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PRAKATA 

 

 
Bismillahirrahmanirahim 

Assalamu’alaikum. Wr. Wb. Alhamdulillah, puji syukur 

kami panjatkan kehadirat Allah Swt, Tuhan penguasa alam 

semesta. Shalawat dan salam juga turut dipanjatkan kepada 

Junjungan Nabi Besar Muhammad saw, keluarga, serta para 

sahabat. 

Buku ajar ini merupakan referensi saat mengikuti mata 

kuliah Keperawatan Maternitas. Mata kuliah ini bertujuan 

untuk agar mahasiswa menguasai konsep asuhan 

keperawatan bersalin untuk wanita usia subur, pasangan usia 

subur, wanita saat melahirkan dalam kondisi berisiko tinggi, 

bersama keluarga mereka. Selain itu, mahasiswa juga dapat 

dapat melakukan simulasi pendidikan kesehatan untuk 

wanita usia subur (usia reproduksi), pasangan usia subur, 

wanita saat melahirkan dalam kondisi risiko tinggi, dengan 

keluarga mereka mengamati aspek hukum dan etika. Serta, 

Mampu mengintegrasikan hasil penelitian yang terkait 

dengan wanita dari usia subur, pasangan usia subur, wanita 

saat melahirkan dalam kondisi berisiko tinggi, bersama 

keluarga mereka dengan memperhatikan hukum dan etika 

aspek. 

Semoga buku ini membawa manfaat bagi sebanyak 

mungkin masyarakat akademia di Indonesia. 

Amin ya rabbal’alamin. Wassalamu’alaikum. Wr. Wb 
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BAB I 

ANATOMI FISIOLOGI SISTEM REPRODUKSI 
Ns. Hidayati, M.Kep 

 

 
A. Tujuan Pembelajaran 

Mahasiswa mampu memahami tentang anatomi dan fisiologi 

sistem reproduksi. 

 

B. Materi 

Kemampuan akhir mahasiswa yang diharapkan adalah 

mahasiswa mampu: Menyebutkan organ seks pria, menjelaskan 

karakteristik seks sekunder pada pria, menjelaskan proses 

seksual pada pria, menyebutkan organ seks wanita, 

menyebutkan bagian-bagian dari panggul, menjelaskan 

karakteristik seks sekunder pada wanita, menjelaskan proses 

seksual pada wanita.  

 

1. Anatomi Reproduksi Pria  

Struktur organ seksual terdiri atas 2 bagian yaitu internal dan 

eksternal. Terdiri dari testis, tubulus yang membawa sperma 

keluar testis, bermacam-macam kelenjar dan penis.  

 

 
Gambar 1.1 Reproduksi Pria 
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a. Penis 

Penis merupakan organ seksual eksternal pada pria. Penis 

berfungsi sebagai saluran sperma saat ejakulasi dan saluran 

air seni saat berkemih.  

Bagian-bagian dari penis antara lain: 

1. Akar dari penis (radix) 

2. Tubuh penis (korpus) 

Struktur klitoris penis pada pria terdiri dari tiga jaringan yaitu: 

Dua corpora cavernosa terletak bersebelahan pada sisi dorsal 

dan satu korpus spongiosum terletak di sisi ventral. Ujung 

penis dinamakan glans penis. Pada kondisi pria belum di 

sunat gland penis ditutup oleh kulup atau preputium, lipatan 

kulit yang longgar pada orang dewasa dapat menarik kembali 

untuk menyingkap jaringan. Daerah di bawah penis, di mana 

kulup terpasang, disebut frenum, atau frenulum. Dasar bulat 

dari kelenjar disebut korona. Raphe perineum adalah garis 

terlihat di sepanjang bagian bawah penis. Struktur penis terdiri 

dari: 

 
Gambar 1.2 Struktur Internal Penis 

 

b. Testis  

Testis adalah gonad pria. Testis terbentuk selama gestasi 

sebagai respon terhadap sintesis androgen oleh mudigah pria. 

Androgen primer adalah testosteron yang sintesisnya dimulai 

pada usia kehamilan 8 minggu. Selama masa gestasi dini, 

testis janin terletak di dalam rongga perut. Baru pada usia 

gestasi sekitar 6 bulan (24 minggu kehamilan), testis mulai 
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turun dari rongga perut melalui kanalis inguinalis ke dalam 

kantong eksterna yang disebut skrotum. Pembuluh darah, 

saraf dan korda penunjang juga ikut turun dari rongga 

abdomen secara bersamaan. Setelah turun rongga menutup, 

dan skrotum terletak di sebelah dorsal penis. Karena letaknya 

diluar maka suhu skrotum lebih rendah daripada suhu tubuh, 

yang memungkinkan proses spermatogenesis lebih optimal. 

Proses spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma.  

c. Tubulus Seminiferus 

Setiap testis terisi oleh ratusan tubulus panjang bergelung-

gelung yang disebut tubulus seminiferus. Sperma yang belum 

matang terbentuk dari sel tunas yang ada di tubulus ini. 

Tubulus seminiferus terbentuk dari dua sel yaitu: sel sertolini 

dan sel interstisium Leydig yang mengelilingi bagian luar 

tubulus. Sperma yang matang mendapat makanan dari sel 

sertolini. Sel Leydig mengeluarkan hormon testosteron 

selama masa gestasi dan pubertas. Testosteron sangat penting 

untuk pematangan sperma dan kelangsungan hidup sel 

sertolini. 

 

d. Epididirmis, Vas Deferens, dan Uretra 

Dari tubulus seminiferus, sperma berjalan ke tubulus panjang 

yang disebut epididimis dan selanjutnya menuju vas deferens. 

Selanjutnya vas deferen masuk ke rongga peritoneum dan 

melebar untuk membentuk suatu rongga yang disebut 

ampula, yang mirip kelenjar berkelok-kelok yang disebut 

vesika seminalis. Pada ampula, vas deferens membentuk 

duktus ejakulatorius, duktus ini melewati prostat dan 

bergabung dengan uretra interna dibawah kandung kemih. 

Uretra interna memasuki penis membentuk uretra Sperma di 

tempat epididimis masih belum matur dan tidak mampu 

membuahi sel telur. Setelah berjalan melalui vas deferens 

(memakan waktu sekitar 2 minggu) sperma menjadi matur 

dan mampu membuahi. Sperma yang matur disimpan di 

dalam vas deferens dan ampula dan bertahan hidup sampai 

sebulan lebih.  
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e. Vesika Seminalis 

Pada perangsangan seksual, vesika seminalis mengeluarkan 

suatu zat mirip mukus yang mengandung gula, 

prostaglanding dan fibrinogen ke dalam duktus ejakulatorius. 

Sperma menggunakan gula untuk energi, dan prostaglandin 

digunakan untuk menembus serviks wanita. Disamping itu 

prostaglandin menyebabkan kontraksi saluran genetalia 

wanita, yang mendorong sperma dalam perjalanannnya 

menuju sel telur.  

f. Prostat  

Prostat adalah kelenjar berbentuk seperti buah kenari yang 

terletak tepat di bawah kandung kemih. Sewaktu 

perangsangan seksual, prostat mengeluarkan cairan encer 

seperti susu yang mengandung berbagai enzim dan ion ke 

dalam duktus ejakulatorius. Cairan prostat bersifat basa, dan 

digunakan sebagai penetralisir saat sperma berada di vagina 

karena cairan vagina bersifat asam. 

 

2. Karakteristik Seks Sekunder Pria 

Karakteristik seks sekunder pria dibawah kendali hormon 

androgen terutama testosterone yang dihasilkan sel leydig. 

Karakteristik seks sekunder pria antara lain: 

a. Peningkatan massa otot 

b. Peningkatan pertumbuhan dan kekuatan tulang 

c. Pertumbuhan pola rambut di wajah, ketiak dan pubis 

d. Peningkatan laju metabolisme 

e. Proliferasi dan pengaktifan kelenjar sebasea di ikulit yang 

menghasilkan zat berminyak yang disebut sebum, hal ini 

menyebabkan jerawat 

f. Suara menjadi berat 

g. Kebotakan pada pria  

 

3. Proses Seksual Pada Pria 

Proses seksual pada pria terjadi karena adanya manipulasi 

fisik terhadap penis atau khayalan mengenai seks. Stimulus 

ini akan merangsang saraf parasimpatis dan simpatis yang 

menyebabkan rangsangan seksual. Ada empat tahap proses 
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seksual pada pria yaitu: Ereksi, Emisi, Ejakulasi dan 

Resolusi.  

 

a. Ereksi  

Penis akan mengeras dan memanjang selama rangsangan 

seksual. Ereksi terjadi akibat pengaktifan serabut saraf 

parasimpatis ke penis yang menyebabkan vasodilatasi dan 

peningkatan aliran darah. Proses pengisian darah di dalam 

rongga penis mengakibatkan penis menjadi besar. 

Rangsangan parasimpatis menyebabkan kelenjar yang 

melapisi uretra mengeluarkan mukus, dan selanjutnya 

mukus ini membasahi glans penis, yang meningkatkan 

kepuasan penetrasi penis masuk ke vagina. Selama proses 

ini denyut jantung dan pernapasan meningkat.  

b. Emisi  

Sewaktu kenikmatan seksual mencapai puncak titik kritis, 

pengaktifan saraf simpatis ke penis menyebabkan 

kontraksi vas deferens dan ampula. Kejadian ini 

menyebabkan sperma terdorong keluar dari vas deferens 

dan ampula menuju duktus ejakulatorius. Di sisi lain 

rangsangan saraf simpatis ke prostas dan vesika seminalis 

menyebabkan pengeluaran sekresi prostat dan sekresi 

vesika seminalis dan sperma keluar dan kombinasi 

ketiganya disebut semen.  

c. Ejakulasi  

Adanya semen di dalam uretra bagian dalam, timbul 

perasaan penuh. Serabut saraf sensorik berjalan menuju 

korda spinalis menimbulkan rangsangan saraf simpatis 

dan kontraksi otot polos duktus, sehingga neuron otot 

motorik penis berkontraksi. Puncak respon adalah irama 

gelombang kenikmatan, karena sperma terdorong keluar 

secara kuat melalui uretra. Emisi dan ejakulasi 

membentuk orgasme. 

d. Resolusi  

Setelah mengalami orgasme, pria memperlihatkan 

kebalikan rangsang seksual, termasuk menurunnya 

ereksi serta kembalinya pola denyut jantung dan 

pernapasan ke posisi normal.  
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4. Anatomi Reproduksi Wanita  

Peran reproduksi wanita mencakup pembentukan dan 

pengeluaran ovum (telur) setiap bulan. Struktur reproduksi 

internal yang memungkinkan peran reproduksi adalah: 

Ovarium, Tuba Fallopi, Uterus dan Vagina. Sedangkan 

klitoris adalah jaringan erektil yang terletak di bagian depan 

genetalia eksterna wanita. Peran klitoris ini sangat penting 

untuk memberikan kenikmatan seks pada wanita saat 

hubungan intim. Genetalia eksterna terdiri dari: Mons Pubis, 

Labia Mayora dan Minora. Lubang uretra terletak antara 

vagina dan klitoris. Gambar Anatomi reproduksi wanita 

adalah:  

 
Gambar 1.3 Organ Reproduksi Internal Wanita 

 
Gambar 1.4 Organ Reproduksi Eksternal Wanita  
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a. Ovarium  

Wanita dilahirkan dengan dua ovarium yang terletak 

secara bilateral di rongga abdomen bawah di samping 

uretra. Ovarium adalah gonad bagi wanita dan 

mengandung sel-sel seks wanita yaitu ovum. Pada saat 

lahir, bayi wanita memiliki sekitar 2 juta ovum, turun dari 

jumlah maksimum sekitar 7 juta yang ada pada usia 

kehamilan 7 minggu. Ovum mengalami serangkaian 

pembelahan mitosis. Pada saat wanita berusia 11-16 tahun 

jumlah ovum tinggal 300.000.  

b. Folikel  

Di ovarium, setiap ovum dikelilingi oleh sel-sel 

penunjang yang disebut granulosa. Sebuah ovum 

ditambah sel-sel granulosa yang mengelilingi disebut 

folikel. Pada masa kanak-kanak, folikel-folikel imatur 

yang terdiri dari ovum dan dikelilingi oleh selapis sel 

granulosa disebut folikel primordial. Apabila folikel 

primordial membesar disebut folikel primer. Di setiap 

bulan selama masa subur, satu folikel berespon terhadap 

rangsangan hormonal dengan mengadakan ovulasi yaitu 

pelepasan sebuah ovum yang sudah matang. 

c. Tuba Fallopi  

Tuba fallopi juga disebut tuga uterina atau oviduct, adalah 

jalur yang dibentuk oleh otot-otot polos yang terbuka di 

salah satu sisi ke korpus uterus dan di sisi lain ke rongga 

peritonium. Lubang yang mengarah ke rongga peritonium 

memiliki tonjolan yang disebut fimbrie yang mengelilingi 

ovarium. Fimbrie ini diseliputi oleh silia. Kegunaan silia 

adalah menarik ovum ke arah tuba fallopi.  

Setelah di tuba fallopi, ovum berjalan singkat untuk 

masuk ke ampula. Proses pembuahan biasanya terjadi di 

ampula tuba fallopi. Selanjutnya dari ampula ovum 

menuju uterus dalam waktu 3-4 hari. Apabila ada proses 

pembuahan oleh sperma, maka sel telur yang dibuahi 

dinamakan zigot.  
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d. Uterus  

Uterus adalah suatu organ berongga yang terdiri dari atas 

tiga lapisan yaitu: Endometrium di bagian dalam, sebuah 

lapisan otot polos (miometrium) dibagian tengah dan 

Perimetrium di bagian luar. Uterus pada wanita yang 

tidak hamil berbentuk seperti buah pir dan ukurannya 

sekitar sekepalan tangan wanita. Uterus terdiri dari 

korpus/badan dan serviks/leher. Bagian atas korpus uterus 

disebut fundus.  

