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    MOTTO 

 

“ Rahasia keberhasilan adalah kerja keras  dan belajar dari    

kegagalan” 

Setelah kesulitan dan masalah selalu ada 

kemudahan dan jalan keluar. Jadi, menyerah adalah 

tanda bahwa kita tidak meyakini kekuasaan Allah. 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan 

sesuai dengan kesanggupannya.” (Q.S. Al-Baqarah: 

286). 
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Untuk kakakku tercinta Aswati, adikku-adikku yang aku sayangi Nadia, 

Defi, Jefri, Darni, Sefia, dan Ardian trimakasih atas pertanyaan kalian 

kapan ohta pulang, itu yang membuatku selalu bersemangat untuk segera 

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang ku anggap sangat sulit ini dan 

terimakasih atas do’a-do’a kalian, Uhibbukumfillah. 

Untuk Sahabatku yang cantik Resty Sri Haryanti (si mancung) terimakasih 

karena selalu ada untukku dalam suka maupun duka, terimakasih atas 

waktu tiga tahun ini, trimakasih atas suport dan motivasinya, dan 

trimakasih untuk semuanya yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu. 

Untuk teman-teman “HUMAIROH ROOM” Resty, umii Aisyah, Septia, Ita, 

Novi, Nisrina, Adah, darmin dan rita, trimakasih atas do’a dan dukungan 

kalian selama ini. 

Unuk teman-teman Almamaterku dan teman-teman seperjuanganku di 

kampuss, yang tidak bisa ku sebutkan satu-persatu. Mari kita lanjutkan 

perjuangan kita di luar sana  Be Professional  Midwife, mengabdi kepada 

masyarakat. Jaga nama baik almamater dan nama kampuss kita. 

For My Leppy ( laptop) yang selalu setia menemani setiap langkahku, U’r 

my best Friend’s in My life. 
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     INTISARI 

Latar belakang: Kasus kematian bayi di Kabupaten Bantul pada tahun 2014 

sejumlah 117 kasus, dan terjadi hampir di semua wilayah kecamatan di Kabupaten 

Bantul. Beberapa penyebab kematian bayi terbesar adalah Bayi Berat Lahir 

Rendah (BBLR) dan asfiksia, selanjutnya faktor kelainan bawaan dan penyebab 

lainnya. 

Tujuan: Dapat mendokumentasikan dan memberikan asuhan kebidanan secara 

berkelanjutan (Continuity of care) pada Ny. S dengan G2P1A0 

 

Metode Studi Kasus: Jenisnya adalah survei studi kasus dengan asuhan 

kebidanan berkelanjutan. Desain laporan kasus ini adalah Continuity of care 

dengan menggunakan 7 langkah varney dan pendokumentasian  SOAP. 

 

Hasil dan Pembahasan : setelah memberikan asuhan kebidanan, Ny. S di ketahui 

kunjungan Antenatal care telah sesuai dengan standar minimal, selanjutnya pada 

persalinan ibu melahirkan secara normal tampa ada penyulit dan komplikasi yang 

menyertai, pada masa nifas waktu kunjungan ibu sudah sesuai dengan teori dan 

Ny. S tidak mengalami tanda-tanda adanya infeksi atau komplikasi, kemudian 

pada kunjungan bayi baru lahir tidak terjadi kesenjangan antara teori dan praktek 

lapangan, Ny. S dalam Kondisi baik dan tidak ada infeksi yang mengarah pada 

komplikasi. 

 

Simpulan : setelah dilakukan asuhan secara berkelanjutan, kondisi Ny. S dan 

bayinya dalam keadaan sehat dan tampa adanya komplikasi walaupun persalinan 

Ny. S termasuk dalam persalinan Presipitatus. 

 

Kata Kunci :  Asuhan kebidanan kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir. 
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ABSTRACT 

Background: cases of infant mortality in bantul disstrict in 2014 a number of 117 

cases, and in nearly all of the districs in Bantul district. The causse of infant 

mortaliy is low birth weigh babies and asphyxia, kongenital abnormalities and 

subsequent factors other causes. 

 

Objective: Can be documented and givecontinuity   midwifery care (continuity of 

care) in Mrs. S with G2P1A0. 

 

Case Study Method: The type is a survey of case studies with continuous 

midwifery care. The design, of this case sreport is the Continuity of Care by using 

7 steps of Varney and SOAP documentation. 

 

Results and Discussion: after giving midwifery care in pregnancy of Mrs. S 

known that the Antenatal Care visit has coresponding with the minimum 

standards, the next on maternal childbirt normal delivery without complication 

and complication accompanying pliers,  At the time of the childbed, the visit time 

is already compatible with the theory and Mrs. A not experience the signs of 

infection and complicationss, the during a visit new born,  theree is not a gap 

between theory and practice in the field. The baby of Mrs. S is in a good condition 

an there is no sign of an infection that leads to complications. 

 

Conclusion: After doing the continuity of care, Mrs. S and her baby are in health 

condition and without complications childbirt of  Mrs. S included in labor 

precipitate. 

 

Keywords: Midwife care Pregnancy, childbirt, postpartum, baby newborn. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Berdasarkan Survey Demografi Dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 

tahun 2012 AKI (Angka Kematian Ibu) yang berkaitan dengan kehamilan, 

persalinan, dan nifas sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini 

masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara – negara tetangga di 

kawasan ASEAN. Tahun 2007, ketika AKI (Angka Kematian Ibu)di 

Indonesia mencapai 228 per 100.000 kelahiran  hidup, AKI di Singapura 

hanya 6 per 100.000 kelahiran hidup, serta Malaysia dan Vietnam sama – 

sama mencapai 160 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan pada tahun 2012 

AKB mencapai 32 per 1.000 kelahiran hidup, meskipun mengalami 

penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2007 yaitu sebesar 34 per 1.000 

kelahiran hidup namun point ini masih cukup jauh untuk mencapai target 

yang ditetapkan oleh MDGs yaitu sebesar 23 per 1.000 kelahiran hidup 

(DepKes RI, 2015). 

Meskipun di provinsi DIY mengalami penurunan AKI, namun untuk 

Kabupaten Bantul sendiri pada tahun  2014 mengalami kenaikan dibanding  

pada tahun 2013 yaitu 104,7/100.000 Kelahiran Hidup yaitu sejumlah 14 

kasus, sedangkan pada tahun 2013 sebesar 96,83/100.000 atau sebanyak 13 
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kasus. Target AKI tahun 2014 adalah 75/100.000 Kelahiran Hidup (Dinkes 

DIY, 2015).  

Penyebaran kasus kematian ibu di Kabupaten Bantul terjadi pada 

beberapa wilayah kecamatan, dengan jumlah kasus terbanyak dilaporkan 

terjadi di Puskesmas Sedayu II, Banguntapan I dan Jetis I (2 kasus). 

Kecenderungan Angka kematian bayi di Kabupaten Bantul pada beberapa 

tahun terakhir dapat mencapai target, meskipun data menunjukkan capaian 

yang bersifat fluktuatif. Capaian angka kematian bayi tahun 2014 sebesar 8,75 

per 1.000 Kelahiran Hidup, kondisi ini lebih baik jika dibandingkan pada 

tahun 2013 sebesar 9,38 per 1.000 Kelahiran Hidup. 

Hasil Audit Maternal Perinatal (AMP) melaporkan bahwa penyebab 

terbesar kematian ibu adalah perdarahan, pre eklampsia berat (PEB), infeksi, 

dan penyakit. Kematian ibu dengan perdarahan disebabkan oleh faktor status 

kesehatan ibu yaitu kekurangan energi kronik, anemia, dan keterlambatan 

dalam penanganan yaitu tenaga ahli yang berkompeten, ketersediaan darah, 

dan peralatan yang tidak lengkap. Kematian dengan eklampsia disebabkan 

oleh ketidak tahuan di tingkat keluarga tentang tanda bahaya pada ibu hamil, 

kurangnya pendampingan ibu hamil berisiko oleh tenaga kesehatan. Kematian 

dengan penyakit penyerta disebabkan oleh berbagai faktor yaitu perilaku 

masyarakat yang status kesehatannya tidak memungkinkan untuk hamil tapi 

tetap hamil, kesadaran konsultasi pra konsepsi (Dinkes DIY, 2015). 
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Kasus kematian bayi di Kabupaten Bantul pada tahun 2014 sejumlah 

117 kasus, dan terjadi hampir di semua wilayah kecamatan di Kabupaten 

Bantul. Beberapa penyebab kematian bayi terbesar adalah Bayi Berat Lahir 

Rendah (BBLR) dan asfiksia, selanjutnya faktor kelainan bawaan dan 

penyebab lainnya. Kematian bayi dengan penyebab asfiksia, faktor yang dapat 

mengakibatkan pada kasus ini karena faktor komplikasi pada ibu hamil, faktor 

ketrampilan dan sikap tenaga kesehatan penolong persalinan kurang baik. 

Kematian dengan kelainan bawaan disebabkan faktor perilaku ibu hamil dan 

status kesehatan WUS, sedangkan kematian bayi dengan sepsis disebabkan 

karena perilaku ibu yang tidak berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan 

tenaga kesehatan belum melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

pencegahan infeksi (Dinkes DIY, 2015). 

Dalam pelaksanaan program kesehatan sangat dibutuhkan program 

yang berfokus dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka 

Kematian Bayi (AKB) karena hal tersebut merupakan tolok ukur dalam 

menilai derajat kesehatan suatu bangsa. Tenaga kesehatan yang kompeten 

sebagai ujung tombak dalam melaksanakan program pemerintah tersebut, 

dengan peran yang sangat penting itulah maka bidan seharusnya 

meningkatkan kompetensinya dengan melakukan asuhan kebidanan secara 

komprehensif mulai dari hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir untuk 

mencapai indikator yang telah ditetapkan (Sulistyawati, 2012).  
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Dengan pemberian asuhan antenatal, persalinan dan nifas yang 

berkualitas merupakan faktor yang dapat menurunkan AKI. Kemiskinan dan 

pendidikan yang rendah sebagai penyebab utama gizi kurang atau gizi buruk 

sehingga deteksi dini harus dilakukan dan disertai dengan penatalaksanaan 

yang baik (Prawirohardjo, 2009).  

Ayat 12 berbunyi” ن ِطينٍ  “ ّمِ لاةٍ  نساانٍا ِمن ُسَلا لاْقناا اْْلِ  خا

لاقادٍْ  Artinya: Dan sungguh, Kami telah Menciptakan manusia dari saripati”وا

(berasal) dari tanah. Asal-muasal manusia adalah tanah. Karena kakek 

moyang pertama kali diciptakan dari tanah. Dari sudut pandang ilmu kimia, 

kita dapat membandingkan unsur-unsur kimia yang ada dalam tanah yang 

relatif sama dengan unsur kimia manusia. Dan tak bisa dipungkiri lagi, bahwa 

manusia berasal dari tanah dan kembali ketanah. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk memberikan 

asuhan kebidanan fisiologis secara komprehensif dan kontinyu dengan tujuan 

menurunkan AKI dan AKB di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul. Asuhan 

kebidanan komprehensif meliputi asuhan ibu hamil, asuhan ibu bersalin, 

asuhan ibu nifas dan bayi baru lahir berdasarkan prinsip Continuity of Care 

yang sesuai dengan judul laporan tugas akhir “Asuhan Kebidanan 

Komprehensif pada Ny. S G2P1A0AH1 umur 30 Tahun Di BPM Endang 

Purwaningsih, Kabupaten Bantul tahun 2016”. Penulis memilih di BPM 
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Endang Purwaningsih karena Bidan Endang Purwaningsih termasuk salah satu 

bidan delima yang ada di kabupaten bantul, dan di BPM Endang 

Purwaningsih banyak yang periksa kehamilan serta banyak pasien yang 

bersalin di BPM tersebut, penulis memilih Ny. S sebagai subyek penelitian 

karena sesuai dengan kriteria yang penulis inginkan yaitu usia kehamilan 

memasuki trimester III dan kehamilan dalam kondisi fisiologis sehingga dapat 

dipantau secara komprehensif, dari masa kehamilan, persalinan, nifas hingga 

bayi baru lahirnya. 

B. Rumusan masalah  

Bagaimana asuhan kebidanan pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru 

lahir di BPM Endang Purwaningsih ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Penulis mampu memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif 

pada Ny. S umur 30 tahun, G2P1A0 di BPM Endang Purwaningsih. 

2. Tujuan khusus 

 Setelah melakukan asuhan kebidanan pada ibu hamil, bersalin, 

nifas, dan bayi baru lahir (BBL) normal diharapkan individu dapat 

mengetahui dan melakukan: 

a.  Melakukan pengkajian melalui proses pengumpulan data kasus ibu 

hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir (BBL) untuk menilai keadaan 

klien secara menyeluruh. 
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b. Interpretasi data dasar untuk mengidentifikasikan diagnosa dan 

masalah pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir (BBL). 

c. Mengantisipasi diagnosa atau masalah potensial berdasarkan masalah 

dan diagnosa yang sudah diidentifikasi pada ibu hamil, bersalin, nifas 

dan bayi baru lahir (BBL) normal. 

d. Untuk menetapkan kebutuhan yang memerlukan penanganan segera 

khususnya pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir (BBL). 

e. Merencanakan asuhan secara menyeluruh terhadap masalah dan 

diagnosa asuhan kebidanan khususnya pada ibu hamil, bersalin, nifas 

dan bayi baru lahir (BBL) normal. 

f. Melaksanakan asuhan kebidanan yang sesuai dengan perencanaan 

pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir (BBL). 

g. Mengevaluasi hasil asuhan yang di beri. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Bagi institusi Stikes Madani Yogyakarta 

 Diharapkan hasil asuhan kebidanan ini dapat digunakan sebagai 

referensi bagi mahasiswa dalam meningkatkan proses pembelajaran dan 

data dasar untuk asuhan kebidanan komprehensif selanjutnya. 

2. Manfaat Bagi lahan praktik  

Diharapkan asuhan kebidanan ini dapat digunakan sebagai bahan 

masukan dan saran untuk meningkatkan pelayanan asuhan kebidanan 

secara berkualitas (continuity of care). 
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3. Manfaat Bagi Penulis 

 Diharapkan dapat mengaplikasikan teori yang diperoleh selama 

perkuliahan dalam rangka menambah wawasan khususnya asuhan 

kebidanan pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir secara 

berkelanjutan (continuity of care). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Dasar Medis 

1. Kehamilan 

a. Pengertian  

Kehamilan merupakan suatu proses yang merantai dan  

berkesinambungan terdiri dari ovulasi pelepasan sel telur, migrasi 

spermatozoa dan ovum, konsepsi dan pertumbuhan zigot, nidasi 

(implantasi) pada uterus, pembentukan plasenta, dan tumbuh kembang 

hasil konsepsi sampai aterm (Manuaba, 2010). 

Kehamilan adalah proses alamiah yang dialami oleh setiap wanita 

dalam siklus reproduksi. Kehamilan dimulai dari konsepsi dan berakhir 

dengan permulaan persalinan. Selama kehamilan ini terjadi perubahan-

perubahan, baik perut, fisik maupun fsikologi ibu (Varney, 2007). 

Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. 

Lamanya hamil normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) 

dihitung dari haid pertama haid terakhir. Kehamilan dibagi dalam 3 

triwulan pertama dimulai dari hasil konsepsi sampai 3 bulan, triwulan 

kedua dimulai dari bulan keempat sampai 6 bulan, triwulan ketiga dari 

bulan ketujuh sampai 9 bulan (Saifuddin, 2008). 
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b. Perubahan Anatomi dan Fisiologi Trimester III 

Perubahan anatomi dan fisiologi ibu hamil terjadi pada beberapa hal 

(Sulistyawati, 2012)  antara lain: 

1) Uterus dapat menampung sampai 20 liter atau lebih dan dapat 

menjadi 1100 gram selama kehamilan terjadi (Prawirohardjo, 2010). 

2) Setelah umur kehamilan 30 minggu maka penurunan curah jantung 

terjadi dikarenakan uterus yang membesar akan menekan vena kava 

inferior dan aorta bawah. 

3) Pada saat kehamilan trimester tiga di mana kepala bayi sudah turun, 

maka juga akan menekan vesika urinaria sehingga urine harus segera 

dikeluarkan maka ibu hamil akan sering mengeluh BAK. 

4) Rasa panas di dada dan sendawa akan sering dialami oleh ibu hamil, 

hal ini disebabkan oleh makan yang di makan akan lama berada 

dilambung. Konstipasi akan sering terjadi pada ibu hamil 

dikarenakan uterus yang semakin membesar akan menekan rektum 

dan usus bagian bawah. 

5) Striae gravidarum terjadi karena peregangan serabut elastis di bawah 

kulit yang mengikuti pembesaran uterus. 

6) Pada payudara, persiapan latasi semakin matang. Jika payudara 

diperas dapat keluar cairan berwarna kekuningan atau yang biasa 

disebut kolostrum. 
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c. Perubahan dan Adaptasi Psikologis pada Ibu Hamil Trimester III 

 Trimester tiga kehamilan akan membuat ibu hamil menjadi cemas 

dan merasa khawatir dalam mempersiapkan persalinannya, sehingga 

peran keluarga sangat penting dalam mendukung dan memotivasi ibu 

(Sulistyawati, 2012). 

d. Ketidaknyamanan Pada Ibu Hamil Trimester III 

1) Sering BAK yang dialami ibu hamil pada kehamilan lanjut 

dikarenakan kepala bayi yang sudah turun (Prawirohardjo, 2009). 

Posisi tidur dengan miring ke kiri ataupun dengan posisi kaki yang 

lebih ditinggikan untuk menghindari terjadinya diuresis, infeksi 

saluran kemih dan perbanyak minum saat siang hari (Sulistyawati, 

2012). 

2) Salah satu ketidaknyamanan pada ibu hamil adalah kontraksi 

Braxon hicks, yaitu kontraksi palsu sebelum persalinan. Selain ibu 

mengalami kenceng-kenceng, ibu juga merasa takut, khawatir, 

cemas akan menghadapi persalinan (Pantikawati, 2010). 

3) Keputihan 

 Terjadinya keputihan ini dapat disebabkan oleh kebersihan 

yang kurang pada daerah genitalia (Kusmiyati, 2009) menyatakan 

keputihan yang dialami ibu hamil dikarenakan hiperplasia mukosa 

vagina dan meningkatnya produksi lendir  akibat peningkatan 

hormon. Sehingga ibu hamil dianjurkan untuk tetap menjaga daerah 
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kewanitaannya agar selalu dalam keadaan kering terutama pada 

akhir kehamilan karena sering BAK dan mencuci vagina. 

 Dapat pula diatasi dengan menggunakan celana dalam yang 

berbahan katun serta meningkatkan daya tahan tubuh dengan tetap 

mengonsumsi sayuran dan buah (Sulistyawati, 2012).  

