penolong persalinan untuk terus 

memperhatikan asuhan yang diberikan selama proses persalinan dan kelahiran 

bayi. Partograf adalah bagian terpenting dari proses percatatan selama persalinan. 

5) Rujukan  

Rujukan dalam kondisi yang optimal dan tepat waktu ke fasilitas rujukan 

atau fasilitas yang memiliki sarana lebih lengkap, diharapkan mampu 

menyelamatkan jiwa para ibu dan bayi baru lahir. Setiap penolong persalinan 

harus mengetahui lokasi fasilitas rujukan yang mampu menatalaksana kasus 

gawat darurat obstetrik dan bayi baru lahir (JNPK-KR,2017). 

h. Kebutuhan dasar pada ibu bersalin 

Kebutuhan dasar ibu bersalin yaitu : 

1) Dukungan emosianal 

  Perasaan takut dalam memghadapi persalinan bisa meningkatkan nyeri, 

otot-otot menjadi tegang dan ibu menjadi lebih cepat lelah, yang pada akhirnya 

akan mempengaruhi proses persalinan sehingga dibutuhkan dukungan dari 

keluarga atau petugas kesehatan. 
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2) Kebutuhan makanan dan cairan 

Makanan padat tidak dianjurkan diberikan pada saat persalinan aktif, 

karena makanan padat lebih lama tinggal dalam lambung dari pada makanan cair, 

sehingga proses percarnaan berjalan lebih lambat selama persalinan. Anjurkan 

anggota keluarga sesering mungkin menawarkan minum dan makana ringan 

selama proses persalinan. 

3) Kebutuhan eliminasi 

Kandung kencing harus dikosongkan setiap 2 jam selama proses 

persalinan demikian pula dengan jumlah dan waktu berkemih juga harus dicatat. 

Bila pasien tidak mampu berkemih sendiri, dapat dilakukan kateterisasi karena 

kandung kemih yang penuh akan menghambat penurunan bagian bawah janin. 

4) Mengatur posisi 

Peranan bidan adalah mendukung ibu dalam memilih posisi apapun, 

menyarankan alternatif hanya apabila tindakan ibu tidak efektif atau 

membahayakan bagi diri sendiri atau bagi bayinya. 

5) Peran pendamping 

Peran pendamping sangat penting dalam persalinan yang berupa 

dukungan suami atau keluarga. Dukungan suami adalah respon yang diberikan 

oleh suami terhadap istrinya yang akan bersalin. Dukungan yang diberikan berupa 

dukungan fisik dan dukungan emosional. Dukungan dari suami dapat ditunjukan 

dengan berbagai cara seperti memberikan ketenangan pada istri, memberikan 

sentuhan dan mengungkapkan kata-kata yang dapat memacu motivasi istri. 

Semakin banyak pemikiran negatif yang muncul antara lain takut mati dan merasa 

bersalah, diharapkan dukungan suami yang diberikan ketika persalinan akan 
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menenangkan emosi istri sehingga proses persalinan akan dilewati dengan 

perasaan senang dan terhindar dari depresi, sehingga akan mengurangi rasa nyeri 

yang dirasakan oleh ibu ketika bersalin. 

6) Pengurangan rasa nyeri 

Mengurangi rasa nyeri bisa dilakukan dengan pijatan. Pijatan dapat 

dilakukan pada lumbosakralis dengan arah melingkar. 

7) Pencegahan infeksi 

Menjaga lingkungan tetap bersih merupakan hal penting dalam 

mewujudkan persalinan yang bersih dan aman bagi ibu dan bayinya, juga akan 

melindungi penolong persalinan dan pendamping dari infeksi. 

i. Asuhan persalinan normal 

Pengertian asuhan persalinan normal (APN) adalah asuhan yang bersih 

dan aman dari setiap tahapan persalinan yaitu mulai dari kala I sampai dengan 

kala IV dan upaya pencegahan komplikasi terutama perdarahan pasca persalinan, 

hipotermi serta asfiksia pada bayi baru lahir.  