Tuba fallopi adalah perpanjangan dari fundus. 

Serviks adalah bagian bawah uterus dan satu-satunya 

bagian yang diikat oleh ligamentum ke rongga abdomen. 

Serviks menonjol ke arah vagina. Saluran di tengah 

serviks dinamakan kanalis servikalis, yang 

memungkinkan sperma yang berada di vagina masuk ke 

uterus dan tuba fallopi. Pintu masuk kanalis servikalis ke 

dalam uterus disebut os interna, sedangkan yang masuk ke 

dalam vagina disebut os eksterna. Bayi baru lahir keluar 

dari uterus saat persalinan melalui kanalis servikalis. 

e. Vagina  

Vagina adalah saluran berotot yang dilapisi oleh sel-sel 

penghasil mukus. Lapisan otot memiliki vaskularisasi 

tinggi. Kemampuan vaskularisasi ini sangat penting 

berkaitan dengan mekanisme seksual pada wanita. Otot 

vagina dipersarafi oleh saraf motorik pudendus. Dalam 

keadaan normal vagina adalah kolaps dan akan melebar 

saat selama hubungan kelamin untuk mengakomodasi 

penis dan selama proses persalinan.  

f. Payudara Wanita  

Payudara adalah kelenjar mamalia yang merupakan organ 

aksesoria, payudara mampu mengeluarkan air susu setelah 

kelahiran bayi. Ada dua hormon yang berpengaruh 

terhadap kelenjar payudara saat hamil yaitu, hormon 

oksitosin untuk ejeksi air susu, dan hormon prolaktin 

untuk memproduksi air susu. Kedua hormon ini 

sekresinya sangat tergantung emosional ibu. Payudara 

terletak di bagian anterior atas dada dan terdiri atas 15 

sampai 30 lobus jaringan kelenjar. Setiap lobus 
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mengalirkan isinya ke duktus laktiferus (susu) yang 

bermuara ke ujung puting. 

g. Klitoris  

Klitoris adalah organ seksual wanita yang berada di ujung 

sebelah atas antara kedua labia minora atau bibir 

vaginadalam. Klitoris terdiri dari satu daerah bulat atau 

kepala, disebut kelenjar, dan bagian yang lebih panjang, 

disebut batang, yang memiliki bentuk-bentuk cekungan. 

Jaringan dari bibir bagian dalam biasanya menutupi batang 

klitoris, yang membentuk tulang atau kulit khatan untuk 

melindunginya. Satu-satunyaa bagian dari klitoris yang 

dapat dilihat langsung adalah kelenjarnya, yang terlihat 

seperti kancing kecil berkilat. Ukuran dan bentuknya 

berbeda- beda pada setiap wanita. Klitoris dapat dilihat 

dengan mendorong kulit selubung klitoris ke belakang. Di 

area klitoris terdapat banyak ujung- ujung syaraf. 

Banyaknya ujung saraf dalam klitoris 

menyebabkannya menjadi sangat sensitif terhadap 

sentuhan atau tekanan langsung atau tidak langsung. 

Rangsangan pada daerah klitoris dapat menjadi nikmat, 

bahkan memberikan pemiliknya kenikmatan seksual.  

 

5. Karakteristik Seks Sekunder Wanita  
Karakteristik seks sekunder wanita dibawah kendali hormon 

estrogen dan progesteron dalam kadar yang lebih sedikit.  

a. Payudara bertambah besar.  

b. Tumbuhnya rambut kemaluan, daerah ketiak dan ini 

tergantung pada hormon androgen kelenjar adrenal, bila 

hormon tinggi, maka tumbuhnya rambut lebih lebat. 

c. Pertumbuhan tulang dan penutupan lempeng epifisis.  
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6. Anatomi Panggul  

 
Gambar 1.5 Tulang Pelvis (Panggul) 

 

Panggul atau pelvis terbagi menjadi 2 bagian yaitu: 

a. Bagian keras yang dibentuk oleh tulang 

Bagian keras pelvis yang dibentuk oleh tulang ada dua 

bagian yaitu: 

1. Pelvis Mayor 

Mendukung isi perut seperti usus, hati, ginjal, 

pankreas dan lain-lain. 

2. Pelvis Minor  

Tempat organ-organ genital internal seperti uterus, 

ovarium, vagina, kandung kemih, dan lain-lain.  

b. Bagian lunak yang dibentuk oleh otot-otot dan ligament.  

 

A. Tulang-tulang yang menyusun panggul 

Tulang panggul terdiri dari: 

1. Tulang Pangkal Paha (Os Coxae) 

Tulang Coxae terdiri atas tiga buah tulang yang 

berhubungan satu sama lain. Batas os coxae dari 

articulatio sakroiliaka sampai pertengahan pubis. 

Ketiga tulang itu yaitu:  

a. Tulang Usus (Os Illium) 

Os illium terletak dari articulatio sakroilliaka sampai 

pinggir atas acetabulum. Batas atasnya merupakan 

pinggir tulang yang tebal yang disebut Crista Illiaca 

Ujung depan maupun belakang dari crista illiaka 

menonjol terdiri atas 4 spina yaitu : 
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1) Spina illiaka anterior superior (SIAS) 

2) Spina illiaka anterior inferior (SIAI) 

3) Spina illiaka posterior superior (SIPS) 

4) Spina illiaka posterior inferior (SIPI) 

Dibawah spina iliaka posterior inferior terdapat tekik 

yang disebut Incisura Ischiaadika Mayor.  

b. Tulang Duduk (Os Ischium)  

Os ischium terletak dari foramen obsturatorium 

sampai pada pinggir atas acetabulum. Tonjolan yang 

ada pada ischium yaitu Spina Ischiadica. Tulang yang 

tebal yang menyangga berat badan pada saat duduk 

adalah Tuber Ischadicum. Bagian yang cekung besar 

sebelah atas disebut inchisura isciadica mayor. Bagian 

yang cekung kecil sebelah bawah disebut inchisura 

ischiadica minor. 

c. Tulang Kemaluan (Os Pubis)  

Tulang yang membatasi sebuah lubang dalam tulang 

panggul dinamakan Foramen Obturatorium. Bagian 

atas yang menonjol pada os pubis dinamakan Ramus 

Superior, cekungannya dinamakan Linea Inominata 

atau Linea Terminalis. Pertemuan kedua ramus 

superior dinamakan tepi atas simfisis. Pada bagian 

bawahnya dinamakan Ramus Inferior, pertemuan 

antara ramus inferior membentuk tepi bawah simfisis. 

Pada ramus inferior membentuk sudut yang disebut 

ARCUS PUBIS yang sudutnya tidak boleh kurang dari 

90 derajat.  

2. Tulang Kelangkang (Os Sacrum) 

Tulang kelangkang berbentuk segitiga melebar di atas 

dan meruncing ke bawah. Batas-batas dari Os Sacrum 

yaitu:  

a. Articulatio Sakro Illiaca (batas kanan dan kiri) 

b. Prosesus lumbal ke 5 (batas belakang atas) 

c. Coccygis (batas bawah) 

d. Promontorium (batas depan atas) 

Pada pertengahan basis terdapat titik menonjol 

digunakan sebagai petunjuk saat melakukan 

pengukuran panggul dalam dinamakan Promontorium. 
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Pada bagian anterior memanjng sampai illium 

dinamakan sayap sacrum. Lubang yang terdapat pada 

bagian depan dinamakan Foramina Sacralia Anteriora. 

Lubang yang terdapat pada bagian belakang 

dinamakan Foramina Sacralia Posteriora. Pada 

vertebra terdapat bagian yang berduri yang dinamakan 

Krista Sakralia. Pada bagian samping tulang 

kelangkang berhubungan dengan kedua tulang 

pangkal paha dengan perantara articulatio sacroilliaca 

dan ke bawah dengan tulang tungging. 

 

3. Tulang Tungging (Os Coccygis) 

Berbentuk segitiga dan terdiri atas 3-5 ruas bersatu. 

Pada persalinan ujung tulang tungging dapat ditolak 

sedikit ke belakang, hingga ukuran pintu bawah 

panggul bertambah besar. Coccygis bersifat lentur, 

kelenturannya mempengaruhi lebar dari ukuran 

panggul dalam.  

 

B. Jaringan Lunak Panggul 

Bagian lunak panggul terdiri dari otot-otot dan ligamenta 

yang meliputi dinding panggul sebelah dalam dan yang 

menutupi panggul sebelah bawah, yang menutupi panggul 

dari bawah membentuk dasar panggul dan disebut 

Diafragma Pelvis. 

 
Gambar 1.6 Jaringan Lunak Panggul  
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1. Musculus Levator Ani  

Terdiri atas tiga bagian, dari depan ke belakang dapat 

dikenal:  

a. Musc. Pubo coccygeus dari os pubis ke septum 

anococcygeus. 

b. Musc. Ilio coccygeus dari arcus tendineus 

m.levator ani ke os coccygis dan septum 

anococcygeus. 

c. Musc. (ischio) coccygeus dari spina ischiadica ke 

pinggir sacrum dan coccygis.  

2. Antara m.pubo coccygeus kiri kanan terdapat celah 

berbentuk segitiga yang disebut hiatus urogenitalis 

yang tertutup oleh sekat yang disebut diafragma 

urogenitale.  

 

C. Daerah Perinium  

Merupakan bagian permukaan dari pintu bawah panggul, 

terdiri dari dua bagian yaitu:  

1. Regio analis di sebelah belakang 

Terdapat m.sphincter ani externus yang mengelilingi 

anus. 

2. Regio urogenitalis 

Terbagi atas tiga bagian:  

a. M. Bulbo Cavenosus, yang mengelilingi Vulva 

b. M. Ischio Cavernosus 

c. Transversus Perinei Superficialis 

 

D. Bentuk-bentuk Panggul  

Klasifikasi menurut Caldwell dan Molloy, bentuk 

panggul terbagi menjadi empat yaitu:  

http://www.lusa.web.id/tag/klasifikasi/
http://www.lusa.web.id/tag/bentuk-panggul/
http://www.lusa.web.id/tag/bentuk-panggul/
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Gambar 1.7 Bentuk-Bentuk Panggul 

 

1. Panggul Gynecoid  

Panggul paling baik untuk perempuan. Bentuk pintu 

atas panggul hampir bulat. Diameter anteroposterior 

sama dengan diameter transversa bulat. Jenis ini 

ditemukan pada 45% wanita.  

2. Panggul Android 

Bentuk pintu atas panggul hampir segitiga. Umumnya 

pria mempunyai jenis seperti ini. Panjang diameter 

transversa dekat dengan sakrum. Pada wanita 

ditemukan 15%. 

3. Panggul Anthropoid 

Bentuk pintu atas panggul agak lonjong seperti telur. 

Panjang diameter anteroposterior lebih besar daripada 

diameter transversa. Jenis ini ditemukan 35% pada 

wanita. 

4. Panggul Platypeloid 

Sebenarnya jenis ini adalah jenis ginekoid yang 

menyempit pada arah muka belakang. Ukuran 

melintang jauh lebih besar daripada ukuran muka 

belakang. Jenis ini ditemukan pada 5% perempuan.  

 

E. Sumbu Panggul  

Sumbu panggul adalah garis yang menghubungkan pusat-

pusat dari beberapa bidang di dalam panggul berupa garis 

lurus di bagian atas sampai suatu titik sedikit di atas spina 

http://www.lusa.web.id/tag/jenis/
http://www.lusa.web.id/tag/wanita/
http://www.lusa.web.id/tag/panjang/
http://www.lusa.web.id/tag/sakrum/
http://www.lusa.web.id/tag/wanita/
http://www.lusa.web.id/tag/pintu-atas-panggul/
http://www.lusa.web.id/tag/panjang/
http://www.lusa.web.id/tag/jenis/
http://www.lusa.web.id/tag/wanita/
http://www.lusa.web.id/tag/panggul/
http://www.lusa.web.id/tag/panggul/
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ischiadika dan kemudian melengkung ke depan di daerah 

PBP. 

Sumbu jalan lahir sedikit berbeda dari sumbu anatomis. 

Bagian atas dari jalan lahir merupakan silinder yang lurus 

tapi ujung bawahnya melengkung ke depan, ditentukan 

oleh perubahan dasar panggul karena desakan bagian 

depan anak.  

F. Inclinatio Pelvis 

Inclinatio Pelvis adalah sudut antara PAP dengan bidang 

sejajar pada wanita berdiri. Sudut ini sebesar 55 derajat. 

Besar dan kecilnya dapat mempengaruhi proses 

persalinan.  

G. Bidang-Bidang Panggul 

1. Pintu Atas Panggul 

Pintu atas panggul adalah batas atas dari panggul kecil.  

 

 
Gambar 1.8 Pintu Atas Panggul 

 

Bentuknya bulatan oval dengan panjang kesamping 

dan dibatasi oleh promontorium,Sayap Sacrum, Linea 

Terminalis, Ramus Superior, Pinggir atas Symphysi.  

Biasanya tiga ukuran ditentukan dari PAP: 

a. Ukuran Muka Belakang 

Dari promontorium ke pinggir atas symphysis, 

dikenal dengan nama conjugata vera dengan 

ukuran 11 cm. Pada wanita hidup conjugata vera 

tak dapat diukur dengan langsung, tapi dapat 

http://www.lusa.web.id/tag/pelvis/
http://www.lusa.web.id/tag/wanita/
http://www.lusa.web.id/tag/berdiri/
http://www.lusa.web.id/tag/proses/
http://www.lusa.web.id/category/askeb-ii-persalinan/
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diperhitungkan dari conjugata diagonalis (dari pro 

montorium ke pinggir bawah symphysis). 

b. Ukuran Melintang 

Adalah ukuran terbesar antara linea terminalis 

kanan dan kiri dengan jarak kurang lebih 13,5 cm. 

c. Ukuran Serong 

Dari articulatio sacroilliaka ke tuber pubikum dari 

belahan panggul yang bertentangan, dengan jarak 

kurang lebih 13 cm.  