 Sakit punggung Ini hal yang biasa dialami pada ibu hamil 

terutama pada timester III. Cara mengatasinya dengan body 

mekanik yang benar, menggunakan ganjal bantal pada punggung 

saat tidur, serta menggunakan kasur yang keras (Sulistyawati, 

2012).  

e. Keluhan yang Sering Muncul pada Kehamilan TM III 

1) Punggung Pegal  

Mempertahankan keseimbangan tubuh dengan cara 

membuncitkan perut yang otomatis akan menarik otot punggung 

lebih kencang. Tarikan inilah yang membuat ibu hamil besar sering 

mengeluh pegal dan nyeri di tubuh bagian belakang, termasuk sekitar 

pinggang. Keluhan ini tentu saja membuat tidur si ibu jadi tidak 

nyaman, bahkan susah tidur dan acapkali terbangun. 
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2) Posisi Tidur  

 Posisi tidur yang nyaman agak sulit didapat ibu yang sedang 

hamil tua. Posisi tengkurap jelas mustahil dilakukan, sementara 

posisi terlentang akan membuat napasnya sesak. Satu-satunya posisi 

yang memungkinkan adalah miring. Namun bila posisi ini terus-

menerus dilakukan sangat mungkin akan membuat si ibu cepat 

bosan. Soal posisi ini juga umumnya dikeluhkan sebagai penyebab 

ibu hamil tua sulit tidur. 

3) Dihantui kecemasan  

 Menjelang persalinan, ibu hamil umumnya dihantui berbagai 

kecemasan, semisal takut persalinannya bermasalah, khawatir 

bayinya lahir cacat maupun cemas membayangkan rasa sakit saat 

bersalin. Aneka kecemasan inilah yang akhirnya membuat si ibu jadi 

sulit tidur. 

4) Sering buang air kecil   

 Keluhan yang juga sering muncul di trimester 3 adalah 

seringnya buang air kecil (BAK). Janin yang sudah sedemikian 

membesar menekan kandung kemih ibu. Akibatnya, kapasitas 

kandung kemih jadi terbatas sehingga ibu sebentar-sebentar ingin 

BAK. Dorongan untuk bolak-balik ke kamar mandi inilah yang mau 

tidak mau akan mengganggu kenyenyakan tidur si ibu. Untuk 

mengatasinya, disarankan agar 2-3 jam sebelum tidur tidak minum. 
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Selain itu, kosongkan kandung kemih sesaat sebelum berangkat 

tidur. Namun agar kebutuhan air pada ibu hamil tetap terpenuhi, 

sebaiknya minumlah lebih banyak di siang hari. 

5) Gangguan psikis 

 Kondisi psikis yang labil di trimester ini biasanya disebabkan 

oleh aneka ketidaknyamanan. Antara lain karena tubuh yang dulu 

langsing kini terus membesar. Diakui atau tidak, ketidaknyamanan 

ini jelas dapat menurunkan rasa percaya diri ibu. Apalagi di trimester 

akhir, ibu hamil tak lagi bisa leluasa bergerak. Kondisi psikis yang 

labil ini jika tidak segera dibenahi besar kemungkinan akan 

berpengaruh pada kenyenyakan tidur ibu hamil. 

f. Tanda Bahaya Kehamilan Trimester III 

1) Perdarahan Pervaginam  

 Perdarahan antepartum/perdarahan pada kehamilan lanjut 

adalah perdarahan pada trimester dalam kehamilan sampai bayi 

dilhirkan (Pantikawati, 2010).  

2) Sakit Kepala yang Hebat 

 Sakit kepala biasa terjadi selama kehamilan dan sering kali 

merupakan ketidaknyamanan yang normal dalam kehamilan. Sakit 

kepala ini bisa terjadi apabila ibu kurang istirahat, kecapean, atau 

menderitan tekanan darah tinggi.  Sakit kepala yang menunjukkan 

suatu masalah yang serius adalah sakit kepala hebat yang menetap 
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dan tidak hilang dengan beristirahat. Kadang-kadang dengan sakit 

kepala yang hebat tersebut ibu mungkin menemukan bahwa 

penglihatannya menjadi kabur atau berbayang.  

3) Pengelihatan Kabur 

 Karena pengaruh hormonal, ketajaman penglihatan ibu dapat 

berubah dalam kehamilan. Perubahan ringan adalah normal. Masalah 

visual yang mengindikasikan keadaan yang mengancam jiwa ibu 

adalah perubahan visual mendadak, misalnya pandangan kabur 

atau berbayang. Perubahan penglihatan ini mungkin disertai dengan 

sakit kepala yang hebat dan mugkin menandakan pre-

eklampsia(Pantikawati, 2010). 

4) Bengkak di Wajah dan Jari Tangan 

 Pada saat kehamilan, hampir seluruh ibu hamil mengalami 

bengkak yang normal pada kaki yang biasanya muncul pada sore 

haridan hilang setelah beristirahat denga meninggikan kaki. Bengkak 

bisa menunjukkan adanya masalah yang serius jika muncul pada 

muka dan tangan, tidak hilang setelah beristirahat dan disertai dengan 

keluhan fisik yang lain. Hal ini dapat bertanda anemia, gagal jantung 

atau pre-eklamsi. 

5) Gerakan Janin Tidak Terasa 

 Ibu mulai merasakan gerakan janinnya selama bulan ke 5 atau 

ke 6, beberapa ibu dapat merasakan gerakan janinnya lebih awal. 
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 Jika janin tidur gerakannya akan melemah. Janin harus bergerak 

paling sedikit 3 kali dalam periode 3 jam, gerakan janin akan lebih 

mudah terasa jika ibu berbaring atau beristirahat dan jika ibu makan 

dan minum dengan baik. Yang termasuk tanda bahaya adalah bila 

gerakan janin mulai berkurang bahkan tidak ada sama sekali. 

Assesmen yang mungkin adalah kematian janin dalam rahim. 

6) Nyeri Perut yang Hebat 

 Sebelumnya harus dibedakan nyeri yang dirasakan adalah 

bukan his seperti pada persalinan. Pada kehamilan lanjut, jika ibu 

merasakan nyeri yang hebat, tidak berhenti setelah beristirahat, 

disertai tanda-tanda syok yang membuat keadaan umum ibu makin 

lama makin memburuk dan disertai  perdarahan yang tidak sesuai 

dengan beratnya syok, maka kita harus waspada akan kemungkinan 

terjadinya solusio plasenta. 

 Nyeri perut yang hebat bisa berarti apendiksitis, kehamilan 

ektopik, aborsi, penyakit radang pelviks, persalinan preterm, gastritis, 

penyakit kantong empedu, iritasi uterus, infeksi saluran kemih atau 

infeksi lainnya (Asrinah, 2010). 

g. Penatalaksanaan 

 Pada kehamilan trimester III dilakukan pemeriksaan 

penunjang dengan pemeriksaan Hb harus diulang pada usia kehamilan 

28 minggu sampai 32 minggu dan terkadang 36 minggu. Dengan 



16 

 

temuan dari pemeriksaan Hb tersebut maka seorang bidan dapat 

memberikan penatalaksanaan diet cukup zat besi dan suplemen zat 

besi. Pemeriksaan USG dilakukan untuk mengetahui posisi janin dan 

plasenta (Prawirohardjo, 2013). 

Menurut Sulistyawati (2012) untuk trimester II dan III bidan 

berfokus pada informasi yang berkaitan dengan gejala preeklampsia. 

Asuhan kehamilan pada kunjungan ulang antara lain dengan 

menganalisa penemuan masalah yang menonjol pada ibu hamil, serta 

mengevaluasi data dasar yang dapat digunakan untuk menegakkan 

diagnosa sehingga seorang bidan akan mudah mengevaluasi 

keefektivan asuhan yang diberikan pada kunjungan ulang ini. Pada 

trimester III akan berfokus pada kesejahteraan janin dan letak janin. 

2. Persalinan  

a. Pengertian 

 Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan uri) 

yang telah cukup bulan atau dapat hidup diluar kandungan melalui jalan 

lahir atau melalui jalan lain, dengan bantuan atau tanpa bantuan 

(Manuaba, 2010). 

 Persalinan adalah peroses membuka dan menipisnya serviks, dan 

janin turun ke dalam jalan lahir (Sarwono, 2006). 
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b. Tanda-tanda Persalinan 

Menurut Lailiyana (2012) tanda-tanda persalinan : 

1) Lightening 

Menjelang minggu ke-36, pada primigravida terjadi 

penurunan fundusuteri karena kepala bayi sudah masuk pintu atas 

panggul yang disebabkan oleh: 

a) Kontraksi braxton hicks 

b) Ketegangan dinding perut 

c) Ketegangan ligamentum rotundum 

d) Gaya berat janin dengan kepala ke arah bawah 

2) His permulaan 

Pada saat hamil muda sering terjadi kontraksi Braxton Hicks. 

Kontraksi ini dapat dianggap sebagai keluhan, karena dirasakan 

sakit dan mengganggu. Kontraksi ini terjadi karena perubahan 

keseimbangan estrogen, progesteron, dan memberikan kesempatan 

rangsangan oksitosin. Seiring usia kehamilan, pengeluaran 

estrogen dan progesteron makin berkurang sehingga oksitosin 

dapat memicu kontraksi yang lebih sering, sebagai his palsu. 

3) His persalinan 

Sifat his persalinan meliputi: 

a) Pinggang terasa sakit yang menjalar ke depan. 
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b) Sifatnya teratur, interval makin pendek, dan kekuatan makin 

besar. 

c) Mempunyai pengaruh terhadap perubahan serviks. 

d) Makin beraktivitas, kekuatan makin bertambah. 

4) Pengeluaran lendir dan darah 

Terjadinya his persalinan mengakibatkan perubahan pada 

serviks yang menyebabkan pendataran dan pembukaan, 

pembukaan menyebabkan lendir yang terdapat pada kanalis 

servikalis lepas, dan terjadi perdarahan karena kapiler pembuluh 

darah pecah. 

5) Pengeluaran cairan ketuban 

Pada beberapa kasus terjadi ketuban pecah yang 

menimbulkan pengeluaran cairan. Sebagian besar ketuban baru 

pecah menjelang pembukaan lengkap. Dengan pecahnya ketuban 

diharapkan persalinan berlangsung dalam waktu 24 jam 

c.   Tahap-tahap Persalinan     

Menurut Rukiah (2009) persalinan dibagi dalam 4 kala, yaitu : 

1) Kala I  

Pada kala I persalinan dimulainya proses persalinan yang 

ditandai dengan adanya his teratur, adekuat, yang menyebabkan 

perubahan pada serviks hingga mencapai pembukaan lengkap. 

Proses ini terbagi dalam dua fase, yaitu fase laten dan fase aktif. 
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a) Fase Laten 

Berlangsung selama delapan jam. Pembukaan terjadi  

sangat lambat sampai mencapai ukuran diameter 3 cm. 

b) Fase Aktif : dibagi menjadi tiga lagi, yaitu : 

(1) Fase akselerasi 

Dalam waktu 2 (dua) jam pembukaan 3cm menjadi 4 

cm. 

(2) Fase dilatasi maksimal 

Dalam waktu 2 (dua) jam pembukaan berlangsung 

sangat cepat, dari 4 cm menjadi 9 cm. 

(3) Fase deselerasi 

Pembukaan menjadi lambat kembali, dalam waktu 2 

(dua) jam pembukaan dari 9 cm menjadi lengkap. 

Fase ini berlangsung selama 12 jam pada primigravida, dan 8 

(delapan)  jam pada multigravida. 

2) Kala II 

Dimulai dari pembukaan lengkap sampai lahir bayi. Proses ini 

biasanya berlangsung 2 (dua) jam pada primigravida dan 1 (satu) 

jam pada multigravida. Pada waktu his kepala janin mulai terlihat 

di vulva 5-6 cm.  
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Tanda dan gejala kala II yaitu adanya dorongan ingin 

meneran, tekanan pada anus, perineum menonjol, dan vulva 

membuka. 

3) Kala III 

Dimulai segera setelah bayi lahir sampai lahirnya plasenta, 

yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit. 

4) Kala IV 

Dimulai dari saat lahirnya plasenta sampai 2 (dua) jam 

pertama postpartum. 

c. Tanda – tanda peralinan: 

Manuaba (2010) menyatakan tanda-tanda persalinan adalah sebagai   

berikut: 

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

semakin pendek. 

Dapat terjadi pengeluaran pembawa tanda, yaitu: 

a) Pengeluaran lendir. 

b) Lendir bercampur darah. 

c) Dapat disertai ketuban pecah. 

Pada pemeriksaan dalam dapat dijumpai perubahan serviks 

seperti perlunakan serviks, perdarahan dan pembukaan serviks. 
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d. Adaptasi perubahan psikologi pada ibu bersalin 

1) Memperlihatkan ketakutan atau kecemasan, yang menyebabkan 

wanita mengartikan ucapan pemberi perawatan atau kejadian 

persalinan secara pesimistik atau negatif. 

2) Mengajukan banyak pertanyaan atau sangat waspada terhadap  

sekelilingnya. 

3) Memperlihatkan tingkah laku sangat membutuhkan. 

4) Memperlihatkan tingkah laku minder, malu atau tidak berharga. 

5) Memperlihatkan reaksi keras terhadap kontraksi ringan atau terhadap 

pemeriksaan. 

6) Menunjukkan ketegangan otot dalam derajat tinggi. 

7) Tampak menuntut, tidak mempercayai, marah atau menolak terhadap 

para staf. 

8) Menunjukkan kebutuhan yang kuat untuk mengontrol tindakan 

pemberi perawatan. 

9) Tampak ”lepas kontrol” dalam persalinan (dalam nyeri hebat, 

menggeliat kesakitan, panik, menjerit, tidak merespon saran atau 

pertanyaan yang membantu). 

10) Merasa diawasi, Merasa dilakukan tanpa hormat, Merasa diabaikan 

atau dianggap remeh. 

11) Respons ”melawan atau menghindar”, yang dipicu oleh adanya 

bahaya fisik, ketakutan, kecemasan dan bentuk distres lainnya. 
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e. Penatalaksanaan  

1) Asuhan Kebidanan Pada Kala I 

Manajemen kala I berpusat pada kemajuan persalinan, keadaan 

ibu dan keadaan janin. Kemajuan persalinan dapat dilihat dari 

pembukaan, penurunan kepala dan kontraksi.Keadaan ibu dapat 

ditinjau dari tekanan darah, nadi dan suhu. Sedangkan keadaan janin 

dapat dilihat dari DJJ. Semua asuhan yang diberikan harus 

didokumentasikan pada partograf sesuai dengan panduan pengisian 

partograf (Sumarah,dkk.2008). 

2) Asuhan Kebidanan Pada Kala II 

 Asuhan persalinan normal yang digunakan ialah tahun 

2007 dengan 60 langkah,  yaitu dengan memeriksa adanya tanda dan 

gejala kala II, setelah itu menyiapkan pertolongan persalinan dengan 

memastikan kelengkapan peralatan serta memakai APD. Pastikan 

pembukaan lengkap. Beritahu keluarga untuk membantu proses 

bimbingan meneran. Siapkan pertolongan kelahiran bayi. Jika kepala 

bayi telah nampak di vulva 5-6 cm maka tangan dengan kuat 

menahan perineum untuk menahan kepala bayi agar tidak defleksi. 

Jika kepala sudah keluar, tunggu kepala bayi melakukan putaran 

paksi luar. Setelah kepala bayi melakukan putaran paksi luar, maka 

lahirkan bahu depan selanjutnya bahu belakang. Setelah bahu telah 

lahir maka lakukan sangga susur. Lakukan penanganan bayi baru 
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lahir dengan penilaian selintas dan mengeringkan bayi. Setelah itu 

pastikan tidak ada janin kedua pada uterus. setelahnya lakukan IMD. 

Selimuti ibu dan bayi agar dalam keadaan hangat (Kemenkes RI, 

2015) 

3) Asuhan Kebidanan Pada Kala III 

Penatalaksanaan aktif kala III dilakukan dengan 

menyuntikan oksitosin  secara  IM di 1/3 paha atas bagian distal  

lateral 1 menit setelah  bayi lahir. Klem tali pusat  setelah 2  menit 

lahirnya bayi. Lakukan pemotongan dan pengikatan tali pusat. 

peregangan tali pusat terkendali dan mengeluarkan 

plasenta. Setelah plasenta lahir lakukan masase uterus di fundus 

dengan gerakan lembut searah jarum jam.  

4) Asuhan Kebidanan Pada Kala IV  

Pemantauan kontraksi dan perdarahan tetap dilanjutkan 

dengan mengajarkan ibu atau keluarga untuk melakukan masase 

uterus.  Melakukan pegawasan 2 jam postpartum pada pemantauan 

15 menit sekali di 1 jam pertama dengan mengukur tanda-tanda 

vital, kandung kemih, kontraksi, TFU dan estimasi perdarahan.  

Lakukan setiap 30 menit pada 1 jam setelahnya. Bayi juga tetap 

dipantau pernapasan dan suhu tubuh. 

f. 60 Langkah APN ( Kemenkes, 2015) 

1) Mengenali Gejala dan Tanda Kala II Persalinan 
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a) Mendengar dan Melihat Tanda Kala II 

(1) Ibu merasa ingin meneran bersamaan dengan terjadinya 

kontraksi. 

(2) Ibu merasakan adanya peningkatan tekanan darah rektum 

dan/vaginanya.  

(3) Terlihat perineum menonjol. 

(4) Terlihat vulva-vagina dan anus membuka. 

(5) Meningkatnya pengeluaran lendir bercampur darah per 

vaginam. 

Tanda pasti kala II di tentukan melalui periksa dalam yang 

hasilnya adalah: 

(a) Pembukaan serviks telah lengkap pada pemeriksaan 

dalam.  

(b) Terlihatnya bagian kepala bayi melalui introitus vagina. 

2) Menyiapkan Pertolongan Persalinan 

a) Pastikan kelengkapan peralatan, bahan dan obat-obatan 

esensial untuk menolong persalinan dan penatalaksanaan 

komplikasi segera pada ibu dan bayi baru lahir siap 

digunakan: 

(1) Klem, gunting, benang tali pusat, siap dalam wadahnya 

(tidak perlu, hanya disiapkan saja) 
*
penghisap lendir 

sekarang tidak dipakai lagi, dipakai hanya saat resisutaasi. 
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(2) Semua pakaian, haduk, selimut dan kain untuk bayi dalam 

kondisi bersih dan hangat. 

(3) Timbang, pita ukur, stetoskop bayi, dan termometer dalam 

kondisi baik dan bersih. 

(4) Patahkan ampul oksitosin 10 unit dan tempatkan spuit 

steril sekali pakai di dalam partus set /wadah DTT. 

(5) Untuk resisutasi: tempat datar, rata, bersih, kering dan 

hangat, 3 handuk atau kain bersih dan kering, alat 

penghisap lendir, lampu sort 60 watt dengan jarak 60 cm di 

atas tubuh bayi. 