Menurut JNPK-KR (2017), APN memiliki tujuan untuk menjaga 

kelangsungan hidup dan memberikan derajat kesehatan yang tinggi bagi ibu dan 

bayinya, melalui berbagai upaya yang terintegrasi dan lengkap tetapi dengan 

intervensi yang seminimal mungkin agar prinsip keamanan dan kualitas pelayanan 

dapat terjaga pada tingkat yang diinginkan (optimal).  

1) Kala I 

Bidan menilai secara tepat bahwa persalinan sudah mulai, kemudian 

memberikan asuhan dan pemantauan yang memadai, dengan memperhatikan 

kebutuhan ibu, selama proses persalinan berlangsung. Asuhan lain  yang dapat 
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berikan yaitu, beri dukungan dan dengarkan keluhan ibu, jika ibu tampak gelisah/ 

kesakitan anjurkan ibu berubah posisi sesuai dengan keinginan apabila berada di 

tempat tidur sarankan untuk miring kiri/ kanan, biarkan ibu untuk berjalan 

disekitar ruangan, anjurkan suami atau keluarga untuk memijat punggung untuk 

menguragi rasa nyeri yang dirasakan ibu, jaga privasi ibu, izinkan ibu untuk 

mandi atau membersihkan daerah kelamin setelah buang air kecil, jaga kondisi 

ruangan untuk mencegah kehilangan panas pada bayi baru lahir suhu ruangan 

minimal 25̊ C, berikan minum untuk menghindari dehidarsi, pantau parameter 

berikut secara rutin. 

2) Kala II 

Bidan melakukan pertolongan persalinan bayi dan plasenta yang bersih 

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

memperhatikan tradisi setempat. Disamping itu, ibu diizinkan untuk memilih 

siapa yang akan mendampingi saat persalinan. 

3) Kala III Dan IV 

Bidan melakukan manajemen aktif kala III untuk menghasilkan kontraksi 

uterus yang lebih efektif sehingga dapat mempersingkat waktu, mencegah 

perdarahan dan melakukan asuhan pasca persalinan. 
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3. Masa Nifas  

a. Pengertian  masa nifas 

Masa Nifas  atau masa puerperium adalah masa yang dimulai setelah 

kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti 

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

(Saifuddin, 2009b).  

b. Perubahan fisiologis 

1) Involusi Uterus 

Involusi atau pengerutan uterus merupakan suatu proses dimana uterus 

kembali ke kondisi sebelum hamil dengan berat sekitar 60 gram. Proses ini 

dimulai segera setelah plasenta lahir akibat kontraksi otot- otot polos uterus. Pada 

akhir persalinan kala tiga, fundus uteri mencapai sepusat, setelah 2 jam 

postpartum fundus uteri mencapai 2 cm di bawah umbilikus, dalam beberapa hari 

kemudian perubahan involusi berlangsung dengan cepat, fundus turun kira-kira ± 

1-2 cm setiap 24 jam, hari ke-6 di pertengahan pusat simfisis, dan hari ke-9 tidak 

teraba (Sulistyawati, 2009b). 

2) Lokia  

Lokia adalah cairan yang berasal dari cavum uteri dan vaginam selama 

masa nifas. Pengeluaran lokia dapat di bagi menjadi lokia rubra, sanguinnolenta, 

serosa, dan alba. Perbedaan masing – masing lokia dapat di lihat sebagi berikut: 
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a) Lokia rubra/ kruenta (Merah) 

Cairan bercampur darah dan sisa- sisa penebalan dinding rahim (desi- dua) 

dan sisa- sisa penanaman plasenta (selaput ketuban), berbau amis. Lokia rubra 

berwarna kemerahan - merahan dan keluar sampai hari ke-3 atau ke-4. 

b) Lokia serosa 

Lokia ini mengandung cairan darah dengan jumlah darah yang lebih 

sedikit dan lebih banyak mengandung serum dan lekosit. Serta robekan / laserasi 

plasenta. Lokia serosa berwarna kecoklatan atau kekuningan- kuningan dan keluar 

dari hari ke-5 sampai ke -9. 

c) Lokia sanguinolenta 

Cairan yang keluar berwarna merah kecoklatan dan berlendir. Pengeluaran 

cairan ini berlangsung dari hari ke-4 sampai hari ke-7 postpartum. 

d) Lokia alba (Putih) 

Lokia alba terdiri dari lekosit, lendir leher rahim (serviks), dan jaringan- 

jaringan mati yang lepas dalam proses penyembuhan. Lokia alba berwarna lebih 

pucat, putih kekuning-kuningan dan keluar selama 2-3 minggu. 