2. Bidang Luas Panggul 

Yaitu bidang dengan ukuran-ukuran terbesar. Bidang 

luas panggul terbentang antara pertengahan symphysis, 

pertengahan acetabulum dan pertemuan antara ruas 

sacral II dan III. Ukuran muka belakang 12,75 cm, dan 

ukuran melintang 12,5 cm. Bidang ini tidak 

menimbulkan kesukaran dalam persalinan. 

3. Bidang Sempit Panggul 

Yaitu bidang dengan ukuran-ukuran terkecil. Bidang 

sempit panggul terdapat setinggi pinggir bawah 

symphysis, kedua spina ischiadicae dan memotong 

sacrum krang lebih 1-2 cm di atas ujung sacrum. 

Bidang ini paling sulit penilaiannya karena ukurannya 

paling kecil, dan sulit mengukurnya. Kesempitan pintu 

bawah panggul biasanya disertai kesempitan bidang 

sempit panggul.  

4. Pintu Bawah Panggul 

Pintu bawah panggul terdiri dari 2 segitiga dengan 

dasar yang sama, ialah garis yang menghubungkan 

kedua tuber ischiadicum kiri dan kanan. Puncak dari 

segitiga yang belakang adalah ujung os sacrum 

sedangkan segitiga depan dibatasi oleh arcus pubis. 
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Gambar 1.9 Pintu Bawah Panggul 

 

Pada pintu bawah panggul biasanya ditentukan oleh 

tiga ukuran yaitu: 

a) Ukuran muka belakang 

Dari pinggir bawah symphysis ke ujung sacrum 

(11,5 cm) 

b) Ukuran melintang  

Ukuran antara tuber ischiadicum kiri dan kanan 

sebelah dalam (10,5cm) 

c) Diameter sagitalis posterior 

Dari ujung sacrum ke pertengahan ukuran 

melintang (7,5cm) 

5. Bidang Hodge 

Bidang hodge untuk menentukan berapa jauh bagian 

depan anak itu turun ke dalam rongga panggul. 

 
Gambar 1.10 Bidang Hodge  
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Bidang hodge antara lain:  

1) Hodge I 

setinggi pintu atas panggul 

2) Hodge II 

Sejajar dengan hodge I setinggi tepi bawah 

symphisis 

3) Hodge III 

Sejajar dengan hodge I setinggi spina ischiadica 

4) Hodge IV 

Sejajar dengan hodge I setinggi ujung os coccyges 

H. Ukuran-Ukuran Panggul 

1. Ukuran dalam panggul 

a. Conjugata vera yaitu perbatasan dari tepi atas 

symphysis sampai ke promontorium, tidak dapat 

diukur secara klinis ( kurang lebih 11 cm) 

b. Conjugata diagonalis yaitu tepi bawah symphysis 

sampai ke promontorium (kurang lebih 12-13 cm) 

Cara mengukur conjugata diagonalis: 

1) Dengan 2 jari telunjuk dan jari tengah, melalui 

konkavitas dari sacrum, jari tengah digerakkan 

ke atas sampai dapat meraba promontorium. 

2) Sisi radial dari jari telunjuk ditempelkan pada 

pinggir bawah symphysis dan tempat ini ditandai 

dengan kuku jari telunjuk tangan kiri. 

c. Diameter oblique (menyilang) yaitu articulatio 

saccroilliaka sampai tuberpubicum (12,5 cm) 

d. Diameter tranversal adalah jarak antara linea 

terminalis kiri dan kanan (13,5 cm) 

2. Ukuran luar panggul 

Ukuran luar panggul tidak dapat digunakan untuk 

penilaian apakah persalinan dapat berlangsung secara 

biasa atau tidak. Walaupun begitu ukuran luar panggul 

dapat memberi petunjuk akan kemungkinan panggul 

sempit. 

Ukuran-ukuran luar panggul yaitu: 

a. Distania spinarum adalah jarak antara SIAS kiri dan 

kanan (26-28 cm) 
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b. Distania cristarum adalah jarak antara crista iliaca kiri 

dan kanan (28-30 cm) 

c. Diastania boudeloque adalah jarak antara tepi atas 

symphysis sampai ruas lumbal ke 5 (18-20 cm) 

d. Lingkar panggul adalah dari tepi atas symphisys ke 

pertengahan SIAS lalu ke proxesus lumbal ke-5 

kembali ke pertengahan SIAS dan kembali di tepi atas 

shymphisis (80-100 cm).  

 

C. Rangkuman  

Organ sistem reproduksi terdiri dari organ seks pria dan organ 

seks wanita. Organ seks pria dan wanita dibagi dua yaitu bagian 

dalam dan bagian luar. Organ seks pria bagian luar dinamakan 

penis dan skrotum, sedangkan bagian dalam terdiri dari testis, 

tubulus seminiferus, epidedermis, vas deferens, vesika 

seminalis, ampula, uretra dan prostat. Organ seks wanita bagian 

luar (genetalia eksterna) terdiri dari mons pubis, labia mayora 

dan minora. Organ seks wanita bagian dalam (genetalia interna) 

terdiri dari ovarium, tuba fallopi, uterus dan vagina. Sedangkan 

payudara disebut organ reproduksi aksesori, dan klitoris disebut 

organ erektil. Fungsi organ seks pria adalah mengeluarkan 

sperma untuk proses pembuahan. Sedangkan fungsi organ seks 

wanita adalah untuk mengeluarkan sel telur (ovum). Fungsi dari 

organ sistem reproduksi pria diatur oleh hormon LH dan 

testosteron, sedangkan sistem reproduksi wanita diatur oleh 

hormon FSH, LH, estrogen dan progresteron. Tulang panggul 

merupakan tulang berbentuk iregular dan berukuran besar yang 

berhubungan dengan tulang yang sama pada sisi yang 

berlawanan. Tulang panggul terdiri dari tiga buah tulang yaitu 

os koksa (yang terdiri dari ilium, iskium, dan pubis), os sacrum, 

dan os koksigis kesemuanya bersatu pada cekungan bagian 

dalam tulang yang dinamakan asetabulum.  

 

D. Tugas  

Essay 

Untuk melatih ketrampilan mahasiswa mengenai anatomi dan 

fisiologi sistem reproduksi, ikuti petunjuk berikut: 
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1. Carilah teman untuk dijadikan kelompok diskusi maksimal 4 

orang  

2. Setelah terbentuk kelompok pergilah ke laboratorium dan 

pinjamlah beberapa model atau manikin atau gambar sistem 

reproduksi (organ seks pria dan wanita) 

3. Sebutkan bagian-bagian dari organ seks pria internal dan 

eksternal. Dan sebutkan juga organ-organ seks wanita 

internal dan eksternal.  

4. Buatlah tentang proses seksual pada pria  

5. Buatlah proses fisiologis terjadinya menstruasi 

 

Objektif 

1. Apa yang di maksud dengan tulang pelvis (panggul)? 

a. Merupakan persendian yang menghubungakan antara 

tulang paha dengan tulang lainnya. 

b. Merupakan bagian tubuh manusia yang sempit dan 

terletak diantara perut dan pinggul. 

c. Merupakan bagian tubuh yang terletak di bawah perut dan 

di antara kedua tulang pinggul 

d. Merupakan daerah antara pelvis dan pantat serta bagian 

dari tungkai bawah. 

2. Jenis-Jenis Panggul antara lain ? 

a. Gynecoid, Android, Anthropoid, dan Platypeloid 

b. Platypeloid, Gynecoid dan Ischium 

c. Anthropoid, Sakrum, Android dan Gynecoid. 

d. Gynecoid, Ilium, Platypeloid dan Ischium 

3. Yang merupakan fungsi panggul adalah? 

a. Berfungsi pada saat berjalan atau sekedar memutar dan 

berfungsi sebagai saran penggerak otot tubuh. 

b. Berfungsi untuk membantu kaki bergerak dengan 

gerakkan lurus dan menekuk kearah pinggul. 

c. Berfungsi untuk menopang beban tubuh terutama saat 

berlari, berjalan serta melompat. 

d. Berfungsi menyangga organ pencernaan dan respoduksi, 

selain itu juga menjadi penyambung antara tubuh bagian 

atas dan bawah. 

4. Tulang yang terbesar dari panggul dan membentuk bagian 

atas dan belakang panggul di sebut? 
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a. Os. Illium  

b. Os. Sakrum 

c. Os. Coccyges 

d. Os. Ischium  

5. Tulang yang sewaktu-waktu bisa dipatahkan oleh tenaga 

kesehatan saat melakukan proses persalinan yaitu? 

a. Os. Sacrum 

b. Symphisis pubis 

c. Arcus pubis 

d. Promontorium  

 

E. Referensi  

Al-Muqsith, A. M. (2017). Anatomi dan Biomekanika Sendi 

Panggul 

ACOG ,2007, Pelvic Organ Prolapse ,Vol 110,No 3,717-29 

Obstetri Fisiologi Fakultas kedokteran Universitas Padjadjaran 

Bandung 

Pearce, E. C. (2016). Anatomi dan fisiologi untuk paramedis. PT 

Gramedia Pustaka Utama 

Prawirohardjo, Sarwono. Ilmu Kandungan. 2008. Yayasan Bina 

Puastaka Prawirohardjo: Jakarta  

 

F. Glosarium  

Anterior: Semakin tidak jauh ke depan. 

Bidang Hodge: Bidang yang diperlukan untuk menentukan 

sampai di mana bagian terendah janin turun dalam panggul pada 

persalinan. 

Duktus Laktiferus: Pelebaran, sehingga telah terjadi pelebaran 

pada duktus laktiferus. 

Ejakulasi: Pelepasan sperma dan cairan semen melalui penis 

oleh seorang pria yang terjadi akibat proses rangsangan seksual 

Eksternal: Menyangkut bagian luar 

Epidedimis: Lapisan kulit paling luar yang punya fungsi paling 

besar untuk tubuh. 

Folikel: Kantung cairan yang berisi oosit matang untuk 

membentuk sebuah sel telur. 
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Frenum: Lipatan pada kulit atau lapisan saluran lendir yang 

menjadikan organ kurang bebas dalam menyalurkan cairan ke 

dalamnya 

Gestasi: Dikandungnya embrio atau fetus di dalam kandungan. 

Glend Penis: Bagian ujung penis dengan bentuk mengerucut 

yang terdapat lubang saluran uretra untuk mendukung fungsi 

penis sebagai tempat keluar urine dan air mani. 

Internal: Menyangkut bagian dalam 

Inferior: Semakin tidak jauh pada kaki. 

Kanalis Inguinalis: Saluran yang berjalan oblik (miring) 

dengan panjang 4cm dan terletak 2-4cm diatas ligamentum 

inguinale, Ligamentum Inguinale merupakan penebalan bagian 

bawah aponeurosis muskulus oblikus eksternua 

Klitoris: Sebuah organ seksual yang berada di dalam vagina. 

Korpus Spongiosum: Struktur garis tengah ereksi tunggal yg 

mengisi glans. 

Posterior: Semakin tidak jauh ke belakangan. 

Superior: Semakin tidak jauh pada kepala. 

Orgasme: Merupakan puncak kenikmatan dalam hubungan 

seksual yang menawarkan gelombang sensasi menakjubkan oleh 

sejumlah pasangan 

Ovarium: Yang berukuran sebesar biji kenari ini merupakan 

bagian dari sistem reproduksi wanita 

Ovum: Sel reproduksi pada wanita. 
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BAB II 

GANGGUAN MENSTRUASI 
Jamila Kasim, S.Kep.Ns., M.Kes. 

 

 
A. Tujuan pembelajaran  

1. Mampu Menjelaskan pengertian  menstruasi. 

2. Mampu Menjelaskan terjadinya siklus menstruasi. 

3. Mampu Menjelaskan Konsep Dasar Gangguan Menstruasi. 

4. Mampu Melakukan Pengkajian,Menegakkan diagnosis 

merencanakan keperawatan dengan  gangguan menstruasi  

 

B. Materi 

1. Pengertian Menstruasi 

Menstruasi merupakan suatu siklus ilmiah yang 

menunjukkan kesempurnaan seorang wanita. Seseorang 

yang mengalami menstruasi menunjukkan bahwa 

hormonnya sudah bekerja. Darah yang keluar waktu 

menstruasi merupakan darah yang berasal dari dinding rahim 

atau disebut endometrium. Karena terdapat penurunan kadar 

hormon estrogen dan progesteron maka terjadilah gangguan 

pada endometrium sehingga timbul mens atau disebut haid 

(Haryono, 2016 

Menstruasi (Haid) mengacu pada pengeluaran secara 

periodik darah dan sel-sel tubuh dari vagina yang berasal dari 

dinding rahim wanita.menstruasi dimulai saat pubertas dan 

menandai kemampuan wanita untuk hamil. Menstruasi 

biasanya dimulai antara umur 10 dan 16 tahun, tergantung 

pada kesehatan wanita, status nutrisi dan berat tubuh relatif 

terhadap tinggi tubuh. Menstruasi berlangsung kira-kira 

sekali sebulan sampai wanita mencapai usia 45-50 tahun 

(Hurlock, 1980 dalam Janiwarty dan Pieter, 2013).  

 

2. Siklus menstruasi 

Siklus menstruasi normal pada manusia dapat dibagi menjadi 

dua segmen yaitu siklus ovarium dan siklus uterus. Siklus 

ovarium lebih lanjut dibagi menjadi fase folikuler dan fase 
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luteal, mengingat siklus uterus juga dibagi sesuai fase 

proliferasi dan sekresi (Haryono, 2016).  

Panjang siklus haid ialah jarak tanggal mulainya haid yang 

lalu dan mulainya haid berikutnya. Hari pertama haid 

terjadinya pendarahan dihitung sebagai awal setiap siklus 

menstruasi (hari ke-2), siklus berakhir tepat sebelum siklus 

menstruasi berikutnya. Siklus menstruasi berkisar antara 21-

40 hari, hanya 10-15% wanita yang memiliki siklus 28 hari. 