(6) Persiapan bila terjadi kegawat daruratan pada ibu: cairan 

kristaloid, set infus, set darah. 

b) Kenakan baju penutup atau celemek plastik yang bersih, 

sepatu tertutup kedap air, tutup kepala, masker dan kaca mata. 

c) Lepas semua perhiasan pada lengan dan tangan lalu cuci 

kedua tangaan dengan sabun dan air mengalir kemudian 

keringkan dengan handuk pribadi atau tisu bersih dan kering. 

d) Pakai sarung tangan steril/DTT untuk pemerikaan dalam. 

e) Ambil spuit dengan satu tangan (one hand) yang sudah 

bersarug tangan, isi dengan oksitosin 10 unit dan letakkan 

kembali spuit tersebut di partus set/wadah DTT atau steril 

tampa mengontaminasi spuit. 
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3) Memasikan Pembukaan Lengkap dan Keadaan Janin Baik  

a) Bersihkan vulva dan perineum, dari depan ke belakang 

dengan kapas atau kasa yang di basahi air DTT. 

b) Lakukan pemeriksaan daam untuk memastikan apakah 

pembukaan serviks sudah lengkap. Lakukan amniotomi bila 

selaput ketuban belum pecah, dengan syarat: kepala sudah 

masuk ke dalam panggul (H III). Perhatikan cairan ketuban 

(jernih atau ada mekonium). 

c) Dokontaminasi sarung tangan dengan mencelupkan tangan 

yang masih memakai ssarung tangan ke dalam larutn klorin 

0,5% selam 10 menit. Cuci kedua tangan setelahnya. 

d) Periksa denyut jantung janin (DJJ) segera setelah kontraksi 

uterus mereda (relaksasi) untuk memastikan bahwa DJJ dalam 

batas normal (120-160x/menit). 

(1) Ambil tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal. 

(2) Dokumentasikan hasil-hasil periksa dalam, DJJ, semua 

temuan dan asuha yang diberikan kedalam partograf. 

 

4) Menyiapkan Ibu dan Keluarga Untuk Membangun Proses Meneran 

a) Memberitau ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin 

cukup baik, kemudian bantu ibu menemukan posisi yang 

nyaman dan sesuai dengan keinginannya. 
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b) Memnita keluarga membantu menyiapkan posisi meneran jika 

ada rasa ingin meneran atau kontraksi yang kuat, bantu ibu 

dalam posisi setengah duduk atau posisi lain yang diinginkan 

da pastikan ibu merasa nyaman. 

c) Laksanakan bimbingan meneran saat ibu merasa ingin 

meneran atau timbul kontraksi yang kuat: 

(1) Perbaiki cara meneran apabila caranya tidak sesuai. 

(2) Berikan cukup asupan cairan per-oral (minum). 

(3) Nilai DJJ setiap kontraksi uterus selesai. 

d) Anjurkan ibu berjongkok atau mengambil posisi yang nyaman 

jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam 60 

menit. 

e) Letakkan handuk  bersih (untuk mengeringkan bayi) di perut 

bawah ibu, jika kepala bayi telah membuka vulva dengan 

diameter 5-6 cm. 

f) Latakkan kain bersih yang di lipat 1/3 bagian bawah bokong 

ibu. 

g) Buka tutup partus set dan perhatikan kembali kelengkapan 

alat dan bahan. 

h) Pakai sarung tangan DTT atau steril pada kedua tangan. 

5) Pertolongan untuk Melahirkan Bayi 
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a) Setelah tampak kepala bayi dengan dia meter 5-6 cm, lindungi 

perineum dengan satu tangan yang di lapisi kain bersih dan 

kering, sementara tangan yang lain menahan kepala bayi 

untuk mempertahankan posisi defleksi dan membantu 

lahirnya kepala. Anjurkan ibu untuk meneran secara efektif 

atau bernapas cepat dan dangkal. 

b) Memeriksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat pada leher 

janin. 

c) Setelah kepala lahir, tunggu hingga kepala bayi melakukan 

putar paksi luar secara spontan. 

6) Membantu Lahirnya Bayi 

a) Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang kepala 

bayi secara biparietal, Anjurkan ibu untk meneran saat 

kontraksi. Dengan lembut gerakkan kepala kearah bawah 

distal hingga bahu depan muncul dibawah arkus pubis dan 

kemudian gerakkan kearah atas dan distal untuk melahirkan  

bahu belakang. 

 

7) Membantu Lahirnya Badan dan Tungkai 

a) Setelah bahu lahir, tangan kanan menyangga kepala, leher dan 

bahu janin bagian posterior dengan posisi ibu jari pada leher 

(bagian bawah kepala) dan ke empat jari pada bahu dan dada / 
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punggung  janin, sementara tangan kiri memegang lengan dan 

bahu janin bagian anterior saat badan dan lengan lahir. 

b) Setelah badan dan lengan lahir, tangan kiri menyusuri 

pinggang ke arah bokong dan tungkai bawah janin untuk 

memegang tungkai  bawah (selipkan jari telunjuk tangan kiri 

di antara kedua lutut janin). 

8) Asuhan Bayi Baru Lahir 

a) Setelah seluruh badan bayi lahir pegang bayi bertumpu pada 

lengan kanan sedemikian rupa sehingga bayi menghadap ke 

arah penolong. nilai bayi, kemudian letakkan bayi di atas 

perut ibu dengan posisi kepala lebih  rendah dari badan (bila 

tali pusat terlalu pendek,  letakkan bayi di tempat yang 

memungkinkan). 

b) Segera mengeringkan bayi, membungkus kepala dan badan 

bayi kecuali bagian tali pusat. 

c) Periksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada janin 

kedua dalam uterus. 

d) Beritahu ibu bahwa akan disuntik oksitosin agar uterus 

berkontraksi baik. 

e) Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 

unit (intramuscular) di 1/3 distal lateral paha (lakukan 

aspirasi sebelum menyuntikan oksitosin). 
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f) Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem 

kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Mendorong isi tali pusat ke 

arah distal (ibu) dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal 

dari klem pertama. 

g) Pemotongan dan pengikatan tali pusat. Dengan satu tangan.  

Pegang tali pusat yang telah dijepit (lindungi perut bayi), dan 

lakukan pengguntingan tali pusat diantara 2 klem tersebut. 

ikat talipusat dengan benang DTT/steril pada satu sisi 

kemudian melingkarkan kembali benang tersebut  dan 

mengikatnya dengan simpul kunci pada sisi lainnya, lepaskan 

klem dan masukkan dalam wadah yang telah disediakan. 

h) Letakkan bayi agar ada kontak kulit ibu ke kulit bayi letakkan 

bayi tengkurap di dada ibu. luruskn bahu bayi, usahakan 

kepala bayi berada di antara payudara ibu dengan posisi lebih 

rendah dari puting payudara ibu. 

(1) Menyelimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan 

memasang topi di kepala bayi. 

(2) Biarkan bayi melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu 

paling sedikit 1 jam. 

(3) Sebagian besar bayi akan berhasil melakukan IMD dalam 

waktu 30-60 menit. Menyusu untuk pertaama kali akan 
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berlangsung sekitar 10-15 menit, bayi cukup menyusu 

dari satu payudara. 

(4) Biarkan bayi berada di dada ibu selama 1 jam walupun 

bayi sudah berhasil menyusu. 

9)  Manajemen  Aktif Kala III 

a)  Langkah-langkah manajemen aktif kala III 

(1) Pemberian oksitosin segera. 

(2) Penegangan tali pusat terkendali (PTT). 

(3) Masase fundus uteri 

b) Mengenali tanda-tanda pelepasan plasenta 

(1) Perubahan bentuk dan fundus uteri. 

(2) Tali pusat memanjang. 

(3) Semburan darah mendadak dan singkat. 

10) Tatalaksana/Prosedur Standar Manajemen Kala III 

a) Pindahkan klem pada tali pusat  hingga berjarak 5-10 cm dari 

vulva. 

b) Letakkan satu tangan di atas kain yang ada di perut ibu, tepat 

di tepi atas simfisis dan tangan lain memegang klem untuk 

menegangkan tali pusat.  

c) Setelah uterus berkontraksi, menegangkan tali pusat dengan 

tangan kanan, sementara tangan kiri menekan uterus dengan 

hati-hati kearah doroskranial (untuk mencegah inversio uteri). 
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Jika plasenta tidak lahir setelah 30 – 40 detik, hentikan 

penegangan tali pusat dan menunggu hingga timbul kontraksi 

berikutnya dan mengulangi prosedur seperti diatas. ( jika 

uterus tidak segera berkontraksi, mita suami/keluarga/ibu 

untuk stimulasi puting susu ibu.) 

d) Bila ada penekanan bagian bawah diding depan uterus 

kebawah dinding depan uterus kearah dorsal ternyata diikuti 

pergeseran tali pusat kearah distal maka lanjutkan dorongan 

kearah kranial hingga plasenta dapat dilahirkan jika tali pusat 

memanjang, pindahkan klem 5-10 cm dari vulva, dan lahirkn 

plasenta.  

jika plasenta tidak lepas setelah 15 menit menegangkan tali 

pusat beri dosis ulang oksi 10 IU IM.  

(1) Lakukan kateterisasi (aseptik). 

(2) Minta keluarga menyiapkan rujukan. 

(3) Ulangi penegangan tali pusat 15 menit berikutnya. 

Jika plasenta tidak lahir dalam 30 menit setelah bayi lahir 

atau jika terjadi perdarahan lakukan plasenta manual. 

e) Saat plasenta terlihat di introitus vagina, lahirkan plasenta 

dengan kedua tangan. Pegang dan putar plasenta sesuai jarum 

jam hingga slaput ketuban terpilin, kemudian lahiran dan 

tempatkan plasenta pada wadah yang telah di sediakan. 
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(1) Jika slaput ketuban robek, pakai sarung tangan DTT atau 

steril untuk melakukan eksplorasi sisa slaput kemudian 

gunakan jari-jari tangan atau klem ovum DTT/steril 

untuk mengeluarkan bagian selaput yang tertinggal. 

f) Lakukan masase uterus dengan meletakkan telapak tangan di 

fundus dan lakukan masase dengan gerakan melingkar secara 

lembut ssehingga uterus berkontraksi (fundus teraba keras). 

(1) Lakukan tindakan yag di perukan (kompresi bimanal 

internal, kompresi aorta abdominlis, tampon kondom- 

kateter) jika uterus tidak berkontraksi dalam 15 detik 

setelah di masasse. 

(2) Menilai Perdarahan 

(a) Periksa kedua sisi plasenta baik yang menempel ke 

ibu maupun janin dan pastikan plasenta telah di 

lahirkan selapunya lengkap dan utuh. 

(b) Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan 

perieum. Lakukan  penjahitan bila terjadi laserasi 

yag luas dan menimbulkan perdarahan. 

(c) Kebiasaan yang lazim dilakukan namun tidak 

menolong atau bahkan dapat membahayakan. 
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(a) Mendorong uterus sebelum plasenta lahir dapat 

menyebab kan plasenta tidak lengkap dan 

mengakibatkan perdarahan post partum. 

(b) Mendorog fundus uteru ke bawah mengarah ke 

vagina: dapat mengakibatkan inversi uterus. 

(c) Kateterisasi: menambah risiko infeksi saluran 

kemih. 

(d) Tarikan tali pusat terlalu kuat: menyebabkan 

tali pusat putus. 

(e) Membiarkan plasenta tetap didalam uterus: 

menyebabkan bertambahnya pengeluaran darah 

karena uterus tidak sepenuhnya berkontraksi 

sampai plasenta lahir. 

(3) Tata Laksana/ Prosedur Standar Manajemen Kala IV 

(a) Pastikan uterus berkontaraksi dengan baik dan tidak 

terjadi perdarahan pervaginam. 

(b) Celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan 

kedalam larutan clorin 0,5%, bersihkan noda darah 

dan cairan tubuh, lepaskan secara terbalik dan rendam 

kedalam larutan clorin 0,5% selama 10 menit. Cuci 

tangan dengan sabun dan air bersih mengalir, kerigkan 
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dengan tissue atau handuk pribadi yang bersih dan 

kering. 

(c) Pastikan kandung kemih kosong. 

(d) Ajarkan ibu/keluarga cara melakukan masase uterus 

dan menilai kontraksi. 

(e) Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah. 

(f) Memeriksa nadi ibu dan pastikan keadaan umum baik 

(60-80x/menit). 

(g) Pantau keadaan bayi dan pastikan  bahwa bayi 

bernafas dengan baik (40-60x/menit). 

(a) Jika bayi sulit bernafas, merintih, atau ada retraksi 

dinding dada, resusitasi dan segera merujuk ke 

rumah sakit. 

(b) Jika bayi bernafas terlalu cepat atau sesak nafas, 

segera rujuk ke rumah sakit. 

(c) Jika kaki bayi teraba dingin, pastikan ruangan 

hangat. Lakukan kembali kontak kulit ibu-bayi 

dan hangatkan ibu-bayi dalam satu selimut. 

(h) Tepatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan 

clorin 0,5% untuk dekontaminasi (10 menit). Cuci dan 

bilas pralatan setelah didekontaminasi. 
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(i) Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat 

sampah yang sesuai. 

(j) Bersihkan badan ibu dari paparan darah dan cairan   

tubuh dengan menggunakan air DTT. Bersihkan sisa 

cairan ketuban, lendir dan darah di ranjang atau sekitar 

ibu berbaring. Bantu ibu memakai pakaian yang bersih 

dan kering. 

(k) Pastikan ibu merasa nyaman. Bantu ibu memberikan 

ASI. Anjurkan keluarga untuk memberi ibu minum 

dan makanan yang diinginkannya. 

(l) Dekontaminasi tempat bersalin dengan mengelap 

memakai larutan Clorin 0,5% dan DTT. 

(m) Celupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan clorin 

0,5%, balikan bagian dalam keluar dan rendam dalam 

larutan clorin 0,5% selama 10 menit. 

(n) Cuci kedua tangan dengan sabun dan air bersih 

mengalir kemudin keringkan dengan tissue atau 

handuk pribadi yang bersih dan kering. 

(o) Pakai sarung tangan bersih/DTT untuk melakukan 

pemeriksaan fisik bayi.  

(p) Dalam satu jam berikan salep/tetes mata profilaksis 

infeksi, vit K1 1mg secara Im di paha kiri bawah 
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lateral, pemeriksaan fisi bayi baru lahir pernafasan 

bayi (normal 40-60x/menit). Dan temperatur tubuh 

normal (36,5-37,5
o
C) setiap 15 menit. 

(q) Setelah satu jam pemebrian vitamin K1, berikan 

suntikan imunisasi Hepatitis B di paha kanan bawah 

lateral. Letakan bayi didalam jangkauan ibu agar 

sewaktu-waktu bisa diusui. 

(r) Lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan 

rendam didalam larutan clorin 0,5% selama 10 menit. 

(s) Cuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir 

kemudian keringkan dengan tissue atau handuk pribadi 

yang bersih dan kering. 

(t) Lengkapi partograf (halaman depan dan belakang), 

periksa tanda vital dan asuhan kala IV. 

Catatan: Pastikan ibu sudah buang air kecil setelah 

asuhan persalinan selesai. 

2. Nifas  

a. Pengertian 

 Masa nifas atau puerperium adalah masa setelah partus selesai 

sampai pulihnya kembali alat-alat kandungan seperti sebelum hamil. 

Lamanya masa nifas ini yaitu kira-kira 6-8 minggu (Abidin, 2011). 
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 Masa nifas adalah masa sesudah persalinan, masa perubahan, 

pemulihan, penyembuhan dan pengembalian alat-alat kandungan. Proses 

masa nifas berkisar antara 6 minggu atau 40 hari (Jenny Sr, 2006). 

b. Tanda-tanda Bahaya Masa Nifas 

 Jika ibu melihat hal-hal berikut ini atau memperhatikan bahwa ada 

sesuatu yang tidak beres atau melihat salah satu dari hal-hal berikut ini, 

maka ibu tersebut akan perlu menemui seorang bidan dengan segera:  

1) Perdarahan hebat atau peningkatan perdarahan secara tiba-tiba   

(melebihi haid biasa atau jika perdarahan tersebut membasahi lebih 

dari 2 pembalut saniter dalam wakrtu setengah jam). 

2) Pengeluaran cairan vaginal dengan bau busuk yang keras. 

3) Rasa nyeri diperut bagian bawah atau punggung. 

4) Sakit kepala yang terus menerus, nyeri epigastrik, atau masalah 

penglihatan. 

5) Pembengkakan pada wajah dan tangan. 

6) Demam, muntah, rasa sakit sewaktu buang air seni atau merasa tidak 

enak badan. 

7) Payudara yang memerah, panas dan atau sakit. 

8) Kehilangan selera makan untuk waktu yang berkepanjangan. 

9) Rasa sakit, warna merah, kelembutan, dan atau pembekakan pada 

kaki. 
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10) Merasa sangat sedih atau tidak mampu mengurus diri sendiri atau 

bayi. 

11) Merasa sangat letih atau bernapas terengah-engah. Infeksi masa nifas. 

c. Adaptasi perubahan anatomi dan fsikologi ibu nifas 

1) Sistem Reproduksi  

a) Involusi Uterus  

 Kembalinya uterus kepada keadaan sebelum hamil, baik 

dalam bentuk maupun posisi.Selainuterus, vagina, ligament uterus, 

dan otot dasar panggul juga kembali ke keadaan semula sebelum 

hamil. 

b) Lochea 

 Pengeluaran darah dan jaringan desidua yang nekrotik dari 

dalam uterus selama masa nifas jumlah dan warna lochea akan 

berkurang secara progresif. Macam – macam lochea : 

(1) lochea rubra (1 – 2 hari post partum). 

 Terdiri dari darah segar bercampur sisa ketuban, sel-sel 

desidua,sisa verniks koseosa, lanugo, dan mekonium. 

(2) lochea sanguinolenta (3-7 hari post partum) 

Terdiri dari darah bercampur lendir warna kecoklatan. 

(3) lochea serosa ( 7-14 hari post partum). 

Berwarna kekuningan. 

(4) lochea alba (hari ke 14 sampai selesai nifas). 
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 Merupakan cairan putih.Lochea yang berbau busuk dan 

terinfeksi disebut dengan locheapurulen. 

(a) Ovarium Dan Tuba Falopii 

 Setelah kelahiran plasenta, produksi estrogen dan 

progesterone menurun, sehingga menimbulkan mekanisme 

timbal – balik dari sirklus menstruasi. Pada saat inilah 

dimulai kembali proses ovulasi, sehingga wanita dapat 

hamil kembali. 

2) Sistem Pencernaan 

 Penurunan produksi progesterone, sehingga yang menyebabkan 

nyeri ulu hati dan konstipasi, terutama dalam beberapa hari pertama. 

