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setiap hari ada 830 wanita meninggal akibat kehamilan dan kelahiran, penyebab
yang paling sering dijumpai adalah perdarahan setelah kelahiran. Angka
Kematian Indonesia masih jauh dari target sasaran SDG’s yaitu 70/100.000
sedangkan angka kematian di Indonesia pada tahun 2015 yaitu 126/100.000
kelahiran hidup.

Metode yang digunakan dalam LTA ini adalah manajemen kebidanan
secara continuity of care mulai dari masa hamil sampai dengan keluarga
berencana. Asuhan continuity of care pada Ny. Z dilakukan di Klinik Bersalin
HJ.Rukni Jalan Luku 1 Padang Bulan Medan.

Hasil yang diperoleh pada Ny. Z  kehamilan trisemster III telah dilakukan
ANC sebanyak 4 kali dengan standart pelayanan 10 T. Bersalin pada usia
kehamilan 39 minggu, lamanya persalinan kala I sampai kala IV adalah 8 jam.
Bayi lahir bugar segera menangis, jenis kelamin laki laki, panjang badan 49 cm
berat badan 3600 gram. Proses involusi berjalan normal,  tidak ada komplikasi ,
ibu akseptor KB Method Lactace Amenore.

Setelah dilakukan asuhan, ibu merasa senang terhadap pendekatan dengan
memberi asuhan masa hamil sampai penggunaan alat kontrasepsi. Disarankan
pada bidan untuk mengaplikasikan asuhan continuity of care dalam membantu
menurunkan angka kematian ibu di Indonesia khususnya di Sumatera Utara.

Kata Kunci : Ny. Z 26 tahun, GIII PI A0, Continuty of care
Daftar Pustaka : 29 (2003–2016)
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SUMMERY OF MIDWIFERY CARE
Based on united states agency international develoment (USAID),

everyday there 830 women die due to pregnancy and birth and the most common
cause is bleeding after birth. The rate of death in indonesia is far from the forget
of SDG’s that is 70/100.000 while the rate of death in Indonesia in 2015 is
126/100 birth.

Method used in this LTA is midwiferyy management used continuity of
care from pregnancy moment, birth moment, and  porturition, Neonatus, till KB.

The result got from midwifery education for Mrs.Z from 3 semester
pregnancy have been used by ANC about 4 times by using standard service 10 T,
brith when her pregnancy was 39 weeks with the process of giving a brith from 1
st fase till the 4 th fase was 8 hours. The baby cried, it is a boy, the lenght is 48
cm the weightis 3600 gram, baby IMD. The process of involution no
complication and mothers using method lactace amenore

After the continuity of care, mothers feel happy about the approach by
providing care from the pregnancy to the use of contraception. The care given to
Ny.Z takes place normally and no complications are found. It is suggested to
midwives to apply continuity care in helping to reduce maternal mortality rate in
Indonesia especially in North Sumatera.

Keywords : Mrs. Z 26 Years, GIII PI A0, Continuty of care
Bibliography : 29 (2003–2016)
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap hari 830 wanita di dunia meninggal akibat kehamilan dan

kelahiran. Dari 189 juta wanita yang hamil, 122 juta memiliki kelahiran hidup

dan hampir 3 juta menderita kelahiran mati. Dari 99% kematian ibu terjadi di

negara berkembang, terutama yang tinggal di daerah pedesaan dan diantara

masyarakat miskin (USAID, 2015).

Pada negara berkembang seperti Afrika dan Asia Tenggara merupakan

salah satu negara bagian dengan presentase angka kematian ibu sebesar 88%.

Afrika merupakan negara tertinggi dengan insiden 564/100.000 kelahiran hidup

atau hal ini sama dengan 201.000 kasus kematian ibu pertahun. Sedangkan

negara berkembang Asia Tenggara, insiden kematian ibu mencapai 182/100.000

kelahiran hidup atau sama dengan 66.000 kasus kematian ibu pertahun. Hal ini

membuat Asia Tenggara merupakan negara bagian dengan kontribusi sebesar

22% dari seluruh jumlah kematian ibu di dunia. Afrika merupakan negara bagian

dengan kontribusi sebesar 66% dari seluruh jumlah kematian ibu di dunia

(UNICEF, 2016).

Penyebab utama kematian ibu yang paling sering dijumpai adalah

perdarahan (perdarahan setelah kelahiran), hipertensi selama kehamilan

(preeklamsia dan eklamsia), sepsis atau infeksi, dan penyebab tidak langsung

karena kondisi medis selama kehamilan dan persalinan (WHO, 2016).

Setiap tahun sekitar 20.000 perempuan di Indonesia meninggal akibat

komplikasi dalam persalinan. Angka kematian ibu di Indonesia mengalami

penurunan sebesar 40% dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, pada tahun 2005

World Health Organization (WHO) melaporkan angka kematian ibu di Indonesia

sebesar 212/100.000 kelahiran hidup sedangkan pada tahun 2015,
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WHO melaporkan angka kematian ibu di Indonesia sebesar 126/100.000

kelahiran hidup. Namun hal ini masih jauh dari sasaran angka kematian ibu yang

ditargetkan oleh Sustainable Develoment Goals’s (SDG’s) sebesar 70/100.000

kelahiran hidup (World Data Bank, 2017).

Berdasarkan hasil Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2007

menyebutkan bahwa Angka Kematian Ibu di Indonesia sebesar 228 per 100.000

kelahiran hidup. Angka ini turun dibandingkan Angka kematian Ibu tahun 2002

yang mencapai 307/100.000 Kelahirah Hidup. Berdasarkan Survei Fakultas

Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatra Utara yang dilakukan setiap tahun

bahwa Angka Kematian Ibu di Sumatra Utara tidak mengalami penurunan dari

tahun 2010 sampai 2013 yaitu sebesar 268/100.000 Kelahiran hidup. (Data profil

Sumut, 2013).

Kematian ibu disebabkan oleh penyebab langsung obsetri yaitu kematian

ibu yang berhubung dengan kompliksi kehamilan, persalinan, dan nifas

(Hipertensi pada kehamilan 32%, komplikasi peurpurium 31%, perdarahan post

partum 20%, lain lain 7% dan partus lama 1%). Salah satu konstribusi kematian

ibu juga disebabkan oleh 4 Terlalu (terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, terlalu

pendek jarak kehamilam) dan 3T (terlambat deteksi komplikasi kehamilan,

terlambat mencapai fasilitas dan terlambat pertolongan yang ade kuat

(Pusdiklatnakes, 2015).

Berdasarkan profil Indonesia tahun 2014 bahwa setiap tahunnya angka

kematian anak mengalami penurunan walaupun belum mencapai target dari

Suistaneble Develoment Goals dan Melenium Develoment Goals. Hasil Survei

Penduduk Antar Sensus 2015 menunjukkan Angka Kematian Bayi sebesar 22,23

per 1.000 kelahiran hidup, yang artinya sudah mencapai target Melenium

Develoment Goals 2015 sebesar 23 per 1.000 kelahiran hidup tetapi belum

mencapai target Suistaneble Develoment Goals yang hadir sampai 2030 sebesar

12/1000 Kelahiram Hidup. Begitu pula dengan Angka Kematian Balita

(AKABA) hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2015 sebesar 26,29 per 1.000

kelahiran hidup, juga sudah memenuhi target Melenium Develoment Goals 2015

sebesar 32 per 1.000 kelahiran hidup (Profil kesehatan Indonesia, 2015)
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Berdasarkan hasil Survey Demografi Kesehatan Indonesia yang dilakukan

oleh Badan penduduk survei setiap 5 tahun sekali, bahwa Angka Kematian Bayi

di Sumatra Utara mengalami penurunan dari tahun 1994 sebesar 61/1000

kelahiran hidup, turun menjadi 42/1000 kelahiran hidup pada Survei Demografi

Kesehatan Indonesia tahun 2002. Namun pada tahun 2007 mengalami kenaikan

menjadi 46/1000 kelahiran hidup pada tahun 2012 dan menurun kembali menjadi

sebesar 40/1000 kelahiran hidup (Profil Sumut,2012).

Departemen Kesehatan pada tahun 2007 menunjukkan bahwa penyebab

kematian terbanyak pada kelompok bayi 0-6 hari didominasi oleh

gangguan/kelainan pernafasan (35,9%), prematuritas (32,4%) dan sepsis (12%).

Untuk penyebab utama kematian bayi pada kelompok 7-28 hari yaitu sepsis

(20,5%), malformasi kongenital (18,1%) dan pnemonia (15,4%). Dan penyebab

utama kematian bayi pada kelompok 29 hari–11 bulan yaitu diare (31,4%),

pnemonia (23,8) dan meningitis/ensefalitis (9,3%). Dilain pihak faktor utama ibu

yang berkontribusi terhadap lahir mati dan kematian bayi 0-6 hari adalah

hipertensi maternal (23,6%), komplikasi kehamilan dan kelahiran (17,5%),

ketuban pecah dini dan pendarahan antepartum masing-masing 12,7% (Profil

Sumut, 2013).

Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu upaya untuk mengurangi

angka kematian dan kesakitan pada ibu, namun Persentase Pasangan Usia Subur

(PUS) di Indonesia sebesar 12,7%. Dari seluruh Pasangan Usia Subur yang

memutuskan tidak memanfaatkan program KB, sebanyak 6,15% beralasan ingin

menunda memiliki anak, dan sebanyak 6,55% beralasan tidak ingin memiliki

anak lagi. Total angka pengguna KB 2015 mengalami penurunan dibandingkan

tahun 2014 yang sebesar 14,87% (Profil Indonesia, 2015).

Berdasarkan data pada dari Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara, jumlah peserta KB baru adalah

sebesar 450.668 (20,2%) mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 yaitu

19,44% dan tahun 2011 yaitu 14,08%, tahun 2010 yaitu 17,05% dan tahun 2009

yaitu 14,58% (Profil Sumut, 2013).
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Upaya meningkatkan kelangsungan dan kualitas ibu dan anak dilakukan

dengan pendekatan Continuum of care the life cycle yang menekankan bahwa

upaya promotif dan preventif sama pentingnya dengan upaya kuratif dan

rehabilitatife pada tiap siklus kehidupan pada setiap level pelayanan. Continiuum

of care the life cycle adalah pelayanan yang diberikan siklus kehidupan yang

dimulai dari prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi, balita, anak

prasekolah, remaja, dewasa hingga  lansia (Pusdiklatnakes, 2015).

Bidan harus memiliki kualifikasi yang diilhami oleh filosofi asuhan

kebidanan yang menekankan asuhannya terhadap perempuan (women centred

care). Salah satu upaya untuk meningkatkan kualifikasi bidan tersebut dengan

menerapkan model asuhan kebidanan yang berkelanjutan (Continuity of

Care/CoC) dalam pendidikan klinik. Memfasilitasi mahasiswa dalam

pembelajaran klinik kebidanan yang sejalan dengan filosofi asuhan kebidanan

model Continuity of Care, maka diperlukan model pembelajaran yang

disesuaikan baik dari rancangan waktu, pengaturan penempatan siswa, peran

pembimbing akademik, peran pembimbing lahan (bidan klinik), tugas

mahasiswa, maupun sistem penilaian dan evaluasinya. Dengan demikian menjadi

sangat penting mempersiapkan mahasiswa untuk memahami Continuity of Care

dalam pembelajaran klinik kebidanan (Yanti, dkk 2015).

Dari latar belakang diatas, penulis akan melakukan asuhan Continuity Of

Care di rumah bersalin HJ. Rukni SST sebagai tempat melaksanakan asuhan

yang telah memiliki Memorandum of understanding (MOU) dengan instuti

pendidikan yang memberikan pelayanan kehamilan sekurang kurangnya 4 kali

selama masa kehamilan, dan diupayakan agar memenuhi standart 7T . Standart

pelayanan tersebut meliputi pengukuran berat badan, mengukur tinggi badan,

mengukur tekanan darah, mengukur tinggi fundus uteri, pemberian imunisasi

Tetanus neonatorium (TT), pemberian tablet zat besi minimal 90 tablet selama

hamil, temu wicara. Dan  yang belum di lakukan adalah pemeriksaan golongan

darah, pemeriksaan protein dalam urine, pemeriksaan kadar gula dalam darah,

pemeriksaan darah maria, pemeriksaan test sifilis, pemeriksaan HIV,
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pemeriksaan BTA karena dilakukan kerja sama dengan pihak Puskesmas Padang

Bulan untuk kegiatan pemeriksaan Laboratorium.

Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan penulis pada tanggal 08

Desember 2016 di Rumah Bersalin Hj.Rukni SST, terdapat 18 ibu hamil

Trisemester III. Setelah dilakukan Home Visit, dan dilakukan anemese. Ny.Z usia

26 tahun dengan usia kehamilan 29 minggu mau menjadi subjek laporan tugas

akhir dari masa kehamilan sampai dengan Keluarga Berencana di Rumah

Bersalin Hj. Rukni Padang Bulan Medan.

1.2 Indentifikasi Ruang Lingkup Asuhan

Ruang lingkup asuhan diberikan pada ibu hamil Ny.Z trimester III,

bersalin, masa nifas, neonatus, dan keluarga berencana.

1.3 Tujuan Penyusunan LTA

1.3.1 Tujuan Umum

Memberikan asuhan kebidanan secara Continuity of Care pada ibu hamil

Ny.Z, bersalin, nifas, neonatus dan Keluarga Berencana dengan menggunakan

asuhan kebidanan.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Melaksanakan asuhan kebidanan Kehamilan Trimester III pada Ny.Z secara

continuity of care

2. Melaksanakan asuhan kebidanan Persalinan pada Ny.Z secara Continuity of

care

3. Melaksanakan asuhan kebidanan Nifas pada Ny.Z secara Continuity of care

4. Melaksanakan asuhan kebidanan Bayi Baru Lahir Ny.Z secara Continuity of

care

5. Melaksanakan asuhan kebidanan Keluarga Berencana Ny.Z secara Continuity

of care

6. Mendokumentasikan asuhan kebidanan yang telah dilakukan pada Ny.Z dari

masa Hamil, Bersalin, Nifas, Bayi Baru Lahir dan Keluarga Berencana.
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1.4  Sasaran, Tempat dan Waktu Asuhan Kebidanan

1.4.1 Sasaran

Sasaran Subjek asuhan kebidanan ditujukan kepda Ny.Z dengan

memperhatikan continuity of care mulai dari hamil Trisemester III, bersalin,

nifas, neonatus dan keluarga berencana.

1.4.2. Tempat

Lokasi yang dipilih untuk memberikan asuhan pada Ny.Z adalah di klinik

Bersalin Rutni Padang Bulan

1.4.3. Waktu

Waktu  penyusunan dimulai dari bulan Febuari sampai Juni 2017

1.5 Manfaat

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat KTI ini dapat memberikan tambahan sumbangan ilmu pengetahuan

bagi pendidikan  mengenai Asuhan kebidanan continuity of care

1.5.2 Manfaat Praktisi

Dapat dijadikan sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan

kesehatan ibu dan anak (KIA) khususnya dalam memberikan informasi tentang

perubahan fisiologis dan asuhan yang diberikan pada ibu hamil, bersalin, nifas,

bayi baru lahir dan pelayanan kontrasepsi.
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BAB 2

TINJUAN PUSTAKA

2.1 Kehamilan

2.1.1Konsep Dasar Kehamilan

a. Pengertian Kehamilan

Kehamilan adalah peristiwa yang didahului bertemunya sel telur atau ovum

dengan sel sperma dan akan berlangsung selama kira kira 10 bulan, atau 9 bulan

kalender atau 40 minggu atau 280 hari yang dihitung dari hari pertama periode

menstruasi terakhir last menstrual period (Wagino dkk, 2016).

Kehamilan didefenisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa

dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Bila dihitung dari saat

fertilasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung dalam 40

minggu atau 10 bulan menurut kalender internaisonal. Kehamilan terbagi menjadi

3 trisemester, dimana trisemester satu berlangsung dalam 12 minggu, trisemester

kedua 15 minggu (minggu ke-13 hingga ke-27), dan trisemester ketiga 13 minggu

(minggu ke-28 hingga ke-40) (Prawirahardjo, 2013).

Masa kehamilan dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal

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

terakhir (HPHT). Kehamilan dibagi menjadi 3 triwulan yaitu triwulan pertama

(konsepsi sampai 3 bulan), triwulan kedua (4 bulan sampai 6 bulan), triwulan

ketiga (7 bulan sampai 9 bulan) (Saifuddin, 2013).

b. Tanda tanda kehamilan (Kusmiyati, 2013)

Secara klinis tanda tanda kehamilan dapat dibagi menjadi tiga kategori besar

yaitu tanda yang tidak pasti, tanda kemungkinan dan tanda tanda kepastian hamil.

Berikut ini akan dibahas mengenai tanda tidak pasti, tanda kemungkinan dan

tanda pasti hamil

1. Tanda Pasti hamil

Amenorhea (Tidak haid), morning sickness (mual muntah dipagi hari),
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BAB 2

TINJUAN PUSTAKA

2.1 Kehamilan

2.1.1Konsep Dasar Kehamilan

a. Pengertian Kehamilan

Kehamilan adalah peristiwa yang didahului bertemunya sel telur atau ovum

dengan sel sperma dan akan berlangsung selama kira kira 10 bulan, atau 9 bulan

kalender atau 40 minggu atau 280 hari yang dihitung dari hari pertama periode

menstruasi terakhir last menstrual period (Wagino dkk, 2016).

Kehamilan didefenisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa

dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Bila dihitung dari saat

fertilasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung dalam 40

minggu atau 10 bulan menurut kalender internaisonal. Kehamilan terbagi menjadi

3 trisemester, dimana trisemester satu berlangsung dalam 12 minggu, trisemester

kedua 15 minggu (minggu ke-13 hingga ke-27), dan trisemester ketiga 13 minggu

(minggu ke-28 hingga ke-40) (Prawirahardjo, 2013).

Masa kehamilan dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal

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

terakhir (HPHT). Kehamilan dibagi menjadi 3 triwulan yaitu triwulan pertama

(konsepsi sampai 3 bulan), triwulan kedua (4 bulan sampai 6 bulan), triwulan

ketiga (7 bulan sampai 9 bulan) (Saifuddin, 2013).

b. Tanda tanda kehamilan (Kusmiyati, 2013)

Secara klinis tanda tanda kehamilan dapat dibagi menjadi tiga kategori besar

yaitu tanda yang tidak pasti, tanda kemungkinan dan tanda tanda kepastian hamil.

Berikut ini akan dibahas mengenai tanda tidak pasti, tanda kemungkinan dan

tanda pasti hamil

2. Tanda Pasti hamil

Amenorhea (Tidak haid), morning sickness (mual muntah dipagi hari),
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BAB 2

TINJUAN PUSTAKA

2.1 Kehamilan

2.1.1Konsep Dasar Kehamilan

a. Pengertian Kehamilan

Kehamilan adalah peristiwa yang didahului bertemunya sel telur atau ovum

dengan sel sperma dan akan berlangsung selama kira kira 10 bulan, atau 9 bulan

kalender atau 40 minggu atau 280 hari yang dihitung dari hari pertama periode

menstruasi terakhir last menstrual period (Wagino dkk, 2016).

Kehamilan didefenisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa

dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Bila dihitung dari saat

fertilasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung dalam 40

minggu atau 10 bulan menurut kalender internaisonal. Kehamilan terbagi menjadi

3 trisemester, dimana trisemester satu berlangsung dalam 12 minggu, trisemester

kedua 15 minggu (minggu ke-13 hingga ke-27), dan trisemester ketiga 13 minggu

(minggu ke-28 hingga ke-40) (Prawirahardjo, 2013).

Masa kehamilan dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal

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

terakhir (HPHT). Kehamilan dibagi menjadi 3 triwulan yaitu triwulan pertama

(konsepsi sampai 3 bulan), triwulan kedua (4 bulan sampai 6 bulan), triwulan

ketiga (7 bulan sampai 9 bulan) (Saifuddin, 2013).

b. Tanda tanda kehamilan (Kusmiyati, 2013)

Secara klinis tanda tanda kehamilan dapat dibagi menjadi tiga kategori besar

yaitu tanda yang tidak pasti, tanda kemungkinan dan tanda tanda kepastian hamil.

Berikut ini akan dibahas mengenai tanda tidak pasti, tanda kemungkinan dan

tanda pasti hamil

3. Tanda Pasti hamil

Amenorhea (Tidak haid), morning sickness (mual muntah dipagi hari),
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BAB 2

TINJUAN PUSTAKA

2.1 Kehamilan

2.1.1Konsep Dasar Kehamilan

a. Pengertian Kehamilan

Kehamilan adalah peristiwa yang didahului bertemunya sel telur atau ovum

dengan sel sperma dan akan berlangsung selama kira kira 10 bulan, atau 9 bulan

kalender atau 40 minggu atau 280 hari yang dihitung dari hari pertama periode

menstruasi terakhir last menstrual period (Wagino dkk, 2016).

Kehamilan didefenisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa

dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Bila dihitung dari saat

fertilasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung dalam 40

minggu atau 10 bulan menurut kalender internaisonal. Kehamilan terbagi menjadi

3 trisemester, dimana trisemester satu berlangsung dalam 12 minggu, trisemester

kedua 15 minggu (minggu ke-13 hingga ke-27), dan trisemester ketiga 13 minggu

(minggu ke-28 hingga ke-40) (Prawirahardjo, 2013).

Masa kehamilan dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal

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

terakhir (HPHT). Kehamilan dibagi menjadi 3 triwulan yaitu triwulan pertama

(konsepsi sampai 3 bulan), triwulan kedua (4 bulan sampai 6 bulan), triwulan

ketiga (7 bulan sampai 9 bulan) (Saifuddin, 2013).

b. Tanda tanda kehamilan (Kusmiyati, 2013)

Secara klinis tanda tanda kehamilan dapat dibagi menjadi tiga kategori besar

yaitu tanda yang tidak pasti, tanda kemungkinan dan tanda tanda kepastian hamil.

Berikut ini akan dibahas mengenai tanda tidak pasti, tanda kemungkinan dan

tanda pasti hamil

4. Tanda Pasti hamil

Amenorhea (Tidak haid), morning sickness (mual muntah dipagi hari),
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BAB 2

TINJUAN PUSTAKA

2.1 Kehamilan

2.1.1Konsep Dasar Kehamilan

a. Pengertian Kehamilan

Kehamilan adalah peristiwa yang didahului bertemunya sel telur atau ovum

dengan sel sperma dan akan berlangsung selama kira kira 10 bulan, atau 9 bulan

kalender atau 40 minggu atau 280 hari yang dihitung dari hari pertama periode

menstruasi terakhir last menstrual period (Wagino dkk, 2016).

Kehamilan didefenisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa

dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Bila dihitung dari saat

fertilasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung dalam 40

minggu atau 10 bulan menurut kalender internaisonal. Kehamilan terbagi menjadi

3 trisemester, dimana trisemester satu berlangsung dalam 12 minggu, trisemester

kedua 15 minggu (minggu ke-13 hingga ke-27), dan trisemester ketiga 13 minggu

(minggu ke-28 hingga ke-40) (Prawirahardjo, 2013).

Masa kehamilan dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal

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

terakhir (HPHT). Kehamilan dibagi menjadi 3 triwulan yaitu triwulan pertama

(konsepsi sampai 3 bulan), triwulan kedua (4 bulan sampai 6 bulan), triwulan

ketiga (7 bulan sampai 9 bulan) (Saifuddin, 2013).

b. Tanda tanda kehamilan (Kusmiyati, 2013)

Secara klinis tanda tanda kehamilan dapat dibagi menjadi tiga kategori besar

yaitu tanda yang tidak pasti, tanda kemungkinan dan tanda tanda kepastian hamil.

Berikut ini akan dibahas mengenai tanda tidak pasti, tanda kemungkinan dan

tanda pasti hamil

5. Tanda Pasti hamil

Amenorhea (Tidak haid), morning sickness (mual muntah dipagi hari),
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Mastodinia (payudara tegang), miksi (keluhan kencing), cloasma gravidarum

(kehitaman pada dahi, punggung hitam, kulit di daerah tulang pipi), queckning

(persepsi gerakan pertama janin).

2. Tanda kemungkinan hamil

Tanda piskacek,s terjadinya perubahan yang asimetris pada bagian uterus

yang dekat dengan implantasi plasenta, tanda hegar (perlunakan segmen bawah

uterus), tanda goodell’s (perlunakan serviks), tanda Chadwick (dinding vagina

warna kebirubiruan), tanda Mc Donald (fundus uteri dan serviks bisa dengan

mudah difleksi), kontraksi Braxton hicks (kontraksi uterus tanpa nyeri berulang

selama kehamilan), pemeriksaan test biologis kehamilan (planotest positif),

perubahan pada uterus (uterus berubah menjadi lunak, bentuknya globular dan

teraba balotement).