3) Laktasi  

Pada semua wanita yang telah melahirkan proses laktasi terjadi secara 

alami. Masa laktasi sudah dipersiapkan sejak dari kehamilan. Air susu ibu (ASI) 

akan mengalami perubahan mulai dari ASI yang disebut kolostrum sampai dengan 

ASI matur. Kolostrum merupakan ASI yang muncul dari hari pertama sampai hari 

ketiga berwarna kekuningan dan kasar banyak mengandung lemak dan sel- sel 

epitel, dan mengandung protein tinggi. Selanjutnya kolostrum akan berubah 

menjadi ASI peralihan sudah terbentuk pada hari keempat sampai hari kesepuluh 
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dan ASI matur akan di hasilkan mulai hari kesepuluh dan seterusnya (Maryunani, 

2009). 

c. Proses adaptasi psikologis masa nifas 

1) Periode taking in  

Periode taking in terjadi 1 sampai 2 hari sesudah melahirkan. Ibu masih 

pasif dan masih bergantung pada bantuan orang lain, serta ada perasaan khawatir 

dengan bentuk tubuhnya. Ibu akan mengulang- ngulang pengalamannya saat 

bersalin. 

2) Periode taking hold 

Periode ini berlangsung dari hari ke-2 sampai ke-4 postpartum. Ibu 

menjadi perhatian pada bayinya dan meningkatkan tanggung jawab terhadap 

bayinya. Ibu juga mulai berusaha untuk mempelajari cara merawat bayi. Biasanya 

sedikit sensitif pada masa ini. 

3) Periode letting go 

Periode ini berlangsung setelah ibu pulang dari rumah sakit. Ibu sudah 

mengambil tanggung jawab terhadap perawatan bayi dan harus bisa beradaptasi 

dengan peran barunya. Depresi postpartum biasanya terjadi pada tahap ini. 

d. Tujuan asuhan masa nifas 

1) Mendeteksi adanya perdarahan masa nifas. 

Tujuan perawatan masa nifas adalah untuk menghindarkan/ mendeteksi 

adanya kemungkinan perdarahan post partum, dan infeksi, dalam hal ini penolong 

persalinan tetap waspada, sekurang-kurangnya satu jam post partum untuk 

mengatasi kemungkinan terjadinya komplikasi persalinan. Umumnya wanita 

sangat lemah setelah melahirkan, lebih-lebih bila partus berlangsung lama.  



28 
 

2) Menjaga kesehatan ibu dan bayinya. 

Menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik fisik maupun psikologi, harus 

diberikan oleh petugas/penolong persalinan. Ibu dianjurkan untuk menjaga 

kebersihan seluruh tubuh, mengajarkan kepada ibu bersalin bagaimana 

membersihkan daerah kelamin dengan sabun dan air. Pastikan bahwa ia mengerti 

untuk membersihkan daerah di sekitar vulva terlebih dahulu, dari depan ke 

belakang dan baru membersihkan daerah sekitar anus. Sarankan ibu untuk 

mencuci tangan dengan sabun dan air, sebelum dan sesudah membersihkan 

daerah kelaminnya. Jika ibu mempunyai luka episiotomi atau laserasi sarankan 

ibu untuk menghindari/menyentuh daerah luka. 

3) Melaksanakan skrining secara komprehensif. 