Hal ini terjadi karena inaktivitas motilitas usus akibat kurangnya 

keseimbangan cairan selama persalinan dan adanya reflex hambatan 

defekasi karena adanya rasa nyeri pada perineum. 

3) Sistem Perkemihan 

 Diuresisi dapat terjadi setelah 2 – 3 hari postpartum. Terjadi 

karena saluran urinaria mengalami dilatasi. Kondisi ini akan kembali 

normal setelah 4 minggu post partum. 

4) Sistem Endoktrin 

 Saat plasenta terlepas dari dinding uterus, kadar HCG dan HPL 

secara berangsur turun dan normal kembali setelah 7 hari post partum. 

5) Sistem Kardiovaskuler 
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 Curah jantung meningkat selama persalinan dan berlangsung 

sampai kala tiga ketika volume darah uterus dikeluarkan. Penurunan 

terjadi pada beberapa hari pertama postpartum dan kembali normal 

pada akhir minggu ke-3 post partum (Bahiyatun, 2009). 

d. Adaptasi Perubahan Psikologi Pada Ibu Nifas 

 Setelah kecemasan yang dialami ibu selama persalinan, maka ibu 

akan merasa lebih lega pada masa nifas. Ada tiga fase tahap penyesuaian 

yang dialami oleh ibu nifas, yaitu : 

a) Fase Taking In 

 Ini merupakan fase yang terjadi pada hari ke1-2 setelah 

melahirkan. Ibu akan lebih mudah tersinggung dan pasif karena butuh 

istirahat. Pada fase ini peran keluarga sangat penting dalam membantu 

memenuhi kebutuhan ibu. 

 

b) Fase Taking Hold 

 Fase ini akan berlangsung 3-10 hari setelah persalinan. Ibu 

sudah mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhannya dilakukan 

secara mandiri. Ibu mulai tertarik kepada bayinya sehingga akan 

merawat bayinya dengan sebaik-baiknya. Ibu sudah mampu untuk 

menerima pendidikan kesehatan yang berguna bagi diri dan bayinya. 

c) Fase Letting Go 
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Ini akan berlangsung setelah hari ke-10 pasca melahirkan. Ibu 

sudah mulai mempunyai rasa tanggung jawab sehingga ibu akan 

melakukan perawatan bayinya sebagai bukti bahwa ia telah menjadi 

seorang ibu. Umumnya, depresi postpartum akan terjadi pada fase ini 

(Jannah, 2011). 

e. Penatalaksanaan  

1) Pemeriksaan umum: tekanan darah, nadi, keluhan, dan sebagainya. 

2) Keadaan umum : suhu badan, selera makan, dan lain – lain. 

3) Payudara : ASI, putting susu. 

4) Dinding perut, perineum, kandung kemih, rectum. 

5) Secret yang keluar: misalnya lochea, flour albus. 

6) Keadaan alat – alat kandungan. 

f. Waktu Kunjungan Nifas KF1-KF3 (Kemenkes RI 2015) 

Anjurkan ibu untuk melakukan kontrol/kunjungan masa nifas setidaknya 

3 kali. 

1) Kunjungan Nifas Pertama (KF1) 

Adalah kunjungan nifas pada masa 6 jam sampai dengan 3 hari 

setelah persalinan. 

Asuhannya : 

a) Memastikan involusi uterus berjalan normal, uterus berkontrasi, 

fundus di bawah umbilikus dan tidak ada tanda-tanda perdarahan 

abnormal. 
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b) Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi dan perdarahan 

abnormal. 

c) Memastikan ibu mendapat istirahat yang cukup. 

d) Memastikan ibu mendapat makanan yang bergizi. 

e) Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak memperlihatkan 

tanda-tanda penyulit.  

f) Memberikan konseling kepada ibu mengenai asuhan pada bayi, 

tali pusat, menjaga bayi tetap hangat dan merawat bayi sehari-

hari. 

2) Kunjungan Nifas Kedua (KF2) 

Adalah kunjungan nifas dalam kurun waktu hari ke-4 sampai hari ke-

28 setelah persalinan. 

Asuhannya : 

a)  Memastikan Involusi uterus berjalan normal, uterus berkontraksi,  

fundus dibawah umbilicus dan tidak ada tanda-tanda perdarahan 

abnormal. 

b) Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi dan perdarahan 

abnormal. 

c) Memastiakan ibu mendapatkan istirahat yang cukup. 

d) Memastikan ibu mendapat makanan yaaang bergizi. 

e) Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak memperlihatkan 

tanda-tanda penyulit. 
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f) Memberikan konseling kepada ibu mengenai asuhan pada bayi, tali 

pusat, menjaga bayi tetap hangat, dan merawat bayi sehari-hari. 

3) Kunjungan Nifas Ketiga (KF3) 

Adalah kunjungan nifas dalam kurun waktu hari ke-29 sampai dengan 

hari ke-42 setelah persalinan.                                                                                                                                                                          

Asuhannya : 

a) Menyanyakan pada ibu tentang penyulit-penyulit yang di alami 

b) Memberikan konseling untuk KB secara dini, imunisasi, senam 

nifas, dan tanda-tanda bahaya yang dialami oleh ibu dan bayi. 

c) Periksa Tanda-tanda Vital (keadaan umum, fisik : perdarahan 

pervaginam, lochea, kondisi Perineum, tanda infeksi, kontraksi 

uterus, tinggi fundus, dan temperatur secara rutin, tekanan darah, 

Nilai fungsi berkemih, fungsi cerna, penyembuhan luka, sakit 

kepala, rasa lelah, dan nyeri punggung). 

d) Tanyakan ibu mengenai suasana emosinya, bagai mana dukungan 

yang didapatkannya dari keluarga, pasangan, dan masyarakat 

untuk perwatan bayinya.  

4. Bayi Baru lahir 

a. Pengertian 

 Bayi baru lahir fisiologis adalah bayi yang lahir dari kehamilan 37-

42 minggu dan berat badan lahir normal 2500-4000 gram. (Depkes RI, 

2007). 
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 Bayi  baru lahir normal adalah mempunyai tanda cukup bulan, 38 

sampai 42 minggu dengan berat badan sekitar 2500 sampai 3000 gram dan 

panjang badan sekitar 50-55 cm, dengan vernix casseosa atau bersih dari 

rambut lanugo tumbuh dengan baik, testis sudah turun ke dalam skrotum, 

pusat penulangan berkembang, labia mayora menutupi labia minora ( 

Manuaba, 2008). 

b. Adaptasi Perubahan Anatomi dan Fisiologis Bayi Baru Lahir 

1)   Adaptasi Sistem Pernapasan 

Selama dalam uterus,  janin mendapatkan osigen dari 

pertukaran oksigen dari plasenta. Setelah bayi lahir, pertukaran 

oksigen harus melalui paru-paru. (Pusdiknakes, 2003) 

2) Perubahan pada  Sistem peredaran darah 

Saat paru-paru mengembang akan menarik darah dari arteri 

pulmonalis sehingga duktus arteriosus botali tertutup. Pada saat darah 

mengalir ke paru-paru, O2 dalam darah akan dihisap masuk ke alveoli 

sedangkan CO2 akan dikeluarkan melalui jalan pernapasan. Pada saat 

tali pusat diikat dan di potong,hubungan peredaran darah ibu dan bayi 

terputus (Syaifuddin,2009). 

3)  Adaptasi Sistem Pengaturan Suhu Tubuh 

Mekanisme kemungkinan hilangnya suhu tubuh dari bayi baru lahir 

kelingkungannya melalui 4 cara menurut (Muslihatun. 2010). Yaitu : 
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a) evavorasi yaitu kehilangan panas melalui proses penguapan atau 

perpindahan panas dengan cara mengubah cairan menjadi uap. 

Pencegahannya, setelah bayi lahir segera keringkan bayi secara 

seksama dan menyelimuti bayi dengan selimut atau kain bersih 

dan kering serta menutup bagian kepala bayi. 

b) Konduksi yaitu kehilangan panas dari tubuh bayi kebenda 

sekitarnya yang kontak langsung dengan tubuh bayi, misalnya 

menimbang bayi tampa mengalasi timbangan bayi dan 

meggunakan stetoskop untuk pemeriksaan bayi baru lahir. 

c) konveksi yaitu kehilangan panas tubuh terjadi pada saat bayi 

terpapar udara di sekitar yang lebih dingin, misalnya aliran udara 

dingin dari kipas angin, dan hembusan udara dingin melalui 

ventilasi. 

d) radiasi yaitu kehilangan panas yang terjadi bila bayi di tempatkan 

di dekat benda-beda yang mempunyai suhu yang lebih rendah dari 

suhu tubuh bayi, misalnya bayi terlalu dekat ke dinding tampa 

memakai penutup kepala atau topi. 

4)  Adaptasi Metabolisme Glukosa 

Setelah tali pusat diikat atau diklem, maka kadar glukosa akan 

dipertahankan oleh si bayi itu serta mengalami penurunan waktu yang 

cepat 1-2 jam. Guna mengalami atau memperbaiki kondisi tersebut, 

maka dilakukan dengan menggunakan air susu ibu (ASI) , penggunaan 
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candangan glikogen (glikogenesis), dan pembuatan glukosa dari 

sumber lain khususnya lemak 

 (glukoneonesis). Seorang bayi yang sehat akan menyimpan glukosa 

sebagai glikogen dalam hati. (Alimul, 2008). 

5)  Adaptasi Sistem Gastroitestinal 

Proses mengisap dan menelan sebelum lahir sudah dimulai. 

Repleks gumoh dan batuk sudah terbentuk ketika bayi lahir. 

Kemampuan menelan dan mencerna makanan masih terbatas, 

mengingat hubungan esophagus bahwa dan lambung masih belum 

sempurna yang dapat menyebabkan gumoh dapat kapasitasnya sangat 

terbatas kurang lebih 30 cc. (Alimul,2008). 

6) Adaptasi Sistem Kekebalan tubuh 

 Dalam perkembangannya, system kekebalan tubuh akan 

memberikan kekebalan alami dan kekebalan yang didapat. Kekebalan 

alami terdiri dari struktur pertahanan tubuh yang mencegah atau 

meminimalkan infeksi. 

7) Adaptasi Ginjal 

Sebagian besar bayi baru lahir berkemih 24 jam pertama 

setelah lahir dan 2-6 kali sehari pada 1-2 hari pertama lahir, setelah itu 

berkemih 5-20 kali dalam 24 jam. Urine dapat keruh karena lendir dan 

garam asam urat,noda kemerahan (debu batu bata) dapat diamati pada 

popok karena Kristal asam urat. 
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8)  Adaptasi Hati 

Selama kehidupan janin dan sampai tingkat tertentu setelah 

lahir, hati terus membantu pembentukan darah. Selama periode 

neonatus, hati memproduksi zat yang esensial untuk pembekuan darah. 

Penyimpanan zat besi ibu cukup memadai bagi bayi sampai lima bulan 

kehidupan ekstrauterin, pada saat bayi baru lahir menjadi rentan 

terhadap defisiensi zat besi. 

c. Rawat gabung 

 Rawat gabung adalah suatu cara perawatan dimana ibu dan bayi 

yang baru dilahirkan tidak dipisahkan, melainkan di tempatkan dalam 

sebuah ruangan kamar atau tempat bersama-sama selama 24 jam penuh 

dalam seharinya (Maryuni, 2009; Rukiyah, 2010) 

d. Penatalaksanaan  

Penanganan bayi baru lahir menurut Saifuddin (2008) adalah: 

a) Membersihkan jalan napas. 

b) Memotong dan merawat tali pusat. 

c) Mempertahankan suhu tubuh bayi. 

d) Memberi vitamin K pada semua bayi baru lahir normal dan cukup 

bulan peroral 1 mg/ hari selama 3 hari atau 0,5-1 mg/IM untuk 

mencegah terjadinya perdarahan. 
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e) Memberi obat tetes/salep mata erotromicin 0,5% atau tetrasiklin 1% 

pada bayi setelah lahir untuk mencegah penyakit mata karena 

klamidia (penyakit menular seksual). 

e. Asuhan Segera Bayi Baru Lahir 

a) Membersihkan jalan nafas dengan menghisap hidung (dilakukan 

segera setelah kepala muncul atau seluruh tubuh bayi keluar). 

b) Menjepit dan memotong tali pusat. 

c) Menilai APGAR pada bayi. Tes APGAR adalah serangkain 

pemeriksaan untuk menilai kemampuan bayi baru lahir beradaptasi 

terhadap kehidupan di luar rahim (Wiknjosastro, 2008). 

d) Pemberian tetes mata /salep mata untuk pencegahan infeksi 

(Saifuddin, 2009). 

e) Menghitung jumlah jari tangan, kaki dan mengamati apakah bagian-

bagian tubuh tampak normal (Farrer, 2010) 

f) Pemberian suntikan vit K untuk meningkatkan kemampuan 

pembekuan darah. (Saifuddin, 2009) 

g) Menimbang bayi (berat bayi normal 2500-4000 gr)  

h) Mengukur panjang badan (panjang badan normal 48-52cm). 

i) Mengukur lingkar kepala (lingkar kepala rata-rata 35 cm). 

j)  Menilai reflek bayi baru lahir. 

Aspek yang dinilai antara lain menurut (Farrer, 2001) 
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(1)  Refleks Morro 

 Rangsangan mendadak yang menyebabkan lengan ke atas 

dan ke bawah, seakan memeluk seseorang. 

(2) Reflek tonicneck 

 Anak aakan mengangkat leher dan menoleh kekanan/kiri 

jika diletakkan pada posisi tengkurap. dihisap. 

(3) Refleks Swallowing 

 Muncul ketika mulut bayi baru lahir disentuh. Sebagai 

repon bayi akan menoleh dan membuka mulut untuk mengh isap 

obyek. 

(4) Refleks rooting 

 Sentuhan pipi atau bibir yang menyebabkan kepala 

menoleh ke arah sentuhan.  

(5) Reflek sucking 

 Timbul bersama-sama dengan rangsangan pipi untuk 

menghisap puting susu dan menelan ASI. 

(6) Refleks Grasping 

 Bila jari diletakkan pada telapak tangan anak maka 

telapak tangan anak  akan menutup. 

(7) Reflek Babinsky 

 Bila ada rangsangan dari telapak kaki, ibu jari kaki 

akan bergerak keatas dan jari-jari lainnya akan membuka. 
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f. Kunjungan Neonatal 

Menurut Kemenkes RI (2010) kunjungan neonatus dibagi menjadi tiga 

a) Kunjungan Neonatal ke satu (KN 1) 

 Adalah kunjungan neonatal dari 6 jam sampai 48 jam setelah 

bayi lahir. 

b) Kunjungan Neonatal yang Kedua (KN2) 

 Dilakukan dalam kurun waktu hari ke-3 sampai hari ke-7 

setelah bayi lahir. 

c) Kunjungan Neonatal ke Tiga (KN3) 

Dilakukan dalam kurun waktu hari ke-8 sampai dengan hari 

ke-28 setelah bayi lahir. 

B. Konsep Dasar Manajemen Kebidanan 

1. Pengertian 

 Manajemen kebidanan adalah pendekatan yang dilakukan oleh bidan 

dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis, mulai dari 

pengkajian, analisis data, diagnosa kebidanan, perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi (Anggraini, 2010). 

2. Proses manejemen kebidanan terdiri dari 7 langkah yang berurutan 7 lagkah 

tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Langkah I : Pengumpulan Data Dasar  
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 Pengkajian adalah langkah pertama yang dipakai dalam menerapkan 

asuhan kebidanan pada pasien dan merupakan suatu proses sistematis 

dalam pengumpulan data-data. 

b. Langkah II : Interpretasi Data 

 Pada langkah ini dilakukan identifikasi terhadap diagnosa atau 

masalah berdasarkan interpretasi atas data-data yang telah dikumpulkan. 

Data dasar yang sudah dikumpulkan diintpretasikan sehingga dapat 

dirumuskan diagnosa dan masalah spesifik. (Varney, 2007). 

c. Langkah III : Diagnosa potensi 

 Setelah didapatkan masalah atau diagnosa, maka masalah tersebut 

dirumuskan mencakup masalah potensial yang berkaitan dengan diagnosa 

kebidanan adalah merupakan masalah yang mungkin timbul apabila tidak 

segera ditanggulangi maka dapat mempegaruhi keselamatan hidup 

pasien/klien. Oleh sebab itu masalah potensial haruslah segera diatasi, 

dicegah dan diawasi serta segera dipersiapkan untuk mengatasinya. 

d. Langkah IV : Antisipasi penanganan segera 

 Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter 

dan perlu untuk dikonsultasikan/ditangani bersama dengan anggota tim 

kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien. 

e. Langkah V    : Perencanaan  
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 Merencanakan asuhan menyeluruh yang di dukung dengan 

pejelasan yang rasional sebagai dasar untuk mengambil keputusan sesuai 

langkah sebelumnya. 

f. Langkah VI : Pelaksanaan 

Melaksanakan asuhan secara efisien dan aman 

g. Langkah VII : Evaluasi  

 Melakukan evaluasi dari asuhan yang diberi dengan mengulang 

kembali penatalaksanaan asuhan yang sudah di berikan. 

3. Dokumentasi SOAP 

S: Subektif 

Apa yang dikatakan oleh klien atau orang tuanya. 

 O: Obyektif 

Apa yang dilihat dan dirasakan oleh bidan. 

 A: Analisa 

Kesimpulan apa yang dibuat dari data-data subyektif, obyektif dari data 

tersebut. 

P: Penatalaksanaan                                                                                                     

Apa yang harus dilakukan berdasarkan hasil pengevaluasian 

(pusdiknakes, 2003) 

C. Dasar Hukum kebidanan  

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1464/MENKES/PER/X/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan. 
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BAB III : Tentang Penyelenggaraan Praktik : 

a. Pasal 9 

1) Pelayanan kesehatan ibu 

2) Pelayanan kesehatan anak, dan 

3) Pelayananan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. 

b. Pasal 10 

1) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 9 

huruf. 

 a) diberikan pada masa prahamil, kehamilan, masa persalinan, masa   

nifas, masa menyusui dan masa antara dua kehamilan. 

2) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a) Pelayanan konseling pada masa prahamil, 

b) Pelayanan antenatal pada kehamilan normal, 

c) Pelayanan persalinan normal, 

d) Pelayanan ibu nifas normal, 

e) Pelayanan ibu menyusui, dan 

f) Pelayanan konseling pada masa antara dua kehamilan. 

3) Bidan dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) berwenang untuk : 

a) Episiotomi 

b) Penjahitan luka jalan lahir tingkat 1 dan 2 

c) Penanganan kegawatdaruratan dilanjutkan dengan perujukan 
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d) Pemberian tablet Fe pada ibu hamil 

e) Pemberian vitamin A dosis pada ibu nifas 

f) Fasilitasi atau bimbingan inisiasi menyusu dini dan promosi air susu 

ibu eksklusif 

g) Pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala tiga dan 

postpartum 

h) Penyuluhan dan konseling 

i) Bimbingan pada kelompok ibu hamil 

j) Pemberian surat keterangan kematian 

k) Pemberian surat keterangan cuti bersalin 

c. Pasal 11 

1) Pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b 

diberikan pada bayi baru lahir, bayi, anak balita, dan anak pra sekolah. 

2) Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan anak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk: 

3) Melakukan asuhan bayi baru lahir normal termasuk resusitasi, 

pencegahan hipotermi, inisiasi menyusu dini, injeksi Vitamin K, 

perawatan bayi baru lahir pada masa neonatal (0-28 hari), dan perawatan 

tali pusat 

a) Penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera merujuk. 

b) Penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan perujukan. 

c) Pemberian imunisasi rutin sesuai program pemerintah. 
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d) Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita dan anak pra sekolah. 

e) Pemberian konseling dan penyuluhan. 

f) Pemberian surat keterangan kelahiran. 

g) Pemberian surat keterangan kematian. 

4) Standar Pelayanan Kebidanan  

e) Standar 3 : Identifikasi Ibu Hamil 

(1) Tujuannya adalah Mengenali dan memotivasi ibu hamil untuk 

memeriksakan kehamilannya 

(2) Pernyataan Standarnya untuk  Melakukan kunjungan rumah dan 

berinteraksi dengan masyarakat secara berkala untuk memberikan 

penyuluhan dan motivasi ibu, suami dan anggota keluarganya agar 

mendorong ibu untuk memeriksakan kehamilannya sejak dini dan 

secara teratur. 

f) Standar  4 : Pemeriksaan dan Pemantauan Antenatal 

(1) Tujuannya adalah Memberikan pelayanan dan pemantauan antenatal 

berkualitas. 

(2) Pernyataan standar Hendaknya paling sedikit 4 kali pelayanan 

antenatal. Pemeriksaan meliputi anamnesis dan pemantauan ibu dan 

janin dengan seksama untuk menilai apakah perkembangan 

berlangsung normal. 
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g) Standar  5 : Palpasi Dan Abdominal  

(1) Tujuannya adalah untuk Memperkirakan usia kehamilan, 

pemantauan pertumbuhan janin, penentuan letak, posisi dan bagian 

bawah janin 

(2) Pernyataan standar adalah untuk Melakukan pemeriksaan abdomen 

dengan seksama dan melakukan palpasi untuk memperkirakan usia 

kehamilan, dan bila usia kehamilan, dan bila usia kehamilan 

bertambah, memeriksa posisi, bagian yang terendah dan masuknya 

kepala janin kedalam rongga panggul, untuk mencari kelainan serta 

melakukan rujukan tepat waktu. 

h) Standar  8 : Persiapan Persalinan 

(1) Tujuan Untuk memastikan bahwa persalinan direncanakan dalam      

lingkungan yang aman dan memadai. 

(2) Pernyataan standar untuk Memberikan saran yang tepat kepada ibu 

hamil, suami atau keluarganya pada trimester III, memastikan 

bahwa persiapan persalinan bersih dan aman dan suasana 

menyenangkan direncanakan dengan baik, disamping transportasi 

dan biaya untuk merujuk, bila terjadi gawat darurat. 

i) Standar  9 : Asuhan Persalinan Kala I  

(1) Tujuannya adalah Untuk memberikan asuhan perawatan yang   

memadai dalam mendukung pertolongan persalinan yang aman. 
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(2) Pernyataan standar yaitu Menilai secara tepat bahwa persalinan 

sudah mulai, kemudian memberikan asuhan dan pemantauan yang 

memadai, dengan memperhatikan kebutuhan ibu, selama proses 

persalinan. 

j) Standar 10 : Persalinan Kala II Yang  Aman  

(1) Tujuannya adalah Memastikan persalinan yang aman untuk ibu dan 

bayi. 

(2) Pernyataan standar yaitu Melakukan pertolongan persalinan bayi 

dan plasenta yang bersih dan aman, dengan sikap sopan dan 

penghargaan terhadap klien serta memperhatikan tradisi setempat. 

k) Standar 11 : Penatalaksanaan Aktif  Persalinan Kala III 

(1) Tujuannya adalah Membantu pengeluaran plasenta dan selaputnya 

secara lengkap tanpa menyebabkan perdarahan. 

(2) Pernyataan standar : Melakukan penegangan tali pusat dengan 

benar untuk membantu pengeluaran plasenta dan selaput ketuban 

secara lengkap. 

l) Standar 13 : Perawatan bayi  Baru Lahir 

(1) Tujuannya adalah Menilai kondisi bayi baru lahir dan membantu 

terlaksananya pernapasan spontan serta mencegah hipotermia. 

(2) Pernyataan standar yaitu utuk Memeriksa dan menilai bayi baru 

lahir untuk memastikan pernafasan spontan, mencegah asfiksia, 

menemukan kelainan, dan melakukan tindakan atau merujuk sesuai 
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kebutuhan dan mencegah atau menangani hipotermi dan mencegah 

hipoglikemia dan infeksi. 

m)  Standar 14 : Penanganan Pada Dua Jam Pertama Setelah Persalinan 

(1) Tujuannya adalah untuk Memulihkan kesehatan ibu dan bayi pada 

masa nifas serta memulai pemberian ASI dalam dua jam pertama 

sesudah persalinan. 

(2) Pernyataan standar yaitu untuk Melakukan pemantuan ibu dan bayi 

terhadap terjadinya komplikasi paling sedikit dalam 2 jam setelah 

persalinan, serta melakukan tindakan yang diperlukan. 

n) Standar 15 : Pelayanan Bagi Ibu Dan Bayi Pada Masa Nifas 

(1) Tujuannya adalah untuk Memberikan pelayanan kepada ibu dan 

bayi sampai 42 hari setelah persalinan dan memberikan penyluhan 

ASI ekslusif. 

(2) Pernyataan standar yaitu untuk Pelayanan selama masa nifas di 

puskesmas dan rumah sakit atau melakukan kunjungan rumah pada 

hari ke tiga, minggu ke dua dan minggu ke enam setelah persalinan, 

untuk membantu proses penatalaksanaan tali pusat yang benar, 

penemuan dini, penatalaksanaan atau rujukan komplikasi yang 

mungkin terjadi pada masa nifas, serta memberikan penjelasan 

tentang kesehatan secara umum, kebersihan perorangan, makanan 

bergizi, asuhan bayi baru lahir, pemberian ASI, imunisasi dan KB. 

( Nurmawati, 2010). 
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5) Kompetensi Bidan Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 369/MENKES/SK/III/2007 

a) Kompetensi ke 1 yaitu bidan mempunyai persyaratan pengetahuan dan 

keterampilan dari ilmu – ilmu social, kesehatan masyarakat dan etik yang 

membentuk dasar dari asuhan yang bermutu tinggi sesuai dengan budaya, 

untuk wanita, bayi baru lahir dan keluarganya. 

b) Kompetensi ke 2 yaitu bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, 

pendidikan kesehatan yang tanggap terhadap budaya dan pelayanan 

menyeluruh dimasyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kehidupan 

keluarga yang sehat, perencanaan kehamilan dan kesiapan menjadi orang 

tua. 

c) Kompetensi ke 3 yaitu bidan mampu memberikan antenatal bermutu 

tinggi untuk mengoptimalkan kesehatan selama kehamilan yang meliputi: 

deteksi dini, pengobatan atau rujukan dari komplikasi tertentu. 

d) Kompetensi ke 4 yaitu bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, 

tanggap terhadap kebudayaan setempat selama persalinan, memimpin 

selama persalinan yang bersih dan aman, menangani situasi 

kegawatdaruratan tertentu untuk mengoptimalkan kesehatan wanita dan 

bayi yang baru lahir. 

e) Kompetensi ke 5 yaitu bidan memberikan asuhan pada ibu nifas dan 

menyusui yang bermutu tinggi dan tanggap terhadap budaya setempat. 
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f) Kompetensi ke 6 yaitu bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, 

komperhensif pada bayi baru lahir sehat sampai dengan 1 bulan. 

g) Kompetensi ke 7 yaitu bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, 

komperhensif pada bayi dan balita sehat (1 bulan – 5 tahun) 

h) Kompetensi ke 8 yaitu bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi 

dan komperhensif pada keluarga, kelompok dan masyarakat sesuai 

dengan budaya setempat. 

i) Kompetensi ke 9 yaitu melaksanakan asuhan kebidanan pada wanita/ibu 

dengan gangguan sistem reproduksi. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah studi kasus (Deskriptif Oprasional) adalah 

Asuhan Kebidanan continuity of care yang meliputi asuhan terhadap ibu 

hamil fisiologis pada trimester III dengan usia kehamilan minimal 38 minggu 

dan diikuti mulai  dari masa kehamilan, bersalin, nifas serta memberikan 

asuhan pada bayi baru lahir. 

B. Desain Penelitian 

Studi kasus yang di ambil adalah metode Continuity of Care yaitu 

mengambil satu pasien ibu hamil fisiologi, bersalin, nifas dan bayi baru lahir. 

C. Definisi Operasional 

Asuhan kebidanan komprehensif ini memiliki 4 komponen asuhan 

yaitu meliputi asuhan pada kehamilan, asuhan persalinan, asuhan pada masa 

nifas dan asuhan pada bayi baru lahir.  

1. Asuhan kehamilan : asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan kriteria 

minimal usia kehamilan 38 minggu yang diikuti perkembangannya 

sampai dilakukan penetrasi pada kehamilannya serta melakukan studi 

dokumentasi dari awal kehamilannya. 

2. Asuhan persalinan : asuhan kebidanan yang dilakukan mulai dari kala I 

sampai observasi kala IV. 
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3. Asuhan nifas : asuhan kebidanan yang diberikan pada ibu nifas dimulai 

saat berakhirnya observasi kala IV sampai kunjungan nifas kedua (KF2) 

yaitu hari keempat sampai dengan hari ke-28 postpartum. 

4. Asuhan bayi baru lahir : memberikan asuhan dan perawatan bayi dari 

awal kelahirannya sampai bayi dapat buang air kecil, buang air besar dan 

memenuhi kebutuhan nutrisinya (ASI). 

D. Lokasi dan Waktu Studi Kasus Asuhan Kebidan Komprehensif 

Lokasi yang digunakan dalam studi kasus ini yaitu di BPM Endang 

Purwaningsih kabupaten bantul, yogyakarta. Sedangkan waktu penelitiannya 

dilakukan pada  tanggal  08 -30 April 2016. 

E. Subyek Asuhan Kebidanan Continuity of Care 

Subjek yang digunakan sebagai subjek dalam Laporan Studi Kasus 

Asuhan Continuity of Care  ini adalah adalah Ny. S umur 30 tahun, G2P1A0, 

hamil trimester III tanpa komplikasi atau penyulit di BPM Endang 

Purwaningsih Kabupaten Bantul, Yogyakarta. 

F. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga tahap, antara lain sebagai berikut : 

1. Tahap Persiapan 

Sebelum melaksanakan penelitian dilapangan, peneliti melakukan 

persiapan-persiapan diantaranya sebagai berikut : 

a. Melakukan observasi tempat dan sasaran studi kasus di lapangan. 

b. Menanyakan prosedur untuk izin melakukan studi pendahuluan. 
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c. Mengajukan surat permohonan studi pendahuluan kepada bagian LPM 

STIKes Madani Yogyakarta. 

d. Melakukan studi pendahuluan di lapangan. 

e. Menentukan subjek yang menjadi responden dalam studi kasus. 

f. Melakukan penyusunan proposal LTA. 

g. Melakukan seminar proposal. 

h. Melakukan perizinan untuk studi kasus. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Melakukan studi kasus pada tempat yang telah ditetapkan. 

b. Meminta kesediaan responden untuk ikut serta dalam studi kasus dan 

menandatangani lembar persetujuan (informed consent). 

c. Menjelaskan prosedur studi kasus kepada responden mengenai 

langkah pengisian surat pernyataan persetujuan tindakan. 

d. Melakukan asuhan kebidanan komprehensif, meliputi : 

1) ANC dilakukan 2 kali dimulai dari usia kehamilan 38 minggu, 

dengan menggunakan pendokumentasian SOAP. 

2) INC dilakukan dengan APN, menggunakan pendokumentasian 

SOAP. 

3) PNC dilakukan sampai KF2 (6 Jam Post partum dan hari ke-6 

pasca persalinan) dengan menggunakan pendokumentasian SOAP. 
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4) BBL dilakukan sampai KN2 (6 jam sampai dengan hari ke-6 

setelah bayi dilahirkan) dengan menggunakan pendokumentasian 

SOAP. 

3. Tahap Penyelesaian 

Tahap penyelesaian merupakan tahap akhir studi kasus yaitu penyusunan 

laporan hasil studi kasus dan dilanjutkan dengan seminar LTA. 

G. Metode Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Adalah suatu teknik pengumpulan data dengan melaksanakan komunikasi 

dengan pasien dan atau keluarga untuk dapat mengetahui keluhan atau 

masalah pasien. 

2. Observasi  

Adalah pengumpulan data melalui indera pengihatan (prilaku 

pasien,ekspresi wajah,bau,suhu dan lain-lain. 

3. Pemeriksaan fisik 

Adalah proses untuk mendapatkan data objektif dari pasien dengan 

menggunakan instrumen tertentu. 

4. Inspeksi  

Adalah pemeriksaan dengan cara melihat atu memandang. 

5. Palpasi 

Adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara meraba. 
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6. Perkusi 

Berupa pukulan langsung ke permukaan tubuh. 

7. Auskultasi  

 Mendengarkan suara didalam tubuh, terutama untuk memastikan 

kondisi organ dalam toraks atau abdomen serta untuk mendeteksi 

kehamilan, dapat dilkukan dengan telinga tanpa alat bantu atau dengan 

stetoksop. 

8. Pemeriksaan laboratorium 

a. Pemeriksaan hemoglobin 

Pemeriksaan hemoglobin adalah suatu suatu bubtansi protein dalam 

sel-sel darah merah yang terdiri dari zat besi yang merupakan 

pembawaan O2. 

b. Pemeriksan urine 

1) Pemeriksaan albumin 

Tujuannya untuk menetahui ada tidaknya albumi dalam air keruh 

dan beberapa tinggi kadar albumin dalam air keruh. 

2) Pemeriksaan reduksi  

Untuk mengetahui kadar glukosa dalam urine, dilakukan pada 

waktu kunjungan pertama kehamilan. 
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9. Studi dokumentasi  

 Yaitu mengumpulkan data memplajari catatan-catatan resmi, 

bukti-bukti, atau keterangan yang ada. Catatan-catatan tersebut seperti 

rekam medis, hasil laboratorium, dan laporan harian pasien. 

10. Studi pustaka 

 Yaitu dengan mengambil dari buku literatur guna memperkaya 

khasanah ilmiah yang mendukung pelaksanaan studi kasus asuhan 

kebidanan komprehensif. 

H. Sistematika Pendokumentasian 

 Pendokumentasian akan diterapkan dengan metode SOAP, S adalah 

Subyektif, O adalah Obyektif, A adalah Analysis/Assesment, dan P adalah 

Planning. 

a. Subyektif 

 berisi pengumpulan data pasien dengan anamnesa. Data diperoleh 

adari keluhan maupun riwayat pasien. 

b. Obyektif  

  berisi data fokus berupa pemeriksaan fisik, hasil laboratorium dan 

uji diagnostic lain. Data diperoleh menggunakan panca indra maupun 

laboratoriun. 

c. Analysis/Assesment 

 berisi hasil analisis dan interprestasi data yang berisikan diagnose, 

antisipasi masalah dan perlunya tindakan segera sebagai langkah 2, 3 dan  
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4 Varney. Dengan mengidentifikasi masalah maka selanjutnya dapat 

merumuskan masalah potensial yang ada. Dan selanjutnya dapat 

ditentukan kebutuhan segera yang harus diberikan kepada ibu dari hasil 

analisis data subyektif dan data obyektif yang dikumpulkan. 

d. Penatalaksanaan 

 Pada penatalaksanaan mencakup tiga hal, yaitu : perencanaan 

asuhan, penatalaksanaan asuhan, dan evaluasi asuhan (Rukiah, 2010). 
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BAB IV 

TIJAUAN KASUS DAN PEMBAHASAN  

A. Tinjauan Kasus 

ASUHAN KEBIDANAN CONTINUITY OF CARE PADA NY. S G2P1A0 

DI BPM ENDANG PURWANINGSIH  

KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL 

YOGYAKARTA 

No

. 

Tanggal/

jam 

          S                 O                      A                             P  

1. 08-04-

2016 

Ibu mengeluh pegel-

pegel pada 

punggungnya 

1.  Pemeriksaan umum 

a. Ku: baik 

      Kesadaran:composmentis 

b. TD : 120/70  mmHg 

       Nadi: 80x/menit  

       RR: 19x/ menit 

      Suhu : 37,2 °C. 

c. BB: 58 kg 

d. Leopold   : fundus teraba 

bokong, TFU: 3 jari di bawah 

PX, puki, preskep, divergen. 

e. TFU Mc donal’s :30cm 

f. TBJ: (30-11)x155:2,945 gram 

g. DJJ  : 131x/menit,  teratur. 

 

1. Ny.”S” umur 30 tahun 

G2 P1 A0 UK 36
+6

 

minggu dengan 

kehamilan normal 

2.  janin tunggal, hidup, 

intra uterin, presentasi 

kepala 

 

1. Memberitau ibu bahwa 

keadaan ibu dan janin dalam 

keadaan normal. 

Ibu merasa senang dan lega 

2. Memberi KIE pada ibu 

tentang keluhan yang 

dialaminya ( pegel-pegel yang 

dialaminya) merupakan hal 

yang normal. 

Ibu mengerti 

3. Memberitahu ibu tanda 

bahaya TM III. 

Ibu mengerti penjelasan bidan. 

4. Memberitahu ibu untuk datang 

ke tenaga kesehatan apa bila 

ada tanda-tanda  persalinan. 

Ibu mengerti dan bersedia 

melakukan anjuran bidan 
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5. Memberikan ibu tablet Fe dan 

kalsium. Tablet Fe (zat besi) 

sebanyak 10 tablet diminum 1 

x 1 pada malam hari dan 

kalsium sebanyak 10 tablet 

diminum 1x1 pada pagi hari. 

Ibu bersedia minum tablet Fe 

dan kalsium sesuai anjuran 

bidan. 