3. Tanda pasti hamil

Denyut Jantung Janin yang terdeteksi pada usia kehamilan 16 minggu,

Ultrasonografi positif pada kehamilan 6 minggu, pada pemeriksaan palpasi

teraba bagian bagian janin.

c.  Perubahan Fisiologis pada ibu hamil

1. Berat badan (Hutahean, 2013)

Peningkatan berat badan sekitar 25 % dari sebelum hamil (rata rata 9-14 kg),

pada trisemster II dan III sebanyak 0,5 kg/ minggu. Mass indeks (BMI) atau

Indeks Massa Tubuh (IMT)  dengan rumus sebagai berikut : (Wagino Dkk, 2016)

IMT = ²
NB : BB dalam satuan kilogram dan TB dalam satuan meter

IMT di klasifikasikan dalam 4 kategori:

a. IMT rendah (kurang dari 19,8)

b. IMT normal (antara 19,8-26)

c. IMT tinggi (antara 26-29)

d. IMT obase (lebih dari 29)



19

2. Uterus (Cunningham, 2006)

Uterus berubah bentuk menjadi bentuk muskular berdinding relatif tipis

dengan kapasitas yang cukup untuk menampung cairan amnion, plasenta dan

janin. Sejak semester pertama uterus mengalami kontraksi tidak teratur, yang

normalnya tidak nyeri, kontraksi ini disebut tanda Braxton hicks.

3. Serviks (Prawjrohardjo, 2013)

Satu bulan setelah konsepsi serviks akan menjadi lunak dan kebiruan.

Perubahan ini terjadi akibat penambahan vaskularisasi dan terjadinya edema pada

seluruh serviks, bersamaan dengan terjadinya hipertrofi dan hiperlapsia pada

kelenjar kelanjar serviks.

4. Sekresi (Cunningham, 2006)

Peningkatan sekresi vagina dan serviks yang sangat banyak selama kehamilan

keputihan yang agak kental. PH-nya asam, bervariasi dari 3,5-6 merupakan akibat

peningkatan produksi asam laktat dari glikogen di epitel vagina oleh kerja

Lactobacillus Acidophilus.

5. Vagina dan perenium (Cunningham, 2006)

Selama masa kehamilan, peningkatan vaskularisasi dan hipermia timbul di

kulit dan otot otot perenium serta vulva, dan terdapat perlunakan jaringan ikat

yang normalnya banyak terdapat pada struktur struktur ini.

6. Payudara (Cunningham, 2006)

Pada awal minggu minggu awal, wanita hamil sering mengalami rasa nyeri

dan gatal pada payudara. Setelah bulan kedua, payudara bertambah besar dan

vena halus mulai terlihat tapat di bawah kulit. Putting susu bertambah besar,

berpigmen dan gelap. Setelah beberapa bulan pertama, cairan kental kekuning-

kuningan, colostrum sering dapat keluar dari putting susu dengan tekanan lembut.

7. Prolaktin hipofisis (Hutahean, 2013)

Pada kehamilan, prolaktin serum mulai meningkat secara progresif pada

trimester satu sampai aterm. Progesterone menyebabkan lemak disimpan dalam

jaringan subkutan di abdomen, punggung, dan paha atas. Lemak berfungsi

sebagai cadangan energi, baik pada masa hamil dan menyusui.
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8. System Respirasi (Hutahean, 2013)

Ibu hamil bernapas lebih dalam (meningkatkan volume tidal), tetapi frekuensi

napasnya kira kira dua kali lebih cepat bernapas dalam satu menit. Peningkatan

volume tidal menyebabkan peningkatan volume napas selama satu menit sekitar

26%.  Peningkatan volume napas 1 menit di sebut hiperventilasi kehamilan yang

menyebabkan konsentrasi CO2 di alveoli menurun.

9. Laju Metabolisme Basal (Basal Metabolic Rate- MBR) (Hutahean, 2013)

Laju Metabolisme basal biasanya meningkat pada bulan ke-4 kehamilan,

meningkat 15-20% awal kehamilan, dan kembali ke nilai normal pada hari ke 5

atau ke 6 postpartum. Pada kehamilan tahap awal banyak wanita mengeluhkan

lemah letih, selanjutnya perasaan ini diikuti peningkatan kebutuhan tidur.

Perasaan lemah dan letih sebagian besar disebabkan peningkatan aktivitas

metabolik.

10. System Gastrointestinal (Hutahean, 2013)

Selama masa hamil, nafsu makan meningkat karena peningkatan hormon

HCG, sekresi usus berkurang, fungsi hati berubah, dan absorbsi nutrigen

meningkat. Aktivitas peristaltik (motalis) menurun, akibatnya bising usus

menghilang, sehingga menyebabkan kontsipasi, mual, serta muntah. Aliran darah

ke panggul tekanan vena meningkat, sehingga menyebabkan haemoroid terbentuk

pada akhir kehamilan.

11. Mulut (Hutahean, 2013)

Gusi hiperemis, berongga, dan membengkak. Gusi cendrung mudah berdarah

karena kadar esterogen yang meningkat menyebabkan peningkatan vaskularitas

selektif dan proliferasi jaringan ikat.

12. Rasa tidak nyaman di abdomen (Hutahean, 2013)

Rasa tidak nyaman yang dirasakan ibu hamil, meliputi panggul terasa berat

atau tertekan, flatulen (pembentukan gas berlebihan dalam lambung), serta

kontraksi uterus. Walaupun kebanyakan rasa tidak nyaman di abdomen

merupakan konsekuensi perubahan maternal yang normal, tetapi juga harus
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diwaspadai adanya kemungkinan gangguan, seperti obstruksi usus atau proses

peradangan.

13. Sistem perkemihan (Prawjrohardjo, 2013)

Pada bulan pertama kehamilan kandung kemih akan tertekan oleh uterus yang

mulai membesar sehingga menimbulkan sering berkemih. Keadaan ini akan

hilang dengan makin tuanya kehamilan bila uterus keluar dari rongga panggul.

Pada akhir kehamilan, jika kepala janin sudah mulai turun ke pintu atas panggul,

keluhan itu akan timbul kembali.

14. Volume darah (Hutahean, 2013)

Volume darah meningkat sekitar 1.500 ml (dengan penambahan berat badan

8,5–9kg). Vasodilatasi perifer mempertahankan Tekanan Darah (TD) tetap

normal walaupun volume normal meningkat. Nilai normal Hb (12-16 g/dl), Bila

nilai Hb menurun sampai 10 g/dl lebih, dalam hal ini ibu hamil dalam keadaan

anemia.

15. Curah jantung (Hutahean, 2013)

Curah jantung meningkat 30-50% pada minggu ke–32 kehamilan, kemudian

menurun sampai sekitar 20% pada minggu ke-40. Pada posisi terlentang, uterus

yang besar dan berat sering kali menghambat aliran balik vena. Setiap kali

terdapat pengerahan tenaga, curah jantung meningkat.

d. Perubahan Dan Adaptasi Psikologis Dalam Masa Kehamilan

1. Trisemester pertama (Walyani, 2015)

Trisemester pertama sering dianggap sebagai periode penyesuaian.

Penyesuaian yang dilakukan wanita terhadap kenyataan bahwa ia sedang hamil.

Penerimaan kenyataan ini dan arti semua ini bagi dirinya merupakan tugas

psikologis yang paling penting pada trimester pertama.

Sebagian besar wanita merasa sedih dan ambivalen (respon terhadap

kehamilan bersifat mendua) tentang kehamilannya bahwa ia hamil. Kurang dari

80% wanita hamil mengalami kekecewaan, penolakan, kecemasan, depresi dan

kesedihan. Jika ibu tidak dibantu memahami dan menerima ambivalensi atau

perasaan negatifnya tersebut sebagai suatu hal yang normal dalam kehamilan,
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maka ibu akan merasa sangat bersalah jika nantinya abnormal.  Ia akan

mengingat pikiran pikiran yang ia miliki selama trisemester  pertama dan merasa

bahwa ialah penyebab kejadian tersebut. Hal ini dapat dihindari bila ibu dapat

menerima pikiran pikiran tersebut dengan baik.

2. Trisemester kedua (Wagiyo, 2016)

Tubuh ibu terbiasa dengan perubahan tingkat hormone yang tinggi, morning

sickness telah hilang, ibu telah menerima kehamilannya dan telah menggunakan

kehamilannya, dan telah menggunakan yang konstruktif. Meskipun kehamilan

sering dianggap sebagai suatu kebangaan dan kebahagian bagi ibu, namun

kadang tidak demikian halnya dengan gambaran tubuhnya. Sebagian besar ibu

memiliki cerita negatif, yang akan semakin seriring dengan usia kehamilannya.

3. Trimester ke tiga (walyani, 2016)

Trimester tiga sering disebut periode penantian dengan  penuh kewaspadaan.

Pada periode ini wanita mulai menyadari kehadiran bayi sebagai makluk yang

terpisah sehingga ia menjadi tidak sabar menanti kehadiran sang bayi. Ada

perasaan waspada mengingat bayi dapat lahir kapan pun. Hal ini membuat ibu

berjaga jaga sementara ia memperhatikan dan menunggu tanda dan gejala

persalinan muncul.

Wanita akan kembali merasakan ketidaknyamanan fisik yang semakin kuat

menjelang akhir persalinan. Ia kan merasa canggung, jelek, berantakan, dan

memerlukan dukungan yang sangat besar dan konsisten dari pasangannya.

e. Kebutuhan pada ibu hamil (Pusdiklatnakes, 2015)

Seorang ibu hamil akan melahirkan bayinya yang sehat apabila status gizinya

baik, diawali sejak ibu belum hamil. Status gizi yang baik diperoleh bilamana

selama ini mendapat asupan gizi seimbang yang cukup sesuai dengan kebutuhan

dan tidak menderita penyakit infeksi atau penyakit kronis lainnya yang

berpengaruh terhadap kondisi tubuh lainnya

1. Sumber kalori

Kebutuhan energi pada trisemester 1 meningkat secara minimal, kemudian

meningkat sepanjang trisemester II dan III sampai akhir kehamilan. Jika wanita
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dewasa memerlukan 2500 kalori perhari, maka wanita hamil diperlukan

peningkatan sekitar 3000 kalori perhari.

Sumber energi utama ibu hamil adalah karbohidrat dan lemak. Sumber

karbohidrat antara lain nasi, roti, sereal dan gandum, serta umbi umbian. Lemak

juga menghasilkan energi, dan menghemat protein untuk dimanfaatkan dalam

fungsi fungsi pertumbuhan, digunakan untuk permbentukan materi membran sel

dan pembentukan hormon, pembentukan jaringan lemak, serta membantu tubuh

menyerap nutrisi. Namun dalam kondisi hamil, asupan lemak harus dibatasi

karena kandungan kalorinya yang tinggi.

2. Protein

Kebutuhan protein juga meningkat, bahkan sampai 68% dari sebelum

kehamilan. Hal ini disebabkan protein diperlukan untuk pertumbuhan jaringan

dan janin. Jumlah protein yang harus tersedia sampai akhir kehamillan

diperkirakan sebanyak 925gr, yang tertimbun dalam jaringan ibu, plasenta dan

janin. Dianjurkan penambahan protein sebanyak 12 gr/ hari selama kehamilan.

Sumber protein antara lain daging sapi, ikan tuna, telur dan keju.

3. Kebutuhan gizi mikro

Berikut beberapa kebutuhan gizi mikro yang dibutuhkan ibu selama hamil

a. Asam folat

Asam folat termasuk vitamin B kompleks, yakni Vitamin B9. Kebutuhan

asam folat pada ibu hamil dan usia subur sebanyak 400 mikrogram per hari.

Folat didapatkan dari sayuran berwarna hijau (seperti bayam, brokoli, kubis,

kol dan asparagus), pisang, pepaya, jeruk, buncis, kacang kacangan dan roti

gandum. Selain itu folat juga didapatkan dari suplementasi asam folat.

Dalam tubuh, asam folat berfungsi sebagai ko-enzim dalam sintesis asam

amino dan asam nukleat. Folat juga diperlukan dan pembentukan dan

pematangan sel darah merah dan sel darah putih disumsum tulang,

pembentukan otak dan sumsum tulang belakang. Selain itu, folat juga

berperan sebagai pembawa korban tunggal pada pembentukan heme pada

molekul hemoglobin.
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Kekurangan asam folat menyebabkan gangguan metabolisme DNA.

Akibatnya, terjadi perubahan dalam morfologi inti sel, terutama pada sel yang

cepat membelah terutama eritrosit, leukosit dan sel epitel lambung dan usus,

epitel vagina, dan serviks uterus. Kekurangan asam folat pada ibu hamil juga

dapat menyebabkan meningkatnya resiko anemia, kekurangan neural tobe

defect. Pada janin akan meningkatkan resiko bayi lahir dengan BBLR dengan

cacat bawaan, kecatatan pada otak dan sumsum tulang belakang, down

sindrom dan bibir sumbing.

b.Zat besi

Zat besi dibutuhkan untuk pembentukan Hemoglobin, sedangkan dalam

kehamilan volume darah akan meningkat akibat perubahan pada tubuh ibu

dan pasokan darah bayi. Kekurangan zat besi dapat mengakibatkan gangguan

dan hambatan pada pertumbuhan janin baik sel tubuh maupun sel otak,

kematian janin dalam kandungan, abortus, cacat bawaan, lahir dengan BBLR

dan anemia. Dalam makanan terdapat dua macam zat besi yaitu besi heme

dan besi non hem. Besi non hem merupakan sumber utama zat besi dalam

makananya. Terdapat dalam semua jenis sayuran misalnya sayuran hijau,

kacang kacangan, kentang dan sebagian dalam makanan hewani. Sedangkan

besi hem hampir semua terdapat dalam makanan hewani antara lain daging,

ikan, ayam, hati, dan organ organ hewani lain.

Tablet Fe diberikan pada ibu hamil sebanyak 1 tablet setiap hari berturut

turut selama 90 hari selama masa kehamilan. Tablet penambah darah

mengandung 60 mg besi elemen dan 400 mg asam folat.

c. Vitamin C

Vitamin C merupakan antioksida yang melindungi jaringan dari

kerusakan dan di butuhkan untuk membentuk kolagen dan menghantarkan

sinyal kimia di otak. Wanita hamil disarankan mengkomsumsi 85 mg vitamin

C perhari. Anda dapat dengan mudah mendapatkan vitamin C dari makanan

tomat, jeruk, strobery, jambu biji, dan brokoli. Makanan kaya vitamin C juga

membantu penyerapan zat besi di tubuh.

d. Kalsium
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Janin mengumpulkan kalsium dari ibunya sekitar 25 sampai 30 mg hari.

Paling banyak ketika trisemester ketiga kehamilan. Ibu hamil dan bayi

membutuhkan kalsium untuk menguatkan tulang dan gigi. Selain itu juga

kalsium juga diperlukan untuk mengantarkan signal saraf, kontraksi otot dan

sekresi hormon. Kebutuhan kalsium ibu hamil adalah 1000 mg perhari.

Sumber kalsium dari makanan diantaranya produk, susu seperti yoghurt dan

ikan teri.

e. Vitamin A

Vitamin A memegang peranan penting dalam fungsi tubuh, termasuk

fungsi penglihatan, imunitas, serta perkembangan dan pertumbuhan embrio.

Kekurangan vitamin A dapat mengakibatkan kelahiran premature dan bayi

Berat Badan Lahir Rendah. Sumber makanan yang mengandung vitamin A

adalah wortel, selada, ubi jalar, minyak hati ikan, paprika, mangga.

f. Tanda tanda bahaya ibu hamil (Rukiah, 2013)

Enam tanda tanda bahaya selama periode antenatal adalah :

a. Perdarahan pervaginam

Pada awal kehamilan, perdarahan pervaginam yang tidak normal adalah

merah, perdarahan banyak, atau perdarahan dengan nyeri (abortus, Kehamilan

Etopik terganggu, mola hitadidosa)

b. Sakit kepala yang hebat

Sakit kepala menunjukkan suatu masalah yang serius adalah sakit kepala

yang hebat, yang menetap dan tidak hilang dengan beristirahat. Sakit kepala

yang hebat dalam kehamilan adalah gejala dari preeklamsia

c. Perubahan visual secara tiba tiba (pandangan kabur, rabun senja)

Masalah visual yang mengindikasikan keadaan yang mengancam jiwa adalah

perubahan visual mendadak, misalnya pandangan kabur atau terbayang

d. Nyeri abdomen yang hebat

Nyeri hebat, menetap dan tidak hilang beristirahat. Hal ini bisa appendicitis,

kehamilan ektopik terganggu, aborsi, penyakit radang panggul, persalinan

praterm, gastritis atau infeksi lain.
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e. Bengkak dan muka atau tangan

Bengkak bisa menunjukkan adanya masalah serius jika muncul pada muka

dan tangan, tidak hilang setelah istirahat, dan disertai dengan keluhan fisik

yang lain. Hal ini merupakan pertanda preeklamsia.

f. Bayi kurang bergerak seperti biasa

Ibu mulai merasakan gerakan bayinya pada bulan kelima atau keenam,

beberapa ibu dapat merasakan bayinya lebih awal. Gerakan bayi akan lebih

muda terasa jika ibu berbaring atau beristirahat dan jika ibu makan dan

minum dengan baik.

1.1.2 Asuhan Antenatal care

a. Pengertian Asuhan Antenatal care  (Walyani, 2015)

Asuhan antenatal care adalah suatu program yang terencana berupa observasi,

edukasi, dan penanganan medik pada ibu hamil, untuk memperoleh suatu proses

kehamilan dan persiapan persalinan yang aman dan memuaskan.

b. Tujuan Asuhan antenatal care  (Wagiyo dkk,2016)

1. Memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu dan tumbuh

kembang bayi

2. Meningkatkan dan mempertahankan kekuatan fisik, mental dan social ibu

juga bayi

3. Mengenali secara dini adanya ketidaknormalan atau kompliksi yang mungkin

terjadi selama hamil, termasuk riwayat penyakit secara umum, kebidanan dan

pembedahan

4. Mempersiapkan ibu agar masa nifas berjalan normal dan pemberian ASI

ekslusif

5. Mempersiapkan peran ibu dan keluarga dalam menerima kelahiran bayi agar

dapat tumbuh kembang secara normal



27

6. Mempersiapkan peran ibu keluarga dalam menerima kelahiran bayi sudah

dapat tumbuh kembang secara normal

c. Sasaran Pelayannan Antenatal Care (Pusdinakes, 2015)

Semua ibu hamil dan suami/keluarga di harapkan ikut serta minimal 1 kali

pertemuan. Untuk mendapatkan pelayanan terpadu dan komprenshif sesuai

standar minimal 4 kali selama kehamilan. Kontak 4 kali di lakukan sebagai

berikut:

1. 1 kali pada trisemster pertama, yaitu sebelum usia kehamilan 14 minggu

2. 1 kali pada trisemester kedua, yaitu selama unur kehamilan 14-28 minggu

3. 2 kali pada trisemster ketiga, yaitu selama kehamilan 28-36 minggu dan

setelah umur kehamilan 36 minggu.

Pelayanan antenatal bisa lebih dari 4 kali bergantung pada kondisi ibu dan

janin kandungannya.

d. Pelayanan Asuhan Standar Antenatal (IBI, 2016)

Dalam melakukan pemeriksaan antenatal, tenaga kesehatan harus

memberikan

pelayanan yang berkualitas sesuai standar (10T) terdiri dari :

1. Timbang berat badan dan tinggi badan

Penambahan berat badan yang kurang dari 9 kg selama kehamilan atau

kurang dari 1 kg setiap bulannya menunjukkan adanya gangguan

pertumbuhan janin.

Pengukuran tinggi badan pada pertama kali kunjungan kehamilan di lakukan

untuk manapis adanya faktor resiko pada ibu hamil. Tinggi badan ibu hamil

kurang dari 145 cm meningkatkan resiko untuk jadinya CPD (cephalo pelvic

disproportion).

2. Tekanan darah

Pengukuran tekanan darah pada setiap kali kunjungan antenatal dilakukan

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



28

kehamilan dan preeklamsia (hipertensi disertai edema di wajah dan tungkai

bawah, dan atau proteinuria).

3. Nilai status gizi (ukur lingkar lengan atas (LILA)

Jika ukuran LILA ibu kurang dari 23,5 cm di duga mengalami KEK. Ibu

dengan KEK dapat melahirkan bayi berat badan lahir rendah (BBLR)

4. Pengukuran TFU

Jika tinggi fundus uteri tidak sesuai dengan umur kehamilan, kemungkinan

ada gangguan pertumbuhan janin. Standart pengukuran  menggunakan pita

pengukur setelah kehamilan 24 minggu.

Penjelasan tentang TFU dengan usia kehamilan pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Tinggi Fundus dengan Umur kehamilan

Usia kehamilan Tinggi Fundus

Dalam cc Menggunakan penunjuk

badan

12 minggu - Teraba di atas simfisis

pubis

16 minggu - Di tengah antara simfisis

pubis dan umbilicus

20 minggu 20 cm (±2 cm) Pada umblikus

22-27 minggu Usia kehamilan dalam

minggu= cm (±2 cm)

-

28 minggu 28 cm (±2cm) Di tengah, antara umbilicus

dan prosesus sifoideus

29-35 minggu Usia kehamilalan

dalam minggu= cm

(±2cm)

-

36 minggu 36 cm (±2cm) Pada prosesus sifodeus

Sumber:  (Saifuddin, 2013)

5. Tentukan presentase janin dan denyut jantung janin (DJJ)
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Menentukan presentase janin dilakukan pada akhir trimester II dan

selanjutnya setiap kali kunjungan antenatal. Pemeriksaan ini dimaksudkan

untuk mengetahui letak janin. Penilaian DJJ di lakukan pada akhir trimester I

dan selanjutnya setiap kali kunjungan antenatal. DJJ normal 120-160

kali/menit.

6. Skrining status imunisasi tetanus dan diberikan imunisasi Tetanus

Toksoid (TT) bila di perlukan

Untuk mencegah terjadinyan Tetanus Neonatorum, ibu hamil harus dapat

mendapat imunisasi TT. Pada saat kontak pertama, ibu hamil diskrining

stastus imunisasi T-nya. Ibu hamil minimal mendapat status imunisasi T2

agar mendapatkan perlindungan terhadap infeksi tetanus.

Tabel 2.2
Interval Imunisasi TT dan Masa perlindungan

Imunisasi Interval %
Perlindungan

Masa
perlindungan

TT 1 Pada
kunjungan
ANC pertama

0 % Tidak ada

TT 2 4 minggu
setelah TT 1

80 % 3 tahun

TT 3 6 bulan setelah
TT2

95% 5 tahun

TT 4 1 tahun setelah
TT 3

99% 10 tahun

TT 5 1 tahun setelah
TT 4

99% 25 tahun/ seumur
hidup

Sumber : (walyani, 2015)

7. Pemberian tablet Fe

Untuk mencegah anemia gizi besi, setiap ibu hamil harus mendapat tablet

tambah darah (tablet zat besi) dan Asam Folat minimal 90 tablet selama

kehamilan yang di berikan sejak kontak pertama.

8. Periksa laboratorium (rutin dan kusus)



30

Pemeriksaan laboratorium di lakukan pada saat antenatal tersebut meliputi

golongan darah, pemeriksaan HB, Pemeriksaan protein dalam urine,

pemeriksaan kadar gula dalam darah, pemeriksaan darah malaria, test sifilis,

HIV, pemeriksaan BTA.

9. Tatalaksana/ penanganan khusu

Berdasarkan hasil pemeriksaan antenatal diatas dan hasil pemeriksaan

laboratorium, setiap kelainan yang di temukan pada ibu hamil harus ditangani

sesuai dengan standar dan kewenangan bidan.

10. Temu Wicara

Temu wicara (konseling) dilakukan pada setiap kunjungan antenatal yang

meliputi kesehatan ibu, perilaku hidup bersih dan sehat,  peran suami dan

keluarga dalam perencanaan kehamilan, tanda bahaya kehamilan, gizi

seimbang, penyakit menular, penawaran test HIV, inisiasi menyusui dini

(IMD), KB, imunisasi, peningkatan kesehatan intelegenesia pada kehamilan

(brain booster.)

e. Teknis Pemberian Pelayanan Antenatal (Walyani, 2015)

Teknis pemberian pelayanan antenatal dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kunjungan awal/ pertama

a. Anamese

Identitas (nama, umur, suku, agama, pendidikan, pekerjaan, alamat)

b. Keluhatan utama

Sadar/tidak akan memungkinkan hamil, apakah semata mata ingin periksa

hamil, atau ada keluhan/ masalah lain yang dirasakan.

c. Riwayat kehamilan sekarang

Riwayat kehamilan sekarang meliputi HPHT, gerak janin (kapan mulai di

rasakan dan apakah ada perubahan yang terjadi), masalah atau tanda tanda

bahaya, keluhan keluhan lazim pada kehamilan, gangguan obat obatan

(termasuk jamu jamuan), kekhawatiran – kekhawatiran lain yang di rasakan

oleh ibu.
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Menghitung perkiraan tanggal persalinan dapat persalinan dapat

menggunakan rumus Neagle :

HPHT : Hari+7, bulan-3, tahun+1 (untuk bulan maret ke atas)

Hari +7, bulan +9, Tahun (untuk bulan januari sampe maret)

Indikasi hanya pada ibu yang mempunyai riwayat menstruasi 28 hari dan haid

teratur, tidak dapat digunakan pada ibu yang menggunakan pada ibu sudah

hamil saat menyusui, dan menggunakan KB pada 3 bulan terakhir (Rukiyah,

2013).

d. Riwayat kebidanan yang lalu

Riwayat kebidanan yang lalu meliputi jumlah anak, anak lahir hidup,

persalinan aterm, persalinan premature, keguguran atau kegagalan kehamilan,

persalinan dengan tindakan (forsep, vakum atau SC), riwatat perdarahan pada

kehamilan, persalinan atau nifas sebelumnya, kehamilan dengan tekanan

darah tinggi, berat badan bayi <2.500 gr atau > 4000 gram atau masalah lain

yang dialami ibu.

e. Riwayat kesehatan

Riwayat kesehatan termasuk penyakit penyakit yang didapat dahulu dan

sekarang seperti masalah masalah kardiovaskular, hipertensi, diabetes,

malaria, PMS, atau HIV/ AIDS dan lain lain

f. Riwayat sosial dan ekonomi

Riwayat sosial ekonomi meliputi status perkawinan, respon ibu dan keluarga

terhadap kehamilan ibu, riwayat KB, dukungan keluarga, pengambilan

keputusan keluarga, gizi yang dimkomsumsi dan kebiasaan makan, kebiasaan

hidup sehat, merokok, dan minum minuman keras, mengkomsumsi obat

terlarang, beban kerja dan kegiatan sehari hari, tempat dan petugas kesehatan

yang di inginkan untuk membantu persalinan.