Melaksanakan skrining yang komprehensif dengan mendeteksi masalah, 

mengobati dan merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu maupun bayinya. Di sini 

seorang bidan bertugas untuk melakukan pengawasan kala IV yang meliputi 

pemeriksaan placenta, pengawasan tingginya fundus uteri, pengawasan 

perdarahan dari vagina, pengawasan konsistensi rahim dan pengawasan keadaan 

umum ibu. Bila ditemukan permasalahan maka harus segera melakukan tindakan 

sesuai dengan standar pelayanan pada penatalaksanaan masa nifas. 

e. Tahapan yang terjadi pada masa nifas adalah sebagai berikut : 

1) Periode immediate postpartum 

Masa segera setelah plasenta lahir sampai dengan 24 jam. Pada masa ini 

sering terdapat banyak masalah, misalnya perdarahan karena atonia uteri. Oleh 

karena itu, bidan dengan teratur harus melakukan pemeriksaan kontraksi uterus, 

pengeluaran lokia, tekanan darah dan suhu (TTV). 
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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 

makanan dan cairan, serta ibu dapat menyusui dengan baik. 

3) Periode late postpartum (1 minggu-5 minggu) 

Pada periode ini bidan tetap melakukan perawatan dan pemeriksaan sehari-

hari serta konseling KB. 

f. Tanda –Tanda bahaya pada masa nifas  

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

a) demam tinggi melebihi 38 ̊C 

b)  pendarahan vagina yang luar biasa atau tiba- tiba bertambah banyak (lebih dari 

perdarahan haid biasa atau mengganti pembalut 2 kali dalam setengah jam), 

disertai gumpalan darah  dan bau yang tidak sedap. 

c) nyeri perut hebat / rasa sakit bi bagian bawah abdomen atau punggung, serta 

nyeri ulu hati. 

d) sakit kepala parah / terus menerus dan padangan nanar / masalah penglihatan. 

e) bengkak pada wajah, jari- jari atau tangan, rasa sakit, merah, atau bengkak 

dibagian betis atau kaki. 

f) payudara bengkak, kemerahan, lunak disertai demam. 

g) puting payudara berdarah atau merekah, sehingga sulit untuk menyusui 

h) tubuh lemas dan terasa seperti ingin pingsan, merasa sangat letih atau nafas 

terengah- engah. 

i) kehilangan nafus makan dalam waktu lama. 

j) tidak bisa buang air besar selama tiga hari atau rasa sakit waktu buang air kecil. 
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k) merasa sangat sedih atau tidak mampu mengasuh bayinya atau diri sendiri. 

g. Kebutuhan dasar ibu masa nifas  

1) Gizi  

  Nutrisi dan cairan, pada seorang Ibu menyusui. Mengkonsumsi tambahan 

500 kalori tiap hari. 

a) Makan dengan diet berimbang untuk mendapatkan protein, mineral dan 

vitamin yang cukup. 

b) Minum sedikitnya 3 liter air setiap hari (anjurkan ibu untuk minum setiap kali 

menyusui) 

c) Pil zat besi harus diminum untuk menambah zat gizi setidaknya selama 40 hari 

pasca bersalin. 

d) Mengkomsumsi makanan tambahan 

  nutrisi 800 kalori/hari pada 6 bulan pertama, 6 bulan selanjutnya 500 

kalori/hari dan tahun kedua 400 kalori. Jadi jumlah kalori tersebut adalah 

tambahan dari kalori per harinya.  

e) Mengkomsumsi Vitamin A 200.000 IU 

  Pemberian Vitamin A dalam bentuk suplementasi dapat meningkatkan 

kualitas ASI, meningkatkan daya tahan tubuh dan meningkatkan kelangsungan 

hidup anak (Maryunani, 2009)  

2) Ambulasi  

Ambulasi dini adalah kebijaksanaan untuk selesai mungkin ibu turun dari 

tempat tidur dan membimbing untuk berjalan, ibu dapat melakukan ambulansi 

dini dari dua jam setelah melahirkan. Ambulasi dini memiliki pengaruh baik bagi 
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ibu nifas seperti merasa lebih sehat, lebih kuat, dan kandung kemih menjadi lebih 

baik. Gerakan yang dapat dilakukan dengan berjalan- jalan. 