6. Menganjurkan ibu untuk 

melakukan kunjungan ulang 1 

minggu lagi atau  lebih cepat 

lebih baik. 

bu bersedia untuk melakukan 

kunjungan ulang 1 minggu 

lagi. 
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2. 24-04-

2016 

Ibu mengatakan tidak 

ada keluhan 

1. Pemeriksaan Umum 

a. Keadaan Umum  : Baik               

b. Kesadaran:Composmentis          

c. TD:120/70mmHg, 

N:80x/menit,  

RR: 19x/menit,  

S:37,2
0
C. 

d. BB : 59 kg. 

e. Leopold : fudus teraba 

bokong, TFU: 3 jari 

dibawah PX , puki, preskep, 

divergen. 

f. TFU Mc donal’s: 30cm 

g. TBJ:(30-11)x155= 

2,945gram. 

h. DJJ  : 131x/menit teratur 

1. Ny.”S” umur 30 tahun 

G2 P1 A0 Ah1 uk 38
+6

 

minggu dengan 

kehamilan normal. 

2. Janin tunggal, hidup, 

intra uterin, presentasi 

kepala. 

 

1. Memberitau ibu bahwa   

keadaan ibu dan janin dalam 

keadaan sehat. 

Ibu senang dan lega dengan 

hasil pemeriksaan. 

2. Memberi KIE ibu tentang 

keluhan yang dialami ibu 

hamil TM III, Tanda-tanda 

persalinan, senam hamil, 

persiapan persalinan. 
Ibu mengerti penjelasan 

bidan. 
3. Memberikan ibu suplemen 

yaitu Fe 10 1x1, kalsium 10 

1x1 dan mengajarkan cara 

mengonsumsinya. 

Ibu bersedia minum obat 

3. 24-04-

2016 

 

 

 

Ibu mengeluh 

merasakan kenceng-

kenceng sejak jam 

22.00 Wib 

 Kala I 

1. Keadaan umum : Baik 

2. TD:130/90mmHg, 

N:82x/menit, RR : 19x/menit 

S:36
0
C. 

3. Abdomen: kontraksi uterus 

baik kandung kemih kosong, 

DJJ:132x/menit, puki, preskep, 

konvergen 3/5 bagian, TFU: 

30cm,TBJ: (30-11)x155=2,945 

gram, HIS:2x10”30’. 

4. Genetalia:dilakukan 

pemeriksaan dalam tanggal 24-

1. Ny. S umur 30 tahun G2 

P1 A0 AH1 Uk: 38
+6 

Mgg, 

dalam persalinan kala I 

fase laten. 

2. Janin tunggal, hidup, 

i

n

t

r

a

u

t

e

1. Menjelaskan pada ibu hasil 

pemeriksaan bahwa ibu sudah 

memasuki persalinan dan 

hasilnya normal. 

Ibu merasa senang dan lega 

dengan hasil pemeriksaan. 

2. Tetap Memotivasi ibu untuk 

selalu bersemangat dalam 

menghadapi proses persalinan 

nya. 

Ibu tampak lebih tenang 

3. Menganjurkan  keluarga untuk 

selalu memotivasi ibu. 
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04-216 pukul : 04.00 Wib 

dengan hasil vulva uretra 

tenang, dinding vaina licin, 

portsio lunak tebal,  1 cm, 

selaput ketuban utuh, preskep, 

uuk jam 11, berada di Hodge 

II, tidak ada lendir dan darah. 

r

i

n

. 

 

4. Menganjurkan ibu untuk 

minum saat tidak ada his. 

Ibu bersedia minum air putih. 

5. Menganjurkan ibu untuk 

relaksasi 

Ibu bersedia 

6. Menganjurkan ibu untuk 

memilih posisi yang nyaman. 

Ibu bersedia 

7. Menganjurkan pada ibu untuk 

tidak mengejan terlebih 

dahulu sebelum pembukaan 

lengkap. 

Ibu mengerti dan bersedia. 

8. Mempersiapkan peralatan dan 

perlengkapan partus serta 

resisutasi set. 

Semua peralatan dan  

perlengkapan sudah disiapkan. 

9. Melakukan observasi kala 

satu.  

Hasil telah terlampir di lembar 

observasi. 
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4. 24-04-

2016 

pukul 

04.45 

wib. 

1. Ibu mengatakan 

kenceng kenceng 

semakin teratur 

2. Ibu mengatakan ada 

dorongan ingin 

mengejan dan keluar 

darah dari vagina. 

 

Kala II 

Keadaan umum : baik, kesadaran 

:composmentis, 

TD: 110/70 mmHg, N: 80x/menit, 

RR: 19x/menit, S : 36
0
C. 

DJJ : 140x/menit 

HIS : 4x/10”40’. 

VT : jam 10.45 WIB v/u tenang, 

dinding vagina licin, portio 

tidak teraba,      10 cm, 

selaput ketuban positif, 

tidak teraba penumbungan 

tali pusat dan molase, 

presentasi kepala, UUK di 

jam 12, kepala berada di 

Hodge III, terdapat lendir 

dan darah. 

1. Ny. S umur 30 tahun G2 

P1 A0 Ah1 UK 38
+6

 

minggu dalam 

persalinan kala II. 

2. janin tunggal, hidup 

intrauterin, preskep. 

 

 

 

                                                                      

                                

 

 

1.Memberi tau ibu hasil 

pemeriksaan bahwa kondisi 

ibu dan janin baik, 

pembukaan sudah lengkap. 

    Ibu mengerti 

2. Memposisikan ibu dalm 

posisi persalinan. 

ibu dalam posisi dorsal 

recumbent 

3. Melakukaan pertolongan  

persalinan sesuai APN 

Bayi lahir spontan jam 10.57 

wib, Jenis klamin: laki-laki. 
4. Segera mengeringkan bayi 

mulai dari muka, kepala, dan 

bagian tubuh lainnya  selain 

tangan tampa membersihkan 

verniks. 

Bayi sudah di keringkan. 

5. Melakukan IMD maksimal 1 

jam dengan meletakkan bayi 

tengkurap di dada ibu dan 

menyelimuti bayi dan 

memasang topi. 

   IMD berhasil. 

 

5. 24-04-

2016/puk

ul 11.05 

wib. 

1. Ibu senang atas 

kelahiran  bayinya. 

2. Ibu mengatakan 

perutnya mules. 

 

Catatan perkembangan kala III 

1. KU: Baik, kesadaran : 

composmentis 

2. TFU setinggi pusat. 

3. Kontraksi keras 

   1. Ny. S umur 30 tahun                  

P2A0 dalam kala III 

persalinan normal. 

 

1. Memastikan tidak ada janin 

kedua. 

    Tidak ada janin kedua 

2.  Melakukan manajemen aktif 

kala III. 
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4. Terdapat tanda-tanda 

pelepasan plasenta, tali pusat 

memanjang, terdapat semburan 

darah, uterus globuler. 

 

Plasenta lahir lengkap jam 

11.10 wib 
3. Memberitahu ibu bahwa 

plasenta telah lahir lengkap. 

Ibu merasa senang dan lega 

4. Memeriksa laserasi jalan lahir 

dengan mengevaluasi jumlah 

perdarahan. 

Perineum ibu rupture derajat  

2 dan perdarahan 250 cc. 

 

6. Tgl 24-

04-2016 , 

pukul 

11.15 wib 

Ibu merasa mules di 

perutnya dan merasa 

nyeri di daerah 

kemaluannya. 

 

Catatan perkembangan Kala IV 

KU          : baik,  

Kesadaran :  composmentis 

Vital sign : TD: 110/70 mmHg, 

N:84x/menit, S:36,4
0
C, RR: 

19x/menit 

Abdomen : TFU 2 jari dibawah 

pusat, kontraksi baik, 

kandungkemih  kosong. 

Genetalia : Terdapat laserasi 

jalan lahir drajat II, perdarahan ± 

250 cc 

 

 

Ny. S umur 30 tahun P2 A0 

dalam persalinan kala IV 

normal dengan laserasi 

derajat 2 

 

1. Memberitahu  ibu bahwa 

keadaan bayinya sehat dan 

normal. 

        Ibu senang dengan kelahiran 

bayinya. 

2. Memberikan ucapan selamat 

pada ibu atas kelahiran 

bayinya. 

Ibu terlihat senang. 

3. Memberi penjelasan pada ibu 

bahwa akan dilakukan 

heacting  perineum. 

Ibu bersedia untuk 

dilakukan penjahitan 

4. Membersihkan ibu. 

Ibu tampa.k bersih, segar 

dan nyaman. 

5. Merendam peralatan yang 

telah dipakai ke dalam 

larutan clorin 0,5% selama 



75 
  

 
 

10 menit. 

Peralatan sudah direndam  

ke dalam larutan clorin. 

6.  Mengajarkan ibu untuk 

massase  fundus  uteri. 

Kontraksi uterus keras 

7. menganjurkan ibu untuk 

istirahat yang cukup. 

Ibu bersedia 

8. Menjelaskan pada ibu 

mengenai moilisasi dini. 

a.Ibu mengerti 

9. Melakukan pemantauan kala 

IV selam 2 jam pertama, 15 

menit pada 1 jam pertama 

dan 30 menit pada 1 jm 

kedua dengan observasi 

tekanan darah, nadi,TFU, 

kontraksi uterus,kandung 

kemih, darah yang keluar, 

suhu, untuk setiap 1 jam. 

Hasil pemantauaan telah 

terlampir. 

10. Melakuka pemeriksaan vital  

sign. 

Hasil telah terlampir. 

11. Memindahkan ibu keruang 

nifas. 

Ibu sudah di pindahkan 

12. Memberikan ibu obat 

Amoxillin 500 mg 3x1, Fe 
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500 mg 2x1, paracetamol 

500 mg 3x1, vitamin A 1x1. 

Obat sudah di minum 

7. Tgl :24-

04-2016, 

jam: 

10.57 wib 

Ibu mengatakan 

bayinya tidak ada 

keluhan. 

Neonatus 6 jam 

1. Pemeriksaan Umum 

a. K.U  : baik, kesadaran: 

Composmentis 

b. Vital sign : S: 36
0
C, N: 

130x/menit, RR: 

180x/menit 

2. Antropometri 

a. BB : 3400 gram 

b. PB : 50 cm 

c. LK : 34 cm 

d. LD : 33 cm 

e. Lila : 12 cm 

 

By. Ny. S lahir  cukup bulan 

sesuai masa kehamilan usia 

6 jam normal. 

 

1. Memberitahu pada ibu hasil 

pemeriksaan,bahwa bayinya 

lahir cukup bulan dengan 

BB: 3400 gram, PB: 50 cm. 

      Ibu merasa senang dan lega. 

2. Memberitahu ibu untuk 

memakai kan bayinya topi 

agar suhu bayinya tetap 

hangat. 

Ibu mengerti dan bersedia 

melakukannya 

3. Memberi KIE ibu tentang 

perawatan tali pusat, ASI 

Eksklusif, merawat bayi. 

Ibu mengerti dan bersedia. 

4. Menganjurkan ibu untuk 

kunjungan 3 hari lagi dan 

lebih cepat lebih baik 

Ibu bersedia untuk 

memeriksakan bayinya ke 

bidan. 

8. 24-04-

2016, 

pukul:10.

57 wib 

1. Ibu mengatakan 

masih merasakan 

nyeri perineum. 

2. ibu mengatakan 

belum mengetahui 

cara merawat luka 

perineum dan posisi 

Nifas 6 jam 

1. Pemeriksaan Umum 

a. Keadaan umum  : baik, 

b. Kesadaran:composmentis 

c. Tanda vita: TD : 110/70 

mmHg, N: 80 x / menit, RR 

: 20 x / menit                                 

Ny. S umur 30 tahun 

P2A0AH dengan post 

partum 6 jam. 

 

1. Memberitahu pada ibu dan 

keluarga hasil pemeriksaan 

bahwa keadaan ibu dan 

bayinya sehat. 

      Ibu merasa senang dan lega 

dengan hasil pemeriksaan. 

2. Memberi KIE pada ibu 
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menyusui yang 

benar. 

 

Suhu  : 36,8 x / menit 

d. Genetalia: vagina bersih, 

tidak ada varises, tidak 

odema, tidak ada    

pembesaran kelenjar 

bartholini, tidak ada 

pembesaran kelenjar skene, 

tidak ada discharge terdapat 

luka dijahitan drajat dua. 

e. Lochea: Rubra ( merah 

segar ± 100 cc,cair) 

 

 

 

tentang personal hygiene, 

perawatan luka perineum, 

mobilisasi dini, dan tanda 

bahaya nifas. 

Ibu bersedia melakukan 

anjuran bidan. 

3. Menganjurkan ibu untuk 

melakukan kunjungan ulang. 

Ibu bersedia melakukan 

anjuran bidan. 

4. Melakukan 

pendokumentasian di RM 

pasien sesuai asuhan yang 

telah diberikan. 

Pendokumentasian telah 

dilakukan di RM pasien. 

9. 

 

30-04-

2016, 

pukul: 

10.05 wib 

Ibu bayi mengatakan 

melahirkan bayinya 

tanggal 24 April 2016  

Jam 10. 57 WIB, jenis 

kelamin laki-laki berat 

badan 3400 gram dan 

panjang badan 50 cm, 

bayi menyusu kuat, 

BAK 7-8x/hari, BAB 

4x/hari. 

 

Kunjungan neonatus ke II 

1. Pemeriksaan Umum 

a. Keadaan Umum : baik, 

b. kesadaran: composmentis 

c. Tanda-tanda Vital : Nadi: 

124 x/mnt, Pernafasan : 42 

x/mnt, Suhu: 36,5°C 

 

d. BB:3500gram,PB: 54 cm. 

 

Neonatus Cukup Bulan Usia 

6 hari dengan Keadaan 

Normal 

 

1.Memberitahu kepada ibu  

tentang hasil pemeriksaan 

yang telah dilakukan pada 

bayinya bahwa keadaan 

bayinya sehat.  

Ibu merasa senang 

2.Memberi konseling pada ibu 

tentang ASI Eksklusif, tanda 

bahaya pada BBL. 

   Ibu mengerti  

3. Menganjurkan pada ibu untuk     

kunjungan ulang 

   Ibu mengerti dan bersedia 
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            PARAF 

 

 

                           (SALMAH) 

10. Tgl 30-

04-2016, 

pukul: 

10.20 wib 

1. Ibu mengatakan 

melahirkan dengan 

normal dan tidak ada 

keluhan. 

2. Ibu mengatakan 

sudah bisa menyusui 

bayinya dengan 

benar 

3. Ibu mengatakan 

sudah bisa 

melakukan aktifitas 

seperti biasanya. 

 

Kunjungan nifas ke II 

1. Pemeriksaan umum 

a. Keadaan umum : baik, 

kesadaran :composmentis 

b. Vital sign :TD:110/70 

mmHg,   Nadi:82x/menit. 

RR: 18 x/menit. 

c. Abdomen : Tfu 3 jari 

dibawah pusat. 

d. Genetalia :jahitan 

perineum drajat 2, lochea 

sanguelenta 

 

Ny. S umur 30 tahun 

P2A0AH2, dengan post 

partum normal hari ke 6 

 

1. Memberitau pada ibu hasil 

pemeriksaannya  bahwa ibu 

dan bayi dalam keadaan 

normal. 

      Ibu mengerti dan merasa 

lega dengan hasil 

pemeriksaannya. 

2. Memberi KIE ibu  tentang 

pentingnya ASI Ekslusif, 

personal hygine, gizi selama 

nifas 

Ibu mengerti apa yang telah  

di sampaikan oleh bidan. 

3. Menganjurkan ibu untuk ber 

KB. 

Ibu belum bersedia untuk  

ber KB. 
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B. PEMBAHASAN 

1.  Asuhan kebidanan pada ibu hamil normal 

Asuhan kebidanan kehamilan pada Ny. S dilakukan mulai dari 

pengkajiandan pemberian asuhan. Asuhan dilakukan 2 kali melalui 

kunjungan di BPM Endang Purwaningsih.. 

Pada asuhan kebidanan hamil yang diberikan kepada Ny. S tercatat 

hasil dari buku KIA yang ibu miliki yaitu ibu melakukan kunjungan ANC 

sebanyak 9 kali. Kunjungan pertama dilakukan pada usia kehamilan 4 

minggu.  Ny. S melakukan kunjungan pada trimester I sebanyak 2 kali, 

trimester II 3 kali, dan trimester III 4 kali. Ini berarti Ny. M telah 

melakukan kunjungan dengan baik melebihi batas minimal kunjungan 

ANC. Dengan kunjungan yang dilakukan secara rutin tersebut 

kesejahteraan ibu dan janinnya dapat dipantau dengan baik. 

Pada asuhan kehamilan yang diberikan kepada Ny. S hasil 

pemeriksaan dari anamnesa maupun pemeriksaan fisik yaitu dengan 

dilakukannya pemeriksaan leopold termasuk pengukuran TFU yang 

terdapat pada pemeriksaan leopold satu dan didapatkan TFU adalah 30 cm. 

Usia kehamilan pada Ny. S yang diketahui dari hasil anamnesa yang 

dilakukan dan berdasarkan informasi dari pasien berupa HPHT pada 

tanggal 02 Agustus 2015 maka diketahui usia kehamilan Ny. S sekarang 

yaitu pada usia kehamilan 36
+6

 minggu. 

Dari data yang diambil dari buku KIA Ny. S didapatkan hasil bahwa 

Ny. S rajin melakukan kunjungan ANC. Setelah dilakukan pengkajian, 
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keluarga Ny. S senantiasa mengantarkan dan mendukung Ny. S dalam 

melakukan kunjungan ANC sehingga Ny. S sangat bersemangat dalam 

melakukankunjungan ANC. Dalam buku KIA tercatat Ny. S melakukan 

kunjungan ANC sebanyak 9 kali. Penulis juga mencoba menanyakan 

mengenai imunisasi TT pada Ny. S dan pasien  menjawab sebelum 

menikah pernah disuntik imunisasi TT. Hal tersebut sesuai dengan teori 

bahwa kunjunganANC yang rutin dilakukan ibu akan meningkatkan 

pengetahuan mengenai imunisasi TT. 

Pemeriksaan laboratorium rutin, yaitu pemeriksaan yang harus 

dilakukan oleh setiap ibu hamil, antara lain: pemeriksaan golongan darah, 

pemeriksaan hemoglobin, Golongan darah Ny. S adalah B sesuai 

denganyang tertera pada buku ANC. Sedangkan, pemeriksaan HB 

dilakukan minimal 2 kali pada trimesterI dan 1 kali pada trimester III, atau 

pada trimester II jika ada indikasi. Dalam hal ini tidak ada kesenjangan, 

Ny. S diperiksa HB2 kali pada trimester I dengan hasil Hb 12,7gr/ dL 

danpada trimester III dengan hasil Hb 12,8gr/dL . 

Saat ini Ny. S mengeluh pegal pada punggung yang merupakan  

ketidaknyamanan pada kehamilan trimester III. Tindakan yang dilakukan 

penulis ialah dengan memberikan pendidikan kesehatan mengenai body 

mekanik dan menganjurkan ibu untuk mengurangi aktivitasnya. Karena 

dengan menggunakan body mekanik maka sesuai dengan perubahan tubuh 

ibu hamil TM III yang memusatkan beban pada tubuh bagian belakang. 