2. Pemeriksaan Umum

1. Keadaan umum dan kesadaran penderita

Compos mentis (kesadaran baik), gangguan kesadaran (apatis, samnolen,

spoor, koma).

2. Tinggi badan
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Diukur dalam cm, tanpa sepatu. Tinggi badan kurang dari 145 cm ada

kemungkinan terjadi Cepalo Pelvic Disproposion (CVD)

3. Berat badan

Berat badan yang bertambah terlalu besar atau kurang, perlu mendapatkan

perhatian khusus karena kemungkinan terjadi penyulit kehamilan. Kenaikan

berat badan tidak boleh dari 0,5 minggu.

4. Tekanan darah

Tekanan darah yang normal adalah 110/80 mmHg sampai 140/90 mmHG,

hati hati adanya hipertensi preeklamsia.

5. Suhu badan

Suhu badan normal adalah 36,5 C sampaikan 37,5 C. Bila suhu lebih tinggi

dari 37,5°C kemungkinan ada infeksi.

6. Nadi

Nadi normal adalah 60 sampai 100 permenit. Bila abnormal mungkin ada

kelainan paru paru atau jantung

3. Pemeriksaan Kebidanan

1. Rambut

Pemeriksaan kebersihan rambut, distribusi rambut, jenis rambut dan ada

tidaknya rontok atau tidak.

2. Mata

Periksa palpera, konjugtiva, dan sclera. Periksa palpera untuk

memperkirakan gejala oedema umum. Periksa conjugtiva dan sclera untuk

memperkirakan adanya anemia dan ikterus.

3. Wajah

Pemeriksaan apakah ada hipermegtasi gravidarum, oedema pada wajah

4. Hidung

Pemeriksaan cairan yang keluar, dan ada tidaknya polip pada ibu

5. Mulut/ gigi
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Periksa adanya karies, tonsillitis atau faringitis. Hal tersebut merupakan

sarang infeksi

6. Leher

Pemeriksan pada leher ibu apakah ada tidaknya pembengkaan kelenjar

tiroid

7. Aksila

Pemeriksaan pada aksila apakah ibu merasakan nyeri tekan, jika ada

kemungkinan pembengkaan pad kelenjar getah bening

8. Payudara

Inpeksi bentuk payudara, benjolan, pigmentasi putting susu. Palpasi adanya

benjolan (tumor mamae) dan colostrums.

9. Abdomen

Infeksi pembesaran perut (bila pembesarannya berlebih kemungkinan asites,

tumor, ileus dan lain lain), pigmentasi di linea alba, nampaklah gerakan anak

atau kontraksi rahim, adakah striae gravidarum dan luka bekas operasi.

Palpasi pada kebidanan pada abdomen dengan menggunakan maneuver

Leopold untuk mengetahui keadaan janin di dalam abdomen.

a. Leopold 1

Untuk mengetahui bagian yang berada pada bagian fundus dan mengukur

tinggi fundus uteri dari simfisis untuk menenentukan usia kehamilan dengan

menggunakaan cara Mc Donal (>12 Minggu) dan pita ukur (>22 minggu)

Pembesaran uterus pada perabaan tinggi fundus uterus ibu hamil, dapat

ditafsirkan secara kasar seperti berikut ini :

1. Tidak hamil / normal sebesar telur ayam ( ±30 minggu)

2. 8 minggu : telur bebek

3. 12 minggu : telur angsa

4. 16 minggu : pertengahan simfisis dan pusat

5. 20 minggu : pinggir bawah pusat

6. 24 minggu : pinggir atas pusat

7. 28 minggu : sepertiga pusat xyphoid

8. 32 minggu : pertengahan pusat dan xyphoid
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9. 36–42 minggu : 3 jari di bawah xyphoid

b. Leopold 2

Untuk mengetahui letak janin memanjang atau melintang dan bagian janin

yang teraba di sebelah kiri atau kanan.

Auskultasi dengan menggunakan stateskop monaural atau doopler untuk

menentukan DJJ setelah umur kehamilan 18 minggu, yang meliputi frekuensi,

keteraturan, dan kekuatan  DJJ. DJJ normal adalah 120-160 per menit. Bila

DJJ <120 atau >160 permenit, maka kemungkinan ada kelainan pada janin

atau plasenta.

c. Leopold 3

Untuk menentukan bagian terbawah janin (presentase)

d. Leopold 4

Untuk menentukan bagian terbawah janin sudah masuk PAP (Convergen)

atau belum (divergent)

Tafsiran berat badan janin (TBJ) dapat menggunakan rumus dengan cara

Jhonson Tossec yaitu : (Rukiyah, 2013)

(TFU-n) x 155 = … Gram

N= 13 Jika kepala belum masuk pintu atas panggul (PAP)

N= 12 jika kepala berada di atas pintu atas panggul (PAP)

N= 11 jika kepala sudah masuk pintu atas panggul (PAP)

10. Vulva

Inspeksi untuk mengetahui adanya adema, varices, perdarahan, keputihan ,

luka, cairan yang keluar dan sebagainya.

11. Perkusi

Melakukan pengetukan pada daerah patella untuk memastikan adanya reflex

pada ibu dan pengetukan CVD apakah ada masalah pada ginjal ibu

2.1 Persalinan

2.1.1 Konsep Dasar Persalinan

a. Pengertian Persalinan
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Persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi (air ketuban, janin,

plasenta) yang dapat hidup ke dunia luar, dari rahim melalui jalan lahir atau

dengan jalan lain (Walyani, 2016).

Persalinan adalah proses membuka dan menutupnya serviks uteri disertai

turunnya janin dan plasenta  ke dalam jalan lahir sampai keluar secara lengkap

(berikut selaput-selaputnya) yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-42

minggu) atau janin telah mencapai viabilitas dengan presentase kepala, posisi

presentase ubun ubun kecil, lahir spontan pervaginam dengan kekuatan ibu

sendiri tanpa melukai ibu dan bayi kecuali episiotomi, berlangsung selama

kurang dari 24 jam tanpa komplikasi baik pada ibu maupun bayinya (Wagiyo

dkk, 2016).

Dasar Asuhan persalian normal adalah asuhan yang bersih dan aman selama

persalinan dan setelah bayi lahir, serta upaya pencegahan komplikasi terutama

perdarahan pasca persalinan, hipotermia dan asfiksia bayi baru lahir

(prawirohardjo, 2014).

b. Fisiologi Persalinan (Sondakh, 2013)

Tanda-tanda persalinan adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya His Persalinan

Sifat his persalinan adalah Pinggang terasa sakit dan menjalar ke depan,

sifatnya teratur, interval makin pendek, dan kekuatan makin besar.

2. Pengeluaran Lendir dengan Darah

Pembukaan menyebabkan lendir yang terdapat pada kanalis servikalis lepas

terjadinya perdarahan karena kapiler pembuluh darah pecah

3. Adanya pembukaan

Hasil-Hasil yang Didapatkan pada Pemeriksaan Dalam adalah perlunakan

serviks, pendaftaran serviks, pembukaan serviks bagian yang menghalangi

jalan lahir dan air ketuban

c. Tahap Persalinan

1. Kala 1 (Pembukaan) (Sondakh,2013)
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a. Fase laten : berlangsung 8 jam, serviks membuka sampai 3 cm

b. Fase aktif : berlangsung selama 7 jam, serviks membuka dari 4 cm sampai

10 cm, kontraksi lebih kuat dan sering dibagi menjadi 3 fase:

1) Fase akselarasi : dalam waktu 2 jam pembukaan 3cm menjadi 4cm

2) Fase dilatasi maksimala : dalam waktu 2 jam pembukaan berlngsung

sangat cepat dari 4cm  menjadi 9 cm

3) Fase deselasi : pembukaan menjadi lambat sekali, dalam waktu 2 jam

pembukaan 9 cm menjadi 10 cm

2. Kala II (Pengeluaran janin) (Walyani, 2015)

Pada kala II memiliki tanda tanda kala :

a. Adanya perasaan ingin mengedan disertai ingin muntah

b. His terkordinir, kuat, cepat dan lebih lama kira kira 2-3 menit

c. Tekanan pada rektum, ibu merasa ingin BAB

d. Anus membuka

e. Perenium menonjol

f. Pembukaan sudah lengkap dan kepala janin sudah nampak di vulva

dengan diameter 5-6 cm

Pada waktu his kepala janin mulai kelihatan, vulva membuka dan

perenium meregang, dengan his dan mengejan terpimpin kepala akan lahir di

ikuti seluruh badan janin. Lama pada kala II pada primi dan multipara berbeda,

pada primipara kala II berlangsung 1,5 jam- 2 jam dan multipara 0,5 jam-1

jam.

3. Kala III (pengeluaran uri) (Walyani, 2015)

a. Pada kala III Pelepasan plasentan memiliki tanda tanda yaitu:

1) adanya rasa mules dari ibu

2) adanya kontraksi (perut ibu teraba keras)

3) uterus menjadi bulat dan tinggi fundus naik di atas pusat

4) tali pusat bertambah panjang

5) keluar darah secara tiba tiba

b. asuhan manajeman aktif kala III yaitu :

1) suntik oksitosin
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2) peregangan tali pusat terkendali

3) masase uterus ibu

Pada pengeluaran plasenta biasanya disertai dengan pengeluaran darah kira

kira 100-200 cc.

4. kala IV (Pengawasan 1-2 jam setelah plasenta lahir) (Kementrian Kesehatan,

2013)

Upaya yang penting dilakukan adalah memestikan uterus berkontraksi dengan

baik dan tidak perdarahan. Pemantuan yang di lakukan untuk mencegah

perdarahan pervaginam adalah :

a. setiap 2-3 kali dalam 15 menit pertama pascapersalinan

b. setiap 15 menit pada 1 jam pertama pascapersalinan

c. setiap 20-30 menit pada jam kedua pascapersalinan

Periksa tekanan darah, nadi dan keadaan kandung kemih ibu setiap 15 menit

selama 1 jam pertama pascapersalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua

pascapersalinan dan melakukan pemeriksaan suhu ibu setiap 2 jam pertama

pascapersalinan.

d. Kebutuhan Dasar Ibu Persalinan (Walyani dkk,  2015):

Menurut Lesser dan Kaene, ada lima kebutuhan dasar bagi perempuan dalam

persalinan yaitu:

1. Dukungan fisik

Asuhan yang mendukung selama persalinan merupakan suatu standar

pelayanan kebidanan. Asuhan yang mendukung berarti bersifat aktif dan turut

serta dalam kegiatan yang berlangsung. Dukungan dapat diberikan oleh keluarga

dan orang terdekat pasien.

2. Kebutuhan makanan dan cairan

Makanan padat tidak boleh diberikan pada persalinan aktif, kerena makanan

padat lebih lama tinggal di dalam lambung dari pada makanan cair, sehingga

proses pencernaan berjalan lebih lambat selama persalinan. Bila ada pemberian

obat, dapat juga merangsang terjadinya mual/muntah, yang bisa mengakibatkan
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terjadinya aspirasi ke dalam paru paru, untuk mencegah dehidrasi, pasien dapat di

berikan banyak segar selama proses persalinan.

3. Kebutuhan eliminasi

Kandung kemih harus di kosongkan setiap 2 jam selama proses persalinan.

Bila pasien tidak dapat mampu berkemih sendiri dapat di bantu dengan

kateresasi, karena kandung kemih yang kosong dapat menghambat penurunan

kepala janin.

4. Pengurangan rasa sakit

Penny Simpkin menjelaskan cara cara untuk mengurangi rasa sakit ini ialah:

a. Mengurangi sakit di sumbernya

b. Memberikan rangsangan alternative yang kuat

c. Mengurangi reaksi mental yang negative, emosional, dan reaksi fisik ibu

terhadap rasa sakit.

e. Partograf (Pusdiklatnakes, 2015)

1. Pengertian partograf

Partograf adalah alat bantu untuk membantu kemajua kala satu persalinan dan

informassi untuk membuat keputusan klinik. Pencatatan pantograf dimulai sejak

fase aktif persalinan

2. Kegunaan pantograf

a. Mencatat kemajuan persalinan

b. Mencatat kondisi ibu dan janin

c. Mencatat asuhan yang diberikan selama persalinan

d. Mendeteksi secara dini penyulit persalinan

e. Membuat keputusan klinik cepat dan tepat

3. Kunci pantograf

a. Lima poin yang harus dicatat pada garis pertama, selain itu ke sebelah

kanan garis : DJJ, Pembukaan serviks, penurunan kepala, tekanan darah,

nadi

b. Focus utama pantograf adalah grafik pembukaan serviks

c. Partograf digunakan untuk memantau persalinan kala I
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d. Tekanan darah diberi warna merah, nadi dan suhu diberi warna biru

4. Hal yang perlu dicatat dalam pantograph (Syafuddin, 2013)

a. Denyut jantung janin

b. Air ketuban.

U = utuh

J = Jernih

M = Mekonium

D = Darah

c. Perubahan bentuk kepala

1 = sutura (pertemuan dua tulang tengkorak) yang tepat/ bersesuaian

2 =  sutura timpang tindih tetapi dapat di perbaiki

3 =  sutura tumpang tindih dan tidak dapat di perbaiki

d. Pembukaan mulut rahim (serviks) di beri tanda (x)

e. Penurunan : mengacu pada bagian kepala

f. Waktu : menyatakan berapa jam waktu yang telah di jalani

sesudah pasien di terima

g. Jam : catat jam sesungguhnya

h. Kontraksi : catat setiap setengah jam, lakukan palpasi untuk

menghitung banyaknya kontraksi dalam 10 menit dan lamanya masing

masing kontraksi dalam hitungan detik

i. Oksitosin :bila memakai oksitosin, catatlah banyaknya

oksitosin pervolume infuse dan tetasan permenit

j. Obat yang di berikan : catat semua obat yang di berikan

k. Nadi : catatlah setiap 30-60 menit dan berilah tanda titik

besar ( • )

l. Tekanan darah : catatlah setiap 4 jam dan tandai dengan anak

panah

m. Suhu badan : catatlah setiap 2 jam

n. Protein, aseton dan volume urine: catatlah setiap kali ibu berkemih
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2.2.2 Asuhan Persalinan

a. Tujuan Asuhan Persalinan (Walyani, 2016).

Memberikan asuhan yang memadai selama persalinan dalan upaya mencapai

pertolongan persalinan yang bersih dan aman,dengan memperhatikan aspek

sayang ibu dan sayang bayi.

b. Asuhan persalinan normal (Ikatan Bidan Indonesia, 2016)

I. MENGENALI GEJALA DAN TANDA KALA DUA

1. Mendengar dan melihat tanda kala dua

a. Ibu mempunyai keinginan untuk meneran

b. Ibu merasa tekanan yang semakin meningkat pada rectum dan atau

vaginanya

c. Perineum menonjol dan menipis

d. Vulva dan spinter ani membuka

II. MENYIAPKAN PERTOLONGAN PERSALINAN

2. memastikan kelengkapan peralatan, bahan dan obat obatan esensial untuk

menolong persalinan dan menatalaksanakan komplikasi pada ibu dan bayi

baru lahir

Untuk asuhan bayi baru lahir atau resustasi, siapkakan :

a. tempat datar, rata, bersih, kering dan hangat

b. 3 handuk/ kain bersih dan kering (termasuk ganjal dan bahu bayi)

c. Alat penghisap lendir

d. Lampu sorot 60 watt dengan jarak 60 cm dari tubuh bayi

Untuk ibu

a. Menggelar kain di perut bawah ibu

b. Menyiapkan oksitosin 10 unit

c. Alat suntik steril sekali pakai di dalam partus set

3. Pakai celemek plastic atau dari bahan yang tidak tembus cairan
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4. Melepaskan dan menyimpan semua perhiasan yang di pakai, cuci tangan

dengan sabun dan air bersih mengalir dan kemudian keringkan dengan tangan

dengan tissue atau handuk pribadi yang bersih dan kering

5. Pakai sarung tangan DTT pada tangan yang akan di gunakan untuk periksa

dalam

6. Masukkan oksitosin ke dalam tabung suntik (gunakan tangan yang memakai

sarung tangan DTT atau Steril dan pastikan tidak terjadi kontaminsi pada alat

suntik)

III. MEMASTIKAN PEMBUKAAN LENGKAP DAN KEADAAN

JANIN

7. Membersihkan vulva dan perenium, menyekanya dengan hati hati dari

anterior (depan) ke posterior (belakang) menggunakan kapas atau kassa yang

di basahi air DTT

a. Jika introitus vagina, perenium atau anus terkontaminasi tinja, bersihkan

dengan seksama dari arah depan ke belakang

b. Buang kapas atau kassa pembersih (terkontaminasi) dalam wadah yang

tersedia

c. Jika terkontaminasi, lakukan dekontaminasi, lepaskan dan rendam sarung

tangan tersebut dalam larutan klorin 0,5%

8. Lakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan lengkap.

Bila selaput ketuban masih utuh saat pembukaan sudah lengkap maka

lakukan amniotomi

9. Dekontaminasi sarung tangan (celupkan tangan yang masih memakai sarung

tangan ke dalam larutan klorin 0,5% lepaskan sarung tangan dalam keadaan

terbalik, dan rendam dalam klorin 0,5% selama 10 menit). Cuci kedua tangan

setelah sarung tangan di lepsakan. Tutup kembali partus set.

10. Periksa denyut jantung janin (DJJ) setelah kontraksi uterus mereda

(relakssasi) untuk memastikan DJJ masih dalam batas normal (120-

160x/menit)

a. Mengambil tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal
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b. Mendokumentasikan hasil hasil periksa dalam, DJJ, semua temuan

pemeriksaan dan asuhan yang di berikan ke dalam partograf.

IV. MENYIAPKAN IBU DAN KELUARGA UNTUK MEMBANTU

PROSES MENERAN

11. Beritahu pada ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin cukup

baik, kemudian bantu ibu menemukan posisi nyaman dan sesuai dengan

keinginannya

a. tunggu hingga timbul kontraksi atau ras ingin meneran, lanjutkan

pemantuan kondisi dan kenyamanan ibu dan janin (ikuti pedoman

penatalaksanaan fase aktif) dan dekumentasikan semua temuan yang ada.

b. Jelaskan kepada anggota keluarga tentang peran mereka untuk

mendukung dan member semangat pada ibu dan menaran secara benar

12. Minta keluarga membantu menyiapkan posisi meneran jika ada rasa ingin

meneran atau kontraksi yang kuat. Pada kondisi ini, ibu di posisikan

setengah duduk atau posisi lain yang di inginkan dan pastikan ibu merasa

nyaman

13. Laksanakan bimbingan meneran pada saat ibu merasa ingin meneran atau

timbul kontraksi yang kuat:

a. bimbing ibu agar dapat meneran secara benar dan efektif

b. dukung dan beri semangat pada saat meneran dan perbaiki cara meneran

apabila caranya tidak sesuai

c. bantu ibu mengambil posisi nyaman yang sesuai pilihanyya (kecuali

posisi berbaring terlentang dalam waktu yang lama)

d. anjurkan ibu untuk beristirahat di antara kontraksi

e. anjurkan kelurga member dukungan dan semangat untuk ibu

f. berikan cukup asupan cairan per oral (minum)

g. menilai DJJ setiap kontraksi uterus selesai

h. segera rujuk jika bayi belum atau tidak akan segera lahir setelah

pembukaan lengkap dan di pimpin meneran ≥60 menit (1 jam) pada

multigravida
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14. Anjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi yang

nyaman, jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam selang

waktu 60 menit

V. PERSIAPAN MELAHIRKAN BAYI

15. Letakkan handuk bersih (untuk mengeringkan bayi) di perut bawah ibu, jika

kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm

16. Letakkan kain bersih dan di lipat 1/3 bagian sebagai alas bokong ibu

17. Buku tutup partus set dan periksa kembali kelengkapan peralatan dan bahan

18. Pakai sarung tangan DTT/ steril pada kedua tangan

IV. PERTOLONGAN UNTUK MELAHIRKAN BAYI

Lahirnya kepala

19. Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm membuka vulva maka

lindungi perenium dengan satu tangan yang di lapisi dengan kain bersih dan

kering, tangan yang lain menahan belakang kepala untuk mempertahankan

posisi fleksi dan membantu lahirnya kepala. Anjurkan ibu meneran secara

efektif atau bernapas cepat dan dangkal.

20. Periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat (ambil tindakan yang sesuai

jika hal itu terjadi), segera lanjutkan proses kelahiran bayi

a. Jika tali pusat melilit leher secara longgar, lepaskan lilitan lewat bagian

atas kepala bayi

b. Jika tali pusat melilot leher secara kuat, klem tali pusat di dua tempat dan

potong tali pusat di antara dua klen tersebut.

21. Setelah kepala lahir, tunggu putaran paksi luar yang berlangsung secara

spontan

Lahirnya bahu

22. Setelah putaran paksi luar selesai, pegang kepala bayi secara biparental.

Anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi. Dengan lembut gerakkan kepala

ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis

dan kemudian gerakkan ke arah atas dan distal untuk melahirkan bahu

belakang

Lahirnya badan dan tungkai
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23. Setelah kedua bahu lahir, satu tangan menyangga kepala dan bahu belakang,

tangan yang lain menelusuri dan memegang lengan dan siku bayi sebelah atas

24. Setelah tubuh dan lengan air, penelusuran tangan atas berlanjut ke punggung,

bokong, tungkai dan kaki. Pegang kedua mata kaki (masukkan telunjuk di

antara satu sisi dan jari jari lainnya pada sisi yang lain agar bertemu dengan

jari telunjuk)

5. ASUHAN BAYI BARU LAHIR

25. Lakukan penilaian (selinta)

a. Apakah bayi cukup bulan

b. Apakah bayi menagis kuat dan atau bernapas tanpa kesulitan

c. Apakah bayi bergerak dengan aktif?

Bila salah satu jawaban adalah “TIDAK” lanjut ke lankah resustasi pada bayi

baru lahir dengan asfiksia

26. Keringkan tubuh bayi

Keringkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala dan bagian tubuh lainnya

(kecuali kedua tangan) tanpa membersihkan verniks. Ganti handuk basah

dengan handuk kain yang kering. Pastikan bayi dalam posisi dan kondisi

aman di perut bagian bawah ibu

27. Periksa kembali uterus ibu memastikan hanya satu bayi yang lahir (hamil

tunggal) dan bukan kehamilan ganda (gameli)

28. Beritahu ibu bahwa ibu akan di suntik oksitosin agar uterus ibu berkontraksi

baik

29. Dalam waktu satu menit setelah bayi lahir, suntikkan oksitosin 10 unit

(intramuskuler) di 1/3 distal lateral paha (lakukan aspirasi sebelum

menyuntikkan oksitosin)

30. Dalam satu 2 menit setelah bayi lahir, jepit tali pusat dengan klem kira kira 2-

3 cm dari pusat bayi. Gunakan jari telunjuk dan jari tengah tengah lain untuk

mendorong isi tali pusat kea rah ibu, dan klem tali pusat pada sekitar distal

dari klem pertama.

31. Pemotongan dan pengikatan tali pusat
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a. Dengan satu tangan, pegang tali pusat yang telah di jepit (lindungi perut

bayi), dan lakukan pengguntingan tali pusat di antara 2 klem tersebut.

b. Ikat tali pusat dengan benang DTT/ Steril pada satu sisi kemudian

lingkarkan lagi benang tersebut dan ikat tali pusat dengan simpul kunci

pada sisi lainnya

c. Lepaskan klem dan masukkan dalam wadah yang telah di sediakan

32. Letakkan bayi tengkurap di dada ibu untuk kontak  kulit ibu dan bayi.

Luruskan bahu bayi sehingga dada bayi menempel di dada ibunya.

Usahakanlah kepala bayi berada di antara payudara ibu dengan posisi lebih

rendah dari putting susu dan aerola mamae

VII. MANAJEMEN AKTIF KALA III

33. Pindahkan klem tali pusat hingga berjarak 5-10 cm

34. Letakkan suatu tangan di atas kain pada perut bawah ibu (di atas simfisis),

untuk mendeteksi kontraksi. Tangan lain memegang klem untuk

menegangkan tali pusat.

35. Setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pust ke arah bawah sambil tangan

yang lain mendorong uterus ke arah belakang atas (dorsokranial) secara hati

hati (untuk mencegah inversion uteri). Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40

detik. Hentikan penegangan tali pusat dan tunggu hingga timbul kontraksi

berikutnya dan ulangi kembali prosedur di atas.

a. Jika uterus tidak segara berkontraksi, minta ibu suami atau anggota

keluarga melakukan stimulasi putting susu

Mengeluarkan plasenta

36. Bila pada penekanan bagian bawah dinding depan uterus ke arah dorsal

ternyata di ikuti dengan pergeseran tali pusat ke arah distal maka lanjutkan

dorongan ke arah cranial hingga plasenta dapat di lahirkan

37. Saat plasenta muncul di introitus vagina, lahirkan plasenta dengan kedua

tangan. Pegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban terpilin kemudian

di lahirkan plasenta pada wadah yang telah di sediakan.

Rangsangan taktil (masase) uterus
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38. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan masase uterus,

letakkan telapak tangan di fundus lakukan masase dengan gerakan melingkar

dengan lembut hingga uterus berkontraksi (teraba keras)

6. MENILAI PERDARAHAN

39. Periksa kedua sisi plasenta (maternal fetal) pastikan plasenta telah di lahirkan

lengkap. Masukkan plasenta ke dalam kantung plastik atau tempat kusus

40. Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perenium. Lakukan

penjahitan bila terjadi laserasi derajat satu dan dua yang menimbulkan

perdarahan.

Bila ada robekan yang menimbulkan perdarahan aktif, segera lakukan

penjahitan.

X. ASUHAN PASCAPERSALINAN

41. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan

pervaginam’

42. Pastikan kandung kemih kosong. Jika penih lakukan kateresasi

Evaluasi

43. Celupkan tangan yang masih memakai srung tangan ke dalam larutan klorin

0,5 %, bersihkan noda darah dan cairan tubuh, dan bilas di air DTT tanpa

melepas sarung tangan, kemudian keringkan dengan handuk

44. Ajarkan ibu/ keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi

45. Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah

46. Memeriksa nadi ibu dan psatikan keadaan umum ibu baik

47. Pantau keadaan bayi dan pastikan bahwa bayi bernapas dengan baik (40-60

kali/menit)

Kebersihan dan kemanan

48. Tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klori 0,5% untuk

dekontaminasi (10 menit). Cuci dan bilas peralatan setelah di dekontaminasi

49. Buang bahan bahan yang terkontaminsi ke tempat sampah yang sesuai

50. Bersihkan ibu dari paparan darah dan cairan tubuh dengan menggunakan air

DTT. Bersihkan cairan ketuban, lendir dan darah di ranjang atau di sekitar ibu

berbaring. Bantu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering
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51. Pastikan ibu merasa nyaman. Bantu ibu memberikan ASI. Anjurkan keluarga

untuk member ibu minuman dan makanan yang diinginkannya

52. Dekontaminasi tempat bersalin dengan larutan klorin 0,5%

53. Celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin

0,5% lepaskan srung tangan dalam keadaan terbalik, dan rendam dalam

larutan klorin 0,5% selama 10 menit

54. Cuci kedua tangan dengan sabun dengan sabun dan air mengalir kemudian

keringkan tangan dengan tissue atau handuk pribadi yang bersih dan kering’

55. Pakai sarung tangan bersih/ DTT untuk melakukan pemeriksaan fisik bayi

56. Lakukan pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Pastikan kondisi bayi baik,

pernapasan normal (40-60 kali/menit) dan temperature tubuh normal (36,5°C-

37,5°C) setiap 15 menit.

57. Setelah 1 jam pemberian vitamin K1, berikan suntikkan Hepatitis B di paha

kanan bawah lateral. Letakkan bayi di dalam jangkuan ibu agar sewaktu

waktu dapat di tusukkan.

58. Lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan rendam di dalam larutan

klorin 0,5% selama 10 menit

59. Cuci kedua tangan dengan sabun adan air mengalir kemudian keringkan

dengan tissue atau handuk pribadi yamg bersih dan kering

60. Dokumentasi Lengkapi pantograph (halaman depan dan belakang), periksa

tanda vital dan asuhan kala IV

2.3 Asuhan Nifas
2.3.1 Konsep Dasar Nifas

a. Pengertian Nifas

Masa nifas (puerperium) dimulai setelah plasenta lahir dan berakhir ketika

alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Masa nifas

berlangsung selama kira-kira 6 minggu atau 42 hari, namun secara keseluruhan

akan pulih dalam waktu 3 bulan (Pusdiklatnakes, 2015)
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Masa nifas adalah (peurperium) adalah masa pulih kembali, mulai dari

persalinan selesai sampai alat alat kandungan kembali seperti pra hamil. Lama

masa nifas 6-8 minggu (Cunningham, 2006)

Masa Nifas (puerpurium) dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir

setelah alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Masa nifas

berlangsung selama 6 minggu (Saifuddin, 2013).

b. Tujuan masa nifas (Astutik, 2015)

Pengawasan yang dilakukan secara umum bertujuan untuk:

1. Menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik secara fisik maupun social

2. Melaksanakan screening yang komprehensif, mendeteksi adanya masalah,

mengobati atau merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu maupun bayinya

3. Memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan diri,

nutrisi, KB, menyusui ataupun pemberiaan imunisasi bagi bayi perawatan

bayi sehat.

4. Memberikan pelayanan keluarga berencana

c. Perubahan Pssikologis pada masa nifas (Pusdinakes, 2015)

Perubahan psikologis mempunyai peranan yang sangat penting pada ibu

dalam masa nifas. Ibu nifas menjadi sangat sensitif, sehingga diperlukan

pengertian dari keluarga-keluarga terdekat. Peran bidan sangat penting pada masa

nifas untuk memberi pengarahan pada keluarga tentang kondisi ibu serta

pendekatan psikologis yang dilakukan bidan pada ibu nifas agar tidak terjadi

perubahan psikologis yang patologis.

Adaptasi psikologis yang perlu dilakukan sesuai dengan fase di bawah ini:

1. Fase Taking In

Fase ini merupakan periode ketergantungan yang berlangsung dari hari

pertama sampai hari kedua setelah melahirkan. Pada saat ini fokus perhatian ibu

terutama pada bayinya sendiri. Pengalaman selama proses persalinan sering

berulang diceritakannya. Kelelahahannya membuat ibu perlu cukup istirahat

untuk mecegah gejala kurang tidur, seperti mudah tersinggung. Hal ini membuat
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ibu cenderung menjadi pasif terhadap lingkungannya. Oleh karena itu kondisi ibu

perlu dipahami dengan menjaga komunikasi yang baik. Pada fase ini, perlu

diperhatikan pemberian ekstra makanan untuk proses pemulihannya.

2. Fase Taking Hold

Fase ini berlangsung antara 3-10 hari setelah melahirkan. Pada fase taking

hold, ibu merasa khawatir akan ketidakmampuan dan rasa tanggung jawabnya

dalam merawat bayi. Selain itu perasaannya sangat sensitif sehingga mudah

tersinggung jika komunikasinya kurang hati-hati. Oleh karena itu ibu

memerlukan dukungan karena saat ini merupakan kesempatan yang baik untuk

menerima berbagai penyuluhan dalam merawat diri dan bayinya sehingga

tumbuh rasa percaya diri.

3. Fase Letting Go

Fase ini merupakan fase menerima tanggung jawab akan peran barunya

yang berlangsung 10 hari setelah melahirkan. Ibu sudah mulai menyesuaikan diri

dengan ketergantungan bayinya. Keinginan untuk merawat diri dan bayinya

meningkat pada fase ini.

d.Perubahan Fisiologis pada masa nifas (Astutik, 2015)

1. Perubahan system reproduksi

a. Tinggi fundus uterus dan berat uterus menurut masa involusi

Tabel 2.3
Ukuran TFU masa Nifas

Involusi TFU Berat uterus
Bayi lahir Setinggi pusat 1000 gram
Uri lahir 2 jari di bawah pusat 750 gram
1 minggu Pertengahan pusat

symfisi
500 gram

2 minggu Tidak teraba di atas
symfisis

350 gram

6 minggu Bertambah kecil 50 gram
8 minggu Sebesar normal 30 gram
Sumber : (Astutik, 2015)
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b. Lochea

Lochea adalah cairan/secret yang berasal dari cavum uteri dan vagina dalam

masa nifas. Macam macam lochea adalah :

1. Lochea Rubra (Cruenta) : berisi darah segar dan sisa selaput ketuban,

sel desidua, verniks caseosa, lanugo dan mekonium, selama 2 hari nifas

2. Lochea Sanguinolenta : berwarna kuning berisi darah dan lendir,

hari 3-7 nifas

3. Lochea Serosa : berwarna kuning cairan tidak berdarah

lagi, pada hari ke 7-14 nifas

4. Locea Alba : cairan putih, keluar setelah 2 minggu masa

nifas

Selain lochea di atas, ada jenis lochea yang tidak normal, yaitu :

1. Lochea purulenta, terjadi infeksi, keluar cairan seperti nanah berbau busuk

2. Locheastasis, lochea tidak lancer keluarnya

c. Serviks

Serviks mengalami involusi bersama sama uterus. Setelah persalinan,

ostium uteri eksterna dapat dimasuki oleh 2 hingga 3 jari tangan. Setelah 6

minggu persalinan serviks akan menutup

d. Vulva dan vagina

Vulva dan vagina mengalami penekanan serta peregangan yang sangat

besar selama proses melahirkan bayinya, dan dalam beberapa hari pertama

sesuadah proses tersebut, kedua organ ini tetap berada dalam keadaan

kendur

1. Setelah 3 minggu vulva dan vagina kembali keadaan tidak hamil

2. Selama 3 minggu rugae dalam vagina secara berangsur angsur muncul

kembali sementara labia menjadi lebih menonjol

e. Perenium

Pada masa nifas hari ke 5, tonus otot perenium sudah kembali seperti

keadaan sebelum hamil, walaupun tetap lebih kendur dari pada keadaan

sebelum melahirkan

f. payudara
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Penurunan kadar progesterone secara tepat dengan peningkatan hormone

prolaktin setelah persalinan yang menyebabkan perubahan :

1. kolostrum sudah ada saat persalinan produksi ASI terjadi pada hari ke-2

atau hari ke-3 setelah persalinan

2. payudara menjadi lebih besar dan keras sebagai tanda mulainya proses

laktasi

2. Perubahan pada system perkemihan

Buang air kecil sering sulit selama 24 jam pertama hal ini dikarenakan

kemungkinan terdapat odema leher bulibuli sesudah bagian ini mengalami

kompresi antara kepala janin dan tulang pubis selama persalinan

3. Perubahan sistem pencernaan

Diperlukan waktu 3-4 hari sebelum faal usus kembali normal. Rasa sakit di

daerah perenium dapat menghalangi keinginan untuk buang air besar (BAB)

sehingga pada masa nifas sering timbul keluhan kontsipasi akibat tidak teraturnya

buang air besar.

4. Perubahan pada sistem kardiovaskuler

Tonus otot polos pada dinding vena mulai membaik, volume darah mulai

berkurang, viskositas darah kembali normal dan curah jantung serta tekanan

darah menurun sampai ke kadar sebelum hamil..

5. Perubahan TTV pada masa nifas

Tekanan darah <140 mmHg, dan bisa meningkat dari sebelum persalinan

sampai 1-3 hari masa nifas. Bila tekanan darah menjadi rendah perlu di waspadai

adanya perdarahan pada masa nifas. Sebaliknya bila tekanan darah tinggi, hal ini

merupakan salah satu petunjuk kemungkinan adanya preeklamsia yang bisa

timbul pada mas nifsa dan di perlukan penanganan lebih lanjut.

6. Perubahan pada sistem hematologi

Penurunan volume dan peningkatan sel darah pada kehamilan diasosiasikan

dengan peningkatan sel darah merah pada kehamilan diasosiasikan dengan

peningkatan hematrokit dan hemoglobin pada hari ke 3-7 mas nifas dan akan

kembali normal dalam 4-5 minggu masa nifas
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2.3.2 Asuhan Pada Masa Nifas

a. Pengertian (Roito, dkk, 2013)

Asuhan ibu pascapartum adalah asuhan yang diberikan pada ibu segera

setelah melahirkan sampai 6 minggu setelah kelahiran. Asuhan ibu pascapartum

biasanya berlangsung sampai 40 hari.

b. Tujuan (Roito, dkk, 2013)

Tujuan asuhan ibu pascapartum adalah memberikan asuhan yang adekuat dan

standar pada ibu segera setelah melahirkan dengan memerhatikan riwayat selama

kehamilan, dalam persalinan, dan keadaan segera setelah melahirkan.

c. Kunjungan Masa Nifas (Pusdinakes, 2015)

Kunjungan dilakukan paling sedikit 3 kali selama ibu dalam masa nifas.

Kegiatan yang dilakukan selama kunjungan meliputi pemeriksaan untuk deteksi

dini, pencegahan, intervensi, dan penanganan masalah-masalah yang terjadi pada

saat nifas seperti dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini

Tabel 2.4
Jadwal Kunjungan Pada Ibu dalam Masa Nifas

Kunjungan I (KF) 6 jam s/d
3 Hari Pasca salin

Kunjungan II (KFII) hari ke
4 s/d 28 hari Pasca salin

Kunjungan III (KFII) Hari
ke 26 s/d 42 hari Pasca
salin

Memastikan Involusi
Uterus

Bagaimana persepsi ibu
tentang persalinan dan
kelahiran bayi

Permulaan hubungan
seksual

Menilai adanya tanda-tanda
demam, infeksi, atau
perdarahan

Kondisi payudara Metode KB yang
digunakan

Memastikan ibu mendapat
cukup makanan, cairan,
dan istirahat

Ketidaknyamanan yang
dirasakan ibu

Latihan pengencangan otot
perut

Memastikan ibu menyusui
dengan baik dan tidak ada
tanda-tanda infeksi

Istirahat ibu Fungsi pencernaan,
konstipasi, dan bagaimana
penangannya
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Bagaimana perawatan bayi
sehari-hari

Hubungan bidan, dokter,
dan RS dengan masalah
yang ada
Menanyakan pada ibu apa
sudah haid

Sumber  : (Kementrian Kesehatan RI. 2015. Buku ajar Kesehatan Ibu dan Anak)

2.4 Bayi baru lahir

2.4.1 Konsep bayi baru lahir

a. Pengertian bayi baru lahir

Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dari kehamilan 37 minggu

sampai 42 minggu dengan berat badan lahir 2500 gram sampai dengan 4000

gram, menangis spontan kurang dari 30 detik setelah persalinan lahir dengan nilai

APGAR antara 7-10 (Bobak, 1997).

Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dengan umur kehamilan 37

minggu sampai 42 minggu dalam berat lahir 2500 gram sampai 4000 gram

(Wagino, 2016).

b. Tanda bayi baru lahir (wagiyo, 2016)

Ciri ciri bayi baru lahir normal dan sehat adalah berat badan  antara 2500-

4000 gram, panjang badan 48-52 cm, lingkar kepala bayi 33-35 cm, lingkar dada

30-38 cm, detak jantung 120-140 x/menit, frekuensi pernapasan 40-60 x/menit,

rambut lanugo (bulu badan yang halus) sudah tidak terlihat, rambut kepala sudah

muncul, warna kulit badan merahan muda dan licin, reflek menghisap dan

menelan sudah baik ketika di berikan IMD, refklek gerak memeluk dan

menggengam sudah baik, mekonium keluar dala waktu 24 jam setelah lahir

c. Adaptasi fisiologis bayi baru lahir (Wagiyo, 2016)

1. Kardiovaskuler

Nafas pertama yang dilakukan bayi baru lahir membuat paru paru

berkembang dan menurunkan resistensi vascular pulmoner, sehingga darah paru
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mengalir. Tekanan arteri pulmonuler menurunkan menyebabkan tekanan atrium

kanan menurun, aliran darah pulmoner kembali meningkat, masuk ke jantung

bagian kiri, sehingga tekanan dalam atrium kiri meningkat. Perubahan tekanan ini

menyebabkan voramen ovale menutup. Denyut jantung bayi saat lahir berkisar

antara 120-160 kali/menit, kemudian menurun 120-140 kali/menit. Tekanan

darah bayi baru lahir rata rata 78/42 mmHg.

2. Sistem pernapasan

Tekanan pada rongga dada bayi pada saat melalui jalan lahir pervaginam

mengakibatkan kelahiran kehilangan cairan paru 1/3 dari jumlahnya (jumlah pada

bayi normal 80-100 ml). sehingga cairan ini diganti dengan udara. Pola

pernapasan tertentu menjadi karakterisstik bayi baru lahir normal yang cukup

bulan. Setelah pernapasan mulai berfungsi, nafas bayi menjadi dangkal dan tidak

teratur, bervariasi 30-60 kali/menit.

3. Metabolisme

Setelah mendapatkan susu kurang lebih hari ke-6 energi dari lemak 60% dari

karbohidrat 40%. Dalam waktu 2 jam setelah lahir akan terjadi penurunan kadar

gula darah, untuk menambah energi pada jam jam pertama setelah lahir diambil

dari hasil metabolisme asam lemak, sehingga kadar gula dapat mencapai 120 mg

per 100 ml.

4. Sistem tubuh

Segera setelah bayi lahir, bayi akan berada di tempat suhu lingkungannya

lebih rendah dari lingkungan dalam rahim. Suhu tubuh neonates yang normal

sekitar 36,5°c sampai 37°c. Bila bayi dibiarkan dalam suhu kamar 25°c maka

bayi akan kehilangan panas melalui evaporsi (penguapan), konveksi dan radiasi

sebanyak 200 kalori/kg BB/ menit, sedangkan pembentukan panas yang dapat

diproduksi hanya persepuluh dari jumlah kehilangan panas di atas dalam waktu

yangbersamaan.

5. System immunoglobulin
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Bayi yang menyusui mendapat kekebalan pasif dan kolostrum dan ASI.

Tingkat proteksi bervariasi tergantung pada usia, kematangan bayi serta system

imunitas yang dimiliki ibu.

d. Konsep APGAR (wagiyo & putrono, 2016)

1. Pengertian APGAR Score

APGAR score adalah suatu metode tes sederhana untuk melakukan penilian

kesejahteraan bayi baru lahir untuk menuntukan tindakan yang harus dilakukan

supaya proses adaptasi kehidupan intra-uteri ke ekstra uteri dapat terfasilitasi

dengan baik

2. Observasi dan periksa:

A: Appearance (Penampilan) perhatikan warna tubuh bayi

P : pulse (denyut) DJJ dengan stateskop atau palpasi jantung dengan jari

G: Grimance (seringai) reaksi pada muka , saat kaki di gosok berulang ulang

A: Activity (tonus otot) gerakan kaki dan tangannya atau sebagai reaksi

rangsangan tersebut

R: Respiration (pernapasan) perhatikan upaya bernapas bayi

3. Penilaian APGAR

Tabel 2.5
APGAR score

Tanda 0 1 2 N
Appearance
(warna kulit)

Biru/ pucat
seluruh tubuh

Tubuh,
kemerahan,
ekstremitas :
Biru

Tubuh dan
ekstrremitas
merah muda

Pulse (D.
Jantung)

Tidak ada < 100x/
menit

>100
x/menit

Grimance
(Refleks)

Tidak ada
respon

Gerakan
sedikit

Menangis
batuk

Activity Lumpuh/lemas Ekstremitas
fleksi sedikit

Gerakan
aktif

Respiration Tidak ada Lambat,
tidak teratur

Menangis
kuat

Jumlah
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Sumber : Wagino, 2016

Apgar skor:

1. 7-10 , Bayi dianggap sehat dan tidak memerlukan tindakan istimewa

2. 4-6 (asfiksia neonatorum sedang)

3. 3-0 (asfiksia neonatorum berat

2.4.2 Asuhan bayi baru lahir

a. Perawatan bayi baru lahir (Sondakh, 2013)

1. Pertolongan pada saat bayi lahir

Dengan kain yang bersih dan kering atau kasa, bersihkan darah atau lendir

dari wajah bayi agar jalan udara tidak terhalang. Periksa ulang pernapasan bayi,

sebagian besar bayi akan menangis atau bernapas secara spontan dalam waktu 30

detik setelah lahir.

2. Perawatan mata

Obat mata eritromisin 0,5% atau tertrasiklin 1% di anjurkan untuk

pencegahan penyakit mata akibat klamidia Penyakit Menular Seksual. Obat perlu

diberikan pada jam pertama setelah persalinan. Pengobatan yang umumnya

dipakai adalah larutan perak nitrat atau Neosporin yang langsung diteteskan pada

mata bayi segera setelah bayi lahir.

3. Pemeriksaan fisik

a. Kepala : pemeriksaan terhadap ukuran, bentuk, sutura menutup/melebar,

adanya caput succedaneum, cepal hematoma, kraniotabes dan sebagainya

b. Mata: pemeriksaan terhadap perdarahan, strabismus dan kebutaan

c. Hidung dan mulut: pemeriksaan labio skisis, labiopalatoskisis dan reflek

hisap

d. Telinga : pemeriksaan terhadap pendengaran dan bentuk telinga dan daun

telinga

e. Leher: pemeriksaan terhadap hematoma sternocleidomastoideus
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f. Dada: pemeriksaan terhadap bentuk pembesaran buah dada, pernapasan,

retraksi, pernapasan cuping hidung]

g. Jantung : pemeriksaan terhadap frekuensi bunyi jantung, kelainan bunyi

jantung

h. Abdomen: pemeriksaan terhdap pembesaran hati, limpa, tumor aster

i. Tali pusat: pemeriksaan terhadap perdarahan dan tanda tanda infeksi

j. Alat kelamin: pemeriksaan terhadap testis dan skrotum, penis berlubang,

vagina berlubang dan apakah labia mayora menutupi labia minor

k. Lain lain: mekonium harus keluar 24 jam sesudah lahir, pengeluaran rutin,

kelengkapan ekstremitas atas dan ekstremitas bawah.

4. Pemerawatan lain lain

a. Lakukan perawatan tali pusat

Bungkus tali pusat dengan menggunakan kain kassa kering tanpa di beri

antibiotik apapun dan pastikan tali pusat tetap kering

b. Dalam waktu 24 jam dan sebelum ibu dan bayi dipulangkan berikan bayi

imunisasi BCG, Heb B dan Vit K

5. Mengajarkan orang tua tanda tanda bahaya pada bayi dan menganjurkan agar

memanggil petugas kesehatan jika di temukan :

a. Pernapasan : sulit atau lebih dari 60 kali/ menit

b. Warna : kuning (terutama pada 24 jam pertama)

c. Tali pusat : merah, bengkak, keluar cairan, bau dan busuk

d. Feses/ kemih : tidak berkemih dari 24 jam

6. Orangtua diajarkan cara merawat bayi dan melakukan perawatan harian untuk

bayi baru lahir, meliputi

a. Pemberian ASI sesuai dengan kebutuhan setiap 2-3 jam, mulai dari hari

pertama

b. Menjaga bayi dalam keadaan bersih, hangat dan kering serta mengganti

popok

c. Menjaga tali pusat dalam keadaan bersih dan kering

d. Menjaga keamanan bayi terhadap trauma dan infeksi
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2.5 Keluarga Berencana

1.1.3 Konsep Keluarga Berencana

a. Pengertian Keluarga Berencana

Keluarga berencana adalah tindakan yang membantu pasangan suami istri

untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran

yang memang sangat diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang sangat

diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan , mengontrol waktu saat

kelahiran dalam hubungan dengan umur suami istri serta menentukan jumlah

anak dalam keluarga (WHO).

Keluarga berencana adalah suatu usaha untuk menjarangkan atau

merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai kontrasepsi

(Anggraini, 2012)

b. Tujuan Program Keluarga Berencana (Purwoastuti dkk, 2015)

1. Tujuan umum : meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka

mewujudkan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi

dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran

sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan penduduk.

2. Tujuan khusus : meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi dan kesehatan

keluarga berencana dengan cara pengaturan jarak kelahiran.