3) Eliminasi 

  Dalam enam jam pertama ibu nifas sudah harus dapat buang air kecil, jika 

urin tertahan dalam kandung kemih maka dapat mengakibatkan kesulitan pada 

organ berkemih dan terjadi infeksi. Berikan dukungan mental pada ibu bahwa ibu 

mampu untuk berkemih dan menahan rasa sakit pada luka jalan lahir dan anjurkan 

ibu untuk makan tinggi serat dan banyak minum air putih. 

4) Personal hygiene 

 Untuk menjaga kebersihan diri ibu hal yang harus diperhatikan yaitu, 

selalu membersihkan daerah kelamin dengan bersih dan mencebok dengan cara 

yang benar, mengganti pembalut minimal dua kali dalam sehari, mencuci tangan 

dengan sabun dan air setiap kali selesai membersihkan kelamin. 

5) Istirahat  

  Istirahat yang cukup pada ibu selama masa nifas sangat di butuhkan untuk 

mencegah kelelahan yang berlebihan. Sarankan ibu untuk tidak melakukan 

aktivitas rumah tangga yang terlalu berat, serta anjurkan ibu untuk tidur siang atau 

beristirahat selagi bayi tidur 

6) Senam nifas  

Selama kehamilan dan persalinan ibu banyak mengalami perubahan 

fisik seperti dinding perut menjadi kendor, longgarnya liang senggama, dan otot 

dasar panggul. Untuk mengembalikan kepada keadaan normal dan menjaga 

kesehatan agar tetap prima, senam nifas sangat baik dilakukan pada ibu setelah 

melahirkan. Senam nifas adalah senam yang dilakukan sejak hari pertama 
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melahirkan setiap hari sampai hari yang kesepuluh, terdiri dari sederetan gerakan 

tubuh yang dilakukan untuk mempercepat pemulihan ibu. 

h. Standar pelayanan pada ibu nifas 

Kementerian Kesehatan. R.I (2010) menyebutkan pelayanan nifas yang diberikan 

sebanyak tiga kali yaitu : 

1) Kunjungan nifas pertama (KF I) 

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 enam bulan, pemberian kapsul vitamin A 200.000 IU 

sebanyak 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, pemantauan jumlah darah 

yang keluar, pemeriksaan cairan yang keluar dari vagina, pemeriksaan payudara 

dan anjurkan ASI ekslusif 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 yang diberikan sama dengan asuhan pada KF 2. 
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4. Bayi baru lahir 

a. Pengertian bayi baru lahir 

Bayi baru lahir adalah bayi yang lahir dengan presentasi belakang kepala 

melalui vagina tanpa memakai alat, pada usia kehamilan aterm yaitu 37 sampai 42 

minggu dengan berat badan 2500 – 4000 gram (Rukiyah, 2013) 

b. Adaptasi fisiologis BBL (bayi baru lahir) 

1) Sistem pernafasan 

Pada usia 8 bulan bronkiolus dan alveolus akan sepenuhnya berkembang 

walaupun janin memperlihatkan adanya bukti gerakan napas sepanjang trimester I 

dan III. Ketidakmatangan paru akan mengurangi peluang kelangsungan hidup 

bayi yang lahir sebelum usia kehamilan 24 minggu karena keterbatasan 

permukaan alveolus, ketidakmatangan sistem kapiler paru dan tidak cukup jumlah 

surfaktan. 

2) Sistem gastrointestinal  

Refleks gumoh dan refleks batuk sudah terbentuk baik saat lahir. 

Kemampuan bayi untuk menelan dan mencerna makanan selain susu masih 

terbatas. Hubungan antara esofagus dan lambung masih belum sempurna (gumoh) 

dan kapasitas lambung masih terbatas (30 cc). Dua sampai tiga hari pertama kolon 

berisi mekonium yang lunak berwarna hijau kecoklatan, yang berasal dari saluran 

usus dan tersusun atas mucus dan sel epidermis. Pada hari ketiga atau keempat 

mekonium menghilang 

3) Sistem ginjal  

Janin membuang toksin dan homeotasis cairan /elektrolit melalui 

plasenta setelah lahir ginjal berperan dalam homeostasis cairan/ elektrolit. Lebih 
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dari 90% bayi berkemih dalam usia 24 jam, dan memproduksi urine 1-3 ml/kg 