Hal ini didukung dengan teori Sulistyawati (2012) yang menyatakan 
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bahwa cara mengatasi nyeri punggung dengan body mekanik/ posisi tubuh 

yang baik. 

Kunjungan kedua yaitu pada tanggal 23 April 2016 Ny. S 

mengatakan tidak ada keluhan saat ini dan keluhan yang dialami ibu saat 

kunjungan pada tanggal 08 April 2016 ibu mengatakan tidak lagi 

megalami pegal-pegal pada punggungnya. Jadi saat ini keluhan yang di 

alami ibu sudah teratasi. 

2. Asuhan kebidanan pada ibu bersalin normal 

 Ny. S datang ke bidan, Ny. S mengatakan telah mengeluarkan 

lendir darah dari vagina dan terasa kenceng-kenceng teratur, kemudian 

bidan membuat diagnosa sementara bahwa kemungkinan Ny. S akan 

segera melahirkan. Untuk memperkuat diagnosa tersebut bidan melakukan 

pemeriksaan dalam guna mengetahui tanda-tanda persalinan. Diagnosa 

sementara yang dibuat bidan sudah benar karena sesuai dengan teori 

mengenai tanda-tanda persalinan. Pada tanggal 24 April 2016 pukul 10.45 

WIB Ny. S mengeluh kenceng-kencengnya semakin sering dan ingin 

meneran, ibu juga meminta bantuan bidan untuk segera membantu 

melahirkan bayinya. Sebelum melakukan tindakan bidan melihat tanda-

tanda persalinan pada Ny. S seperti rasa ingin meneran, adanya tekanan 

pada anus dan vagina, perineum menonjol, vulva vagina membuka dan 

keluarnya lendir becampur darah. Kemudian bidan mendiagnosa bahwa 

ibu akan segera melahirkan serta bidan segera melakukan persiapan 
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asuhan kala II pada Ny. S diagnosa dan tindakan yang dibuat oleh bidan 

sesuai dengan teori mengenai tahapan persalinan. 

 Bidan melakukan asuhan sayang ibu pada kala II berupa memilih 

cara meneran dan melibatkan keluarga dalam persalinan, memberikan 

dukungan psikologi, membantu ibu dalam memilih posisi, serta pemberian 

nutrisi pada Ny. S Kemudian Ny. S memilih posisi litotomi serta meminta 

suami untuk mendampingi saat proses persalinan.  

 Bidan senantiasa memberikan motivasi kepada ibu agar dapat 

melahirkan normal, serta memberi ibu makanan dan teh hangat. Ny. S 

terlihat lebih nyaman dengan pilihannya tersebut sehingga membantu 

persalinan Ny. S berjalan lancar. Mengenai asuhan sayang ibu pada 

persalinan yaitu pemilihan posisi persalinan, kebebasan memilih 

pendamping persalinan, memberikan motivasi kepada ibu dan memberikan 

nutrisi kepada ibu.  

 Pada saat pertolongan persalinan, bidan melakukan asuhan 

persalinan normal mengacu pada langkah APN 2015. Ada beberapa hal 

yang tidak sesuai denganlangkah APN, yaitu bidan tidak melakukan 

seperti membersihkan vulva danperineum dengan kapas DTT. Bidan juga 

tidak menggunakan kaca mata, penutup rambut, dan juga sepatu boot. Dari 

pengkajian asuhan persalinan mulai kala I sampai dengan kala IV serta 

bentuk penatalaksanaan yang diberikan, yang menjadi evaluasi adalah 

tentang penerapan asuhan persalinan normal belum 100%, karena terdapat 

langkah-langkah yang belum dilakukan. Untuk penatalaksanaan lainnya 
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sudah efektif, karena sesuai dengan keluhan yang ada pada kasus Ny. S. 

Pada kala III bidan memberikan asuhan sayang ibu dan bayi. Setelah bayi 

lahir bidan melakukan IMD (inisiasi Menyusui Dini). Asuhan yang 

dilakukan pada kala III yaitu memberikan kesempatan pada ibu untuk 

memeluk bayinya, memberitahu ibu setiap tindakan yang dilakukan, 

melakukan pencegahan infeksi pada kala III, memantau keadaan ibu 

seperti TTV.  

Kala 1 pada persalinan pada Ny. S berlangsung 6 jam 45 menit, 

dihitung dari ibu merasakan mule-mules sampai pembukaan lengkap, 

Menurut teori JKPN (2008)  yang ada, fase laten berlangsung hampir 8 

jam dan fase aktif berlangsung 7 jam Dalam Hal ini terjadi kesenjangan 

antara praktek dan teori karena kala 1 berlangsung 6 jam 45 menit, maka 

bisa disebutkan pasien mengalami persalinan presipitatus yaitu persalinan 

cepat. Walaupun ibu mengalami persalinan presipitatus tetapi dengan 

adanya pemantauan pada kala IV maka tidak terjadi penyulit atau 

komplikasi. 

3. Asuhan Kebidanan pada ibu Nifas Normal 

  Pengkajian dan pemberian asuhan pada Ny. S sejak 6 jam hingga 6 

hari postpartum yaitu dimulai pada tanggal 24April hingga 30 April 2016. 

Pelayanan kesehatan ibu nifas adalah pelayanan kesehatan pada ibu nifas 

sesuai standar, yang dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali. 

Pelayanan kesehatan ibu nifas dilakukan untuk pemeriksaan keadaan ibu 

dan bayi baru lahir, mencegah, mendeteksi, dan menangani masalah-
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masalah yang terjadi.Namun pada kasus Ny. M telah dilakukan 2 kali 

kunjungan yaitu dengan datang ke BPM Endang Purwaningssih 

Pada kunjungan pertama, bidan dan penulis melakukan asuhan masa 

nifas diantaranya mendeteksi dini perdarahan, pemberian ASI awal, 

melakukan pendekatan antara ibu dan bayi baru lahir, mencegah bayi 

mengalami hipotermi pada 6 jam post partum. Pada 6 jam postpartum 

pengkajian yang dilakukan penulis di dapatkan bahwa kolostrum sudah 

keluar dan ASI lancar dan ibu bersedia menyusui bayinya. 

Kunjungan kedua bidan dan penulis melakukan kunjungan post 

partum 6 hari dan memberikan asuhan masa nifas pada Ny. S  yang 

meliputi pemeriksaan TFU, memastikan ibu menyusui bayinya secara 

eksklusif  dan menanyakan penyulit atau ketidak nyamanan, dan pola 

istirahat serta memberikan pendidikan kesehatan pada ibu 6 hari post 

partum. Selain itu juga peneliti menanyakan pada ibu tentang penyulit-

penyulit yang ibu atau bayinya alami, penulis juga memberikan pendidikan 

kesehatan mengenai senam nifas kepada ibu untuk membantu ibu 

memulihkan kembali kesehatan terutama yang berhubungan dengan 

kandungan dan reproduksi dan memberikan konseling untuk KB secara 

dini yang dapat digunakan pasca bersalin untuk ibu menyusui seperti MAL, 

suntik, 3 bulan, 1 bulan, minipil, AKDR dan AKBK serta yang bisa ibu 

dapatkan di bidan atau tenaga kesehatan lainnya untuk pelayanan yang 

lebih komprehensif. Masa nifas pada Ny. S  berjalan normal, meskipun 

tidak semua teori dapat diaplikasikan. 
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4.  Asuhan Kebidanan pada Bayi Baru Lahir Normal 

 Penatalaksanaan awal bayi segera setelah lahir adalah perawatan 

yang diberikan pada bayi baru lahir satu jam pertama setelah lahir, antara 

lain: perlindungan termal, pemeliharaan jalan napas, pemotongan tali 

pusat, evaluasi nilai APGAR, bounding attachment, IMD, pencegahan 

infeksi, dan pemberian vitamin K . Setelah By.Ny. S lahir, segera 

dikeringkan dan diselimuti sebagai upaya menjaga kehangatan bayi, 

pemeliharaan napas tidak dilakukan menggunakan penghisap De Lee  

karena bayi menangis spontan, tali pusat dipotong 2 menit setelah bayi 

lahir, nilai APGAR normal, yaitu: 9-10-10 normal, dilakukan bounding 

attachment dan IMD, diberikan salep mata gentamicin 1 % dan vitamin k 

injeksi, setelah dilakukan IMD yaitu melakukan pemeriksaaan 

Antropometri yaitu pemeriksaan BB: 3400 gram, PB: 50 cm, LK: 34 cm, 

LD: 33 cm, Lila: 12 cm. 

Kunjungan neonatal pertama (KN1) dilakukan pada 6 jam pertama. 

Pelayanan yang diberikan saat kunjungan neonatal pertama ini adalah 

pemeriksaan sesuai standar Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) dan 

konseling perawatan bayi baru lahir termasuk ASI eksklusif dan perawatan 

tali pusat. KN1 bayi telah diberi vitamin K1 injeksi serta imunisasi Hb0 

yang belum diberikan saat lahir. 

Asuhan yang diberikan  sesuai dengan teori yang ada. Dilakukan 

pemeriksaan MTBM, dengan hasil: tidak ditemukan tanda kemungkinan 

bayi menderita penyakit berat atau infeksi bakteri, bayi tidak hipotermi, 
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bayi tidak diare, dan bayi tidak mengalami ikterik, konseling ASI eksklusif; 

memberikan imunisasi Hb0, dan perawatan tali pusat dengan teknik 

terbuka. 

KN2 yang dilakukan pada 5 hari setelah kelahiran terfokus pada 

pemeriksaan tanda-tanda vital, penimbangan berat bayi, memantau 

pemberian ASI dengan posisi yang benar, perawatan tali pusat dan menilai 

adakah tanda bahaya pada bayi. Didapatkan hasil, TTV bayi normal, BB 

bayi 3400 gram, posisi menyusui benar, tidak ditemukan tanda bahaya 

BBL, dan tali pusat sudah lepas saat usia bayi 3 hari, yaitu sesuai dengan 

teori ( Depkes RI, 2007) 

Dilakukan asuhan pada By. Ny. S mulai dari kunjungan pertama 

sampai kedua, dapat diketahui bahwa keadaan bayi normal dan tidak ada 

komplikasi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

  Setelah penulis melakukan asuhan manjemen kebidanan dengan 

menggunakan pendekatan continuity of care dan pendokumentasian secara 

SOAP pada Ny. S dari kehamilan, bersalin, nifas dan BBL. 08 April 2016-30 

April 2016. Maka dapat di simpulkan : 

1. Mahasiswa mampu melakukan Asuhan pada ibu hamil normal 

  Asuhan kehamilan kepada Ny. S dari awal  pemeriksaan pada tanggal 

08 april 2016 sampai berakhirnya masa nifas tanggal 30 april 2016. Dari hasil 

pengkajian dan pemeriksan tidak ditemukan kelainan atau komplikasi pada 

ibu dan bayi saat kehamilan. 

2. Mahasiswa mampu melakukan pertolongan presipitatus pada  tanggal 24 April 

2016 pada Ny. S usia gestasi 38
+6

 minggu, dari lama persalinan   saat 

persalinan tidak di temukan penyulit, pada kala I, kala II, kala III dan kala IV. 

Persalinan berjalan dengan normal tampa ada penyulit dan komplikasi yang 

menyertai. 

3.  Mahasiswa mampu melakukan 

  Asuhan nifas pada Ny. S dari tanggal 24 april 2016-30 April 2016  

yaitu dari 6 jam post partum sampai 6 hari post partum, selama pemantaun 

masa nifas berlangsung dengan baik dan tidak di temukan tanda bahaya atau 

komplikasi. 
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4. Mahasiswa mampu melakukan asuhan bayi baru lahir pada By. Ny. S yang 

berjenis klamin laki-laki, BB:3400gram, PB: 50 cm, LK: 34 cm, LD: 33 cm, 

LILA: 12 cm, Apgar score : 9-9-10 Tidak ditemukan kecacatan dan tanda 

bahaya. Bayi telah diberikan salep mata dan Vit Neo  K Img/0,5 cc, dan telah 

diberikan imunisasi HB0, usia 6 hari dan saat pemeriksaan dan pemantauan 

tidak ditemukan komplikasi atau tanda bahaya.  Dari hasil pemeriksaan tidak 

ada kesenjangan antara praktek dan teori. 

B. Saran  

1. Bagi institusi Stikes Madani Yogyakarta 

 Sebaiknya institusi pendidikan dapat memperbanyak referensi tentang 

asuhan kebidanan fisiologis komprehensif dan dapat dijadikan sebagai 

gambaran dalam pembuatan laporan tugas akhir selanjutnya. 

2. Bagi ketua BPM Endang Purwaningsih 

Agar bidan dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas 

pelayanan kesehatan ibu dan anak khususnya pada ibu bersalin dalam 

memberikan KIE pada persalinan tentang upaya pencegahan kemungkinan 

buruk atau komplikasi. 

3. Bagi mahasiswa bidan 

 Agar mahasiswa mendapatkan pengalaman dalam mempelajari kasus-

kasus pada saat praktik dalam bentuk manajemen SOAP serta menerapkan 

Asuhan sesuai standar pelayanan kebidanan yang telah di tetapkan sesuai 

dengan kewenangan bidan yang telah di berikan pada profesi bidan. Serta 
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diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan ke terampilan dalaam 

melakukan asuhan kebidanan secara continuity of care terhadap klien. 



Lampiran 1: Data pasien 

 

 68 

ASUHAN KEBIDANAN KOMPREHENSIF PADA IBU HAMIL NORMAL  

NY. “S” UMUR 30 TAHUN G2 P1 A0 USIA KEHAMILAN 36+
6 

MINGGU 

DI BPS ENDANG PURWANINGSIH 

 PLERET BANTUL YOGYAKARTA 

No. Register                 : 043/2016 

Tanggal/Jam Masuk  : 08 April 2016, 15.30 WIB 

Tanggal pengkajian, jam : 08 April 2016, 15.35 WIB 

Tempat                         : Ruang Periksa 

a. Identitas Pasien  

 Klien                                                                                  Suami 

      Nama  : Ny. “S”              Tn. “K” 

      Umur  : 30 tahun                                  35 tahun 

      Agama  : Islam                                          Islam 

      Suku/Bangsa : Jawa/Indonesia                    Jawa/Indonesia 

      Pendidikan : SMU                                 SMU 

      Pekerjaan   : Karyawan                                Karyawan  

      Alamat  : Kerto, Pleret, Bantul Yogyakarta   
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DATA SUBYEKTIF ( Tgl 08 April 2016 jam 15.35 WIB) 

1. Ny. S datang dari rumah ke BPM Endang Purwaningsih mengatakan ingin 

memeriksakan kehamilannya. 

2. Ibu mengeluh pegel-pegel pada punggungnya. 

3. Ibu mengatakan ini kehamilan kedua tidak pernah mengalami keguguran, anak 

pertama usia 6 tahun, BB lahir: 3000 gram, PB: 50 cm. 

4. Ibu mengatakan  pernah menggunakan alat kontrasepsi berupa KB suntik tiga 

bulan. Dari tahun 2008 sampai tahun 2014.   

5. Ibu mengatakan menikah satu kali pada usia 22 tahun, lamanya 8 tahun dengan 

status perkawinan yang sah. 

6. Ibu mengatakan HPHT   : 02-08-15 HPL    : 09-05-16 

7. Ibu mengatakan pergerakan janin selama ± 12x dalam sehari. 

8. Riwayat suntik TT dilihat dari buku KIA ibu sudah suntik TT1 sampai TT5 

pada bulan juni. 

9. Ibu mengatakan ibu, suami dan keluarga tidak pernah atau sedang menderita 

penyakit menular seperti TBC,Hepatitis, PMS, HIV/IDS, penyakit menurun 

seperti asma, hipertensi, DM. Penyakit menahun seperti jantung. 

10. Ibu mengatakan ibu maupun suami tidak memiliki keturunan kembar. 

11. Ibu mengatakan tidak pernah oprasi apapun. 

12. Ibu mengatakan tidak memiliki alergi obat. 
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13. Ibu mengatakan tidak mempunyai kebiasaan merokok, minum-minuman keras,  

dan minum  jamu. 

14. Ibu mengatakan makan 3x dalam sehari dengan porsi sedang, jenisnya nasi,    

sayuran, lauk Dan minum (± 6-7x dalam sehari). 

15. Ibu mengatakan BAB 1x sehari, BAK 6-7X dalam sehari. 

16. Ibu  mengatakan ibu, suami dan keluarga senang dengan kehamilannya. 

DATA OBYEKTIF (08 April 2016  jam 15.36) 

1. Pemeriksaan Umum 

a. Keadaan Umum     : Baik, Kesadaran  : Composmentis          

b. Status Emosional    : Stabil 

c. Vital Sign     : Tekanan Darah : 120/70  mmHg, Nadi: 80 x/menit 

 RR: 19x/ menit, Suhu : 37,2 °C 

d. Berat badan   : sebelum hamil : 53  kg 

     : setelah hamil    : 58 kg 

e. Tinggi badan           : 158 cm 

2. Pemeriksaan Fisik 

a. Kepala                      :  Mesocephal, tidak ada Massa/benjolan, tidak ada       

nyeri tekan. 

b. Mata                 :  konjungtiva merah muda sklera tidak ikterik. 

c. Muka                 :  Simetris, bersih, tidak ada cloasma gravidarum. 

d. Hidung                 :  Simetris, bersih, tidak ada polip. 
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e. Mulut        :  Lembab, tidak ada stomatitis, tidak ada caries pada        

gigi, gusi dan lidah bersih. 

f. Telinga        : simetris, bersih, tidak ada infeksi. 

g. Leher        : simetris, tidak ada pembesaran klenjar tyroid dan   

tidak ada pembendungan vena     jugularis. 

h.  Dada : simetris, tidak ada retraksi dinding dada. 

i. Payudara : simetris, puting susu menonjol, tidak ada benjolan,   

tidak ada nyeri tekan, Asi belum keluar 

j. Abdomen : bekas luka tidak ada, terdapat strie gravidarum. 

k. Palpasi Leopold 

-  Leopold I : Pada fundus teraba satu bagian bulat, lunak, tidak 

melenting (bokong) 

-  Leopold II          : Bagian kanan ibu teraba memanjang seperti papan,      

ada tahanan dan keras (punggung), puka. Bagian 

kiri ibu teraba bagian-bagian kecil-kecil, 

(ekstremitas) 

-   Leopold III         : Bagian terendah janin teraba satu bagian bulat, keras,  

melenting (kepala) 

       -    Leopold IV        : Kedua tangan bertemu (divergen) 

   l. TBJ Mc donals        : (30-11)x 155= 2,945gram 

m. Auskultasi DJJ         : 131x/menit, teratur. 
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n. Ekstremitas         : Tidak ada oedem pada kaki dan tangan 

Analisa  

1. Ny.”S” umur 30 tahun G2 P1 A0 UK 36
+6

 minggu dengan kehamilan normal 

2.  janin tunggal, hidup, intra uterin, presentasi kepala 
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Penatalaksanaan (08 April 2016 jam 15.40 Wib) 

Tanggal/jam         Penatalaksanaan  Evaluasi  

08-04-2016/15.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memberitahu ibu dan suami 

hasil pemeriksaan yaitu TD: 

120/70  mmHg, Nadi: 80 x/menit 

RR: 19x/ menit, Suhu : 37,2 °C, 

BB: 53 Kg, UK : 36
+6 

minggu 

TFU: 30 cm, TBJ :2,945 gram, 

Djj: 131x/menit, bagian fundus 

bokong, punggung janin bagian 

kanan ibu, bagian terbawah janin 

kepala. 