3. Kesimpulan dari tujuan program KB adalah memperbaiki kesehatan dan

kesejahteraan ibu, anak, keluarga dan bangsa. Mengurangi angka kelahiran untuk

menaikkan taraf hidup rakyat dan bangsa (Anggraini, 2012)

c. Metode Kontrasepsi Panjang Dan Metode Kontrasepsi Pendek

Tabel 2.6
Metode kontrasepsi jangka panjang

Nama
kontrasepsi

Pengertian Macam Cara kerja Efektifitas



60

Kontrasepsi
IUD

Alat
kontrasepsi
yang di
masukkan
dalam rahim

Lippes loop
Multi load
Copper 7
Copper T
Nova T

Menghambat
kemampuan
sperma
Mempengaruhi
fertilisasi
Mencegah
pertemuan
sprema dan
ovum
Memungkinkan
mencegah
implantsi

Implant/ susuk Alat
kontrasepsi ini
di pasang di
bawah kulit
pada lengan kiri
atas bentuknya
seperti tabung
kecil,
ukurannya
sebesar batang
korek api

Norplant
Implanon
Jadena dan
indoplant

Mengentalkan
lendir serviks
Menghambat
perkembangan
siklus
endomentrium
Mempengaruhi
transportasi
sperma
Menekan
ovulasi

Sangat efektif
0,2-1
kehamilan per
100 perempuan

Kontrasepsi
MANTAP
(KONTAP)

Merupakan
prosedur klinik
menghentikan
fertilisasi
dengan cara
operatif dalam
pencegahan
kehamilan yang
bersifat
permanen

Kontrasepsi
mantap pada
wanita
Kontrasepsi
mantap pada
pria

Mencegah
bertemunya
sperma dan
ovum

Efektivitas 0,2-
4 kehamilan
per 100 wanita
pada tahun
pertama
penggunaan

(Sumber : pusdinakes, 2015)

Tabel 2.7
Metode Kontrasepsi Jangka Pendek

Nama
kontrasepsi

Pengertian Macam Cara kerja Efektivitas

Suntik
kombinasi

Jenis
kontrasepsi
hormonal yang
memberikan
dengan cara di

Suntikan
kombinasi 25
mg Depo
medroxy
progesterone

Mencegah
ovulasi
Mengentalkan
lendir serviks
Mencegah

Sangat efektif selama
setahun pertama
penggunaan (0,1-0,4
kehamilan per 1000
perempuan)
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suntikkan acetate (DMPA)
Dan 5 mg
estradiol
sipionat
Cyclofem
suntikan
kombinasi 50
mg
norethindrone
enanthate
(NEE) dan 5 mg
estradiolvalerat.

terjadinya
implantsi
Menghambat
transformasi
gamet

Suntikan
progestin

Merupakan
kontrasepsi
dalam bentuk
pil yang
mengandung
hormin
progesterone
dan essterogone
dalam dosis
kecil dan
memiliki masa
efektif selama
24 jam

Monofasik
Bifasik
Trifasik

Mencegah
produksi follicle
stimulathing
hormone (FSH)

Efektif 0,2-4 kehamilan
per 100 wanita pada
tahun pertama
penggunaan

Pil progestin/
mini pil

Pil kontrasepsi
yang
mengandung
progesterone
saja

Mini pil
kemasan 28 pil
mengandung 75
mikrogram
desogestel
Mini pil
kemasan 35 pil
mengandung
300 mikrogram
levenogestrel
atau 350
mikrogram
noretindrom

Lendir serviks
menjadi pekat
endomentrium
menjadi tipis
serta atrofi
(mengecil)

Spermisida Metode
kontrasepsi
berbahan kimia
yang dapat
membunuh

Aerosol (busa),
jeli, krim, tablet
vagina,
dissolvable flim

Menyebabkan
selaput sel
sperma pecah
Memperlambat
motilitas sperma
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sperma ketika di
masukkan ke
dalam vagina

Menurunkan
kemampuan
pembuahan sel
telur

Kondom Merupakan
selubung/ karet
sebagai salah
satu metode
kontrasepsi atau
alat untuk
mencegah
kehamilan atau
penularan
kelamin pada
saat
bersenggama.
Terbuat dari
lateks dan vinil

Diagram Merupakan
metode
kontrasepsi
yang di rancang
dan di sesuaikan
dengan vagina
untuk
penghalang
serviks dan di
masukkan
dalam vagina
berbentuk topi/
mangkuk yang
terbuat dari
karet dan
bersifat
fleksibel

Menghalangi
masuknya
sperma

(Sumber : pusdinakes, 2015)

3. Metode kontrasepsi lainnya (Pusdinakes, 2015)

a. Metode Amenore Laktasi (MAL)

Kontrsepsi yang mengandalkan pemberian ASI. MAL bekerja dengan cara

menekan terjadinya ovulasi kerena pada masa laktasi hormone prolaktine
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meningkatkan dan menyebabkan terjadinya inhibiting Hormone Gonadotropin

sehingga mengurangi kadar esterogone dan ovulsai tidak terjadi. MAL dapat

dipakai sebagai kontrsepsi bila menyusui secara penuh, belum haid, umur bayi

kurang dari 6 bulan dan harus dilanjutkan dengan pemakaian metode kontsepsi

lainnya.

b. Sanggama terputus

Senggama dilakukan seperti biasa, namun pada saat mencapai orgasmus penis

dikeluarkan dari vagina sehingga segmen yang mengandung sperma keluar dari

vagina.

c. Pantang berkala/ metode kalender

Adalah metode sederhana yang dilakukan pasangan suami istri untuk tidak

melakukan senggama pad masa subur wanita yaitu terjadinya ovulasi.

d. Metode lendir serviks

Dengan cara mengenali masa subur dari siklus menstrusi dengan mengamati

lendir serviks dan perubahan vulva menjelang hari hari ovulasi. Tujuan dari

metode ini adalah mencegah kehamilan dengan berpantang pada masa subur di

saat kondisi lendir dalam keadaan basah, licin dan elastic

e. Metode suhu basal

Suhu basal adalah suhu terendah yang dicapai tubuh selama istirahat atau

dalam keadaan istirahat tidur. Pencatatan suhu menggunakan termometer basal

harus dilakukan setiap hari pada lokasi dan waktu yang sama.

1.5.2 Asuhan keluarga berencana

a. konseling KB (Purwoastuti, 2015)

Suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan kepada orang lain dalam

membuat suatu keputusan atau memecahkan masalah melalui pemahaman

tentang fakta dan perasaan yang terlibat di dalamya termasuk KB.

b. Tujuan konseling KB (Purwoastuti, 2015)

1. meningkatkan penerimaan informasi mengenai KB oleh klien

2. menjamin pilihan yang cocok dengan keadaan dan kesehatan klien
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3. menjamin pengunaan KB yang efektif dan mengatasi informasi yang

keliru

4. menjamin kelangsungan pemakaian cara KB  yang lebih lama

c. Teknik teknik konseling yang di gunakan (Pinem, 2009)

1. Cara supportif : untuk memberikan dukungan kepada klien peserta atau

calon peserta, karena mereka dalam keadaan bingung dan ragu ragu yaitu

dengan menenangkan klien dan menumbuhkan rasa percaya diri bahwa

ibu mampu membantu dirinya sendiri

2. Katarsis : memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengungkapkan

dan menyalurkan semua perasaanya untuk menimbulkan perasaan lega

3. Membantu refleksi dan kesimpulan atas ucapan ucapan perasaan perasaan

yang tersirat dalam ucapan ucapan dan memberi semua informasi yang

diperlukan untuk membantu peserta membuat keputusan.
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BAB 3

TINJUAN KASUS

3.1 Asuhan kebidanan kehamilan fisiologis pada Ny. Z di Klinik Bersalin

Suryani

No Register : -

Masuk ke BPM Tanggal: 03 febuari 2017 Pukul: 16:00 Wib Oleh:

Mahasiswa

Identitas/ Biodata

Nama : Ny. Z Tn. Y

Umur : 26 Tahun 31 Tahun

Suku : Jawa Jawa

Agama : Islam Islam

Pendidikan : SMP SMA

Pekerjaan : IRT Wiraswasta

Alamat : ATKP Penerbangan jlan. Penerbangan Padang Bulan Medan

No telepon : 085262629547

Data subjective

1. Kunjungan saat ini   : Kunjungan pertama

Keluhan utama : Ibu mengatakan hamil 8 bulan, keluhan tidak ada

2. Riwayat perkawinan : Kawin satu kali, kawin pertama umur 20 tahun

3. Riwayat Menarche :Menarche umur 11 tahun, siklus 30 hari, tidak teratur

Dismenorhoe : Tidak ada

Banyaknya : 3 kali ganti doek

HPHT :14-06-2016

4. Riwayat Kehamilan

a. Riwayat ANC : Ibu mengatakan memeriksa kehamilan sejak usia

kehamilan 8 minggu di bidan Hj. Rukni padang bulan

b. Frekuensi : Trisemester I : 1 kali

Trisemester II : 1 kali
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Suryani

No Register : -

Masuk ke BPM Tanggal: 03 febuari 2017 Pukul: 16:00 Wib Oleh:

Mahasiswa

Identitas/ Biodata

Nama : Ny. Z Tn. Y

Umur : 26 Tahun 31 Tahun

Suku : Jawa Jawa

Agama : Islam Islam

Pendidikan : SMP SMA

Pekerjaan : IRT Wiraswasta

Alamat : ATKP Penerbangan jlan. Penerbangan Padang Bulan Medan

No telepon : 085262629547

Data subjective

5. Kunjungan saat ini   : Kunjungan pertama

Keluhan utama : Ibu mengatakan hamil 8 bulan, keluhan tidak ada

6. Riwayat perkawinan : Kawin satu kali, kawin pertama umur 20 tahun

7. Riwayat Menarche :Menarche umur 11 tahun, siklus 30 hari, tidak teratur

Dismenorhoe : Tidak ada

Banyaknya : 3 kali ganti doek

HPHT :14-06-2016

8. Riwayat Kehamilan

c. Riwayat ANC : Ibu mengatakan memeriksa kehamilan sejak usia

kehamilan 8 minggu di bidan Hj. Rukni padang bulan

d. Frekuensi : Trisemester I : 1 kali

Trisemester II : 1 kali



67

BAB 3

TINJUAN KASUS

3.1 Asuhan kebidanan kehamilan fisiologis pada Ny. Z di Klinik Bersalin

Suryani

No Register : -

Masuk ke BPM Tanggal: 03 febuari 2017 Pukul: 16:00 Wib Oleh:

Mahasiswa

Identitas/ Biodata

Nama : Ny. Z Tn. Y

Umur : 26 Tahun 31 Tahun

Suku : Jawa Jawa

Agama : Islam Islam

Pendidikan : SMP SMA

Pekerjaan : IRT Wiraswasta

Alamat : ATKP Penerbangan jlan. Penerbangan Padang Bulan Medan

No telepon : 085262629547

Data subjective

9. Kunjungan saat ini   : Kunjungan pertama

Keluhan utama : Ibu mengatakan hamil 8 bulan, keluhan tidak ada

10. Riwayat perkawinan : Kawin satu kali, kawin pertama umur 20 tahun

11. Riwayat Menarche :Menarche umur 11 tahun, siklus 30 hari, tidak teratur

Dismenorhoe : Tidak ada

Banyaknya : 3 kali ganti doek

HPHT :14-06-2016

12. Riwayat Kehamilan

e. Riwayat ANC : Ibu mengatakan memeriksa kehamilan sejak usia

kehamilan 8 minggu di bidan Hj. Rukni padang bulan

f. Frekuensi : Trisemester I : 1 kali

Trisemester II : 1 kali
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c. Pergerakanan janin yang pertama pada umur kehamilan 12 minggu,

pergerakan janin dalam 24 jam terakhir 20-25 kali

d. Pola nutrisi

Makan

Frekuensi : 3 kali sehari

Jumlah : 2 sendok nasi+sepotong ikan+ 1 mangkuk sayur

Minum : ± 8 Gelas/ hari

Keluhan pola nutrisi : tidak ada

Pola eleminasi BAB BAK

Frekuensi : 1 kali sehari ±6 kali/ hari

Warna : kuning jernih

Bau : khas khas

Konsistensi : lunak cair

Pola aktivitas

Kegiatan sehari hari : Membersihkan rumah, merawat anak

Istirahat/ tidur : Siang 2 jam, malam 6 jam

Seksualitas : Jarang di lakukan, tidak ada keluhan

e. Personal hygine

Kebiasaan mandi : 2 kali/ hari

Kebiasaan membersihkan alat kelamin : di keringkan dengan tissue

Kebiasaan mengganti pakain dalam : 3 kali sehari

Jenis pakaian dalam yang di gunakan : katun menyerap

f. Imunisasi

TT 1 tanggal : ibu mengatakan lupa tanggal suntik TT 1

TT 2 tanggal : ibu mengatakan lupa tanggal suntik TT 2
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13. Riwayat kehamilan persalinan yang lalu

Ham
il ke

Persalinan Nifas
Tanggal
Lahir/
usia saat
ini

Umur
kehami

lan

Jenis
persalin

an

Penolo
ng

Komplikasi Jenis
kehamil

an

Jenis
kelam

in /
BB

Lahir

lakt
asi

kel
aia
nan

Ibu Bayi

1 28-11-
2013 /  3
Tahun 4
bulan

9
Bulan

Normal Bidan - - Aterm P/
2600
gr

Iya -

2 18-07-
2015 / 1
Tahun 8
bulan

9
bulan

Normal Bidan - - Aterm P/
3800
gr

Iya -

3 H A M I L I N I

14. Riwayat kontrasepsi yang di gunakan

Ibu tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi

15. Riwayat kesehatan

Ibu mengatakan tidak ada riwayat penyakit pada ibu dan keluarga

Ibu mengatakan tidak memiliki riwayat kembar pada keluarga

16. Kebiasaan kebiasaan

Ibu mengatakan tidak memiliki kebiasaan seperti minum alkohol, merokok

dan mengkomsumsi jamu jamuan.

17. Perubahan pola makan (termasuk ngidam, nafsu makan turun) : Ada, nafsu

makan menurun

18. Keadaan psikososoal spiritual

a. Kelahiran ini

Ibu mengatakan kehamilan ini tidak di duga karena tidak ber KB

b. Pengetahuan ibu tentang kehamilan sekarang ini

Ibu sudah mendapat pengalaman kehamilan dari kehamilan sebelumnya

c. Penerimaan terhadap kehamilan ini

kehamilan ini di terima oleh ibu, suami dan keluarga

d. Ketaatan ibu dalam beribadah

Ibu rutin sholat 5 waktu
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Data objective

1. Pemeriksaan fisik

a. Keadaan umum baik

b. Kesadaran compos mestis

c. TB : 153 CM

BB sebelum hamil : 68 kg

BB sesudah hamil : 77 kg

IMT : ( , ) = 29 (IMT high)
LILA : 31,3 Cm

d. Tanda vital

Tekanan darah : 120/80 mmHG

Nadi : 70x/i

Pernapasan : 24 x/i

Suhu : 36,2 °C

e. Kepala dan leher

Rambut :Jenis rambut lurus, distribusi rambut merata dan

tidak ada ketombe

Edema wajah : Tidak ada

Mata : Sklera tidak kuning, Conjungtiva merah muda

Tidak ada oedem palpera, tidak ada sekret

Telinga : Tidak ada pengeluaran cairan

Hidung : Tidak ada cairan, polip dan sinus

Mulut : Lidah bersih, ada caries dan gigi berlubang

tonsil tidak meradang

Leher :Tidak ada pembembesaran kelenjar tiroid dan

kelenjar limfe

Aksila :Tidak ada pembesaran getah bening

f. Payudara

Bentuk : Simetris (lebih besar kanan)
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Aerola mamae : Adanya hipermegtasi

Putting susu : Menonjol keluar

Kolostrum : Keluar

g. Abdomen

Inspeksi

Bentuk : Asimetris

Bekas luka : Tidak ada

Striae livide : Ada

Linea alba : Ada

Palpasi

Leopold 1 : Teraba satu bagian lunak, bundar di fundus

TFU : 30 cm (pertengahan Px dan pusat)

Leopold II :Kanan : Teraba bagian panjang, keras dan

memapan

Kiri : teraba bagian kecil kecil janin

Leopold III :Teraba bagian bulat, keras dan  masih bisa di

goyangkan

Leopold IV :Bagian terbawah janin belum masuk PAP

(konvergent)

Perkusi

DJJ : 121 x/i

Punctum maximum : Di satu bagian, kuadran kanan bawah pusat

TBJ : ( 30-13) X 155 = 2635 gram

h. Panggul

Distansia spinarum (SIAS) kanan dan kiri : 25 Cm

Distansia Kristarum (Krista iliaka) kanan dan kiri : 28 Cm

Distansia Tuberum (Iskiadium) kanan dan kiri : 11 Cm

Konjungata externa (Lumbal V) : 19 Cm

Lingkar panggul : 85 cm

i. Ekstremitas

Edema : tidak ada
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Varices : tidak ada

Refleks patella : positif

Kuku : bersih

j. Genetalia luar

Tanda Chadwick : tidak ada

Varices : tidak ada

Bekas luka : tidak da

Pengeluaran : tidak ada

k. Anus : tidak membengkak

Hemoroid : tidak ada

2. Pemeriksaan penunjang

HB : 10,9 gr%

Analisa

Seorang perempuan umur 26 tahun, G3P2A0, usia kehamilan 32 minggu 5 hari,

intrauterine, PU-KA, janin hidup, tunggal, presentase kepala, bagian terbawah

belum masuk PAP, keadaan ibu dan janin baik.

Penatalaksanaan

Tanggal : 03 febuari 2017 pukul : 16:30 oleh : Mahasiswa

1. Melakukan informed consent kepada ibu tentang asuhan kebidanan pada

kehamilan, persalinan, masa nifas, BBL dan masa interval

Ibu setuju dan sudah menandatangani informed consent Asuhan kebidanan

2. Memberitahu kepada ibu tentang hasil pemeriksaanya bahwa ibu dan janin

dalam keadaan baik

Ibu sudah mengetahui keadaan dan janinnya dalam keadaan baik

3. Menganjurkan ibu untuk mengkomsumsi makanan yang mengandung serat

seperti buah jeruk, semangka, pisang, pepaya serta menganjurkan ibu untuk

memakan makanan yang tinggi protein, sayur sayuran dan buah buahan,

mengurangi makanan berkabohidrat tinggi. Selain itu kurangi makanan yang

berkarbohidrat tinggi, terlalu manis (gula) dan terlalu asin (garam, ikan asin,
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tauco dan kecap asin) karena makanan tersebut akan merangsang

kecendrungan janin tumbuh besar

Ibu mendengarkan anjuran bidan dan mau untuk mengkomsumsi makanan

yang rendah karbohidrat dan tinggi serat

4. Menganjurkan ibu untuk tetap rajin membersihkan gigi sehabis makan dan

sebelum tidur, rajin mandi dan keramas, dan rajin mengganti pakaian dalam.

Ibu mau melakukan anjuran bidan untuk melakukan kebersihan diri

5. Memberikan pendidikan kesehatan tentang tanda bahaya Trimester III,

seperti:

a. Sakit kepala yang sangat hebat

b. Pandangan kabur

c. Rasa nyeri yang sangat hebat di bagian perut

d. Bengkak pada wajah dan tangan

e. Ketuban pecah sebelum waktunya

f. Keluar darah dari kemaluan

Ibu sudah mengetahui tentang tanda bahaya kehamilan Trimester III

6. Menganjurkan ibu untuk meminum vitamin biomom/ tablet penambah darah

sebanyak 1x1 setiap hari sebelum tidur siang dan malam hari, meminumnya

dengan air putih atau sari buah dan jangan dengan teh manis atau kopi dan

menganjurkan ibu untuk mengkomsumsi bubur kacang hijau untuk

menambah HB ibu.

Ibu mau mengkomsunsi tablet Fe dan mengerti cara mengkomsumsi tablet Fe

7. Memberitahu ibu bahwa akan di lakukan pemeriksaan protein urine dan

glukosa urine pada kunjungan kedua

Ibu setuju dan mau melakukan pemeriksaan protein urine dan glukosa urine

8. Menanyakan kepada ibu apakah ada yang ingin ibu tanyakan dan

mengevaluasi kembali pendidikan kesehatan yang di berikan kepada ibu

Ibu sudah mengerti pendidikan kesehatan yang di berikan

9. Menganjurkan ibu untuk melakukan pemeriksaan ulang 1 bulan kemudian

yaitu tanggal 03 maret 2017 atau saat ibu ada keluhan
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Ibu mau melakukan kunjungan ulang untuk pemeriksaan dan berjanji akan

datang

Mengetahui,

Pembimbing klinik Pelaksana Asuhan

(Suryani, SST.M.Kes) (Asima Rohana Pandiangan)
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3.1.1 Data perkembangann Asuhan Kebidanan pada Ny. Z

Tanggal : 03 maret 2017 Pukul : 16:30 oleh: Mahasiswa

Data Subjective

Alasan Kunjungan :Ibu mengatakan ingin memeriksakan kehamilannya dan

ingin mengetahui perkembangan janinnya

Keluhan Utama :Mengatakan merasakan sesak pada perut bagian atas dan

sering BAK pada malam hari yang menyebabkan susah

tidur

Data Objective

1. Pemeriksaan fisik

a. Keadaan umum ibu baik

b. Kesadaran : Composmenstris

c. TB : 153 CM

BB sebelum hamil : 68 kg

BB sesudah hamil : 79 kg

IMT : ( , ) = 29 (IMT high)
LILA : 31,3 Cm

d. Tanda vital

Tekanan darah : 120/80 mmHG

Nadi : 70x/i

Pernapasan : 24 x/i

Suhu : 36,2 °C

e. Abdomen

Inspeksi

Bentuk : Asimetris (lebih besar di kanan)

Palpasi

Leopold I :Teraba satu bagian lunak, bundar dan tidak

melenting, TFU 33 cm (4 jari di bawah Px)

Leopold II : Kiri : teraba bagian panjang keras

memapan
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Kanan : teraba bagian bagian terkecil janin

Leopold III : Teraba satu bagian bundar dan keras dan

melenting

Leopold IV :Bagian terbawah janin belum masuk PAP

(konvergen)

Auskultasi

DJJ : 136 x/i

Punctum maximum : di satu bagian, kuadran kiri bawah pusat

TBBJ : (33-13) x 155 = 3100 gram

2. Pemeriksaaan penunjang

Hb :12,3 gr%

Protein urine : negative (-)

Glukosa urine : negative (-)

Analisa

Seorang perempuan umur 26 tahun, G3P2 AO, usia kehamilan 37 minggu 2 hari,

intrauterine, PU-KI, janin hidup, tunggal presentase kepala, bagian terbawah

janin belum masuk PAP, keadaan ibu dan janin baik

Penatalaksanaan

Tanggal : 03 maret 2017 pukul : 17:00 oleh : Mahasiswa

1. Memberitahukan ibu tentang hamil pemeriksaan bahwa keadaan ibu dan

janinnya baik

Ibu sudah mengerti tentang hasil pemeriksaannya dan janinnya

2. Mengingatkan ibu untuk tetap mengurangi makan makanan berkarbohidrat

tinggi. Selain itu kurangi makanan yang terlalu manis (Gula) dan terlalu asin

(garam, ikan asin, tauco, dan kecap asin) karena makanan tersebut akan

merangsang kecendrungan janin tumbuh besar

Ibu mau mengikuti anjuran bidan untuk mengurangi makanan yang terlalu

manis dan asin
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3. Memberitahu ibu bahwa keluhan ibu tentang sakit yang di rasakan pada perut

ibu adanya tekanan dari janin dan karena penambahan perut ibu yang

membesar sehingga menyebabkan sesak. Dan untuk BAK pada malam hari

adalah hal yang wajar karena tekanan bagian terbawah janin yang menekan

kandung kemih ibu yang menyebabkan BAK, ibu dapat mengatasinya dengan

membatasi minum pada malam hari untuk mencegah BAK pada malam hari

Ibu sudah mengerti tentang keluhan yang di rasakan dan ibu sudah

mengetahui cara penangannya

4. Mengingatkan ibu kembali tentang tanda bahaya yang terjadi TM III, seperti

keracunan kehamilan yang ditandai dengan penglihatan kabur, sakit kepala

hebat, nyeri ulu hati hebat, pembengkaan pada wajah tangan dan kaki,

gerakanan janin berkurang menjadi 10-20 kali perhari, ketuban pecah

sebelum waktunya, perdarahan pada jalan lahir baik berupa bercak maupun

berupa darah baik di sertai nyeri maupun tidak nyeri

Ibu sudah mengetahui tentang tanda bahaya kehamilan TM III

5. Memberi tahu ibu untuk tetap mengkomsumsi vitamin yang di berikan

sebelumnya yaitu biomom/tablet penambah darah 1x1 sehari sebelum tidur

siang dan malam

Ibu mau melakukan anjuran bidan untuk tetap mengkomsumsi tablet Fe dan

ibu sudah tahu cara mengkomsumsinya

6. Menganjurkan ibu untuk melakukan senam hamil dan test HIV yang di

lakukan di klinik bidan besalin Suryani pada tanggal 06 maret 2017 pukul

10:00 Wib

Ibu mau untuk melakukan senam hamil di klinik bersalin Suryani dan berjanji

akan datang pada tanggal 06 maret 2017 pukul 10:00 Wib

7. Menganjurkan ibu untuk datang kembali 1 minggu lagi, yaitu pada tanggal 10

maret 2017 atau saat ibu  ada keluhan

Ibu mau untuk melakukan kunjungan ulang dan berjanji akan datang ke bidan

pada tanggal 10 maret 2017
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Mengetahui,

Pembimbing klinik Pelaksana Asuhan

(Suryani, SST.M.Kes) (Asima Rohana Pandiangan)
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3.1.2 Data perkembangann Asuhan Kebidanan pada Ny. Z

Tanggal : 06 maret 2017 Pukul : 10:00 oleh: Mahasiswa

Data Subjective

Alasan Kunjungan :Ibu mengatakan ingin mengikuti pemeriksaan HIV dan
senam hamil

Keluhan Utama : tidak ada

Data Objective

1. Pemeriksaan fisik

a. Keadaan umum ibu : baik

b. Kesadaran : Compos mentris

c. TB : 153 CM

BB sebelum hamil : 68 kg

BB sesudah hamil :79  kg

IMT : ( , ) = 29 (IMT high)
LILA : 31,3 Cm

d. Tanda vital

Tekanan darah : 120/80 mmHG

Nadi : 70x/i

Pernapasan : 24 x/i

Suhu : 36,2 °C

e. Abdomen

Inspeksi

Bentuk : Asimetris (lebih besar di kanan)

Palpasi

Leopold I :Teraba satu bagian lunak, bundar dan tidak

melenting, TFU 33 cm (4 jari di bawah px)

Leopold II : Kiri : teraba bagian panjang keras

memapan

Kanan : teraba bagian bagian terkecil janin
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Leopold III : Teraba satu bagian bundar dan keras dan

melenting

Leopold IV :Bagian terbawah janin belum masuk PAP

(konvergen)

Auskultasi

DJJ : 136 x/i

Punctum maximum : di satu bagian, kuadran kiri bawah pusat

TBBJ : (33-13) x 155 = 3100 gram

Analisa

Seorang perempuan umur 26 tahun, G3P2AO, usia kehamilan 37 minggu 5 hari,

intrauterine, PU-KI, janin hidup, tunggal presentase kepala, bagian terbawah

janin belum masuk PAP, keadaan ibu dan janin baik.