Tetapi variasinya cukup luas, bukan saja antara beberapa 

wanita tetapi juga pada wanita yang sama, bahkan kakak 

beradik dan saudara kembar jarak antara siklus yang paling 

panjang biasanya terjadi sesaat setelah memarkir dan sesaat 

sebelum menopause. Lama haid biasanya antara 3-5 hari, ada 

yang 1-2 hari diikuti darah sedikit-sedikit kemudian ada yang 

7-8 hari. Jumlah darah yang keluar rata-rata + 16 CC, pada 

wanita yang lebih tua darah yang keluar lebih banyak begitu 

juga dengan wanita yang anemia.  

 
Gambar 2.1 Siklus Menstruasi  

 

3. Konsep Dasar Gangguan Menstruasi 
a. Dismenore 

1. Pengertian 

Dismenore didefinisikan sebagai gejala kekambuhan, 

atau istilah medisnya disebut catamenial pelvic pain, 

merupakan keadaan seorang perempuan mengalami 

nyeri saat menstruasi yang berefek buruk 

menyebabkan gangguan melakukan aktivitas harian 
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karena nyeri yang dirasakannya (Afiyanti dan Pratiwi, 

2016). 

a) Dysmenorrhea Primer 

Nyeri haid primer, timbul sejak haid pertama dan akan 

pulih sendiri setelah stabilnya hormon tubuh dan 

perubahan posisi rahim. Nyeri haid ini normal, namun 

dapat berlebihan jika dipengaruhi faktor psikis dan 

fisik, seperti stress, shock, penyempitan pembuluh 

darah, penyakit yang menahun, kurang darah, dan 

kondisi tubuh yang menurun.  

b) Dysmenorrhea Sekunder  

Faktor penyebab Dysmenorrhea Sekunder adalah 

pertumbuhan polip, ada kista di ovarium, infeksi 

penyakit radang panggul, atau problem pada usus 

seperti radang usus buntu (Janiwarty dan Pieter, 2013). 

2. Patofisiologi 

Secara patofisiologi, kondisi dismenore terjadi karena 

peningkatan sekresi prostaglandin F2a pada fase luteal 

siklus menstruasi. Sekresi F2 alfa prostaglandin yang 

meningkat menyebabkan peningkatan frekuensi 

kontraksi uterus sehingga menyebabkan terjadinya 

vasospasme dan iskemia pada pembuluh darah arteri 

uterus. Hal ini dapat menyebabkan perempuan 

penderita mengalami kram pada perut. Respons 

Iskemik yang terjadi pada kondisi dismenore 

menyebabkan sakit pada daerah pinggang (backache), 

kelemahan, edema, diaphoresis, anoreksia, mual, 

muntah, diare, sakit kepala, penurunan konsentrasi, 

emosi labil, dan gejala lainnya. Etiologi dismenore 

belum diketahui secara pasti, namun, secara teoritis 

dapat disebabkan adanya defisiensi progesterone, 

peningkatan prolaktin dan prostaglandin, diet tidak 

adekuat, dan masalah psikososial (Afiyanti dan 

Pratiwi, 2016). 
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b. Perubahan psikis dan mental Pre menstruasi Syndrom 

Ketegangan sebelum haid terjadi beberapa hari sebelum haid 

bahkan sampai menstruasi berlangsung. Terjadi karena 

ketidakseimbangan hormon estrogen dan progesteron 

menjelang menstruasi. Pre menstrual tension terjadi pada 

umur 30-40 tahun. PMS merupakan sejumlah perubahan 

mental maupun fisik yang terjadi antara hari  ke-2 sampai 

hari ke-4 sebelum menstruasi dan segera mereda setelah 

menstruasi dimulai.  

 

c. Amenorrhoe 

1. Pengertian 

Amenore adalah kondisi di mana seorang wanita tidak 

mengalami menstruasi, meskipun berdasarkan periode 

menstruasi seharusnya wanita tersebut mengalami 

menstruasi. Amenore dapat diklasifikasikan menjadi dua 

yaitu: 

a) Amenore primer: Ketika wanita 16 tahun dengan 

pertumbuhan seksual sekunder normal atau 14 tahun 

tanpa adanya pertumbuhan seksual sekunder, tidak 

mendapatkan menstruasi. Amenorea primer umumnya 

mempunyai sebab-sebab yang lebih berat dan lebih 

sulit untuk diketahui, seperti kelainan-kelainan 

kongenital dan kelainan-kelainan genetik. 

b) Amenore sekunder: Ketika wanita yang pernah 

mendapatkan menstruasi, tetapi kemudian berhenti 

setelah periode. Diagnosa yang terjadi pada amenore 

primer termasuk diantaranya vaginal agenesis, 

sindrom insensitivity androgen, sindrom Turner. 

Diagnosa yang lain tergantung pada pemeriksaan yang 

lain. 
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Gambar 2.2 Contoh Penyebab Anemore Sekunder  

 

2. Manifestasi Klinis 

Tanda dan gejala yang muncul diantaranya: 

a) Tidak terjadi haid 

b) Produksi hormon estrogen dan progesteron menurun. 

c) Nyeri kepala 

d) Badan lemah 

 

3. Patofisiologi 

Tidak adanya uterus, baik itu sebagai kelainan atau 

sebagai bagian dari sindrom hermaphrodite seperti 

testicular feminization, adalah penyebab utama dari 

amenore primer. Testicular feminization disebabkan oleh 

kelainan genetik. Klien dengan amenore primer yang 

diakibatkan oleh testicular feminization menganggap dan 

menyampaikan dirinya sebagai wanita yang normal, 

memiliki tubuh feminin. Vagina kadang – kadang tidak 

ada atau mengalami kecacatan, tapi biasanya terdapat 

vagina. Vagina tersebut berakhir sebagai kantong kosong 

dan tidak terdapat uterus. Gonad, yang secara morfologi 

adalah testis berada di kanal inguinalis. Keadaan seperti 

ini menyebabkan klien mengalami amenore yang 

permanen.  

 

d. Oligomenorea  

1. Pengertian  

Oligomenorea merupakan suatu keadaan dimana siklus 

menstruasi memanjang lebih dari 35 hari, sedangkan 
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perdarahan tetap sama. Wanita yang mengalami 

Oligomenorea akan mengalami menstruasi yang lebih 

jarang daripada biasanya. Namun, jika berhentinya siklus 

menstruasi ini berlangsung selama lebih dari 3 bulan, 

maka kondisi tersebut dikenal sebagai amenorea 

sekunder. 

Oligomenorea sering terjadi pada 3-5 tahun pertama 

setelah haid pertama ataupun beberapa tahun menjelang 

terjadinya menopause. Oligomenorea yang terjadi pada 

masa-masa itu merupakan variasi normal yang terjadi 

karena kurang baiknya koordinasi antara hipotalamus, 

hipofisis dan ovarium pada awal terjadinya menstruasi 

pertama dan menjelang terjadinya menopause, sehingga 

timbul gangguan keseimbangan hormon dalam tubuh. 

pada kebanyakan kasus Oligomenorea kesehatan wanita 

tidak terganggu, dan fertilitas cukup baik, Siklus haid. 

 

2. Etiologi 

Oligomenorea biasanya berhubungan dengan anovulasi 

atau dapat juga disebabkan kelainan endokrin seperti 

kehamilan, gangguan hipofise-hipotalamus, dan 

menopause atau sebab sistemik seperti kehilangan berat 

badan berlebih. 

Disamping itu, Oligomenorea dapat juga terjadi pada: 

a) Gangguan Indung Telur 

b) Stres dan depresi 

c) Sakit Kronik 

d) Pasien dengan gangguan makan 

e) Penurunan berat badan berlebihan 

f) Olahraga berlebihan 

g) Adanya tumor yang melepaskan estrogen 

3. Manifestasi Klinik 

1) Periode siklus menstruasi yang berlebih dari 35 hari 

sekali,dimana hanya didapatkan 4-9 periode dalam 1 

tahun 

2) Haid yang tidak teratur dengan jumlah yang tidak 

tentu. Pada beberapa wanita yang mengalami 
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oligomenore terkadang juga mengalami kesulitan 

untuk hamil 

3) Bila kadar estrogen yang menjadi penyebab,wanita 

tersebut mungkin mengalami osteoporosis dan 

penyakit kardiovaskuler. Wanita tersebut juga 

memiliki resiko besar untuk mengalami kanker uterus.  

 

e. Polimenore  

1. Pengertian 

Ketika seorang wanita mengalami siklus menstruasi yang 

lebih sering (siklus menstruasi yang lebih singkat dari 21 

hari), hal ini dikenal dengan istilah Polimenorea. 

2. Etiologi 

Timbulnya menstruasi yang lebih sering ini tentunya akan 

menimbulkan kekhawatiran pada wanita yang 

mengalaminya. Polimenorea dapat terjadi akibat adanya 

ketidakseimbangan sistem hormonal pada aksis 

hipotalamus-hipofisis-ovarium.  

3. Patofisiologi 

Ketidakseimbangan siklus haid disebabkan karena 

gangguan hormon dalam tubuh. Atau bisa juga terjadi 

karena penyakit di dalam organ reproduksi,contohnya 

tumor rahim.selain itu gangguan haid disebabkan juga 

karena faktor lainnya seperti stres, kelelahan, gangguan 

gizi penggunaan kontrasepsi, siklus haid yang tidak 

teratur kebanyakan terjadi akibat faktor hormonal. 

 Seorang wanita yang memiliki hormon estrogen 

dan progesteron secara berlebihan memungkinkan 

terjadinya haid dalam waktu yang lebih cepat jika 

gangguan haid dikarenakan oleh faktor hormonal maka 

dapat dipastikan wanita tersebut mengalami gangguan 

kesuburan. Dan dapat diatasi dengan suntikan untuk 

mempercepat pematangan telur. 
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4. Manifestasi Klinis 

(a) Gejala berupa siklus kurang dari 21 hari 

(b) Dalam satu bulan bisa mengalami 2 kali menstruasi 

(c) Anemia dan stres  

 

f. Menorrhagia 

1. Pengertian  

Pendarahan haid lebih banyak dari normal atau lebih lama 

dari normal (lebih dari 8 hari), kadang disertai dengan 

bekuan darah sewaktu menstruasi.  

 

2. Etiologi 

Penyebab menorrhagia biasanya karena adanya kelainan 

organik seperti:  

a) Infeksi Saluran Reproduksi 

b) Disfungsi organ yang menyebabkan terjadinya 

menorrhagia Seperti gangguan hepar. 

c) Kelainan hormon endokrin misal akibat kelainan 

kelenjar tiroid 

d) Kelainan anatomi rahim seperti adanya mioma uteri  

e) Iatrogenik misal akibat pemakaian IUD  

 

3. Patofisiologi 

Pada siklus ovulasi normal, hipotalamus mensekresi 

Gonadotropin releasing hormone (GnRH), yang 

menstimulasi pituitary agar melupakan Follicle-

stimulating hormone (FSH). Hal ini yang gilirannya 

menyebabkan folikel di ovarium tubuh dan matur pada 

pertengahan siklus, pelepasan luteinizing hormon (LH) 

dan FSH menghasilkan ovulasi. Perkembangan folikel 

menghasilkan estrogen yang berfungsi menstimulasi 

endometrium agar berproliferasi. Setelah ovum 

dilepaskan kadar FSH dan LH rendah. Folikel yang telah 

kehilangan ovum akan berkembang  menjadi korpus 

luteum, dan korpus luteum akan mensekresi progesteron. 

Progesteron menyebabkan proliferasi endometrium untuk 

berdiferensiasi dan stabilitas. Empat belas hari setelah 
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ovulasi terjadi menstruasi. Menstruasi berasal dari 

peluruhan endometrium sebagai akibat dari penurunan 

kadar estrogen dan progesteron akibat involusi korpus 

luteum. 

Pada siklus anovulasi, perkembangan folikel terjadi 

dengan adanya stimulasi dari FSH, tetapi dengan 

berkurangnya LH, maka Ovulasi tidak terjadi. Akibatnya 

tidak ada korpus luteum yang terbentuk dan tidak ada 

progesteron yang disekresi. 

Endometrium berproliferasi dengan cepat, ketika folikel 

tidak terbentuk produksi estrogen menurun dan 

mengakibatkan perdarahan. Kebanyakan siklus ovulasi 

berlangsung dengan perdarahan yang normal, Namun 

ketidakstabilan proliferasi endometrium yang 

berlangsung tidak mengakibatkan perdarahan hebat.  

 

4. Manifestasi Klinik 

Gejala menorrhagia antara lain: 

a) Perdarahan fase menstruasi yang berlebihan 

b) Perdarahan diantara dua siklus haid 

c) Nyeri mengejang pada abdomen bagian bawah.  

 

g. Metroragia 

1. Pengertian  

Metroragia oleh karena adanya kehamilan seperti abortus, 

kehamilan ektopik. Metroragia diluar kehamilan. Adanya 

DUB (Disfungsional Uterus Bleeding), yaitu pendarahan 

yang terjadi dari endometrium proliferatif sebagai akibat 

anovulasi bila tidak ada penyakit organik  

2. Penyebab 

Penyebab Terjadinya metroragia adalah: 

a) Servisitis 

b) Perdarahan disfungsi rahim 

c) Polip endometrial 

d) Endometriosis 

e) Endometritis 
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f) Adenosis vagina  

 

3. Patofisiologi 

Pada siklus ovulasi normal, hipotalamus mensekresi 

Gonadotropin releasing hormone (GnRH), yang 

menstimulasi pituitary agar melupakan Follicle-

stimulating hormone (FSH). Hal ini pada gilirannya 

menyebabkan folikel di ovarium tumbuh dan matur pada 

pertengahan siklus, pelepasan luteinizing hormone (LH) 

dan FSH menghasilkan ovulasi. Perkembangan folikel 

menghasilkan estrogen yang berfungsi menstimulasi 

endometrium agar berproliferasi. Setelah ovum 

dilepaskan kadar FSH dan LH rendah. Folikel yang telah 

kehilangan ovum akan berkembang menjadi korpus 

luteum, dan korpus luteum akan mensekresi progesteron. 