Memberi KIE pada ibu tentang 

keluhan yang dialaminya 

( pegel-pegel yang dialaminya) 

merupakan hal yang normal. 

Memberitahu ibu tanda bahaya 

TM III yaitu : perdarahan 

pervaginam, sakit kepala hebat, 

pandangan kabur, bengkak di 

wajah dan jari-jari tangan. 

Ibu merasa senang 

karena keadaannya 

dan janinnya dalam 

keadaan sehat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibu mengerti 

 

 

 

 

 

 

 

Ibu mengerti 

penjelasan bidan 
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Memberitahu ibu untuk datang 

ke tenaga kesehatan apa bila 

terdapat tanda-tanda  persalinan, 

yaitu : Kenceng-kenceng teratur, 

pada perut semakin lama 

semakin sakit, keluarnya lendir 

darah dari jalan lahir dan 

keluarnya air ketuban. 

Memberikan ibu tablet Fe dan 

kalsium. Tablet Fe (zat besi) 

sebanyak 10 tablet diminum 1 x 

1 pada malam hari dan kalsium 

sebanyak 10 tablet diminum 1x1 

pada pagi hari. 

Menganjurkan ibu untuk 

melakukan kunjungan ulang 1 

minggu lagi atau  lebih cepat 

lebih baik. 

 
 
 
 
 
 

Ibu memahami dan 

bersedia melakukan 

anjuran bidan 

 

 

 

 

 

Ibu bersedia minum 

tablet Fe dan kalsium 

sesuai anjuran bidan. 

 

 

 

Ibu bersedia untuk 

melakukan kunjungan 

ulang 1 minggu lagi. 
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Melakukan pendokumentasian di 

RM dan buku KIA pasien 

 

 

Pendokumentasian 

telah dilakukan di RM 

dan buku KIA ibu 

 

 

 

PARAF 

 

                                    ( SALMAH) 
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Catatan Perkembangan 

DATA SUBYEKTIF (23 April 2016, 10.10 WIB) 

1. Ny. S datang dari rumah ke BPM Endang Purwaningsih mengatakan ingin 

memeriksakan kehamilannya. 

2. Ibu mengatakan tidak ada keluhan 

DATA OBYEKTIF (23 April 2016, 10.12 WIB) 

 

1. Pemeriksaan Umum 

a. Keadaan Umum  : Baik               

b. Kesadaran   : Composmentis          

c. Status Emosional     : Stabil 

d. Vital Sign : Tekanan Darah : 120/70  mmHg, Nadi: 80 x/menit,            

RR: 19x/menit,  Suhu : 37,2 °C 

e. Berat badan  : 59    kg 

f. Tinggi badan  : 158 cm 

 

2. Pemeriksaan Fisik 

a. Kepala : Mesocephal, tidak ada Massa/benjolan, tidak ada nyeri  tekan. 

b. Mata : Konjungtiva merah muda sclera tidak ikterik. 

c. Muka : Simetris, bersih, tidak ada cloasma gravidarum. 

d. Hidung : Simetris, bersih, tidak ada polip. 

e. Mulut : Lembab, tidak ada stomatitis, tidak ada caries pada gigi,  gusi         

dan lidah bersih. 
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f. Telinga : simetris, bersih, tidak ada infeksi. 

g. Leher : simetris, tidak ada pembesaran klenjar tyroid dan   vena   

jugularis. 

h. Dada : simetris, tidak ada retraksi dinding dada. 

i. Payudara      : simetris, puting susu menonjol, tidak ada benjolan,   tidak ada 

nyeri tekan, Asi belum keluar 

j. Abdomen : bekas luka tidak ada, terdapat strie gravidarum. 

k. Palpasi Leopold 

-  Leopold I   :Pada fundus teraba satu bagian bulat, lunak, tidak melenting                

(bokong). 

-  Leopold II  :Bagian kiri ibu teraba memanjang seperti papan, ada  tahanan 

dan keras (punggung). puki. Bagian kiri ibu teraba kecil-kecil,  

banyak, (ekstremitas). 

- Leopold III :Bagian terendah janin teraba satu bagian bulat, keras,      

melenting (kepala) 

   -  Leopold IV : Kedua tidak bertemu (divergen) 

    l. TFU Mc donals      : (30-11)x 155= 2,945gram 

   m. Auskultasi DJJ      : 131x/menit teratur 

   n. Ekstremitas  : Tidak ada oedem pada kaki dan tangan 
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Analisa 

1. Ny.”S” umur 30 tahun G2 P1 A0 Ah1 uk 38
+6

 minggu dengan kehamilan normal. 

2.  janin tunggal, hidup, intra uterin, presentasi kepala. 

Penatalaksanaan (23 April 2016, 10.10 WIB) 

Tanggal/Jam Penatalaksanaan Evaluasi  

Tgl 23-03-2016  

Jam: 10.10 wib 

 

Jam : 10.15 wib 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jam: 10.20 wib 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memberitau ibu bahwa 

keadaan ibu dan janin 

dalam keadaan sehat. 

Memberi KIE pada ibu 

tentang keluhan yang 

dialami ibu hamil di TM 

III seperti pegel-pegel 

pada punggug sering 

buang air kecil merupakan 

hal yang normal. 

Memberi KIE ibu tentang 

tanda-tanda persalinan 

seperti kenceng-kenceng 

teratur setiap 10 menit, 

keluar darah dari jalan 

lahir, dan keluar air 

Ibu senang dan lega 

dengan hasil 

pemeriksaan. 

 

 

Ibu mengerti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibu mengerti penjelasan 

bidan. 
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Jam: 10.25 wib 

 

 

Jam:10.27 wib 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jam: 10.30 wib 

ketuban. 

Menganjurkan ibu untuk 

tetap melakukan senam 

hamil di rumah.  

Mengingatkan ibu tentang      

persiapan untuk bersalin, 

seperti kendaraan, tempat 

persalinan yang dipilih, 

biaya, jaminan kesehatan, 

perlengkapan bayi dan ibu. 

Memberikan ibu suplemen 

yaitu Fe 10 1x1, kalsium 

10 1x1 dan mengajarkan 

cara mengonsumsinya. 

Melakukan 

pendokumentasian 

tindakan di Rekam medis 

dan buku KIA ibu. 

 

Ibu bersedia melakukan  

anjuran bidan 

 

Ibu bersedia 

 

 

 

 

 

Ibu mengerti dan 

bersedia. 

 

 

Tindakan telah di 

dokumentasian di RM 

dan buku KIA ibu. 

 

         PARAF 

 

 

 

                                                               (SALMAH) 
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Catatan Perkembangan 

DATA SUBYEKTIF Kala 1 ( tanggal/jam : 24-042016/04.00 WIB)   

1. Ibu datang dari rumah ke BPM Endang Purwaningsih mengeluh  kenceng-kenceng 

sejak jam 22.00 WIB  

2. Ibu mengatakan air ketuban belum pecah dan belum keluar lendir darah. 

3. Ibu mengatakan kenceng-kenceng 2x/10’/30” 

4. Ibu mengatakan makan terakhir jam 21.00 Wib, minum terakhir jam 23.00 Wib. 

5. Ibu mengaatakan BAB terakhir jam 19.00 Wib, BAK terakhir jam 00.00 Wib. 
 

DATA OBYEKTIF (tanggal/jam : 24-042016/04.02 WIB) 

1. Pemeriksaan umum  

a. K.U  : baik, kesadaran  Composmentis 

b. Vital sign : TD: 130/90 mmHg, N:82x/menit, S:36
0
C, RR: 19x/menit 

2.  Pemeriksaan fisik 

a. Mata              :Konjungtiva merah muda, sclera tidak ikterik. 

b. Payudara :Puting susu menonjol, tidak ada nyeri tekan, kolostrum sudah  

keluar 

c. Abdomen  :Kontraksi uterus baik, kandung kemih kosong, DJJ:             

132x/menit, puki, preskep, konvergen 3/5 bagian, TFU: 30cm,    

TBJ: (30-11)x 155= 2,945gram his: 2x10’30” 

d. Genetalia  : Tidak ada varises, tidak ada oedem. 

Dilakukan periksa dalam tanggal 24 April 2016 pukul   04.00 

WIB dengan hasil vulva uretra tenang, dinding vagina licin, 
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portio lunak tebal,  1 cm, selaput ketuban utuh, preskep, 

UUK jam 11, kepala berada di Hodge II, tidak ada lendir dan 

darah. 

e. Ekstremitas : Tidak ada oedem pada tangan dan kaki. 

Analisa 

1. Ny. S umur 30 tahun G2 P1 A0 AH1 Uk: 38
+6 

Mgg, dalam persalinan kala I fase 

laten. 

2. Janin tunggal, hidup, intrauterin. 

Penatalaksanaan ( tanggal/jam : 24-04-2016/04.05 WIB ) 

Tanggal/jam Penatalaksanaan Evaluasi  

Tgl 24-04-2016 jam:  

04.05  wib 

Menjelaskan pada ibu 

hasil pemeriksaan bahwa 

ibu sudah memasuki 

persalinan dan hasilnya 

normal. 

Memotivasi ibu untuk 

tetap bersemangat dalam 

menghadapi proses 

persalinan. 

 

Ibu merasa senang dan 

lega dengan hasil 

pemeriksaan. 

 

 

Ibu tampak lebih tenang 
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Menganjurkan ibu untuk 

minum saat tidak ada his. 

Menganjurkan pada ibu 

untuk tidak mengejan 

terlebih dahulu sebelum 

pembukaan lengkap. 

Mempersiapkan peralatan 

dan perlengkapan partus 

serta resisutasi set. 

Melakukan observasi kala 

satu. 

Ibu bersedia minum air 

putih.  

Ibu mengerti dan 

bersedia. 

 

 

Semua peralatan dan  

perlengkapan sudah 

disiapkan. 

Keadaan ibu normal 

dan hasil pemeriksaan 

terlampir. 

 

 

                                                 PARAF 

 

 

 

      

                                                                                                      (SALMAH) 
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Data Subyektif ( Catatan perkembangan Kala II pukul 10.35 WIB) 

1. Ibu mengatakan kenceng-kenceng semakin teratur 

2. Ibu mengatakan ada dorongan ingin mengejan dan keluar darah dari vagina 

Data obyektif ( Tanggal/jam: 24-04-2016, pukul 10.40 WIB) 

1. KU : baik, kesadaran : composmentis 

2. Vital sign : TD : 110/70 mmHg, N: 80x/menit, RR: 19x/menit, S:36
0
C 

3. DJJ : 140x/menit 

4. His : 4x/10’/50” 

5. VT  : jam 10.45 WIB v/u tenang, dinding vagina licin, portio tidak teraba,     

 10 cm, selaput ketuban positif, tidak teraba penumbungan tali pusat 

dan molase, presentasi kepala, UUK di jam 12, kepala berada di 

Hodge III, terdapat lendir dan darah. 

Analisa 

1.  Ny. S umur 30 tahun G2 P1 A0 Ah1 UK 38
+6

 minggu dalam persalinan kala II. 

2. janin tunggal, hidup intrauterin, preskep. 
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Penatalaksanaan 

Tanggal/jam               Penatalaksanaan   Evaluasi  

24-04-

2016/10.35 

 

Jam: 10.36wib 

 

Jam: 10.37 wib 

 

 

Jam: 10.38 wib 

 

 

Jam: 10.40 wib 

 

Jam : 10.43 wib 

Jam 10.45 wib 

 

 

Jam : 10.57 wib 

  

Memberitahu hasil pemeriksaan 

bahwa kondisi ibu dan janin baik, 

pembukaan sudah lengkap. 

Memposisikan ibu dalm posisi 

persalinan. 

Mengajari ibu cara meneran dengan 

benar yaitu mengedan seperti ingin 

BAB dan tampak bersuara, mata 

melihat ke arah perut. 

Menyiapkan handuk bersih di atas 

perut ibu untuk membersihkan bayi, 

kemudian meletakkan duk steril 

dilipat 1/3 bagian dibawah bokong. 

Mendekatkan partus set dan 

mengecek  kelengkapan alat. 

Memakai APD lengkap 

Melakukan pimpinan persalinan 

 

 

Segera mengeringkan bayi mulai dari 

muka, kepala, dan bagian tubuh 

Ibu mengerti dengan 

penjelasan bidan. 

 

Ibu dalam posisi dorsal 

recumbent. 

Ibu dapat meneran 

dengan baik. 

 

Handuk telah diletakkan 

di atas perut ibu 

 

Alat-alat sudah lengkap 

dan siap digunakan. 

APD telah dipakai . 

Bayi lahir spontan 

tanggal 24 April 2016, 

pukul 10.57 WIB. 

Bayi sudah di keringkan. 
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Jam: 10.58 wib 

 

 

 

 

 

 

lainnya  selain tangan tampa 

membersihkan verniks. 

Melakukan IMD maksimal 1 jam 

dengan meletakkan bayi tengkurap di 

dada ibu dan menyelimuti bayi dan 

memasang topi. 

 

 

IMD berhasil 

 

 

 

PARAF 

 

 

                 (SALMAH) 
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Data Subyektif (Catatan perkembangan Kala III pukul 10.58 WIB) 

1. Ibu senang atas kelahiran  bayinya. 

2. Ibu mengatakan perutnya mules 

 Data Obyektif  ( pukul 11.00Wib) 

1. KU: Baik, kesadaran : composmentis 

2. TFU setinggi pusat. 

3. Kontraksi keras 

4. Terdapat tanda-tanda pelepasan plasenta, tali pusat memanjang, terdapat semburan 

darah, uterus globuler. 

Analisa  

     Ny. S umur 30 tahun P2A0 dalam kala III persalinan normal. 

Penatalaksanaan (pukul 11.05 Wib) 

Tanggal/Jam Penatalaksanaan  Evaluasi  

24-04-2016/11.05 Memastikan tidak ada janin kedua 

Melakukan manajemen aktif kala 

III. 

 Menyuntikan oksitosin 10 IU 

secara IM pada 1/3 paha kanan 

atas bagian distal lateral 1 meit 

setelah bayi lahir. 

Janin tunggal 

Plasenta lahir jam 11.10 

wib  
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 Melakukan penegangan tali 

pusat terkendali 

Memindahkan klem 5-10 cm di 

depan vulva, tangan kanan 

merenggangkan tali pusat, jika 

ada tanda-tanda pelepasan 

plasenta lalu lahirkan plasenta. 

Melakukan massae fundus selama 

15 detik pertama, sambil 

memeriksa kelengkapan plasenta. 

Memberitahu ibu bahwa plasenta 

telah lahir lengkap. 

Memeriksa laserasi jalan lahir 

dengan mengevaluasi jumlah 

perdarahan. 

 

 

 

 

 

 

 

Kontraksi uterus keras 

 

 

 

 

Ibu merasa lega 

Perineum ibu rupture 

derajat 2 dan perdarahan 

250 cc 

 

              PARAF 

 

 

             SALMAH 
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     Catatan perkembangan  Kala IV  

     Data Subyektif ( 24 April 2016/11.15 Wib) 

Ibu merasa mules di perutnya dan merasa nyeri di daerah kemaluannya. 

Data Obyektif ( 24 April 2016/11.15Wib) 

1. Pemeriksaan Umum 

a. KU  : baik, kesadaran : composmentis 

b. Vital sign : TD: 110/70 mmHg, N:84x/menit, S:36,4
0
C, RR: 19x/menit 

2. Pemeriksan Fisik 

c. Abdomen : TFU 2 jari dibawah pusat, kontraksi baik, kandung kemih  

kosong. 

d. Genetalia : Terdapat laserasi jalan lahir drajat II, perdarahan ± 250 cc 

e. Ekstremitas : tidak ada oedem pada tangan dan kaki 

   Analisa 

   Ny. S umur 30 tahun P2 A0 dalam persalinan kala IV normal dengan laserasi derajat 2 
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   Penatalaksanaan (24 april 2016/ 11.20 Wib) 

Tanggal/Jam Penatalaksanaan  Evaluasi  

Tgl : 24-04-2016 jam: 

11.20 wib 

Memberitahu  ibu bahwa 

keadaan bayinya sehat dan 

normal. 

Memberikan ucapan selamat 

pada ibu atas kelahiran 

bayinya. 

Memberi penjelasan pada 

ibu bahwa akan dilakukan 

heacting  perineum. 

 

Membersihkan ibu. 

 

Merendam peralatan yang 

telah dipakai ke dalam 

larutan clorin 0,5% selama 

10 menit. 

Mengajarkan ibu untuk 

massase  fundus  uteri. 

Ibu merasa senang dan 

lega 

 

Ibu terlihat senang. 

 

 

Ibu bersedia  

 

 

 

Ibu tampak bersih, segar 

dan nyaman. 

Peralatan sudah direndam 

ke dalam larutan clorin. 

 

 

Ibu mengerti dan bersedia. 
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menganjurkan ibu untuk 

istirahat yang cukup. 

Menjelaskan pada ibu 

mengenai moilisasi dini 

Melakukan pemantauan kala 

IV selam 2 jam pertama, 15 

menit pada 1 jam pertama 

dan 30 menit pada 1 jm 

kedua dengan observasi 

tekanan darah, nadi,TFU, 

kontraksi uterus,kandung 

kemih, darah yang keluar, 

suhu, untuk setiap 1 jam. 

Melakuka pemeriksaan vital  

sign jam 11.25 Wib. 

 

Memindahkan ibu ke ruang 

nifas. 

Memberikan ibu obat 

Amoxillin 500 mg 3x1, Fe 

500 mg 2x1, paracetamol 

ibu bersedia untuk 

istirahat. 

 

Ibu mengerti dan bersedia. 

 

Pemantauan kala IV telah 

dilakukan dan hasil 

pemantauan telah di catat 

di partograf. 

 

 

 

 

TD:110/70mmHg, 

N:72x/menit,S:36
0
C, 

RR:19x/menit. 

Ibu sudah dipindahkan. 

 

Obat sudah di minum. 
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500 mg 3x1, vitamin A 1x1. 

Melakukan 

pendokumentasian di RM 

pasien 

 

 

Pendokumentasian telah 

dilakukan di RM pasien.                                       

 

            PARAF 

 

                                                                              (SALMAH) 
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