Penatalaksanaan

Tanggal : 06 maret 2017 pukul : 10:20 oleh : Mahasiswa

10:20 1. Memberitahukan ibu tentang hamil pemeriksaan bahwa keadaan

ibu dan janinnya baik

Ibu sudah mengerti tentang hasil pemeriksaannya dan janinnya

10:25 2. Mengarahkan ibu ke karpet untuk memulai senam hamil

Ibu mengikuti anjuran bidan untuk ke tempat senam

10:30 3. Menganjurkan ibu untuk mengikuti pemimpin senam dari pihak

puskesmas dengan santai

Ibu mengikuti gerakan senam dari pihak puskesmas

11:00 4. Memberikan ibu asupan cairan dengan memberikan air putih

untuk mencegah dehidrasi

Ibu menerima asupan cairan yang di berikan

11:15 5. Melakukan pemeriksaan HIV dengan pengambilan darah oleh

pihak puskesmas

Darah ibu sudah di ambil oleh pihak puskesmas
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11:25 6. Memberikan ibu biskuat ibu hamil dan menanyakan ibu apakah

ada yang ingin ibu tanyakan

Ibu menerima biskuat ibu hamil dan ibu senang dengan kegiataan

hari ini

11:30 7. Mengingatkan ibu untuk kunjungan ulang pada waktu yang di

sediakan atau saat ibu ada keluhan

Ibu bersedia dan berjanji akan datang kembali

Mengetahui,

Pembimbing klinik Pelaksana Asuhan

(Suryani, SST.M.Kes) (Asima Rohana Pandiangan)
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3.1.3 Data perkembangann Asuhan Kebidanan pada Ny. Z

Tanggal : 10  maret 2017 Pukul : 16:30

Data Subjective

Alasan Kunjungan :Ibu mengatakan ingin memeriksakan kehamilannya dan

ingin mengetahui perkembangan kehamilan

Keluhan Utama :ibu mengatakan masih merasakan sesak pada perut bagian

atas dan kencing di malam hari sudah berkurang

Data Objective

1. Pemeriksaan fisik

a. Keadaan umum ibu baik

b. Kesadaran : Composmestis

c. TB : 153 CM

BB sebelum hamil : 68 kg

BB sesudah hamil : 81 kg

IMT : ( , ) = 29 (IMT high)
LILA : 31,3 Cm

d. Tanda vital

Tekanan darah : 110/80 mmHG

Nadi : 70x/i

Pernapasan : 24 x/i

Suhu : 36, °C

e. Abdomen

Palpasi

Leopold I :teraba satu bagian lunak, bundar dan tidak

melenting , TFU 34 cm (3 jari di bawah Px)

Leopold II : Kanan: teraba bagian panjang keras memapan

Kiri : teraba bagian bagian terkecil janin

Leopold III :Teraba satu bagian bundar dank eras dan

melenting
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Leopold IV : Bagian terbawah janin belum masuk PAP

Auskultasi

DJJ : 131x/i

TBJ : (33-12) x 155 = 3255 gram

Analisa

Seorang perempuan umur 26 tahun, G3P2 AO, usia kehamilan 38 minggu,

intrauterine, PU-KA, janin hidup, tunggal presentase kepala, bagian terbawah

janin belum masuk PAP, keadaan ibu dan janin baik

Penatalaksanaan

Tanggal : 10 maret 2017 pukul : 17:00 oleh: Bidan

1. Memberitahukan ibu tentang hasil pemeriksaannya bahwa keadaan ibu dan

janinnya baik

Ibu sudah mengetahui hasil pemeriksaan ibu dan janinnya baik

2. Mengingatkan ibu untuk tetap mengurangi makan makanan berkarbohidrat

tinggi. Selain itu kurangi makanan yang terlalu manis (gula) dan terlalu asin

(garam, ikan asin, tauco, dan kecap asin) karena makanan tersebut akan

merangsang kecendrungan janin tumbuh besar dan menganjurkan ibu untuk

banyak minum di siang hari.

Ibu mau melakukan anjuran bidan untuk mengurangi makanan berkarbohidrat

dan banyak minum pada siang hari

3. Memberitahu ibu kembali bahwa keluhan ibu tentang sakit yang dirasakan

pada perut ibu adalah hal yang normal pada kehamilan tua disebabkan adanya

tekanan dari janin dan karena penambahan perut ibu yang membesar sehingga

menyebabkan sesak.

Ibu mengerti tentang keluhan ibu dan sudah mengetahui cara penangannya

4. Mengingatkan kembali ibu tentang tanda bahaya yang terjadi TM III, seperti

keracunan kehamilan yang ditandai dengan penglihatan kabur, sakit kepala

hebat, nyeri ulu hati hebat, pembengkaan pada wajah tangan dan kaki,
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gerakanan janin berkurang menjadi 10-20 kali perhari, ketuban pecah

sebelum waktunya, perdarahan pada jalan lahir baik berupa bercak maupun

berupa darah baik disertai nyeri maupun tidak nyeri dan menganjurkan ibu

untuk menghubungi  bidan jika mengalaminya

Ibu sudah mengetahui tanda bahaya trisemester III dan mau menghubungi

bidan jika merasakannya

5. Memberitahukan kepada ibu tanda tanda persalinan yaitu :

Keluarnya lendir bercampur darah dan adanya kontraksi yang semakin sering

dan sakit di area pinggang dan perut

Ibu sudah mengetahui tanda tanda persalinan

6. Mengingatkan ibu untuk tetap mengkomsumsi vitamin yang diberikan

sebelumnya yaitu biomom/tablet penambah darah 1x1 sehari sebelum tidur

siang dan malam

Ibu mau untuk melakukan anjuran bidan untuk mengkomsumsi tablet Fe

7. Menganjurkan ibu untuk datang kembali 1 minggu lagi, yaitu pada tanggal 17

maret 2017 atau saat ibu ada keluhan

Ibu mau untuk kunjungan ulang dan datang ke bidan saat ada keluhan

Mengetahui,

Pembimbing klinik Pelaksana Asuhan

(Suryani, SST.M.Kes) (Asima Rohana Pandiangan)
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3.2 Asuhan Persalinan pada Ny. Z

Tanggal : 17 Maret 2016 Pukul : 03.00 WIB

Anamnese (Subjektif)

1. Ibu mengatakan mules/nyeri diperut bagian bawah sejak pukul 21.00 WIB

2. Ibu mengatakan keluar lendir bercampur darah dari kemaluan sejak pukul

23.00 WIB

Pemeriksaan Fisik (Objektif)

1. Keadaan umum : baik

Kesadaran : composmentis

2. Tanda vital

TD : 120/80 mmHg HR : 80 kali/menit

Temp : 36,5 ºC RR : 24 kali/menit

3. Inspeksi

wajah : conjungtiva merah muda, sklera putih

Abdomen : pembesaran asimetris, tidak ada bekas luka operasi

4. Palpasi

Leopold I : teraba satu bagian lunak bundar dan tidak melenting

TFU : 33 cm (2 jari di bawah Px)

Leopold II :teraba satu bagian keras panjang memapan dibagian

kanan, teraba satu bagian kecil putus putus disebelah kiri

perut ibu

Leopold III :teraba satu bagian keras bulat tidak bisa di goyang

Leopold IV :kedua tangan pemeriksa tidak bertemu (divergen)

HIS :3 kali dalam 10 menit durasi 30 detik

Kandung kemih :kosong

TBBJ :(33 – 11) x 155 = 3410 gram

5. Auskultasi

DJJ : (+) , frekuensi : 130 kali/menit, reguler

Punctum maksimum : kuadran kanan bawah pusat
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6. Pemeriksaan Dalam (VT)

Pembukaan : 4 cm

Portio : teraba tipis konsistensi, lembek

Ketuban : utuh

Penurunan : 4/5

Hodge : II

Penyusupan : 0

Denominator : Ubun – ubun kecil kanan depan

7. Anogenital

Perineum : tidak ada luka parut

Varises : tidak ada

Pengeluaran : keluar lendir bercampur darah

Analisis

Ny. Z umur 26 tahun G3P2A0 usia kehamilan 40- 42 minggu, PUKA,

Perskep, Divergen dalam inpartu kala 1 fase aktif dilatasi maksimal

Penatalaksanaan

1. Menginformasikan hasil pemeriksaan kepada ibu

TD : 120/80 mmHg RR : 24 kali/menit

HR : 80 kali/menit Temp : 36 ºC

DJJ : 130 x/menit reguler TBBJ : 3410 gram

Ketuban : utuh Pembukaan : 4 cm

HIS : 3 kali dalam 10 menit durasi 30 detik

Punggung kanan, letak memanjang, bagian terbawah janin kepala

Ibu sudah mengetahui hasil pemeriksaan baik dan tidak ada kelainan

2. Memberikan asuhan sayang ibu

a. Menyarankan ibu untuk berjalan – jalan disekitar ruangan bersalin,

jongkok, duduk diatas bola agar terjadi penurunan kepala janin dan

pembukaan lebih cepat, dan bila ibu merasa lelah diperbolehkan untuk

tidur ditempat tidur dengan posisi miring kiri
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b. Memberikan dukungan emosional kepada ibu dan mendengarkan keluhan

ibu, bila ibu gelisah / kesakitan biarkan ibu mengganti posisi sesuai

keinginannya, mengikut sertakan suami dan keluarga mendampingi ibu

saat proses persalinan

c. Mengajarkan ibu teknik relaksasi / bernafas, bila timbul his tarik nafas

panjang dari hidung lalu keluarkan pelan – pelan dari mulut tetapi jangan

diedankan

d. Menganjurkan ibu untuk makan dan minum pada saat his tidak ada agar

menambah tenaga ibu saat proses persalinan

e. Menjaga privasi ibu dengan cara tidak membiarkan orang lain masuk

kedalam kamar bersalin kecuali suami/keluarga

f. Memberikan masese kepada ibu dengan mengelus pinggang ibu untuk

mengurangi rasa nyeri yang dirasakan ibu

Asuhan sayang ibu sudah diberikan kepada Ny. Z

3. Menganjurkan ibu untuk BAK/BAB jangan ditahan, karena bila kandung

kemih kosong akan mempercepat penurunan kepala janin

Ibu sudah BAK dan BAB

4. Menginformasikan kepada ibu pentingnya melakukan inisiasi menyusui dini

(IMD) segera setelah bayi lahir untuk mencegah hipotermi pada bayi dan

mempererat hubungan kasih ibu dengan bayi

Ibu bersedia akan melakukan IMD

5. Menyiapkan tempat, alat dan obat – obat untuk proses persalinan

a. Persiapan tempat

1. Ruangan yang bersih dan nyaman, cukup ventilasi dan penerangan

2. Tempat tidur yang bersih dan di alasi perlak

b. Persiapan alat

1. Troli

2. Partus set:

a. 1 buah ½ koher

b. 2 buah arteri klem

c. 1 buah gunting tali pusat
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d. 1 buah standoek

e. 2 pasang sarung tangan

f. 1 buah benang tali pusat atau Umblicant

g. kasa steril secukupnya

3. Obat-obatan

a. Oksitosin 10 IU 1 amp

b. lidocain 1 % 1 amp

c. spuit 3cc

d. Teramycin salep mata 1%

e. Vitamin K

f. Hepatitis B

4. Statescope monoral/dopton

5. Nierbekken 2 buah

6. Kom bertutup berisi air DTT

7. Kom bertutup berisi kapas cebok steril

8. tensi meter dan thermometer

9. jam

10. Timbangan

11. Pita meter

12. Piring plasenta

13. Heating set

14. Underpad

15. Alat-alat kegawatdaruratan

a. Cairan infuse

b. Set infuse

c. Abocath No18

d. Plaster

e. Gunting plaster

f. Chateter

16. PI ( Pencegahan infeksi)

a. 1 buah Waskom berisi air klorin 0,5 %
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b. 1 buah Waskom berisi air DTT

c. 1 buah tong sampah basah

d. 1 buah tong sampah kering

e. 1 buah pot sampah benda-benda tajam

f. 1 buah ember berisi air deterjen

g. 1 buah botol kispray berisi air klorin 0,5%

h. 2 buah waslap

17. Persiapan penolong

a. 1 buah celemek

b. 1 buah topi

c. 1 buah kaca mata

d. 1 buah masker

e. 1 pasang sepatu karet

18. Perlengkapan ibu dan bayi

a. Pakaian ibu

1. Doek

2. Kain sarung 2 buah

3. Handuk besar 2 buah

b. Pakaian Bayi

1. Selimut

2. Baju

3. Topi

4. Popok

5. Kain Bedong

Tempat, alat dan obat - obat sudah di siapkan

6. Memantau kemajuan persalinan dengan menggunakan partograf

Kemajuan  persalinan sudah di pantau dengan partograf (terlampir)
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Catatan Perkembangan Kala II

Tanggal : 17 Maret 2017 Pukul : 08:00 Wib

Anamese (Subjektif)

1. Ibu mengatakan perutnya mules semakin sering dan kuat

2. Adanya keinginan ibu mau buang air besar

Pemeriksaan Fisik (Objektif)

1. Keadaan umum : ibu tampak kesakitan dan merasakan kontraksi yang

semakin kuat dan sering

2. Kesadaran : composmentis

3. Tanda vital

TD : 120/80 mmHg RR :  24 kali/menit

HR : 90 kali/menit Suhu :  37 ºC

4. Inspeksi

Anus : membuka

Perineum : menonjol

Vulva dan vagina : membuka

5. Palpasi

TFU : 2 jari dibawah px, punggung kanan (PU – KA),

presentasi kepala, divergen

HIS : 5 kali 10 menit durasi  50 detik

Kandung kemih : kosong

6. TFU : 33 cm

TBBJ : (33 – 11) x 155 = 3410 gram

7. Auskultasi : DJJ (+)

frekuensi : 143 kali/menit reguler

Punctum max : kuadran kanan bawah pusat

8. Pemeriksaan dalam (VT)

Pembukaan : 10 cm

Portio : tidak teraba

Penurunan :  1/5

Hodge : III - IV
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Penyusupan :  0

Ketuban : jernih

volume : 35 cc

Denominator : ubun – ubun kecil kanan depan

Analisis

Ny. Z umur 26 tahun G3P2A0 usia kehamilan 40-42 minggu, PUKA,

perskep, Divergen dalam inpartu kala 1 fase Dilatasi Maksimal

Penatalaksanaan

Tanggal : 17 maret 2017 Pukul : 08:00 Wib Oleh: Mahasiswa

1. Memastikan tanda gejala kala II, yaitu : ada dorongan dan tekanan pada anus,

perineum menonjol, vulva dan vagina membuka, adanya dorongan kuat

semakin sering yang dirasakan oleh ibu

Tanda dan gelaja kala II sudah ada pada ibu

2. Menginformasikan kepada ibu dan keluarga bahwa proses kelahiran akan

segera dimulai dan kelahiran bayi sudah dekat

Ibu dan keluarga sudah mengetahui bahwa proses kelahiran akan dimulai

3. Menanyakan kepada keluarga siapa yang akan mendampingi ibu selama

proses persalinan

Keluarga memutuskan suami sebagai pendamping proses persalinan

4. Mempersiapkan diri dengan menerapkan pencegahan infeksi (PI) yaitu

mencuci tangan 7 langkah dan menggunakan seluruh alat pelindung diri

(APD) seperti : topi, sarung tangan, celemek, sepatu karet

Penolong sudah mencuci tangan dan memakai APD

5. Memberikan dukungan emosional kepada ibu, pemberian rasa aman dan

keyakinan bahwa ibu bisa melewati proses persalinan dengan baik. Anjurkan

ibu untuk berdoa sesuai dengan kepercayaannya

Ibu sudah berdoa dan sudah merasa tenang

6. Mengajarkan ibu teknik mengedan yang baik, bila timbul his kumpulkan

tenaga lalu tahan tenaga diperut dan dibatukkan
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Ibu sudah mengetahui teknik mengedan yang baik

7. Mengajarkan kepada ibu cara melahirkan dengan posisi litotomi, bila timbul

his yang kuat dan lama, tarik kedua paha dengan kedua tangan sampai

menempel ke dada, kepala menunduk dan mata melihat ke perut

Ibu sudah dalam posisi cara melahirkan yang benar

8. Mengingatkan ibu teknik relaksasi agar tenaga ibu tidak habis, dengan cara

disela his yang melemah anjurkan ibu menarik nafas panjang dari hidung lalu

hembuskan perlahan dari mulut

Ibu sudah melakukan teknik relaksasi

9. Setelah pembukaan lengkap (pukul 08.00 WIB), meminta tolong kepada

bidan untuk mengambil oksitoksin yang masih ada dikulkas, lalu penolong

mematahkan ampul oksitoksin 10 IU 1 amp

Oksitosin 10 IU 1 amp sudah di patahkan

10. Memasang underpad, doek segitiga dibawah bokong ibu dan letakkan handuk

diatas perut ibu

Underpad, doek segitiga dan handuk sudah diletakkan pada tempatnya

11. Setelah tampak kepala bayi 5 – 6 cm divulva, lindungi perineum dengan

tangan kanan yang dilapisi doek segitiga sementara tangan kiri menahan

kepala bayi untuk menahan posisi defleksi agar tidak terjadi robekan jalan

lahir dan membantu melahirkan kepala

Kepala bayi sudah lahir dan wajah bayi sudah dibersihkan dengan kasa steril

12. Periksa lilitan tali pusat, jika tidak ada lilitan selanjutnya tunggu hingga

kepala bayi melakukan putar paksi luar secara spontan. Lahirkan bahu depan

dan bahu belakang, setelah kedua bahu lahir geser tangan kanan untuk

menjaga kepala, lengan dan siku sebelah bawah. Kemudian dilanjutkan

dengan sanggah susur. Setelah bayi lahir, nilai keadaan umum bayi

Bayi lahir bugar, pukul : 08.25 WIB, menangis kuat, kulit kemerahan, jenis

kelamin laki laki, tonus otot aktif.

13. Memastikan bayi tunggal yaitu memeriksa fundus

14. Memberitahu kepada ibu bahwa suntikan oksitosin 10 IU secara IM. Dalam

waktu 1 menit dilakukan penyuntikkan oksitosin 10 IU IM pada paha kanan
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atas bagian distal lateral untuk membantu pelepasan plasenta dari dinding

uterus dan mencegah terjadinya perdarahan

Suntikan oksitosin 10 IU sudah diberikan

15. Lakukan penjepitan dan pemotongan tali pusat. Menggunakan klem, 2 menit

setelah bayi lahir jepit tali pusat pada sekitar 3 cm dari umbilikus bayi. Dari

sisi luar klem penjepit, urut isi tali pusat ke arah ibu dan lakukan penjepitan

kedua pada 2 cm distal (ibu) dari klem pertama. Potong dan ikat tali pusat

menggunakan dengan benang DTT atau steril.

Tali pusat sudah di jepit dengan umblicant

16. Lakukan IMD dengan meletakkan bayi di antara kedua payudara ibu dan

biarkan bayi mencari puting susu ibu serta menyelimuti bayi untuk menjaga

kehangatan tubuh bayi

IMD sudah dilakukan

Catatan Perkembangan Kala III

Tanggal : 17 maret 2017 Pukul :  08.25 WIB

Anamnese (Subjektif)

1. Ibu merasa lega dan senang bayinya sudah lahir selamat

2. Ibu mengatakan perutnya masih mules

Pemeriksaan Fisik (Objektif)

1. Keadaan umum : baik

2. Kesadaran : composmentis

3. Inspeksi

Tali pusat memanjang

4. Palpasi

TFU : setinggi pusat

Kontraksi uterus : baik dan kandung kemih kosong

Analisis

Ny. Z umur 26 tahun P3A0 dalam inpartu kala III
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Penatalaksanaan

1. Bayi diletakkan tengkurap di atas dada ibu dengan kulit bayi bersentuhan

dengan kulit ibu dan biarkan bayi mencari sendiri puting susu ibunya agar

bisa menyusui

Bayi sudah diletakkan di atas dada ibu dan bayi sudah mulai mencari puting

susu

2. Melihat dan memeriksa tanda – tanda pelepasan plasenta

Tanda – tanda pelepasan plasenta sudah ada, seperti : perut globular, ada

semburan darah dan tali pusat memanjang.

3. Menginformasikan kepada ibu bahwa plasenta akan lahir dan penolong akan

membantu ibu melahirkan plasenta

Ibu sudah mengetahui bahwa plasenta akan lahir

4. Membantu melahirkan plasenta dengan menggunakan manajemen aktif kala

III

a. Melakukan penyuntikan oksitoksin 10 IU IM

b. Melakukan PTT (penegangan tali pusat terkendali)

c. Melahirkan plasenta

d. Masasse uterus

e. Memastikan kelengkapan plasenta

Manajemen aktif kala III sudah dilakukan, plasenta lahir lengkap pukul:

08:36 WIB, permukaaan maternal : kotiledon lengkap jumlah 20 kotiledon,

selaput ketuban utuh. Permukaan fetal : panjang tali pusat 3 jengkal (± 45 cm)

5. Melihat/memeriksa kemungkinan adanya laserasi jalan lahir dan menilai

jumlah perdarahan dan melakukan penjahitan dengan anestesi lidocain 1%

atas indikasi laaserasi derajat I

Laserasi jalan lahir pada mulut vagina (derajat 1), jumlah darah yang keluar ±

100 ml
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Catatan Perkembangan Kala IV

Tanggal : 17 Maret 2017 Pukul 08: 36WIB

Anamnese (Subjektif)

1. Ibu merasa lelah dan mengantuk

2. Ibu mengatakan senang bayinya lahir selamat dan plasenta sudah lahir

lengkap

3. Ibu merasakan perutnya masih mules

Pemeriksaan Fisik (Objektif)

1. Keadaan umum : baik

2. Kesadaran : compos mentis

3. Tanda vital

TD : 110/80 mmHg RR : 24 kali/menit

HR : 72 kali/menit Suhu : 37 ºC

4. Inspeksi : Terdapat laserasi jalan lahir pada mulut perenium

5. Palpasi : TFU : 2 jari dibawah pusat

Kandung kemih : kosong

Kontraksi uterus baik, uterus teraba keras dan bulat

6. Anogenital : Pengeluaran: jumlah darah yang keluar ± 40 ml

Analisis

Ny. Z umur 26 tahun dalam post partum1 – 2 jam

Penatalaksanaan

1. Menginformasikan ibu hasil pemeriksaan

TD : 110/80 mmHg RR : 24 kali/menit

HR : 72 kali/menit Suhu : 36 ºC

PB : 49 cm JK : L

Bayi lahir bugar BB : 3600 gram

Laserasi jalan lahir pada mulut rahim

Ibu sudah mengetahui hasil pemeriksaannnya baik dan bayinya lahir bugar
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2. Menginformasikan kepada ibu bahwa proses persalinan belum berakhir dan

menganjurkan ibu jangan tidur sebelum 2 jam post partum

Ibu mengerti dan tidak akan tidur sebelum 2 jam post partum

3. Menginformasikan kepada ibu bahwa laserasi pada jalan lahir pada mulut

rahim sudah di lakukan penjahitan

Ibu sudah mengerti dan  mengetahui keadaan genetalianya

4. Mengajarkan ibu dan keluarga massase bila perut ibu terasa lembek untuk

mencegah perdarahan, dengan cara mengusap bagian perut ibu dibawah pusat

selama 15 detik, lakukan sampai perut ibu terasa keras kembali

Keluarga dan ibu mengerti masasse yang diajarkan oleh bidan dan akan

melakukan bila perut ibu terasa lembek

5. Menganjurkan suami/keluarga memberikan ibu makan dan minum untuk

memenuhi kebutuhan ibu post partum

Ibu sudah di beri makan dan minum

6. Menganjurkan ibu untuk mulai menyusui bayinya, karena dengan adanya

isapan bayi akan terjadi ransangan untuk proses laktasi

Bayi sudah menyusui

7. Dekontaminasi peralatan bersain dengan larutan klorin 0,5% selama 10 menit,

bahan katun dicelupkan ke larutan deterjen, membersihkan APD dan tempat

bersalin dengan semprotan larutan klorin 0,5% serta membuka sarung tangan

dan celupkan ke larutan klorin 0,5%. Cuci tangan di air mengalir dan

keringkan dengan handuk.