Progesteron menyebabkan proliferasi endometrium untuk 

berdiferensiasi dan stabilisasi. 14 hari setelah ovulasi 

terjadilah menstruasi. Menstruasi berasal dari dari 

peluruhan endometrium sebagai akibat dari penurunan 

kadar estrogen dan progesteron akibat involusi korpus 

luteum 

Pada siklus anovulasi, perkembangan folikel terjadi 

dengan adanya stimulasi dari FSH, tetapi dengan 

berkurangnya LH, maka ovulasi tidak terjadi.Akibatnya 

tidak ada korpus luteum yang terbentuk dan tidak ada 

progesteron yang disekresi.Endometrium berproliferasi 

dengan cepat, ketika folikel tidak terbentuk produksi 

estrogen menurun dan mengakibatkan 

perdarahan.Kebanyakan siklus anovulasi berlangsung 

dengan perdarahan yang normal, namun ketidakstabilan 

proliferasi endometrium yang berlangsung tidak 

mengakibatkan pendarahan hebat. 
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4. Manifestasi Klinis 

Manifestasi Klinis pada klien dengan metroragia menurut 

Dutton, 2011 dan menurut Manuaba, 2008 adalah:  

a) Siklus menstruasi normal adalah 24-35 hari 

b) Perdarahan terjadi di antara dua kejadian menstruasi 

c) Perdarahan terjadi dengan konsistensi bercak-bercak.  

 

4. Asuhan Keperawatan Gangguan menstruasi 

a. Pengkajian 

1) Identitas 

Pada penderita dengan gangguan menstruasi biasanya 

pada wanita usia >12-45 tahun. 

2) Keluhan Utama 

a) Keluhan utama pada klien dengan gangguan 

menstruasi (dysmenorrhea,Premenstrual Syndrome) 

adalah nyeri dimulai saat haid. 

b) Keluhan utama pada amenorea adalah tidak keluarnya 

darah menstruasi. 

c) Keluhan utama pada oligomenore adalah menstruasi 

jarang, siklus panjang >35 hari. 

d) Keluhan utama pada menoragia adalah pengeluaran 

darah menstruasi banyak disertai dengan bekuan darah 

sewaktu menstruasi.  

e) Keluhan utama pada metroragia adalah menstruasi 

dengan interval tidak teratur. 

3) Riwayat menstruasi dan reproduksi  

4) Riwayat masalah perdarahan 

5) Riwayat Kesehatan Keluarga 

6) Pemeriksaan Fisik 

Pemeriksaan pelvis memberikan informasi tentang 

keadaan vagina, perineum, uretra, serviks, dan rektum. 

Inspeksi terdapatnya laserasi vagina, polip serviks, 

infeksi, luka, terdapatnya perluasan uterus, lembek, ada 

masa, ada nodul atas, serta bengkak pada sektum 

retrovagina dan ligamen.  
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b. Diagnosis 

1) Nyeri Akut berhubungan dengan infeksi pada sistem 

Reproduksi ditandai dengan klien mengatakan nyeri 

pada daerah genital,ekspresi wajah meringis. 

2) Hipertermi berhubungan dengan proses peradangan 

pada sistem reproduksi. 

3) Ansietas berhubungan dengan perubahan dalam status 

kesehatan.  

 

c. Rencana Keperawatan  

Diagnosis 1: 

Nyeri Akut berhubungan dengan infeksi pada sistem 

Reproduksi ditandai dengan klien mengatakan nyeri pada 

daerah genital,ekspresi wajah meringis 

 

Tujuan: 

Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan klien 

dapat: 

1. Mengontrol nyeri (Pain Control) dengan kriteria  

2. Menunjukkan tingkat nyeri (Pain Level) 

 

Intervensi: 

Manajemen nyeri (Paint management) 

- Kaji keluhan nyeri secara komprehensif tentang nyeri, 

meliputi : Lokasi, Karakteristik dan onset, Durasi, 

Frekuensi, Kualitas, Intensitas/ Beratnya nyeri, dan 

Faktor-faktor presipitasi.  

- Gunakan komunikasi terapeutik agar klien dapat 

mengekspresikan nyeri. 

- Ajarkan penggunaan teknik farmakologi (Misalnya : 

Relaksasi, Terapi musik, Distraksi, Massage). 

- Berikan dukungan terhadap klien dan keluarga. 

- Berikan informasi tentang nyeri, seperti: Penyebab, 

Berapa lama terjadi, dan Tindakan pencegahan. 

- Kontrol faktor-faktor lingkungan yang dapat 

mempengaruhi respon klien terhadap 

ketidaknyamanan (Misalnya: Temperatur ruangan, 

Penyinaran, Dll). 
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- Monitor kenyamanan klien terhadap manajemen nyeri. 

 

Diagnosa 2: 

Hipertermi berhubungan dengan proses peradangan pada 

sistem reproduksi.  

 

Tujuan : 

Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan klien 

dapat menunjukkan termoregulasi yang baik 

(Thermoregulation), dengan kriteria: 

- Klien menunjukkan suhu tubuh normal (36-37℃). 

- Klien menunjukkan nadi normal (80-90 x/ menit). 

- Klien menunjukkan frekuensi nafas normal (18-

20x/menit) 

- Tidak ada perubahan warna kulit pada klien 

- Klien Melaporkan hidrasi cukup 

 

Intervensi: 

- Memonitor Suhu, Tekanan Darah, Nadi dan 

pernafasan 

- Monitor Intake dan output 

- Berikan Antipiretik 

- Diskusikan tentang pentingnya pengaturan suhu . 

 

Diagnosa 3: 

Ansietas berhubungan dengan perubahan dalam status 

kesehatan 

 

Tujuan: 

Setelah dilakukan Asuhan keperawatan klien mampu 

mengontrol cemas 

 

Intervensi: 

- Bina Hubungan Saling percaya dengan klien 

- Kaji Tingkat Kecemasan Klien 

- Dengarkan klien dengan penuh perhatian 

- Berikan informasi tentang diagnosa,prognosa dan 

tindakan 
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- Motivasi klien untuk menyampaikan tentang isi 

perasaannya  

 

C. Rangkuman 

1. Menstruasi atau haid adalah proses bulanan tumpahan 

lapisan bagian dalam dan darah uterus melalui liang kelamin 

wanita atau vagina. Keluarnya cairan yang mengandung 

darah ini terjadi pada wanita yang sudah memasuki usia 

pengeluaran selaput lendir rahim di bagian dalam rahim atau 

endometrium. Haid adalah darah yang keluar dari  uterus 

perempuan sehat lamanya 3-6 hari dengan satu siklus normal 

21-35 hari yang terjadi akibat penurunan kadar progesteron, 

siklus haid yang berovulasi (Baziad,2008) 

2. Gangguan haid adalah pendarahan haid yang tidak normal 

dalam hal: panjang siklus haid, lama haid, dan jumlah darah 

haid  

3. Jenis-jenis gangguan Menstruasi terdiri dari: Dismenore, 

Amenorrhoe, Pre menstruasi Syndrom, Oligomenorea, 

Polimenore, Menorrhagia, Metroragia 

4. Agar selalu memperhatikan siklus haid, untuk menghindari 

terjadinya gangguan-gangguan yang berhubungan dengan 

haid. Untuk menghindari terjadinya sindrom pra-haid, setiap 

perempuan dianjurkan untuk melakukan perubahan-

perubahan diet atau mengatur pola makan, agar tidak 

mengalami gangguan haid 

 

D. Tugas 
1. Seorang perempuan berusia 23 tahun datang ke klinik KIA 

dengan keluhan tidak mengalami menstruasi .hasil 

pengkajian klien mengeluh nyeri kepala dan badan terasa 

lemas .sesuai kasus diatas  gangguan  menstruasi ..... 

a. Amenore 

b. Dismenorhoe 

c. Oligomenorea 

d. Polimenore 

e. Menorrhagia 

2. Seorang perempuan berusia 20 tahun datang ke klinik KIA 

dengan keluhan nyeri saat haid. Hasil pengkajian diperoleh 
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data nyeri yang dirasakan pada daerah simfisis. Nyeri 

seperti tertusuk benda tajam hingga tidak mampu untuk 

melakukan aktivitas sehari-hari.  

Apakah intervensi utama pada kasus? 

a. Massage pada daerah simfisis 

b. Kompres hangat  

c. Exercise  

d. Posisi  

e. Diet 

3. Ketika seorang wanita mengalami siklus menstruasi yang 

lebih sering siklus menstruasi yang lebih singkat dari 21 hari 

disebut ... 

a. Amenore 

b. Dismenorhoe 

c. Oligomenorea 

d. Polimenore 

e. Menorrhagia 

4. Suatu keadaan dimana siklus menstruasi memanjang lebih 

dari 35 hari ,sedangkan perdarahan tetap sama disebut.. 

a. Amenore 

b. Dismenorhoe 

c. Oligomenorea 

d. Polimenore 

e. Menorrhagia 

5. Pendarahan haid lebih banyak dari normal atau lebih lama 

dari normal (lebih dari 8 hari), kadang disertai dengan 

bekuan darah sewaktu menstruasi disebut.... 

a. Amenore 

b. Dismenorhoe 

c. Oligomenorea 

d. Polimenore 

e. Menorrhagia  
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F. Glosarium  

Abdomen Ruang di dalam tubuh, di bawah diafragma, di 

atas pelvis, dan di depan tulang belakang, terdiri 

dari lambung, usus, hati, dan organ vital lainnya 

Adenosis vagina Kelainan jinak pada vagina, umumnya dianggap 

disebabkan oleh paparan dietilstilbestrol dan 
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progestogen lain serta estrogen nonsteroid 

intrauterin dan neonatus  

Anemia Kurang darah 

Anoreksia Kekurangan atau kerusakan selera terhadap 

makanan atau menurunya nafsu makan  

Ansietas Kekhawatiran dan rasa takut yang intens, 

berlebihan, dan terus-menerus sehubungan 

dengan situasi sehari-hari. Dapat terjadi hal-hal 

seperti jantung berdenyut kencang, napas 

tersengal-sengal, berkeringat, dan merasa lelah 

Antipiretik Antipiretik adalah obat penurun panas. Obat-

obat antipiretik juga menekan gejala-gejala 

yang biasanya menyertai demam seperti 

myalgia, kedinginan, nyeri kepala, dan lain-lain 

Amenore Kondisi di mana seorang wanita tidak 

mengalami menstruasi,meskipun berdasarkan 

periode menstruasi seharusnya wanita tersebut 

mengalami menstruasi. Amenore dapat 

diklasifikasikan menjadi 2  

Amenore primer Ketika wanita 16 tahun dengan pertumbuhan 

seksual sekunder normal atau 14 tahun tanpa 

adanya pertumbuhan seksual sekunder, tidak 

mendapatkan menstruasi 

Amenore sekunder Ketika wanita yang pernah mendapatkan 

menstruasi, tetapi kemudian berhenti setelah 

periode.  

Diagnosis Identifikasi mengenai sesuatu. Diagnosis 

digunakan dalam medis, ilmu pengetahuan, 

teknik, bisnis, dll. Dalam medis Diagnosis 

Dismenore Nyeri perut yang berasal dari kram rahim dan 

terjadi selama menstruasi  

Distraksi Mengalihkan perhatian klien ke hal yang lain 

sehingga dapat menurunkan kewaspadaan 

terhadap nyeri, bahkan meningkatkan toleransi 

terhadap nyeri 

Endometrium Jaringan yang melapisi dinding rahim 

Endometritis peradangan pada dinding rahim yang umumnya 

disebabkan oleh infeksi 
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Endometriosis Kondisi ketika endometrium tumbuh di luar 

dinding rahim 

Estrogen  Sekelompok senyawa steroid yang berfungsi 

terutama sebagai hormon seks wanita 

Etiologi  

Dismenore Nyeri haid 

Fertilitas  Kesuburan  

Folikel Kantung cairan yang berisi oosit matang untuk 

membentuk sebuah sel telur 

Galaktore Pembentukan air susu pada wanita yang tidak 

hamil dan tidak sedang menyusui  

Hipertermi Keadaan yang terjadi saat suhu tubuh naik 

melebihi suhu normal. Kondisi ini terjadi akibat 

suhu lingkungan yang tinggi dan tubuh tidak 

lagi mampu beradaptasi terhadap perubahan 

ekstrem tersebut. 

Hormon Zat kimia yang berfungsi mengirimkan berbagai 

pesan ke seluruh tubuh 

Hot Flashes  Kulit wajah, leher, dada tampak merah, dan 

teraba hangat 

Intervensi Upaya untuk meningkatkan kesehatan atau 

mengubah penyebaran penyakit 

Kanal inguinalis Saluran yang berjalan oblik (miring) dengan 

panjang 4 cm dan terletak 2-4 cm di atas 

ligamentum inguinale, Ligamentum Inguinale 

merupakan penebalan bagian bawah 

aponeurosis muskulus obliqus eksterna 

Kelainan genetik Kondisi medis turunan yang disebabkan oleh 

kelainan DNA 

Kehamilan Peristiwa terbentuk dan berkembangnya 

individu baru dalam alat reproduksi wanita 

akibat adanya pertemuan dua senyawa yaitu 

sperma dan ovum 

Kesuburan  Siklus menstruasi pada wanita yang terjadi 

sebulan sekali 

Laserasi Luka dalam atau sobekan pada kulit 
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Ligamen Jaringan berserat yang bentuknya menyerupai 

pita elastis dan berperan sebagai penghubung 

antartulang di dalam tubuh 

Massage Pemijatan, pengurutan, dan sebagainya pada 

bagian badan tertentu dengan tangan atau alat-

alat khusus untuk melancarkan peredaran 

darah sebagai cara pengobatan atau untuk 

menghilangkan rasa capai 

Menopause  Penurunan alami pada hormon reproduksi 

ketika seorang wanita mencapai usia 40-an 

atau 50-an 

Menorrhagia Pendarahan haid lebih banyak dari normal 

atau lebih lama dari normal (lebih dari 8 hari), 

kadang disertai dengan bekuan darah sewaktu 

menstruasi. 

