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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Risiko Perdarahan pada Ibu Partus Spontan Kala III  

1. Kala III Persalinan 

Kala III adalah tahap ketiga persalinan yang berlangsung sejak bayi lahir 

sampai plasenta lahir. Kala III persalinan dimulai setelah lahirnya bayi dan berakhir 

dengan lahirnya plasenta dan selaput ketuban (Ilmiah, 2015). Pada kala III 

persalinan terjadi his pelepasan uri yang mengakibatkan tekanan pada fundus 

meningkat sedangkan terjadi pengecilan uterus sehingga perlekatan plasenta di 

dinding uterus sangat kecil dan selanjutnya plasenta terlepas dari dinding uterus. 

Apabila pada kala III persalinan kontraksi uterus tidak adekuat atau bahkan uterus 

gagal berkontraksi atau yang disebut dengan atonia uteri maka darah akan 

terkumpul di uterus terutama di tempat perlekatan plasenta yang selanjutnya 

berisiko terjadi perdarahan. Jika risiko tersebut tidak segera diatasi maka akan 

terjadi perdarahaan melebihi batas yang disebut dengan perdarahan pascapersalinan 

(Sukarni & ZH, 2013). 

2. Fisiologi Kala III Persalinan 

Menurut  Ilmiah (2015) penyebab terpisahnya plasenta dari dinding uterus 

adalah kontraksi uterus (spontan atau dengan stimulus) setelah kala dua selesai. 

Berat plasenta mempermudah terlepasnya selaput ketuban, yang terkelupas dan 

dikeluarkan. Tempat perlekatan plasenta menentukan kecepatan pemisahan dan 

metode ekspulsi plasenta.  
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Pada kala III, otot uterus (miometrium) berkontraksi mengikuti penyusutan 

volume rongga uterus setelah lahirnya bayi. Penyusutan ini menyebabkan 

berkurangnya ukuran tempat perlekatan plasenta. Karena tempat perlekatan 

menjadi semakin kecil, sedangkan ukuran plasenta tidak berubah maka plasenta 

akan terlipat, menebal dan kemudian lepas dari dinding uterus. Setelah terlepas, 

plasenta akan turun ke bagian bawah uterus atau ke dalam vagina. Setelah bayi 

lahir, uterus mengadakan kontaksi yang mengakibatkan penciutan permukaan 

kavum uteri yaitu tempat implantasi plasenta. Akibatnya, plasenta akan terlepas 

dari tempat implantasinya (Ilmiah, 2015). 

3. Tanda-tanda Pelepasan Plasenta 

Adapun tanda-tanda dimulainya Kala III persalinan yaitu sebagai berikut: 

a. Perubahan bentuk dan tinggi fundus 

Setelah bayi lahir dan sebelum miometrium mulai berkontraksi, uterus 

berbentuk bulat penuh dan tinggi fundus biasanya di bawah pusat. Setelah uterus 

berkontraksi dan plasenta terdorong ke bawah, uterus berbentuk segitiga atau 

seperti buah pear atau alpukat dan fundus berada di atas pusat. 

b. Tali pusat memanjang 

Tali pusat terlihat menjulur keluar melalui vagina. 

c. Semburan darah mendadak dan singkat 

Darah yang terkumpul di belakang plasenta akan membantu mendorong 

plasenta keluar dibantu oleh gaya gravitasi. Apabila kumpulan darah 

(retroplasental pooling) dalam ruang di antara dinding uterus dan permukaan dalam 

plasenta melebihi kapasitas tampungnya maka darah tersembur keluar dari tepi 
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plasenta yang terlepas. Tanda ini umumnya terlihat dalam waktu satu menit  setelah 

bayi lahir dan biasanya berlangsung dalam lima menit. 