Tempat dan alat bersalin sudah di dekontaminasi

8. Melakukan pemantauan kala IV, 1 jam pertama setiap 15 menit dan 1 jam

kedua setiap 30 menit. Pemantauan meliputi : tekanan darah ibu, nadi ibu,

temperatur tubuh ibu, TFU, kontraksi uterus, kandung kemih dan jumlah

darah yang keluar

Kala IV ibu sudah dipantau selama 2 jam dan tidak ada komplikasi (terlampir

pada lembar partograf)
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Mengetahui,

Pembimbing klinik Pelaksana asuhan

(Hj. Rukni SST.M.Kes ) (Asima Rohana Pandiangan)
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ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU NIFAS (6 Jam setelah persalinan)

Tanggal : 17 Maret 2017 Pukul : 13.36 WIB

Subjektif

1. Ibu mengatakan senang dan lega karena bayinya sudah lahir

2. Ibu mengatakan perutnya masih mules

3. Ibu mengatakan ASI nya keluar sedikit

Objektif

a. Pemeriksaan umum

1. Keadaan umum : baik

2. Kesadaran : composmentis

3. Tanda-tanda vital

Tekanan darah : 110/80 mmHg

Pols : 78 kali/menit

Pernafasan : 24 kali/menit

Suhu : 37ºC

b. Pemeriksaan fisik

1. Muka : tidak pucat, tidak odem, tidak ada cloasmagravidarum

2. Mata : tidak oedem, conjungtiva merah, sklera putih

3. Hidung : tidak ada polip

4. Telinga : simetris dan tidak ada serumen

5. Leher : tidak ada pembengkakan abnormal pada kelenjar thyroid

6. Dada : aerola mamae hyperpigmentasi, putting susu menonjol,

colostrum sudah keluar dan tidak ada nyeri tekan

7. Abdomen : TFU 3 jari dibawah pusat, kontraksi kuat (baik), kandung

kemih kosong

8. Genetalia : ada laserasi, perdarahan ± 15 cc, lochea rubra

9. Anus : tidak hemoroid

10. Ektremitas: tidak ada varises, refleks patela positif, dan tidak oedem

Assement

Ny.Z 26 Tahun PIII A0 6 jam post partum.
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Planning

Tanggal :17 Maret 2017 Pukul : 13.40 WIB

1. Menjelaskan kepada ibu bahwa keluhan rasa mules yang ia alami merupakan

hal yang normal, karena rahim yang keras dan mules berarti rahim sedang

berkontraksi yang dapat mencegah terjadinya perdarahan pada masa nifas.

Ibu sudah mengerti dan paham tentang penyebab rasa mules yang ia alami

akan mencegah terjadinya perdarahan

2. Mengajarkan ibu atau keluarga untuk masasse uterus dengan tujuan agar

rahim berkontraksi dan tidak terjadi perdarahan

Ibu dan keluarga sudah mengerti cara melakukan masasse uterus dan sudah

melakukannya.

3. Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga kehangatan bayinya agar tidak terjadi

hipotermi

Ibu akan tetap menjaga kehangatan tubuh bayi.

4. Memberitahu ibu untuk sesering mungkin menyusui bayinya dan menjelaskan

manfaat ASI yang pertama kali keluar merupakan kolostrum yang

mengandung antibodi dan gizi yang tinggi untuk pertumbuhan dan

perkembangan bayi

Ibu sudah mengetahui manfaat ASI dan akan menyusui bayinya sesering

mungkin.

Mengetahui,

Pembimbing klinik Pelaksana asuhan

(Hj. Rukni SST.M.Kes ) (Asima Rohana Pandiangan)
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CATATAN PERKEMBANGAN KUNJUNGAN NIFAS 2 (6 hari Post

Partum)

Tanggal : 23  Maret 2016 pukul : 16. 00 WIB

Subjektif

Ibu mengatakan sudah melakukan pekerjaan rumah dan ASI ibu lancar.

Objektif

1. Pemeriksaan umum

Keadaan umum : baik

Kesadaran : compos mentis

Tanda-tanda vital

Tekanan darah : 110/70 mmHg

Pols : 74 kali/menit

Pernafasan : 24 kali/menit

Suhu : 36,5 ºC

2. Pemeriksaan fisik

Muka : tidak pucat, tidak odem, ada cloasmagravidarum

Mata : tidak oedem, conjungtiva merah, sklera putih

Dada : tidak ada nyeri tekan

Abdomen : TFU pertengahan pusat dan simfisis, kontraksi kuat

(baik), kandung kemih kosong

Genetalia : Lochea sanguilenta

Ektremitas : tidak ada varises, reflek patela positif, tidak odem

Assesment

Ibu PIII A0 6 hari post partum

Planning

1. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan, bahwa pemeriksaan dalam batas normal

Tekanan darah : 110/70 mmHg

Pols : 74 kali/menit

Pernafasan : 24 kali/menit
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Suhu : 36,5ºC

TFU pertengahan pusat dan simfisis

Ibu sudah mengetahui keadaannya baik

2. Memastikan kontraksi uterus berjalan normal, tinggi fundus pertengahan

pusat dan simfisis, dan tidak ada tanda-tanda perdarahan abnormal

Ibu tidak mengalami tanda tanda infeksi masa nifas

3. Menjelaskan kepada ibu tanda-tanda bahaya masa nifas seperti

a. perdarahan pervaginam, pengeluaran cairan berbau busuk

b. sakit kepala dan nyeri perut yang hebat

c. nyeri saat berkemih dan demam tinggi > 38ºC

d. pembengkakan pada wajah, kaki, dan tangan

e. payudara yang berubah menjadi merah, panas, dan nyeri

Ibu sudah mengetahui tanda-tanda bahaya masa nifas

4. Mengajarkan ibu cara menyusui yang benar

Ibu sudah mengetahui cara menyusui yang benar.

5. Menganjurkan ibu istirahat yang cukup dan makan makanan yang bergizi

karena ibu nifas memerlukan penambahan kalori sebanyak 500kkal dan

kebutuhan cairan sebanyak 3 liter.

Ibu mengerti dan akan istirahat yang cukup serta makan makanan yang

bergizi

Mengetahui,

Pembimbing klinik Pelaksana asuhan

(Hj. Rukni SST.M.Kes ) (Asima Rohana Pandiangan)
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CATATAN PERKEMBANGAN KUNJUNGAN NIFAS 3 (2 minggu Post

Partum)

Tanggal : 31 Maret 2016 Pukul :  16:00 WIB

Subjektif

Ibu mengatakan merasa keadaannya semakin membaik dan bayinya kuat

menyusui

Objektif

1. Pemeriksaan umum

2. Keadaan umum : baik

Kesadaran : compos mentis

Tanda-tanda vital

Tekanan darah : 110/80 mmHg

Pols : 72 kali/menit

Pernafasan : 22 kali/menit

Suhu : 36ºC

3. Pemeriksaan fisik

Muka : tidak pucat, tidak odem, tidak ada cloasmagravidarum

Mata : tidak odem, conjungtiva merah, sklera putih

Dada : tidak ada nyeri tekan

Abdomen : TFU bertambah kecil

Genetalia : Lochea serosa

Ektremitas : tidak ada varises, reflek patela positif, tidak odem

Assesment

Ny.Z 26 tahun  PIII A0 2 minggu post partum

Planning

1. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan, bahwa ibu dalam keadaan baik

Tekanan darah: 110/80 mmHg

Pols : 72 kali/menit

Pernafasan : 22 kali/menit
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Suhu : 36ºC

Ibu sudah mengetahui keadaannya

2. Memastikan involusi uteri ibu berjalan normal, TFU setinggi simfisis, tidak

ada perdarahan yang abnormal dan lochea tidak berbau lochea serosa.

Ibu dalam keadaan normal

3. Memastikan ibu mrnyusui dengan baik dn tidak ada tanda tanda penyulit pada

baguan payudara ibu seperti putting susu lecet, payudara bengkak dan ada

nanah

Bayi menyusui dengan baik, putting susu menonjol dan tidak ada tanda tanda

bendungan ASI

4. Memberikan konseling tentang KB, jenis jenis KB jangka panjang dan jangka

pendek. Menyarankan ibu untuk menggunakan KB jangka panjang yaitu IUD

dan implant karena jumlah anak sudah cukup

Ibu sudah mengerti jenis jenis KB dan menolak saran yang di berikan untuk

menggunakan KB jangka panjang karena takut dengan penatalaksaan KB

jangka panjang

5. Memberitahu ibu bahwa bidan akan melakukan kunjungan nifas 6 minggu

pada tanggal 05 mei 2017

Mengetahui,

Pembimbing klinik Pelaksana asuhan

(Hj. Rukni SST.M.Kes ) (Asima Rohana Pandiangan)
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CATATAN PERKEMBANG KF 4 (6 minggu Post Partum)

Tanggal :28 April 2017 Pukul :  16.00 WIB

Subjektif

Ibu mengatakan sudah tidak ada darah lagi dan ibu mengatakan akan

menggunakan KB alami

Objektif

1. Pemeriksaan umum

Keadaan umum : baik

Kesadaran : compos mentis

Tanda-tanda vital

Tekanan darah : 120/70 mmHg

Pols : 80 kali/menit

Pernafasan : 22 kali/menit

Suhu : 36,7ºC

2. Pemeriksaan fisik

Muka : tidak pucat, tidak oedem, tidak ada cloasma gravidarum

Mata : tidak oedem, conjungtiva merah muda, sklera putih

Dada : tidak ada nyeri tekan

Abdomen : TFU tidak teraba

Genetalia : Lochea alba

Ektremitas : tidak ada varises, reflek patela positif, dam tidak oedem.

Assement

Ny.Z 26 tahun  PIII A0 6 minggu post partum

Planning

1. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan, bahwa ibu dalam keadaan baik

TD : 120/70 mmHg

Abdomen : TFU bertambah kecil hampir tidak teraba

Lochea : lochea alba

Ibu sudah mengetahui keadaannya
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2. Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi, atau perdarahan abnormal

Tidak ada tanda-tanda demam, infeksi atau perdarahan abnormal

ibu dalam keadaan baik

3. Menanyakan kepada ibu apakah ada penyulit yang di alami ibu selama masa

nifas ini seperti ASI keluar sedikit, bayi tidak mau menyusu, payudara

bengkak

Ibu tidak mengalami penyulit selama masa nifas

4. Menginformasikan kepada ibu untuk tetap melakukan ASI Ekslusif dan

menyendawakannya

Ibu sudah mengerti ASI Ekslusif pada bayinya per 2 jam sekali dan setelah

menyusui ibu menyendawakan bayinya dengan cara menepuk lembut

punggung bayi

5. Menjelaskan kepada ibu bahwa kerja metode kontrasepsi MAL kepada ibu.

Bayi disusui secara ondemand (menurut kebutuhan bayi). Biarkan bayi

menyelesaikan menghisap dari satu payudara sebelum memberikan payudara

lain, supaya mendapat cukup banyak susu akhir (hind milk). Apabila ibu

menggantikan ASI dengan minuman atau makanan lain, bayi akan menghisap

kurang sering dan akibatnya menyusui tidak efektif sebagai metode

kontrasepsi. Dan jika ibu haid, pertanda ibu subur kembali dan harus segera

memulai menggunakkan kontrasepsi lainnya.

Mengetahui,

Pembimbing klinik Pelaksana asuhan

(Hj. Rukni SST.M.Kes ) (Asima Rohana Pandiangan)
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ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI BARU LAHIR

Tanggal : 17 Maret 2017 Pukul :13.36 WIB

SUBJEKTIF

a. Identitas

Nama Bayi : Bayi Ny.Z

Jenis Kelamin : Laki laki

Tanggal lahir : 17 Maret 2017

Pukul : 08.25 WIB

b. Riwayat persalinan

1. Jenis persalinan : partus spontan letak belakang kepala

2. Ketuban : warna jernih, tidak berbau

3. Komplikasi : tidak ada komplikasi ibu dan janin

OBJEKTIF

a. Pemeriksaan umum

1. Keadaan umum : baik

2. Antropometri

BB : 3600 gram LK : 35 Cm

PB : 49 cm LD : 33 Cm

3. Tanda-tanda vital

T : 36,5 °C

HR : 130 kali/menit

RR : 47 kali/menit

b. Pemeriksaan Fisik

1. Tonus otot : Reflek menggengam aktif (pada saat di sentuh tangan

menggengam) dan reflex moro aktif

2. Kepala : Tidak terdapat caput succedenum dan ubun ubun kepala

belum tertutup
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3. Mata

a. Mata simetris

b. Sklera putih dan konjungtiva merah muda

c. Refleks mengedip positif

4. Hidung

Tidak ada pernafasan cuping hidung, tidak ada pengeluaran

5. Mulut

a. Mulut bersih

b. Tidak ada labio palatoskizis

c. Reflek rooting (+)

d. Reflek sucking (+)

6. Telinga

Simetris dan tidak ada serumen

7. Leher

Tidak ada pembesaran kelenjar thyroid

8. Dada

Simetris, tidak ada kelainan

9. Abdomen

Normal, tidak ada pembesaran hepar

10. Tali pusat

Dalam keadaan kering dan tidak ada perdarahan

11. Kulit

Kemerahan dan turgor baik

12. Punggung

Tidak ada spinabifida

13. Ektremitas

a. Atas : jari tangan lengkap, tidak ada polidaktili.

b. Bawah : tidak ada kelainan, jari kaki lengkap

14. Genetalia

Labia mayor dan labia minor lengkap

15. Anus
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Ada lubang Pengeluaran

a. BAK : sudah BAK

Miksi pertama pukul 10.30 WIB

b. BAB : sudah BAB

Defekasi pertama pukul 11.20 WIB

Assesment

Bayi Ny.Z dengan Neonatus 6 jam

Planning

1. Mengobservasi tanda-tanda vital dan eliminasi pada bayi, bahwa bayi dalam

keadaan baik

Suhu : 36,7ºC

HR : 130 kali/menit

RR : 47 kali/menit

Miksi pertama pukul 10:30 wib

Bayi dalam keadaan baik

2. Menjaga suhu bayi agar tidak terjadi hipotermi dengan cara

a. Tidak meletakkan bayi di atas benda yang memiliki suhu yang lebih

rendah dari suhu tubuh bayi

b. Tidak meletakkan bayi didekat pintu atau jendela yang terbuka

c. Jauhkan bayi dari paparan udara, seperti kipas angin dan AC

d. Segera mengganti pakaian bayi jika basah

Bayi tetap dalam keadaan hangat

3. Melakukan perawatan tali pusat dengan cara menjaga tali pusat tetap dalam

keadaan kering dan membungkusnya dengan kassa steril

Tali pusat dalam keadaan bersih dan kering

4. Menganjurkan ibu untuk memberikan ASI kepada bayi dengan segera.

Bayi mau mengisap ASI

5. Memandikan bayi pada pukul 15:00 wib, dan memberikan HB 0 kepada bayi

Bayi sudah di mandikan dan sudah di berikan imunisasi HB 0
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6. Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya setiap 2 jam sekali agar bayinya

untuk memenuhi kebutuhan bayi agar tidak dehidrasi dan menyendawakan

dengan menepuk lembut punggung bayi

Ibu mau menyusui bayinya setiap 2 jam dan menyendaawakannya

7. Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga kebersihan bayinya dengan

mengganti bedong bayi jika basah

Ibu mau memperhatikan kebersihan bayinya

Mengetahui,

Pembimbing klinik Pelaksana asuhan

(Hj. Rukni SST.M.Kes ) (Asima Rohana Pandiangan)
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CATATAN PERKEMBANGAN KUNJUNGAN BAYI BARU LAHIR 2 (6

hari)

Tanggal : 23  Maret 2016 pukul :17.00 WIB

Subjektif

Ibu mengatakan bayi menyusui kuat dan tali pusat sudah putus pada hari keempat

Ibu mengatakan ditemukan adanya bintik bintik merah sedikit putih di sekitar

dahi, pipi dan lipatan paha.

Objektif

1. Keadaan umum : baik

2. Tanda-tanda vital

Suhu : 36,5 ºC

HR : 132 kali/menit

RR : 44 kali/menit

BB : 3600 gram

PB :49 cm

3. Reflek menghisap baik

4. Tali pusat sudah putus

5. Eliminasi

BAK : 5 kali

BAB : 2 kali

Assesment

Bayi Ny.Z dengan Neonatus 6 hari

Planning

1. Jam 17.10 WIB memandikan bayi dan memberitahu ibu cara memandikan

bayi yang benar dan tepat

Bayi sudah selesai dimandikan dan di bedong dengan kain hangat

2. Memberitahu ibu tentang bintik bintik merah sedikit putih pada dahi pipi dan

lipatan paha pada bayi adalah miliria. Miliria merupakan suatu keadaan

tertutupnya pori pori keringat sehingga menimbulkan retensi keringat di

dalam kulit dimana sumbatan terletak pada epidermis kulit, biasa terjadi pada
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daerah panas, lembab. Ibu dapat menanganinya dengan tidak memakai bayi

pakaian yang berlebihan, membuka bedong saat bayi berkeringat, membuka

ventilasi dan merawat bayi pada ruangan yang sejuk.

Ibu sudah mengerti keluhan bayinya dan penangannya

3. Memberi penkes kepada ibu untuk tetap menjaga kehangatan tubuh bayi

dengan cara membedongnya dengan kain yang bersih dan kering

Ibu akan tetap menjaga kehangatan tubuh bayi

4. Memberitahu ibu tanda-tanda bahaya bayi baru lahir seperti

a. Pernafasan lebih cepat

b. Suhu badan yang tinggi

c. Tali pusat merah dan bernanah

d. Mata bengkak

Ibu sudah mengetahui tanda-tanda bahaya bayi baru lahir

5. Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya sesering mungkin dan setelah

selesai menyusui bayi disendawakan dengan cara punggung bayi di massase

agar bayi tidak muntah

Ibu akan menyusui bayinya sesering mungkin dan segera menyendawakan

bayinya setelah menyusui

Mengetahui,

Pembimbing klinik Pelaksana asuhan

(Hj. Rukni SST.M.Kes ) (Asima Rohana Pandiangan)
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Catatan Perkembangan KN 3 (28 hari)

Tanggal : 14 April 2017 Pukul : 16:00 Wib

Subjective

Ibu mengatakan bayi nya menyusui kuat dan bintik bintik merah pada dahi, pipi

dan sekitar lipatan paha sudah tidak ada

Objective

1. Keadaan umum : baik, bayi bugar

2. Tanda Vital : Temp : 36,8 C

Volst : 130 x/i

RR : 43 x/i

3. Perdarahan : Tidak ada

4. Tanda Tanda Infeksi : Tidak ada

Assesment

Bayi Ny.Z dengan Neonatus 28 Hari

Planning

1. Memberitahu ibu bahwa hasil pemeriksaan bayinya baik tidak ada tanda

tanda infeksi

Ibu senang mendengar hasil pemeriksaan bayinya

2. Memastikan pada ibu bahwa bayinya mendapat ASI cukup tanpa di berikan

pendamping ASI atau susu formula

Ibu mengatakan bayinya selalu di beri ASI dan tidak mendapat susu formula

3. Mengingatkan ibu untuk membawa bayinya ke petugas kesehatan jika

bayinya sakit atau  demam

Ibu mengatakannya akan melakukan anjuran bidan

4. Mengingatkan ibu untuk membawa bayinya tiap bulan untuk memeriksan

pertumbuhan dan perkembangan

Ibu bersedia melakukanya
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5. Menganjurkan ibu membawa anaknya untuk imunisasi BCG pada saat bayi

berumur satu bulan dan membawa bayi setiap bulan untuk imunisasi dasar

lengkap setiap tanggal 10 di klinik Hj.Rukni Padang Bulan

Ibu bersedia untuk datang imunisasi bayinya

Mengetahui,

Pembimbing klinik Pelaksana asuhan

(Hj. Rukni SST.M.Kes ) (Asima Rohana Pandiangan)
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DATA PERKEMBANGAN ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI  NY.Z

Tanggal : 21 JUNI 2017 Pukul :13.36 WIB

SUBJEKTIF

A. Identitas

Nama Bayi : Bayi Ny.Z

Jenis Kelamin : Laki laki

Tanggal lahir : 17 Maret 2017

Pukul : 08.25 WIB

B. Riwayat persalinan

Jenis persalinan : partus spontan letak belakang kepala

Ketuban : warna jernih, tidak berbau

Komplikasi : tidak ada komplikasi ibu dan janin

OBJEKTIF

C. Pemeriksaan umum

1. Keadaan umum : baik

2. Antropometri

BB : 6000 gram LK : 39 Cm

PB : 59 cm LD : 39 Cm

LILA : 13 Cm

3. Tanda-tanda vital

T : 36,5 °C

HR : 130 kali/menit

RR : 47 kali/menit

4. Pemeriksaan Fisik

5. Tonus otot : Reflek menggengam aktif (pada saat di sentuh tangan

menggengam) dan reflex moro aktif

6. Kepala : Tidak ada pembengkaan dan ubun ubun kepala sudah

tertutup

7. Mata

a. Mata simetris, sklera putih dan konjungtiva merah muda
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b. Refleks mengedip positif

8. Hidung

Tidak ada pernafasan cuping hidung, tidak ada pengeluaran

9. Mulut

a. Mulut bersih

b. Tidak ada labio palatoskizis

c. Gigi belum tumbuh

d. Reflek rooting (+)

e. Reflek sucking (+)

10. Telinga

Simetris dan tidak ada serumen

11. Leher

Tidak ada pembesaran kelenjar thyroid, bayi sudah dapat mengangkat

kepalanya

12. Dada

Simetris, tidak ada kelainan

13. Abdomen

Normal, tidak ada pembesaran hepar

14. Pusat

Kering, tidak ada kotoran

15. Kulit

Kemerahan dan turgor baik

16. Punggung

Tidak ada spinabifida

17. Ektremitas

a. Atas : jari tangan lengkap, tidak ada polidaktili.

b. Bawah : tidak ada kelainan, jari kaki lengkap

18. Genetalia

Labia mayor dan labia minor lengkap

19. Anus

Tidak ada Haemoroid
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c. BAK : 7x sehari

d. BAB : 2x sehari

20. Motorik Halus

Bayi mau memegang mainan yang diberikan

Motorik Kasar

Bayi sudah dapat menegakkan kepala jika ditengkurapkan

Komunikasi/ Bahasa

Bayi suka mengoceh

Social/ kemandirian

Bayi suka tersenyum spontan dan membalas senyum

Bayi respon senyum jika namanya dipanggil

Assesment

Bayi Ny.Z usia 3 bulan 4 hari

Planning

1. Memberitahu kepada ibu bahwa bayi dalam keadaan sehat sesuai dengan

pertumbuhan usianya

BB = 6000 gram LILA = 13 cm

PB = 59 cm LK = 39 cm

2. Memastikan bayi tetap mendapatkan ASI Ekslusif tanpa tambahan makanan

apapun sampai bayi berusia 6 bulan

Bayi mendapat ASI Ekslusif

3. Memastikan bayi mendapat ASI cukup dan menyusui dengan baik

Bayi menyusui dengan baik dan cukup terlihat dari penambahan berat badan

dan perkembangan bayi

4. Menganjurkan ibu untuk memberikan rangsangan stimulasi kepada bayi

dengan memberikan mainan berwarna merah untuk mudah digapai bayi,

sering mengajak bayi untuk berbicara dan bernyanyi dan tetap membawa bayi

untuk melakukan imunisasi setiap bulannya dan mengetahui perkembangan

bayinya
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Ibu mau untuk melakukan rangsangan stimulsai dan membawa bayinya untuk

imunisasi

5. Menganjurkan ibu untuk tetap makan makanan yang cukup karena kebutuhan

makanan yang ibu komsumsi juga akan diberikan kepada bayinya sehingga

ibu perlu menambah kalori makanan ibu

Ibu mau melakukan anjuran bidan untuk makan makanan yang seimbang

6. Menanyakan ibu kembali apakah ada yang ibu ingin tanyakan

Ibu mengatakan mengerti  apa yang dianjurkan bidan

Mengetahui,

Pembimbing klinik Pelaksana asuhan

(Hj. Rukni SST.M.Kes ) (Asima Rohana Pandiangan)
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ASUHAN KEBIDANAN PADA KELUARGA BERENCANA

I. Pengkajian

Nama : Ny. Z

Umur : 26 Tahun

Suku : Jawa

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : IRT

Alamat : ATKP Penerbangan

Tanggal : 27 April 2017 pukul :17 .00 WIB oleh : Mahasiswa

Subjektif

1. Keluhan : ibu saat ini tidak sedang hamil dan tidak sedang haid, ibu sedang

menyusui, ibu mengatakan ingin menggunakan kontrasepsi alamiah

2. Riwayat kehamilan, persalinan, nifas yang lalu:

Riwayat seluruh kehamilan : PIII A0

Riwayat persalinan terakhir

Tanggal persalinan : 17 Maret 2017

Jenis persalinan : Spontan

Apakah sedang menyusui : Ya

3. Riwayat KB sebelumnya : tidak ada

4. Riwayat kesehatan yang lalu : ibu mengatakan tidak memiliki riwayat

penyakit

5. Pemeriksaan penunjang

Planotest : Negatif

Objektif

1. Pemeriksaan Fisik

a. Keadaan umum: baik

b. Tanda vital: TD : 120/80 mmHg RR : 20x/menit

HR: 80 x/menit Suhu : 36 oC
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Assesment

Ny. Z 26 tahun askseptor KB dengan metode amenore lactase (MAL)

Planning

1. Menginformasikan hasil pemeriksaan kepada ibu dan keluarga tentang

keadaan ibu yang baik

TD : 120/80 mmHg RR : 20x/menit

HR: 80 x/menit Suhu : 36 oC

Ibu dan keluarga sudah mengetahui keadaan ibu.