Mensekresi  Proses pengeluaran/produksi suatu zat yang 

bertujuan untuk digunakan kembali dalam 

metabolisme 

Menstruasi Perdarahan yang siklik dari uterus sebagai 

tanda bahwa alat kandungan dalam tubuh 

seorang wanita menjalankan fungsinya.  

Metrorrhagia Pendarahan yang terjadi dari endometrium 

proliferatif sebagai akibat anovulasi bila tidak 

ada penyakit organik  

Nyeri akut Sensasi jangka pendek yang menyadarkan kita 

akan adanya cedera. Seringkali nyeri 

diabaikan dan hanya dianggap sebagai gejala, 

bukan sebagai penyakit yang harus diobati 

sehingga menjadi nyeri kronis 

Oligomenorea  Suatu keadaan dimana siklus menstruasi 

memanjang lebih dari 35 hari ,sedangkan 

perdarahan tetap sama. 

Ovulasi  Proses yang terjadi dalam siklus menstruasi 

pada wanita 

Pengkajian Upaya mengumpulkan data secara lengkap 

dan sistematis untuk dikaji dan dianalisis 

sehingga masalah kesehatan dan keperawatan 
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yang dihadapi pasien baik fisik, mental, sosial 

maupun spiritual dapat ditentukan. 

Polimenore Ketika seorang wanita mengalami siklus 

menstruasi yang lebih sering siklus menstruasi 

yang lebih singkat dari 21 hari 

Polip Sebuah jaringan abnormal dan memiliki 

tangkai yang tumbuh di dalam tubuh. Polip 

biasanya berukuran kecil dan memiliki 

tangkai yang bentuknya menyerupai jamur 

Progesterone  Hormon dari golongan steroid yang 

berpengaruh pada siklus menstruasi 

perempuan, kehamilan dan embriogenesis.  

Sekresi  Peristiwa terpisahnya substansi dari protoplas, 

yang dikeluarkan adalah berupa kelebihan ion, 

hasil fotosintesis, sisa metabolisme berupa 

alkaloid, tanin, terpen, kristal., juga zat khusus 

seperti enzim dan hormon 

Serviks Leher rahim 

Siklus menstruasi Rangkaian perubahan yang terjadi secara 

alamiah dan berulang pada sistem reproduksi 

perempuan, khususnya indung telur dan 

rahim, yang memungkinkan terjadinya 

kehamilan 

Spasme Kejang 

Stress Reaksi tubuh terhadap situasi yang tampak 

berbahaya atau sulit 

Patofisiologi Studi yang mempelajari bagaimana suatu 

penyakit mempengaruhi sistem tubuh 

Pre Menstruasi  

Syndrom PMS merupakan sejumlah perubahan mental 

maupun fisik yang terjadi antara hari  ke-2 

sampai hari ke-4  

Progesteron  Hormon dari korpus luteum 

Progesteron sintetik Hormon dari korpus luteum yang bersifat 

sintetik 

Sindroma turner Kelainan kromosom ketika perempuan lahir 

hanya memiliki satu kromosom X 
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Uretra Saluran tempat mengalirnya urine dari 

kandung kemih sehingga dapat dikeluarkan 

dari tubuh 

Uterus  Rahim 

Vagina  Bagian dari sistem reproduksi wanita yang 

berfungsi sebagai saluran penghubung ke 

rahim, dengan labia dan vulva sebagai jalan 

masuknya 

Vaginal agenesis  Kelainan dimana vagina tidak 

berkembang/tumbuh sebagai mestinya pada 

saat masih didalam 

kandungan

 

Ruang di dalam tubuh, di bawah diafragma, 

di atas pelvis, dan di depan tulang belakang, 

terdiri dari lambung, usus, hati, dan organ 

vital 

lainnya

 

Ruang di dalam tubuh, di bawah diafragma, 

di atas pelvis, dan di depan tulang belakang, 

terdiri  

 

G. Indeks 

Abdomen  

Adenosis vagina   

Anemia  

Anoreksia   

Ansietas  

Antipiretik  

Amenore   

Amenore primer .  

Diagnos 

Dismenore  

Distraksi  

Endometrium  

Endometritis  

Endometriosis  
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Estrogen   

Etiologi dismenore   

Fertilitas   

Folikel  

Galaktore   

Hipertermi  

Hormon  

hot flashes   

Intervensi  

Kanal inguinalis  

Kelainan genetik  

Kehamilan  

Kesuburan   

Laserasi  

Ligamen  

Massage  

Menopause   

Menorrhagia . 

Mensekresi   

Menstruasi   

Metrorrhagia   

Nyeri akut  

Oligomenorea   

Ovulasi   

Pengkajian  

Polimenore  

Polip  

Progesterone    

Sekresi   

Serviks  

Siklus menstruasi  

Spasme    

Stress  

Patofisiologi   

Polip 

Progesteron     

Progesteron sintetik   

Sindroma turner  
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Uretra  

Uterus  

Vagina 
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BAB III 

KONDISI PSIKOLOGIS IBU HAMIL  

DAN MELAHIRKAN 

Novita Maulidya Jalal, M.Psi., Psikolog 

 

 

A. Tujuan pembelajaran 

1. Mampu memahami kondisi psikologis ibu hamil berupa 

kecemasan saat hamil meliputi defenisi kecemasan, faktor-

faktor yang mempengaruhi kecemasan saat hamil, serta 

dampak dari kecemasan pada ibu hamil. 

2. Mampu memahami kondisi psikologis ibu melahirkan berupa 

postpartum blues meliputi defenisi postpartum blues, faktor-

faktor yang mempengaruhi postpartum blues, serta dampak 

dari postpartum blues. 

 

B. Materi 

1. Kondisi Psikologis Ibu Melahirkan 

Kehamilan adalah momen  penting dalam kehidupan serang 

Ibu (Yuniastari et al., 2014). Federasi Obstetri Ginekologi 

Internasional menyatakan kehamilan merupakan penyatuan 

dari spermatozoa dan ovum kemudian terjadi nidasi atau 

implantasi yang berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 10 

bulan atau 9 bulan menurut kalender internasional. Dalam 

menjalani proses kehamilan, tidak hanya terjadi perubahan 

fisik pada seorang wanita, namun juga dapat terjadi 

perubahan gejolak psikologis pada diri ibu hamil. 

World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa 

sekitar 13% ibu hamil mengalami gangguan kecemasan, 

umumnya depresi. Pieter dan Lubis menyatakan bahwa ibu 

hamil selama masa kehamilan mengalami perubahan bentuk 

fisik maupun psikis. Perubahan fisik yang dialami ibu hamil 

selama masa kehamilan meliputi tidak haid, membesarnya 

payudara, membesarnya perut, naiknya berat badan, 

perubahan bentuk rahim, perubahan sistem kerja organ tubuh, 

melemahnya relaksasi otot-otot saluran pencernaan, 

sensitivitas pada pengindraan, serta kaki dan tangan mulai 
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membesar (Zamriati,dkk, 2013). Selanjutnya, ibu hamil juga 

mengalami perubahan psikologis selama masa kehamilan 

yakni ibu hamil mengalami kecemasan. Reaksi panik juga 

timbul dalam periode yang relatif singkat tanpa sebab yang 

jelas, reaksi obsesif komulatif selalu timbul rangsangan, 

perasaan, atau pikiran. Reaksi ini dapat terjadi pada ibu yang 

kurang mendapat perhatian dari suami atau keluarga yang lain 

(Bahiyatun 2014). Namun, kondisi psikologis tidak hanya 

terjadi pada ibu hamil selama hamil saja. Permasalahan 

psikologis juga dapat terjadi pasca melahirkan. Pernyataan 

tersebut sejalan dengan pernytaan yang dikemukakan oleh 

Kirnandita (2016) yakni bahwa ibu setelah melahirkan dapat 

mengalami depresi yang salah satunya disebabkan oleh 

kesulitan ibu merespons kebutuhan bayinya. 

 

2. Kecemasan saat Kehamilan  

a. Definisi Kecemasan  

Kecemasan pada ibu hamil merupakan perasaan khawatir 

dan takut dengan kemungkinan yang dapat tejadi selama 

proses kehamilan termasuk pada ibu hamil resiko tinggi, 

tidak dalam kondisi normal, pernah mengalami riwayat 

keguguran akan terus menerus mengalami ketakutan 

dimana mereka pernah kehilangan bayinya 

(Janiwarty,2012). Kecemasan didefenisikan oleh Kajdy 

dkk (2020) sebagai perasaan gugup. Merasa khawatir, 

gelisah tentang sesuatu dengan hasil yang tidak pasti. 

Defenisi yang sama juga dinyatakan oleh Stuart dan 

Laraia (Zuhrotunida & Yudiharto, 2017) kecemasan 

merupakan kondisi khawatir yang tidak jelas dan 

menyebar berkaitan dengan perasaan tidak pasti dan tidak 

berdaya.  

Angesti (2020) mengemukakan bahwa berdasarkan 

penelitian sebelumnya menunjukkan adanya kecemasan 

pada ibu hamil terutama pada saat trimester ketiga yang 

kerapkali memiliki emosi negatif yang ditandai dengan 

perasaan takut dan khawatir yang dalam dan tidak jelas 

sebabnya. Kecemasan tersebut terjadi sebagai suatu 

pengalaman yang tidak menyenangkan, suasana hati yang 
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cemas menghadapi masa yang akan datang, yang ditandai 

oleh adanya kekhawatiran karena tidak dapat 

memprediksi atau mengontrol kejadian yang akan datang 

terutama pada usia kehamilan yang semakin tua 

(Mandagi,2013).  

 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecemasan 

Kehamilan 

Ibu hamil pada umumnya akan wajar ketika mengalami 

kecemasan, tetapi tingkat kecemasan menjadi lebih tinggi 

seringkali terjadi pada masa trimester ketiga dimana usia 

kandungan ibu semakin menua dan siap untuk 

melahirkan. Kecemasan ibu di trimester ketiga seperti 

rasa cemas dan takut mati, perasaan bersalah atau berdosa 

dan ketakutan seperti ketakutan bayinya lahir cacat, serta 

trauma kelahiran. Selain itu, ibu juga mulai 

mengkhawatirkan kemampuan dirinya untuk megurus 

bayi setelah ibu melahirkan, bahkan kecemasan tersebut 

tetap dapat terjadi pada ibu yang telah memiliki 

pengalaman melahirkan sebelumnya (Ambarwati dalam 

Sari & Novriani, 2017).  

Dewi dkk (2011) menyatakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi munculnya kecemasan pada ibu 

hamil yakni adanya sikap atau pribadi dari ibu hamil. 

individu yang berkepribadian tidak matang akan 

bergantung dan peka terhadap rangsangan sehingga 

sangat mudah mengalami kecemasan akibat adanya 

stressor. Pendapat lainnya dari Hasim (2018) menyatakan 

usia aman ibu hamil adalah antara 20-35 tahun dan usia 

beresiko yakni usia kurang dari 20 tahun atau ibu dengan 

usia lebih dari 35 tahun dengan frekuensi melahirkan 

lebih dari 4 kali dan jarak antara kelahiran kurang dari 24 

bulan. Kehamilan ibu dengan usia beresiko tersebut dapat 

menjadi penyebab rasa cemas pada ibu hamil.Kondisi ibu 

hamil dengan usia beresiko dapat mengalami gangguan 

pada janin atau kelainan sehingga dapat menimbulkan 

rasa cemas terhadap ibu hamil terutama primigravida 

(Handayani, 2015). 
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Wanita mengalami proses kehamilan selama 9 

bulan, dimana Hasim (2018) menuliskan kedalam 3 

trimester yakni trimester 1 (0-12 minggu), trimester kedua 

(13-24 minggu), dan trimester ketiga (25-40 minggu. 

Perasaan wanita di setiap trimesternya berbeda-beda, 

dimana pada saat memasuki trimester pertama biasanya 

calon ibu mengalami kecemasan terkait kondisi 

kesejahteraan janin, rasa aman dan nyaman selama 

kehamilan, pengalaman keguguran atau hal buruk selama 

kehamilan sebelumnya, sikap menerima kehamilan serta 

dukungan dari suami dan keluarga. Kemudian kondisi 

psikologis ibu hamil di usia trimester kedua terkait mulai 

membaik karena mulai mampu menyesuaikan diri, mulai 

mampu untuk melindungi dan menyediakan kebutuhan 

bagi janin, serta mulai merasa lebih mampu menjalani 

proses kehamlannya. Namun, kondisi psikologis ibu 

hamil mulai mengalami kecemasan yang lebih tinggi lagi 

di trimester ketiga karena ibu hamil merasa takut sebelum 

melahirkan akan melepas hormone katekolamin (hormon 

stress) dalam konsentrasi tinggi yang dapat 

mengakibatkan nyeri persalinan meningkat, persalinan 

lama, dan terjadi ketegangan pada saat menghadapi 

persalinan (Handayani, 2015). Ibu yang baru pertamakali 

melahirkan (primigravida) pada umumnya tidak 

mengetahui berbagai cara mengatasi kehamilan sampai 

proses persalinan dengan lancar sehingga hal ini 

mempengaruhi kecemasan ibu hamil dalam menghadapi 

persalinan (Siallagan dan Lestari, 2018).  