BB/jam. Pematangan ginjal berkembang sampai usia gestasi 36 minggu 

4) Sistem metabolisme dan pengaturan suhu 

Pada lingkungan yang dingin, pengaturan suhu tanpa mekanisme 

menggigil merupakan suhu utama seorang bayi yang kedinginan untuk 

mendapatkan panas tubuhnya. Pengaturan suhu tanpa menggigil ini merupakan 

hasil penggunaan lemak coklat untuk memproduksi panas. Timbunan lemak 

coklat terdapat diseluruh tubuh dan mampu meningkatkan suhu 100%.  

Mekanisme terjadinya hipotermia dimulai dari asupan makanan yang kurang 

lemak coklat yang belum berkembang (26 minggu). Kehilangan berat badan awal 

dapat terjadi 10 hari pertama sebesar 10% dari berat badan awal. Selanjutnya 

peningkatan berat badan 25 gram sehari selama bulan pertama yang berlipat dua 

kali pada lima bulan, dan berlipat tiga pada akhir tahun pertama. 

5) Bounding Attachment 

Bounding attachment adalah suatu ikatan kasih sayang yang kuat yang 

menyebabkan ibu memberi pengorbanan yang luar biasa yang dibutuhkan untuk 

merawat bayinya siang atau malam. Keuntungan bounding attachment yaitu bayi 

merasa dicintai, diperhatikan, mempercayai, menumbuhkan sikap sosial dan 

memberikan rasa aman, berani mengadakan eksplorasi. Bounding attachment 

dilakukan dengan cara memberikan sentuhan, kontak mata, suara, aroma  

(Ambarwati, 2008).  
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6) Inisiasi menyusu dini (IMD) 

Inisiasi menyusu dini adalah proses membiarkan bayi menyusui sendiri 

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

puting untuk segera menyusu. Jangka waktunya adalah segera setelah bayi lahir. 

Jaga kehangatan bayi dengan menutup kepala bayi menggunakan topi dan 

memberikan bayi selimut. Melakukan IMD dapat memberi kesempatan terjadinya 

kontak kulit, merangsang oksitosin dan prolactin yang memberikan keuntungan 

bagi ibu dan bayi. Keuntungan IMD bagi bayi adalah mendapatkan kolostrum 

secara segera sehingga bayi mendapatkan kekebalan pasif, selain itu membantu 

bayi melatih koordinasi kemampuan isap, telan, dan nafas. Kontak kulit yang 

terjadi selama IMD dapat menjadi mekanisme pencegahan kehilangan panas. 

c. Asuhan bayi baru lahir  

Asuhan yang diberikan pada bayi tersebut selama jam pertama setelah kelahiran 

yaitu: 

1) Perawatan tali pusat  

Perawatan tali pusat dilakukan dengan menjaga tali pusat tetap bersih dan 

kering. Tidak diperkenankan membukungkus tali pusat atau mengoleskan cairan/ 

bahan apapun ketali pusat. 

2) Perawatan mata 

Pemberian salep mata pada bayi diberikan pada jam pertama setelah 

persalinan. Obat mata eritromisin 0,5% atau tetrasiklin 1% dianjurkan untuk 

pencegahan infeksi. 
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3) Memberikan vitamin K 

Untuk mencegah terjadinya perdarahan karena defisiensi vitamin K pada 

bayi baru lahir, maka diberikan vitamin K 1mg atau Neo K pada bayi secara 

intramuscular pada paha kiri bayi. 

4) Pertahankan suhu tubuh bayi 

Hindari memandikan bayi hingga 6 jam dan hanya setelah itu jika tidak 

terdapat masalah medis dan jika suhunya 36,5 ̊C atau lebih, selain itu bungkus 

bayi dengan kain yang kering dan hangat 

5) Pemeriksaan fisik 

Pemeriksaan fisik yang dilakukan yaitu melihat aktivitas gerak, tonus, 

warna kulit, pernafasan bayi, denyut jantung bayi, suhu tubuh bayi. Pemeriksaan 

dilanjutkan head to toe, mulai dari kepala, mata, mulut, telinga, leher, abdomen, 

tali pusat, ekstremitas atas dan bawah, alat kelamin serta yang paling penting 

adalah memastikan apakah ada lubang anus atau tidak. 