4. Risiko Perdarahan Post Partum pada Kala III Persalinan 

Sebagaimana diketahui bahwa aliran darah uteroplasenta selama masa 

kehamilan adalah 500-800 ml/menit, sehingga ketika uterus tidak berkontraksi 

selama beberapa menit saja maka akan berisiko kehilangan darah dalam jumlah 

banyak (Sukarni & ZH, 2013). Perdarahan post partum tidak hanya terjadi pada Ibu 

yang mengalami predisposisi, tetapi pada setiap persalinan kemungkinan untuk 

terjadinya perdarahan post partum selalu ada. Cara terbaik untuk mencegah 

terjadinya perdarahan post partum adalah memimpin kala II dan kala III persalinan 

secara tepat (Walyani & Purwoastuti, 2015). Ibu harus diamati dengan cermat 

selama satu jam pertama pasca partum. Pengamatan yang paling penting termasuk 

jumlah kehilangan darah dan tinggi fundus uteri. Jika uterus tidak cukup 

berkontraksi, darah dapat berkumpul di dalam rongga uterus. Jika kehilangan darah 

tidak normal dan uterus berkontraksi sangat buruk, pijatan lembut uterus dapat 

membantu (Ilmiah, 2015). 

B. Konsep Asuhan Keperawatan pada Ibu Partus Spontan Kala III dengan 

Risiko Perdarahan 

1. Pengkajian Keperawatan 

Pengkajian merupakan tahap awal dari proses keperawatan. Pada tahap ini 

semua data dikumpulkan secara sistematis guna menentukan status kesehatan 

pasien saat ini. Pengkajian harus dilakukan secara komprehensif terkait dengan 

aspek biologis, psikologis, sosial, maupun spiritual pasien (Asmadi, 2008). 
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Menurut Ilmiah (2015), fokus pengkajian pada Kala III persalinan dengan 

masalah  keperawatan risiko perdarahan post partum adalah kontraksi atau his, 

tekanan darah, nadi dan suhu, sedangkan menurut Manurung (2011) pengkajian 

umum pada kala III persalinan adalah sebagai berikut: 

a. Waktu dimulainya persalinan kala III. 

b. Tanda-tanda pengeluaran plasenta (pengeluaran darah tiba-tiba, perubahan 

ukuran dan bentuk uterus, tali pusat memanjang saat diregangkan). 

c. Kondisi selaput amnion, kotiledon (lengkap atau tidak) serta bentuk plasenta. 

2. Diagnosa Keperawatan 

Diagnosa keperawatan adalah pernyataan yang dibuat oleh perawat 

professional yang memberikan gambaran tentang masalah atau status kesehatan 

pasien, baik aktual ataupun potensial yang ditetapkan berdasarkan analisis dan 

interpretasi data hasil pengkajian. Pernyataan diagnosa keperawatan harus jelas, 

singkat dan lugas terkait masalah kesehatan pasien berikut penyebabnya yang dapat 

diatasi melalui tindakan keperawatan (Asmadi, 2008). Adapun diagnosis yang 

dapat ditegakkan Kala III persalinan adalah risiko perdarahan. Risiko perdarahan 

merupakan suatu kondisi yang berisiko mengalami kehilangan darah baik internal 

maupun eksternal. Faktor risiko pada masalah keperawatan risiko perdarahan pada 

Kala III persalinan adalah komplikasi pasca partum seperti atonia uterus dan retensi 

plasenta (PPNI, 2016). Perdarahan post partum tidak hanya terjadi pada Ibu yang 

mengalami predisposisi, tetapi pada setiap persalinan kemungkinan untuk 

terjadinya perdarahan post partum selalu ada (Walyani & Purwoastuti, 2015).                                   
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3. Intervensi Keperawatan 

Perencanaan merupakan keputusan awal yang memberi arah bagi tujuan yang 

ingin dicapai, hal yang akan dilakukan, termasuk bagaimana, kapan dan siapa yang 

akan melakukan tindakan keperawatan. Karenanya, dalam menyusun rencana 

tindakan keperawatan untuk pasien, keluarga dan orang terdekat perlu dilibatkan 

secara maksimal (Asmadi, 2008).  

Tujuan dan kriteria hasil intervensi untuk masalah keperawatan risiko 

perdarahan menurut Moorhead, Johnson, Maas, & Swanson  (2013) adalah sebagai 

berikut:                                                                                                                       

a. Tujuan dan Kriteria hasil 

1) NOC: 

a) Status Maternal: Postpartum 

  Status maternal postpartum yaitu sejauh mana kesejahteraan maternal dalam 

batas normal dari plasenta sampai selesai involusi (Moorhead et al., 2013). 