Pengetahuan ibu hamil terkait kesehatan dirinya, 

kesehatan calon bayi, dan prosedur persalinan akan 

membantu ibu hamil lebih mampu menerima dan 

melakukan proses persalinan lebih baik sehingga mampu 

mengurangi kecemasan. Hasim (2018) menyatakan 

bahwa Ibu dengan pendidikan tinggi akan lebih banyak 

mengetahui tentang kehamilannya dan lebih mampu 

dalam mengendalikan rasa cemas selama kehamilan. Hal 

tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang 

menunjukkan bahwa ibu dengan pendidikan tinggi lebih 
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rasional dalam menghadapi proses persalinan sehingga 

kecemasan lebih rendah (Hasim,2018). Demikian pula 

status pekerjaan ibu mampu mempengaruhi kecemasan 

seorang ibu. Ibu yang memiliki pekerjaan memungkinkan 

ibu mendapatkan informasi, pengalaman, dan lebih 

mampu melakukan upaya yang membantu proses 

persalinannya sehingga lebih mampu mengurangi 

perasaan cemasnya. Selanjutnya, faktor status ekonomi 

juga turut berperan dalam kondisi kecemasan ibu dimana 

menurut hasil penelitian M.Chasson tahun 2020 ( 

Nurhasanah, 2020) menunjukkan bahwa status ekonomi 

didalam keluarga kurang memadai berakibat kepada 

nutrisi yang dikonsumsi ibu hamil dan pertumbuhan 

janinnya.  

Peran keluarga dan suami erat kaitannya dengan 

dukungan sosial pada ibu hamil selama masa 

kehamilannya. Disamping peran keluarga, tenaga 

kesehatan juga harus berupaya untuk memperkuat 

dukungan sosial bagi ibu hamil sehingga dapat 

mengurangi kecemasannya, menurut Yue dkk.(Tantona, 

2020). Dunkel Schetter (2012) juga menyatakan 

dukungan sosial adalah suatu penentu penting untuk fisik 

dan kesejahteraan psikologis terutama saat kehamilan. 

Dukungan social dari suami, keluarga, masyarakat, dan 

tenaga kesehatan secara langsung dapat meningkatkan 

kesehatan mental seorang ibu hamil sehingga ibu hamil 

terdorong meningkatkan perasaan yang positif dan 

meningkatkan regulasi emosi. Dengan demikian, 

perasaan cemas yang dialami oleh bu hamil dapat lebih 

teratasi.  

c. Dampak Kecemasan Kehamilan 

Kecemasan selama kehamilan berdampak negatif pada 

ibu hamil sejak masa kehamilan hingga persalinan, seperti 

kelahiran prematur bahkan keguguran. Kecemasan dalam 

masa kehamilan memang tidak berdampak langsung 

terhadap kematian namun kecemasan dalam persalinan 

memberi efek gelisah, serta merasa terancam yang tidak 
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jelasyang dapat berdampak pada terhambatnya proses 

persalinan. Kecemasan dalam kehamilan kecemasan juga 

dapat mengakibatkan menurunnya kelelahan ibu dan 

syok,serta pada bayi dapat meningkatkan resiko kelahiran 

prematur dan BBLR (Hasim, 2018). Kecemasan dalam 

kehamilan dapat menyebabkan ibu mengalami kontraksi 

rahim sehingga melahirkan premature, keguguran dan 

depresi, sehingga kondisi tersebut dapat meningkatkan 

tekanan darah yang dapat memicu terjadinya 

preeklampisa dan keguguran (Alder, dkk., 2019).  

Hasim (2018) menunjukkan bahwa kecemasan 

juga dapat membahayakan kondisi janin, dimana 

kecemasan ibu hamil yang tinggi akan mempengaruhi 

hasil perkembangan saraf janin yang berkaitan dengan 

perkembangan kognitif, emosi dan perilaku sampai masa 

kanak-kanak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Alder, 

dkk (2017) bahwa ibu yang mengalami kecemasan selama 

kehamilan akan mempengaruhi lingkungan 

perkembangan janin. Misalnya saja, kelebihan hormon 

stress yang terjadi pada ibu dapat mengganggu suplai 

darah ke janin yang membuat janin hiperaktif sehingga 

anak mengalami autis.  

 

3. Postpartum Blues 

a. Defenisi Postpartum Blues 

Melahirkan adalah sebuah karunia terbesar bagi wanita 

karena menjadi momen yang sangat membahagiakan, 

meskipun terdapat beberapa wanita menganggap momen ini 

menakutkan. Kondisi tersebut diakibatkan pada wanita yang 

melahirkan sering mengalami perasaan sedih dan takut 

sehingga mempengaruhi emosional dan sensitifitas ibu yang 

dikenal dengan istilah postpartum blues (Fitriana & 

Nurbaeti,2016). Berdasarkan laporan WHO (Yustiasia dan 

Murwati, 2013) menunjukkan jumlah wanita melahirkan 

yang mengalami depresi postpartum ringan diperkiraan 

berkisar 10 per 1000 kelahiran hidup dan depresi postpartum 

sedang atau berat berkisar 30 sampai 200 per 1000 kelahiran 

hidup. Hasil yang sama ditunjukkan oleh penelitian yang 
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dilakukan oleh Wratsangka (1996) di RS Hasan Sadikin 

Bandung yang menunjukkan pekiraan jumlah ibu hamil yang 

engalami depresei setelah melahirkan yakni tercatat 33%, 

Alfiben (2000) di RSUP Cipto Mangunkusumo mencatat 

33%, Sylvia (2002) di RSUD Serang mencatat 30%, Soep 

(2009) di RSU dr. Pringadi Medan mencatat 54,55%. Depresi 

postpartum diawali dengan postpartum blues atau baby blues 

atau maternity blues. (Machmudah, 2010)  

Postpartum blues merupakan fenomena yang terjadi 

pada hari-hari pertama postpartum yang telah dilaporkan 

sejak akhir abad ke-19. Postpartum adalah masa enam 

minggu sejak bayi lahir sampai organ-organ reproduksi 

wanita kembali kebentuk normal seperti sebelum hamil. Pada 

masa ini, akan terjadi perubahan-perubahan pada organ 

reproduksi serta kondisi kejiwaan (psikologis) yang 

mengakibatkan ibu membutuhkan penyesuaian diri pada 

minggu-minggu pertama setelah melahirkan. Sebagian ibu 

berhasil menyesuaikan diri dengan baik, tetapi ada sebagian 

lainnya yang tidak berhasil dalam menyesuaikan dirinya dan 

mengalami gangguan psikologis yang lebih dikenal dengan 

istilah postpartum blues. Postpartum blues merupakan 

sindrom gangguan mental ringan yang dialami oleh ibu nifas 

yang berlangsung pada minggu pertama postpartum 

sehingga sering tidak dipedulikan oleh suami, keluarga dan 

tenaga kesehatan sebagaimana mestinya. Apabila hal ini 

tidak ditangani dengan baik maka gangguan ini dapat 

berkembang menjadi depresi postpartum hingga psikosis 

postpartum. (Mansur, H, 2009)  

Periode postpartum sebagai periode yang 

berhubungan dengan perubahan fisik dan emosional yang 

intens mengarah pada gangguan kecemasan dan suasana hati. 

Kondsi tersebut menyebabkan hal yang wajar bagi semua 

wanita jika mengalami stress di awal pasca persalinan. Hanya 

saja banyak pula wanita yang tidak menyadariya. Sujiyatini, 

dkk (2010) menyatakan postpartum blues merupakan masa 

transisi mood setelah melahirkan yang sering terjadi pada 50-

70% wanita pasca melahirkan. Wanita yang memiliki 

kematangan dan kesiapan untuk menjadi ibu merupakan 
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faktor utama yang dapat mempengaruhi seorang ibu 

melewati stress pasca melahirkan agar tidak berlanjut pada 

baby blues syndrome (Purwati dan Noviyana,2020). Ada tiga 

derajat gangguan mood postpartum, yaitu, postpartum blues, 

depresi postpartum (PPD), dan postpartum psychosis 

(Seyfried,dkk, 2003). Postpartum blues adalah gangguan 

mood yang relatif sering dialami ibu pasca persalinan 

(Hapgood,1988) Kondisi ini sering terjadi dalam 14 hari 

pasca persalinan dan cenderung lebih buruk pada hari ke-3 

dan ke-4. Puncak gejala postpartum blues terjadi pada hari 

ke-3 sampai ke-5 postpartum dengan durasi mulai dari 

beberapa jam sampai beberapa hari (Gonidakis,dkk, 2007).  

Wanita yang mengalami perubahan fisik selama 

proses kehamilan, kemudian pasca melahirkan memiliki 

peran baru sebagai seorang ibu tentu saja membutuhkan 

adaptasi fisik, psikologis, dan sosial yang tidak mudah 

(Habel, Feeley, Hayton, Bell, & Zelkowitz, 2015). 

Penyesuaian tersebut dapat menimbulkan munculnya salah 

satu bentuk gangguan perasaan akibat penyesuaian terhadap 

kelahiran bayi, yang muncul pada hari pertama sampai hari 

ke empat belas setelah proses persalinan, dengan gejala 

memuncak pada hari ke lima yang disebut sebagai 

postpartum blues.  

 

b. Gejala Postpartum Blues 

Postpartum blues merupakan gejala-gejala depresi ringan 

yang dialami oleh ibu seperti mudah menangis, perasaan-

perasaan kehilangan dan dipenuhi dengan tanggung jawab, 

kelelahan, perubahan suasana hati yang tidak stabil, dan 

lemahnya konsentrasi. (Potter & Perry, 2010). Pendapat yang 

sama juga dikemukakan oleh Freudenthal., dkk (1999) dan 

Henshaw (2003) bahwa postpartum blues ditandai dengan 

gejala-gejala meliputi munculnya reaksi depresi, sedih, 

disforia, mudah menangis (tearfulness), mudah tersinggung 

(irritable), cemas, nyeri kepala (headache), labilitas 

perasaan, cenderung menyalahkan diri sendiri, merasa tidak 

mampu, gangguan tidur dan gangguan nafsu makan 

(appetite). Gejala-gejala tersebut mulai muncul setelah 
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persalinan, namun lambat laun akan menghilang dalam 

waktu antara beberapa jam sampai sepuluh hari atau lebih. 

Namun demikian, terdapat beberapa ibu yang pada beberapa 

minggu atau bulan kemudian berlanjut ke kondisi yang lebih 

berat. Pada dasarnya, hampir 70% ibu mengalami kesedihan 

atau syndrome baby blues setelah melahirkan. Akan tetapi, 

sebagian besar ibu dapat segera pulih dan mencapai 

kestabilan, serta 13% diantaranya akan mengalami depresi 

postpartum (machmudah, 2010). Gejala postpartum blues 

bisa dideteksi dengan menggunakan Edinburgh Postpartum 

Depression Scale (EPDS).  

 

c. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Postpartum Blues 

Terdapat beberapa faktor yang diprediksi dapat 

menyebabkan munculnya postpartum blues karena pada 

dasarnya penyebab utama belum diketahui secara pasti. 

Adapun beberapa faktor yang diduga mempengaruhi 

munculnya postpasrtum blues yakni perubahan hormonal 

pasca melahirkan yang terkait zat-zat kimia di otak yang 

mengatur mood, sehingga perasaan ibu menjadi terganggu. 

Selanjutnya, faktor kelelahan setelah melahirkan dan 

menyusui yang berakibat pada perubahan rutinitas, adanya 

penyesuaian ibu untuk merawat bayi juga memperberat 

kondisi ibu yang baru selesai melahirkan. Kondisi tersebut 

dapat semakin berat jika ibu kurang memperoleh dukungan 

suami, keluarga dan lingkungan sekitar kepada ibu dalam 

melawati masa adaptasi psikologis post partum tersebut 

(Purwati dan Noviyana,2020). Beberapa faktor lain yang 

juga diprediksikan dapat menyebabkan postpartum blues 

adalah usia, paritas, dan dukungan suami (Fatmawati, 2015).  

Maliszewska, Światkowska-Freund, Bidzan, dan Preis 

(2016) menyatakan faktor lain yang mempengaruhi 

postpartum blues adalah ketidakpuasan dalam pernikahan, 

kualitas tidur yang buruk, ketakutan menghadapi 

persalinan,serta dukungan sosial. Ibu postpartum memiliki 

perubahan waktu tidur, dimana ibu post partum memiliki 

waktu tidur yang berkurang karena harus beradaptasi dengan 

peran sebagai ibu, bahkan ibu postpartum bisa mengalami 
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insomnia kronis, rasa kantuk di siang hari, sehingga 

mengakibatkan ibu postpartum mengalami penurunan 

kognitif, kelelahan, cepat marah serta mengalami masalah 

dengan tidur yang merupakan gejala-gejala postpartum blues 

(de Laura, Misrawati, & Woferst, 2015).  

 

C. Rangkuman  

Kecemasan pada ibu hamil merupakan perasaan khawatir 

dan takut dengan kemungkinan yang dapat tejadi selama proses 

kehamilan termasuk pada ibu hamil resiko tinggi, tidak dalam 

kondisi normal, pernah mengalami riwayat keguguran akan 

terus menerus mengalami ketakutan dimana mereka pernah 

kehilangan bayinya. Selanjutnya, Postpartum blues merupakan 

keadaan dimana ibu menaglami perubahan psikologis yang 

sering muncul pada ibu pasca melahirkan. Usia dan paritas tidak 

selalu menjadi faktor pencetus gejala postpartum blues. 

Postpartum blues dapat diatasi dengan melibatkan suami, 

keluarga dan lingkungan sekitar melalui dukungan pada ibu 

postpartum. Postpartum blues merupakan gejala-gejala depresi 

ringan yang dialami oleh ibu seperti mudah menangis, perasaan-

perasaan kehilangan dan dipenuhi dengan tanggung jawab, 

kelelahan, perubahan suasana hati yang tidak stabil, dan 

lemahnya konsentrasi.  

 

D. Tugas 
a. Jelaskan definisi kecemasan pada ibu hamil! 

b. Jelaskan faktor-faktor yang dapat menyebabkan kecemasan 

pada ibu hamil! 

c. Jelaskan dampak dari kecemasan yang dialami oleh ibu 

hamil! 

d. Jelaskan definisi dari postpartum blues! 

e. Uraikan faktor-faktor penyebab postpartum bues! 

f. Jelaskan dampak dari postpartum blues!  
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BAB IV 

KONSEP DASAR DAN ASUHAN KEPERAWATAN  

PADA IBU PERIODE ANTENATAL 
Nurfantri, S.Kep. Ns., M.Sc. 