6) Memberikan imunisasi HB0 

Pemberian imunisasi sangat penting bagi bayi untuk mencegah terjadinya 

penyakit hepatitis. Imunisasi ini diberikan 1-2 jam setelah bayi lahir dipaha kanan 

secara intramuscular setelah penyuntikan Vitamin K. 

5. Neonatus 

Neonatus merupakan masa dari bayi baru lahir hingga 28 hari, asuhan 

yang dapat yang dapat diberikan untuk bayi baru lahir sampai masa neonatus ada 

tiga yaitu : 
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a) Kunjungan neonatal ke-1 (KN 1) 

Dilakukan pada 6 jam sampai 48 jam setelah lahir, asuhan yang diberikan 

menjaga kehangatan tubuh bayi, memberikan ASI ekslusif, pencegahan infeksi, 

perawatan mata, perawatan tali pusat. 

b) Kunjungan neonatal ke-2 ( KN 2) 

Dilakukan 3-7 hari setelah lahir, asuhan yang diberikan menjaga 

kehangatan tubuh bayi, memberikan ASI eksklusif, memandikan bayi, 

pencegahan infeksi, perawatan mata, perawatan tali pusat dan imunisasi HB0. 

c) Kunjungan neonatal ke-3 (KN3) 

Dilakukan pada hari ke-8 sampai 28 hari setelah lahir. Asuhan yang 

diberikan memeriksa tanda bahaya dan gejala sakit, menjaga kehangatan tubuh 

bayi , memberi ASI eksklusif dan imunisasi. 

6. Bayi umur 29 hari hingga 42 hari 

Deteksi dini penyimpangan pertumbuhan pada bayi dilakukan untuk 

mengetahui keadaan status gizi bayi. Pertumbuhan berat badan bayi usia nol 

sampai tiga bulan mengalami penambahan sekitar 200 gram/ minggu. Panjang 

badan bayi akan bertambah 2,5 cm setiap bulannya. Lingkar kepala bayi akan 

bertambah sekitar 0,5 sampai satu sentimeter setiap bulannya (Kemenkes RI. 

2015). 

Perkembangan motorik halus pada bayi (0-3 bulan) yaitu dapat 

memegang suatu objek, mengikuti objek dari sisi ke sisi, mencoba memegang dan 

memasukkan benda ke mulut. Perkembangan motorik kasar yang dapat dicapai 

pada usia diawali dengan gerakan seimbang (menggerakan tangan dan kaki), 

mengangkat kepala tegak ketika tengkurap. Stimulasi yang dapat diberikan untuk 
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bayi 0- 3 bulan adalah sering memeluk dan menimang bayi dengan penuh kasih 

sayang, gantung benda berwarna cerah yang bergerak dan bisa dilihat bayi, tatap 

mata bayi dan ajak tersenyum, bicara dan bernyanyi serta pendengarkan musik 

atau suara kepada bayi. 

a. Asuhan bayi umur 29-42 hari 

1) Imunisasi 

Imunisasi adalah tindakan pemberian perlindungan (kekebalan) pada tubuh 

bayi dan anak dengan memasukan vaksin ke dalam tubuh, tubuh membuat zat anti 

untuk mencegah suatu penyakit tertentu. 

Pemberian imunisasi polio. 

2) Pemberian imunisasi BCG 

Imunisasi BCG diberikan sebagai pencegahan terjadi tuberkolusis (TBC). 

Imunisasi ini diberikan pada umur bayi 1 bulan 
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B. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir asuhan kebidanan yang diberikan kepada ibu selama 

masa kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir yaitu sebagai berikut : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan Kerangka Asuhan Kebidanan pada ibu hamil, bersalin 

dan bayi baru lahir dan neonatus 
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