2) Kriteria hasil 

a) Tanda-tanda vital (skala 5) 

b) Kontraksi (skala 5) 

c) Pendarahan di vagina (skala 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

b. Intervensi 

 Intervensi keperawatan untuk menangani masalah risiko perdarahan mengacu 

pada NIC menurut Bulechek, Butcher, Dochterman, & Wagner (2013). NIC yang 

direkomendasikan yaitu pengurangan perdarahan uterus postpartum dimana 
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intervensi-intervensi yang dapat diterapkan pada masalah ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Kaji riwayat obstetric dan catatan persalinan terkait dengan faktor risiko 

perdarahan postpartum (misalnya, riwayat perdarahan postpartum sebelumnya, 

persalinan yang lama, induksi, pre-eklamsia, kala dua lama, persalinan dengan 

bantuan, kelahiran kembar). 

2) Tingkatkan frekuensi pijatan fundus. 

3) Berikan oksitosin IV atau IM sesuai protokol. 

4) Monitor tanda-tanda vital maternal setiap 15 menit atau lebih sering jika 

diperlukan. 

5) Lakukan Peregangan Tali Pusat Terkendali (PTT). 

6) Lakukan Prosedur Inisiasi Menyusu Dini (IMD). 

4. Implementasi Keperawatan 

Implementasi adalah fase ketika perawat mengimplementasikan intervensi 

keperawatan. Berdasarkan terminilogi Nursing Outcome Clacifikation (NIC), 

implementasi terdiri dari melakukan dan mendokumentasikan tindakan yang 

merupakan tindakan keperawatan khusus yang diperlukan untuk melakukan 

intervensi (atau program keperawatan). Perawat melaksanakan atau 

mendelegasikan tindakan keperawatan untuk intervensi yang disusun dalam tahap 

perencanaan dan kemudian mengakhiri tahap implementasi dengan mencatat 

tindakan keperawatan dan respons pasien terhadap tindakan tersebut. Ketika 

mengimplementasikan intervensi keperawatan, perawat harus mengadaptasikan 

tindakan dengan pasien secara individual. Kepercayaan nilai, usia, status kesehatan 
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dan lingkungan pasien merupakan faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan 

tindakan keperawatan (Kozier, 2010). 

5. Evaluasi Keperawatan 

Evaluasi adalah tahap akhir dari proses keperawatan yang merupakan 

perbandingan yang sistematis dan terencana antara hasil akhir yang teramati dan 

tujuan atau kriteria hasil yang dibuat pada tahap perencanaan (Asmadi, 2008). 

Format yang dapat digunakan untuk evaluasi keperawatan menurut Dinarti et al., 

(2009)  yaitu format SOAP yang terdiri dari :  

a. Subjective, yaitu pernyataan atau keluhan dari pasien. Pada ibu partus spontan 

kala III dengan risiko perdarahan tidak dicantumkan data subyektif karena pada 

diagnosa keperawatan potensial (risiko) tidak memiliki data subyektif. 

b. Objective, yaitu data yang diobservasi oleh perawat atau keluarga. Pada ibu 

partus spontan kala III,  indikator evaluasi menurut Moorhead et al. (2013) 

yaitu :  

1) Tanda-tanda vital dalam batas normal. 

2) Perdarahan di vagina dalam batas normal (< 500 mL). 

3) Kontraksi baik. 

4) Plasenta lahir lengkap. 

c. Assesment, yaitu kesimpulan dari objektif dan subjektif (biasaya ditulis dala 

bentuk masalah keperawatan). Ketika menentukan apakah tujuan telah 

tercapai, perawat dapat menarik satu dari tiga kemungkinan simpulan: 
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1) Tujuan tercapai; yaitu, respons pasien sama dengan hasil yang diharapkan 

2) Tujuan tercapai sebagian;, yaitu hasil yang diharapkan hanya sebagian yang 

berhasil dicapai. 

3) Tujuan tidak tercapai 

d. Planning, yaitu rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan analis
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