2. Menjelaskan kembali kepada ibu tentang kontrasepsi MAL

Keuntungan mengunakkan kontrasepsi ini efektivitasnya 98% tidak

mengangu senggama, efektif, dan tidak ada efek samping sistematis. MAL

adalah salah satu kontrasepsi yang menggandalkan pemberian ASI secara

ekslusif artinya hanya di berikan ASI tanpa tambahan makanan dan minuman

apapun lainya. MAL efektif sampai 6 bulan dan harus di lanjutkan dengan

kontrasepsi selanjutnya. MAL sebagai kontrasepsi bila menyusui secara

penuh, ibu belum haid, umur bayi kurang dari 6 bulan.

Ibu sudah mengetahui keuntungan mengunakan Metode KB ini

3. Mengingatkan ibu kembali untuk terus menyusui bayinya tanpa memberikan

makanan penambah lainya sampai bayi berusia 6 bulan, pemberian ASI

minimal 8 kali dan jarak menyusui tidak lebih dari 4 jam

Ibu sudah mengerti dan akan melakukan arahan dari bidan

Mengetahui,

Pembimbing klinik Pelaksana asuhan

(Hj. Rukni SST.M.Kes ) (Asima Rohana Pandiangan)
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BAB IV

PEMBAHASAN

Berdasarkan asuhan Continuity Of Care yang dilakukan pada Ny. Z mulai

dari 03 Febuari sampai 30 Mei 2017 dari kehamilan sampai dengan penggunaan

kontrasepsi di Rumah Bersalin Hj. Rukni Jl. Luku 1 padang bulan Medan.

Asuhan yang diberikan sebagai berikut:

4.1 Asuhan Masa Kehamilan

4.1.1 Kunjungan Antenatal

Selama kehamilan Ny.Z memeriksakan kehamilan pada trisemester I

sebanyak 1 kali, pada trisemester II sebanyak satu kali dan pada trisemester III

sebanyak 4 kali. Menurut Pusdinakes (2015) sasaran pelayanan Antenatal care

minimal 4 kali selama kehamilan yaitu 1 kali pada trisemester 1 (14 minggu),

satu kali trisemester 2 (14-28 minggu) dan 2 kali pada trisemester ketiga (28-36

minggu).

Menurut asumsi penulis kunjungan antenatal pada Ny.Z sudah memenuhi

standar kunjungan antenatal yang berkualitas. Hal ini di sebabkan karena anjuran

bidan kepada ibu untuk melakukan kunjungan antenatal secara teratur dan

antusias ibu terhadap kehamilannya dan dukungan penuh dari keluarga.

4.1.2 Pelayanan antenatal care

Saat kunjungan pada Ny.Z di lakukan asuhan menimbang berat badan dan

ukur tinggi badan, pemeriksaan tekanan darah, nilai status gizi (LILA),

pemeriksaan TFU, menentukan presentase janin dan denyut jantung janin (DJJ),

Pemberian tablet zat besi, test laboratorium (kadar HB,pemeriksaan HIV),

tatalaksana kasus dan temu wicara.

Standar asuhan 10T menurut IBI (2016) adalah timbang berat badan dan
tinggi badan, tekanan darah, LILA, pengukuran TFU, DJJ dan presentase janin
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suntik TT, tablet Fe, Pemeriksaan Khusus (golongan darah, HB, protein urine,

kadar gula darah, malaria, HIV, sifilis), tatalaksana khusus dan temu wicara.

Menurut asumsi penulis bahwa ibu belum melaksanakan 10T, yang tidak

dilakukan dalam pemeriksaan adalah suntik TT hal ini dikarenakan ibu

mengatakan sudah pernah suntik TT pada kehamilan sebelumnya dilengan atas.

4.1.3 ketidaknyamanan pada kehamilan

Pada tinjuan kasus Ny.Z usia kehamilan 37 minggu muncul keluhan ibu

sesak perut bagian atas dan sering BAK pada malam hari yang menyebabkan ibu

susah tidur. Penulis menganjurkan ibu untuk tidak tidur terlentang tapi tidur

miring kiri karena dapat menekan vena kava inferior (Cunigham,2006) yang

dapat mengurangi aliran oksigen ke bayi untuk mencegah sesak dan mengurangi

minum pada malam hari dan memperbanyak minum di siang hari untuk

mengurangi BAK pada malam hari yang menganggu tidur ibu.

Menurut Prawjhohardjo (2013) keluhan yang dialami Ny.Z adalah

fisiologis. Pada bulan pertama kehamilan kandung kemih akan tertekan uterus

yang mulai membesar sehingga menimbulkan sering berkemih. Keadaan ini akan

menghilang dengan makin tuanya kehamilan bila uterus keluar dari rongga

panggul dan akan kembali lagi pada akhir kehamilan, jika janin sudah mulai

turun ke pintu atas panggul.

Menurut Cuningham (2006) pada usia 12 minggu uterus terlalu besar

untuk tetap dipanggul sehingga saat uterus bertambah, organ ini menempel ke

dinding anterior, menggeser usus ke lateral atas sehingga akhirnya mencapai

hepar. Saat uterus naik, terbentuk regangan pada ligamentium latum dan

ligamentium rotandum sehingga membuat ibu sesak.

Menurut asumsi penulis tidak ditemukan kesenjangan teori dengan

praktek lapangan dalam keluhan ketidaknyamana ibu selama kehamilan.
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4.2 Persalinan

Pada tanggal 17 Maret 2017 jam 03.00 WIB, Ny. Z datang ke klinik

bersalin Hj. Rukni dengan keluhan mules 21:00 dan keluar lendir bercampur

darah dari kemaluannya pada jam 23.00 WIB. Ny.Z mengatakan belum ada

keluar air – air dari kemaluan yang berbau amis. Hasil pemeriksaan dalam

didapat hasil : pembukaan : 4 cm, penurunan : 3/5, ketuban : utuh, presentasi

LBK. HIS : 3 kali dalam 10 menit durasi 30 detik. Kala I berlangsung selama ± 5

jam, kala II berlangsung selama ± 25 menit, kala III berlangsung selama ± 11

menit, kala IV berlangsung selama ± 2 jam.

4.2.1 Kala 1

Lama kala 1 pada Ny.Z berlangsung ± 5 jam, dari pembukaan 5 cm

sampai pembukaan lengkap. Menurut Sondakh (2013) lama fase dilatasi

maksimal dari pembukaan 4 cm menjadi 9 cm berlangsung 2 jam, lama fase

deselerasi pembukaan 9 cm ke pembukaan lengkap 10 cm berlangsung 2 jam.

Menurut praktek lapangan yang terjadi keterlambatan 1 jam kala 1 pada Ny.Z

dipengaruhi oleh factor psikologis dikarenakan ibu menunggu orangtuanya untuk

mendampingi persalinan.

Menurut Prawjrohardjo (2013) tatalaksana kala I memberikan asuhan

sayang ibu antara lain dukungan emosional kepada ibu, mengatur posisi ibu

senyaman mungkin, member asupan cairan dan memberikan masese pada

punggung ibu untuk mengurangi nyeri pada pinggang yang menjalar ke perut ibu.

Empat jam kemudian pada pukul 07:00 dilakukan pemeriksaan dalam dengan

pembukaan 9 cm, ibu dalam fase Aktif Deselerasi. Ibu pembukaan lengkap pukul

08:00 Wib.

4.2.2 Kala 2

Pada kala II lamanya 25 menit dari pembukaan lengkap sampai bayi lahir.

Menurut Cunnighman (2016) median durasi kala I dan kala II adalah 50 menit

pada nulipara dan 20 menit pada multipara. Pada pertolongan kala II tidak di

temukan kesenjangan antara teori dan praktek. Persalinan kala II cepat di

karenakan ibu meneran dengan baik. Bayi lahir menangis kuat pada pukul 08:25
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dengan jenis kelamin laki laki. Bayi segera dilakukan Iniasiasi Menyusui Dini

dengan durasi kurang dari 2 jam, ini dikarenakan setelah heacting ibu akan

dibersihkan dengan air DTT. Saat membersihkan ibu, bayi langsung dipindahkan

untuk melakukan pemeriksaan dan pemberian salep mata. Lama IMD yang

dilakukan kurang lebih 45 menit.

4.2.3 Kala 3

Pada kala III lamanya 11 menit mulai dari bayi lahir sampai plasenta

lahir. Menurut Wagiyo (2016) lama kala III pada nulipara dan multipara adalah

6-15 menit. Setelah melakukan pemeriksaan TFU di bawah pusat, maka

dilakukan pemeberian oksitosin 10 IU secara IM di 1/3 paha bagian luar yang

yang berfungsi untuk mempercepat kelahiran plasenta dari dinding uterus dan

mencegah perdarahan. Plasenta lahir lengkap dan selaput ketuban lahir lengkap.

Tidak ada kesenjangan antara teori dan praktek lapangan.

4.2.4 kala 4

Kala IV memantau kondisi pasien setiap 15 menit jam pertama dan 30

menit setiap jam kedua. Pemantuan yang di lakukan adalah perdarahan, kontraksi

uterus, kandung kemih dan tanda vital ibu. Hasil dari pemeriksaan Ny.Z adalah

TFU 3 jari di bawah pusat, kontraksi baik, kandung kemih kosong, tidak ada

laserasi jalan lahir, perdarahan kurang dari 100 CC dan melakukan pemeriksaan

vital yaitu tekanan darah 120/80 mmHG, suhu 36°C. Memberikan dukungan

emosional kepada ibu dengan mendengar keluhan ibu saat bersalin dan

memberikan asupan cairan kepada ibu seperti rumput Fatimah untuk merangsang

kontraksi dan memperlancar ASI. Hasil peneliaan dari keseluruhan di dapatkan

keadaan ibu berlangsung normal tanpa ada penyulit.

4.3 Nifas

Masa nifas adalah 1 jam setelah lahirnya plasenta sampai dengan 6

minggu (42 hari). Pelayanan pascapersalinan harus terselenggara pada masa itu

untuk memenuhi kebutuhan ibu dan bayi, yang meliputi upaya pencegahan,

deteksi dini dan pengobatan komplikasi dan penyakit yang mungkin terjadi, serta
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penyediaan pelayanan pemberi ASI, cara menjarangkan kehamilan, imunisasi

bayi dan nutrisi untuk ibu dan bayi (Prawjhrohardjo 2013).

4.3.1 6 jam setelah post partum

Asuhan pertama yang dilakukan 6 jam pertama yaitu mencegah terjadinya

perdarahan masa nifas, mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan,

mengajari ibu dan keluarga mengenai bagaimana pencegahan perdarahan masa

nifas karena atonia uteri, pemberian ASI pada masa awal menjadi ibu,

mengajarkan cara mempereat hubungan antara ibu dan bayi (Astutik, 2016)

Dari asuhan pertama masa nifas yang dilakukan bahwa hasil pemeriksaan

ibu dalam keadaan baik kondisi Ny.Z dalam keadaan baik, kesadaran

composmestis, kontraksi uterus ibu baik, TFU 3 jari di bawah pusat, perdarahan

dalam jumlah normal dan adanya lochea rubra, Asi ibu keluar dan ibu sudah

melakukan mobilisasi miring kanan dan miring kir. Hasil Vital sign ibu TD:

110/80 mmHg, temperatur 37°c, nadi 78x/I, pernapasan 24x/I.

Perubahan psikologis pada ibu nifas terdiri dari beberapa fase yaitu yaitu

Fase taking in adalah fase ketergantungan dan focus perhatian pada diri sendiri.

Taking Hold adalah fase ibu menikmati peran sebagi seorang ibu dan mulai

belajar untuk merawat bayi dan masih membutuhkan orang lain. Fase letting go

adalah fase di mana ibu menyesuaikan diri dengan peran barunya dan

bertanggung jawap dan adanya keinginan merawat bayi secara mandiri (Astutik,

2016)

Perubahan psikologis yang terjadi pada Ny.Z adalah ibu lebih focus

dengan dirinya dan lebih banyak membutuhkan dukungan serta bantuan dari

suami dan keluarga merawat bayi. Ibu lebih focus terhadap bayinya karena ibu

masih letih sehabis melahirkan dan butuh istirahat. Perubahan ini di kenal dengan

fase taking in.

Asuhan yang diberikan kepada ibu pada kunjungan pertama 6 jam setelah

persalinan pada Ny.Z sesuai dengan teori dan tidak ada kesenjangan antara teori

dan praktek lapangan.
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4.3.2 kunjungan 6 hari postpartum

Asuhan kunjungan kedua pada ibu nifas yang kedua 6 hari setelah pasca

persalinan yaitu untuk memastikan involusi uterus ibu berjalan normal, uterus

berkontraksi, fundus di bawah umblikulus, tidak ada perdarahan abnormal dan

tidak berbau, menilai adanya tanda tanda demam, infeski, kelainan pasca

persalinan, memastikan ibu mendapat cakupan nutrisi, memastikan ibu menyusui

dengan baik dan tidak ada tanda tanda penyulit, memberikan konseling kepada

ibu mengenaim asuhan bayi (Astutik, 2016)

Hasil pemeriksaan kunjungan kedua masa nifas pada ny.Z  keadaan ibu

baik, tanda tanda vital dalam keadaan normal, ibu menyusui bayinya dengan

baik, involusi ibu berjalan dengan baik di ketahui dengan  kontraksi ibu baik,

TFU pertengahan pusat dan simfisis, dan masih keluar cairan berwarna

kekuningan (lochea sanguilenta), laserasi jalan lahir mulai kering dan tidak ada

tanda tanda infeksi.

Perubahan psikologis ibu, ibu sudah dapat mengurus anaknya dengan baik

secara mandiri dikarenakan ini adalah anak ketiga sehingga ibu sudah belajar dari

kehamilan sebelumnya.

Kunjungan kedua yang dilakukan sesuai dengan teori dan tidak ada

kesenjangan antara teori dan praktik lapangan.

4.3.3 kunjungan 2 minggu postpartum

Kunjungan asuhan kebidanan yang ketiga 2 minggu setelah pasca

persalinan yaitu untuk memastikan involusi uterus berjalan normal, uterus

berkontraksi, fundus di bawah umbilicus, tidak ada perdarahan abnormal dan

tidak berbau, menilai adanya tanda tanda demam, memastikan ibu mendapat

cukup makanan, memastikan ibu menyusui dengan baik, dan memberikan

konseling kepada ibu mengenai asihan pada bayi dan bagaimana menjaga bayi

agar tetap hangat (Astutik, 2016).

Hasil pemeriksaan yang dilakukan pada Ny.Z bahwa keadaan ibu baik,

tekanan darah 110/70 mmHg, TFU bertambah kecil dan lochea serosa, ibu

menyusui baik, dan ibu masih bingung dengan KB yang ibu pakai.
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Kunjungan ketiga yang dilakukan tidak ada kesenjangan teori dengan

praktek lapangan.

4.3.2 Kunjungan 6 minggu postpartum

Kunjungan asuhan kebidanan yang keempat dilakukan 6 minggu setelah

persalinan untuk menanyakan pada ibu penyulit yang dialami dan konseling

tentang KB.

Hasil pemeriksaan pada kunjungan keempat bahwa kondisi ibu baik,

pemantuan tanda tanda vital normal, ibu menyusui dengan baik dan ASI lancar,

dan ibu mengatakan akan menggunakan KB suntik 3 bulan.

4.4 Bayi Baru Lahir

Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dari kehamilan 37 minggu

sampai 42 minggu dengan berat badan 2500 sampai 4000 gram, menangis

spontan kurang dari 30 detik setelah lahir dengan nilai APGAR antara 7-10

(Bobak, 1997)

Pada tanggal 17 Maret 2017 jam 08.25 WIB, bayi Ny.Z lahir spontan,

bugar dengan BB : 3600 gram, PB : 49 cm, JK : L, tidak ada kelainan pada bayi.

Segera setelah tali pusat di potong dan diikat, bayi diletakkan di atas perut ibu

skin to skin dan untuk melakukan IMD.

Tanda bayi baru lahir normal adalah berat badan normal 2500-4000 gr,

panjang badan antara 48-52 cm, lingkar kepala bayi 33-35 cm. Lingkar dada 30-

38 cm, detak jantung 120-140x/I, frekuensi pernapasan 40-60x/menit, rambut

lanugo sudah tidak terlihat lagi, rambut kepala sudah muncul, warna kulit badan

merah muda dan licin, reflek menghisap dan menelan sudah baik, mekonium

sudah keluar dalam waktu 24 jam terakhir (wagiyo, 2016)

Sebagai upaya profalaksis bayi harus di berikan salep mata dan vitamin

K. Pada bayi Ny.Z di berikan salep mata karena bayi baru lahir sangat rentan

terhadap infeksi yang disebabkan oleh paparan atau kontaminasi mikroogranisme

selama proses persalinan berlangsung maupun beberapa saat setelah lahir dan
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vitamin K diberikan 1 jam setelah persalinan setelah melakukan IMD yaitu untuk

mencegah perdarahan.

4.4.1 Kunjungan 6 jam neonatus

Setelah enam jam lahir pukul 14:25, asuhan yang dIberikan adalah

memandikan dengan air hangat dan sabun, merawat tali pusat dimana tali pusat

dibungkus dengan kassa steril memberikan suntik Vitamin K dan HB 0,

membedong untuk menjaga kehangatan bayi, segera mengganti popok bayi saat

BAK dan BAB, memberikan bayi pada ibu untuk di beri ASI setiap 2 jam sekali

dan juga untuk merangsang proses lakstasi. Bayi baru lahir jangan langsung di

mandikan, di mandikan setelah 6 jam kemudian (pinem, 2009).

Menurut pengamat penulis asuhan 6-8 jam setelah bayi lahir semua

terlaksana dengan baik karena kelengkapan fasilitas tersedia di klinik. Dan tidak

ditemukan kesenjangan teori dengan lapangan praktek

Pada hari kedua, ibu dan bayi sudah di perbolehkan pulang dan bayi

sudah mendapat HB 0 di paha kanan, bayi sudah menyusui dengan baik dan ASI

lancar, ibu tidak keluhan.

4.4.2 kunjungan 2 hari setelah lahir

Pada kunjungan kedua yaitu hari ke-6, asuhan yang diberikan yaitu

memandikan bayi, membersihkan pusat di mana tali pusat sudah putus pada hari

keempat, menjaga kehangatan bayi. Bayi menyusui dengan kuat dan tidak ada

kesulitan dalam menyusui. Berdasarkan pemeriksaan di temukan adanya bintik

bintik merah sedikit putih di sekitar pipi, dahi dan disekitar lipatan paha (Miliria).

Memberitahu kepada ibu Miliria (biang keringat) adalah dengan

memberitahu ibu bahwa miliria dapat terjadi karena iklim tropis, fentilasi ruangan

yang kurang dan suhu panas yang menyebabkan biang keringat pada bayi. Ibu

dapat menanganinya dengan melonggarkan bedong bayi dan menempatkan bayi

pada suhu ruangan yang tidak memicu keringat yang berlebihan.

Pada kunjungan kedua keluhan pada bayi Ny.Z adalah fisiologis sehingga

tidak di temukan kesenjangan teori dengan praktek lapangan.



128

4.4.3 Kunjungan 2 minggu setelah lahir

Selanjutnya memberikan pemantuan ketiga, hasil pemeriksaan bayi tetap

diberikan ASI Ekslusif dan belum diberikan makanan lain, bayi menyusui kuat,

tidak ada tanda tanda infeksi. Bayi belum diimunisasi karena alasan pekerjaan

keluarga yang membuat imunisasi bayi tertunda untuk bulan berikutnya.

Penatalaksanaan asuhan diberikan pada bayi dari kunjungan pertama

sampai kunjungan ketiga tidak ditemukan kesenjangan pada teori dan praktek

lapangan.

4.5 Keluarga Berencana

Pada tanggal 27 april 2017 masa nifas Ny.Z sudah selesai. Ditinjau dari

segi usia dan paritas Ny.Z di anjurkan dengan metode kontrasepsi KB suntik 3

bulan, implant dan AKDR.

Setelah berdiskusi dengan keluarga dan setelah mengisi informed consent

maka Ny.Z memustuskan kontrasepsi amenothe lactace (MAL) dan Ny.Z juga

telah memenuhi syarat dalam penggunaan MAL yaitu pemberian ASI Ekslusif

dan belum haid. Sehingga dalam penggunaan MAL tidak didapatkan kesulitan

ataupun masalah. Setelah pelaksanaan MAL ini

Menurut Saifuddin (2010) MAL adalah kontrsepsi yang mengandalkan

pemberian ASI Ekslusif artinya hanya di berikasn ASI saja tanpa tambahan

makanan dan minuman apapun lainnya. MAL dapat dipakai sebagai kontrasepsi

dipakai sebagai kontrasepsi bila menyusui secara penuh dan efektif bila

pemberian lebih kurang 8 kali sehari sampai 6 bulan, belum haid dan umur bayi

kurang dari 6 bulan dan harus dilanjutkan dengan pemakaian kontrasepsi lainnya.

Dari hasil anamese yang dilakukan Ny.Z tidak mau menggunakan

kontrasepsi jangka panjang dengan alasan takut dengan tindakan medis dan takut

akan menganggu pola aktivitas sehari hari. Dan setelah pelaksanaan MAL ibu

berencana akan menggunakan kontrasepsi suntik 3 bulan. Ny.Z sudah

mendapatkan penjelasan tentang keuntungan dan kerugian kontrasepsi 3 bulan.

Dari praktik lapangan tidak ditemukan kesenjangan antara teori dam praktik.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil asuhan yang diberikan pada Ny.Z dari masa hamil

trisemester III, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan keluarga berencana dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada saat kunjungan ANC keluhan keluhan yang dialami oleh Ny.Z adalah

sesak dan buang air kecil pada malam hari merupakan hal yang fisiologis

pada kehamilan trisemester III, setelah dilakukan kunjungan berikutnya

keluhan ibu berkurang dan tidak ditemukan kesenjangan teori dengan praktek

lapangan

2. Dalam asuhan persalinan (APN) 60 langkah diterapkan di klinik Hj.Rukni

sehingga tidak ditemukan kesenjangan teori dan praktek lapangan pada

persalinan Ny.Z

3. Penatalaksanaan pada bayi baru lahir seperti pemberian salep mata, injeksi

Vitamin K, memandikan bayi 6 jam setelah persalinan, imunisasi HB0

diterapkan di klinik Hj. Rukni. Selama kunjungan pada bayi Ny.Z terlaksana

dengan baik sehingga tidak ditemukan kesenjangan teori dengan praktek

lapangan

4. Pada masa nifas dilakukan pengawasan dan pemantuan perdarahan, lochea

yang keluar, tinggi fundus uteri dan tanda tanda bahaya pada ibu nifas.

Selama kunjungan pada masa nifas terlaksana dengan baik sehingga tidak

ditemukan kesenjangan teori dengan praktek lapangan

5. Asuhan kebidanan Keluarga Berencana pada Ny.Z adalah pendidikan

kesehatan metode amenorrhea laktasi (MAL). Ibu menggunakan kontrasepsi

tersebut dengan alasan takut menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang

dan ingin memberikan asupan yang sempurna kepada bayinya.
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1.2 Saran

1. Untuk instusi pendidikan

Di harapkan dapat menjadi masukan, untuk menjadi bahan kepustakaan dan

informasi bagi mahasiswa dan menambah bahan kepustakaan, informasi

menambah refrensi di diploma III kebidanan politrknik kesehatan medan

2. Untuk Bidan praktek mandiri

Di harapkan klinik bersalin dapat memepertahankan kualitas pelayanan yang

di berikan kepada pasien selama ini. Pelayanan harus tetap ditingkatkan

dalam upaya menurunkan angka kematian dan kesakitan ibu hamil dan bayi.

Karena masalah kesehatanan khusunya ibu hamil, bidan dapat menerapkan

continuity of care pada setiap hamil sampai KB.

3. Untuk penulis selanjutnya

Di harapkan kepada penulis dapat lebih dalam lagi dalam melakukan asuhan

kebidanan dengan mengaplikasikan teori tentang asuhan kebidanan dalam

pelaksanaan asuhan di lapangan sepanjang melakukan asuhan continuity of

care.
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