 
A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah selesai mempelajari materi pembelajaran, diharapkan 

Anda dapat mengetahui konsep dasar dan Asuhan Keperawatan 

yang dilakukan pada ibu periode Prenatal  

 

Tujuan pembelajaran Umum  

Setelah selesai mempelajari materi yang diuraikan pada 

Kegiatan Pembelajaran diharapkan Anda dapat menjelaskan  

1. Konsep dasar Kehamilan 

2. Adaptasi Fisiologi dan Psikologi masa kehamilan  

3. Asuhan Keperawatan pada ibu hamil berbasis Standar 

Diagnosa Keperawatan Indonesia (SDKI), Standar Luaran 

Keperawatan Indonesia (SLKI) dan Standar Intervensi 

Keperawatan Indonesia (SIKI) 

 

B. Materi  

Kehamilan adalah Masa/periode yang dimulai dari proses 

penyatuan antara ovum dan sperma ( konsepsi), mengalami 

pertumbuhan dan perkembangan di intra uterin dan berakhir saat 

dimulainya proses persalinan, periode ini berlangsung 40 

minggu atau 280 hari (Padila, 2017) 

1. Konsep Dasar Kehamilan  

a. Definisi  

1) Kehamilan merupakan suatu proses fisiologis yang 

hampir selalu terjadi setelah bertemunya sperma dan 

ovum, tumbuh dan berkembang didalam uterus selama 

259 hari atau 37 minggu atau sampai 42 minggu 

2) Kehamilan adalah fertilisasi atau penyatuan dari 

spermatozoa dan ovum dilanjutkan dengan nidasi atau 

implantasi yang berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 

9 bulan (Padila, 2017) 
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3) Untuk meningkatkan dan mempertahan kesehatan ibu 

hamil dan janin selama hamil maka ibu dianjurkan untuk 

mengunjungi pelayanan kesehatan sedini mungkin untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan yang disebut dengan 

perawatan antenatal. 

b. Proses Kehamilan  

Proses kehamilan meliputi beberapa proses fisiologi meliputi 

ovulasi yaitu proses pelepasan ovum yang dipengaruhi oleh 

sistem hormonal yang kompleks, terjadi migrasi spermatozoa 

dan ovum, terjadi konsepsi dan pengembangan zigot, terjadi 

nidasi (implantasi) pada uterus, pembentukan plasenta, 

tumbuh kembang konsepsi sampai aterm. Tahapan dalam 

proses kehamilan adalah sebagai berikut : 

1) Fertilisasi  

Fertilisasi adalah proses pembuahan dimana terjadi 

peleburan inti sel gamet laki-laki (sperma) dengan inti sel 

gamet perempuan (ovum), menghasilkan sel baru. 

Diawali dengan Tahap penembusan korona radiate, 

Penembusan zona pellusida, Tahap penyatuan oosit dan 

membran sel sperma 

2) Konsepsi 

Merupakan permulaan kehamilan, dimana terjadi 

penyatuan ovum dan sperma (penggabungan gamet) 

selanjutnya berimplantasi diuterus pada jaringan 

endometrium (Ricci, 2009).  

3) Pembelahan, tahapan ini terdiri atas terbentuknya 

blastula, selanjutnya membelah menjadi morula dan 

selanjutnya blastokista  

4) Nidasi atau implantasi 

Yaitu proses melekatnya blastokista, hasil konsepsi pada 

stadium blastokista) kedalam dinding uterus di awal 

kehamilan  

5) Pembentukan plasenta, berlangsung 12 – 18 minggu 

terhitung sejak fertilisasi  

6) Masa Embrionik, masa dimana blastokista berkembang 

menjadi embrio, hingga fetus, terjadi pada minggu ke 

tujuh kehamilan hingga minggu ke sepuluh, selanjutnya 

di sebut janin.  
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c. Tanda Kehamilan  

Merupakan perubahan fisiologis yang terjadi selama masa 

kehamilan. Tanda kehamilan dibagi atas tiga kategori yaitu:  

1) Presumsi, yaitu perubahan dirasakan oleh ibu seperti 

keletihan, perubahan payudara, morning sickness, 

quickening 

2) Tanda Tidak Pasti/Kemungkinan Kehamilan, 

tanda/perubahan yang dapat diobservasi oleh pemeriksa  

a) Abdomen membesar akibat pembesaran uterus  

b) Tanda Hegar, melunaknya bagian bawah uterus dari 

bagian yang lain, terjadi minggu ke enam sampai 

kedua belas kehamilan.  

c) Tanda Chadwick Adanya perubahan warna pada vulva 

dan vagina menjadi kebiruan.  

d) Tanda Piscaseck yaitu pembesaran kesalah satu sisi 

uterus dan lebih menonjol dari bagian yang lain, pada 

ibu hamil biasanya terjadi akibat embrio terletak 

dibagian atas, dengan bimanual akan terasa benjolan 

yang asimetris.  

e) Kontraksi Braxton hicks, kontraksi kecil pada uterus 

bila uterus mendapat rangsangan  

f) Teraba ballottement, bagian janin yang dapat teraba 

akibat penekanan yang diberikan pada uterus saat 

bagian janin kembali keposisi semula.  

g) Reaksi kehamilan positif, terdeteksinya antibody 

molekul HCG yang disekresikan ke dalam sirkulasi 

ibu hamil dan diekskresikan melalui urine.  

3) Tanda pasti/Positif Kehamilan ( Tanda Pasti)  

Teridentifikasi gerakan dan bagian–bagian janin baik 

melalui perabaan maupun visualisasi menggunakan ultra 

sonografi, bunyi jantung janin (Padila, 2017) (Bobak, 

Lowdermilk, 2013) 

d. Adaptasi Masa Kehamilan  

Selama ibu menjalani masa kehamilan, terjadi berbagai 

macam perubahan, Perubahan dapat terjadi pada anatomi 

(ukuran dan jenis) maupun fisiologi organ disertai dengan 

respon jaringan dan organ, proses metabolisme dalam tubuh, 

yang disebabkan karena perubahan hormonal. Kondisi ini 
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mengharuskan ibu untuk beradaptasi, baik adaptasi fisiologis 

maupun psikologis. (Ricci, 2009)(Lowdermilk; Shanon 

ECashion; Perry, 2013) 

2. Adaptasi Fisiologis  

Berikut beberapa adaptasi fisiologis yang terjadi selama 

masa kehamilan: 

a. Sistem Pencernaan, Sistem ini dimulai dari mulut hingga 

ke anus termasuk organ asesorius seperti hati dan empedu  

1) Mulut dan gusi 

Selama hamil terjadi peningkatan hormon estrogen, 

serta pembuluh darah disekitar mengalami proliferasi 

menyebabkan gusi menjadi hiperemis, bengkak, dan 

memiliki kecendurungan berdarah, produksi saliva 

meningkat (hipersalivasi), kondisi ini kemungkinan 

disebabkan penurunan kemampuan menelan ibu saat 

mual (ptyalisme), pada gigi, mudah mengalami 

gingivitas, hal tersebut disebabkan karena mudah 

terjadi pembentukan plak, kalkulus dan deposit debris, 

beberapa penelitian menemukan relevansi antara 

kelahiran prematur dan Berat Badan Lahir Rendah 

(BBLR) dengan penyakit periodental. 

  

2) Esofagus  

Tekanan dan tonus sfingter bagian bawah, sehingga 

meningkatkan resiko mulas atau pirosis  

 

3) Lambung dan usus  

Dibawah pengaruh progesteron yang meningkat 

selama kehamilan menyebabkan Relaksasi otot polos 

dan penurunan peristaltik pada saluran pencernaan, 

termasuk didaerah lambung, hal tersebut 

menyebabkan waktu pengosongan lambung tertunda, 

sehingga laju makanan di sepanjang saluran 

pencernaan mengalami perlambatan yang berakibat 

peningkatan penyerapan air dari biasanya sehingga 

menyebabkan ibu mudah mengalami kembung dan 

beresiko tinggi mengalami konstipasi. Selain itu 

perlambatan pengosongan lambung disertai relaksasi 
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otot pada sfingter dapat menyebabkan terjadinya 

refluks dan regurgitasi, gangguan pencernaan asam 

lambung (HCl). 

Selain faktor diatas, sembelit pada ibu hamil di 

sebabkan pula oleh beberapa hal, diantaranya: 

Konsumsi serat yang kurang, mengkonsumsi 

suplemen zat besi, terhambatnya motilitas akibat 

pertumbuhan uterus. Bila kondisi konstipasi di dukung 

peningkatan tekanan pada pembuluh darah vena maka 

berpotensi dalam pembentukan wasir. 

4) Kandung Empedu 

Selain berdampak pada lambung, relaksasi otot polos 

yang dipengaruhi peningkatan hormon progesteron, 

menyebabkan pemanjangan waktu pengosongan 

kandung empedu, bila kondisi ini disertai dengan 

Hiperkolesterolemia maka akan meningkatkan risiko 

pembentukan batu empedu.  

 

5) Sistem Kardiovaskuler 

Pembesaran uterus selama kehamilan serta plasenta 

yang membutuhkan suplay darah dan oksigen yang 

adekuat, meningkatkan respon kardiovaskuler selama 

kehamilan. Perubahan yang paling signifikan pada 

sistem ini adalah meningkatnya volume darah hingga 

50 % atau sekitar 1.500 ml, yang terdiri atas 1000 ml 

komponen plasma dan + 450 ml sel darah merah. 

Kondisi ini terjadi pada minggu ke sepuluh dan 

mencapai puncaknya pada minggu ke-32 sampai 

minggu ke-40 kehamilan. Penigkatan suplai darah 

pada masa kehamilan bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan cairan, peningkatan perfusi pada uterus 

yang membesar serta sebagai cadangan untuk 

mengkompensasi berbagai kondisi, diantaranya 

kehilangan darah saat maupun setelah persalinan, 

peningkatan metabolisme, peningkatkan perfusi pada 

berbagai organ seperti ginjal.  

a) Kardiak output atau curah jantung dan Detak 

Jantung  
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 Curah jantung adalah Jumlah darah yang 

dipompakan oleh jantung dalam satu menit. Jumlah 

ini merupakan perkalian dari dari volume sekuncup 

dan frekuensi pompa jantung dalam satu menit. 

Curah jantung mengalami peningkatan 30% hingga 

50% dari kondisi tidak hamil, terjadi pada minggu 

ke-32 kehamilan sampai 20%. Keadaan ini 

dipengaruhi oleh peningkatan aliran balik vena 

yang menyebabkan volume ventrikel kanan 

meningkat. Manisfestasi yang ditemukan detak 

jantung meningkat 10 – 15 kali/menit yang terjadi 

pada minggu ke-14 hingga minggu ke-20 

kehamilan. Ditemukan sedikit hipertrofi pada otot 

jantung akibat meningkatnya kerja otot jantung 

untuk mengkompensasi kebutuhan darah yang 

meningkat. (Grindheim et al., 2012) 

b) Plasma dan Komponen Darah 

 Kebutuhan oksigen yang meningkat pada masa 

kehamilan, menyebabkan jumlah sel darah merah 

dan hemoglobin yang dikandungnya, yang 

berperan sebagai transporter, mengalami 

peningkatan 25 – 33% dari keadaan tidak hamil. 

Peningkatan jumlah sel darah merah disebabkan 

akibat peningkatan produksi yang distimulasi oleh 

hormon eritropoietin yang bersirkulasi. Hormon ini 

mendapat stimulasi dari hormon progesteron, 

laktogen plasenta dan prolaktin yang meningkat 

selama kehamilan terutama pada trimester II dan III 

kehamilan. Keadaan ini dipermudah dengan 

kecukupan zat besi dalam tubuh, Hal tersebut 

menjadi alasan mengapa wanita membutuhkan 

supli zat besi yang meningkat selama kehamilan 

(Soma-Pillay et al., 2016). 

Selain sel darah merah, peningkatan volume 

plasma jauh lebih besar, hal tersebut dipengaruhi 

oleh peningkatan hormon yang menyebabkan 

retensi natrium dan air. Karena peningkatan plasma 

melebihi peningkatan produksi sel darah merah, 
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hemoglobin normal dan hematokrit nilai menurun. 

Keadaan hemodilusi ini disebut sebagai anemia 

fisiologis kehamilan. 

Kadar fibrinogen dan komponen faktor 

pembekuan darah juga mengalami peningkatan 

selama kehamilan. Kondisi ini menyebakan 

hiperkoagulasi, bila perubahan ini disertai dengan 

statis vena sekunder akan berakibat pada 

melambatnya aliran balik vena, pengisian 

pengisian kapiler sehingga mengalaami edema. 

Keadaan ini mudah ditemukan pada akhir 

kehamilan, terutama pada keadaan berdiri lama 

dalam posisi tegak, sehingga menimbulkan 

peningkatan tekanan vena disekitar panggul oleh 

rahim. Kondisi ini akan beresiko tinggi mengalami 

trombosis vena. (Soma-Pillay et al., 2016) 

 

6) Sistem Pernapasan 

Keadaan uterus yang semakin membesar, disertai 

peningkatan hormon progesteron berakibat pada 

berkurangnya kapasitas paru akibat penekanan keatas 

pada rongga diagfragma hingga mencapai 4 cm, 

merubah struktur rongga dada, tetapi ekskrusi 

diagfragma mengalami peningkatan, diameter dinding 

dada megalami peningkatan 2-3 inci, Otot- otot dan 

tulang rawan disekitar thoraks mengendur, rongga 

dada melebar, sehingga volume tidal meningkat yang 

di manisfestasikan dengan nafas lebih dalam. 

Seiring perkembangan kehamilan, terjadi penigkatan 

volume udara yang dihirup sebesar 30–40% (500–700 

ml). Akibat kondisi tersebut ibu hamil seringkali ibu 

hamil melakukan pernafasan diagfragma 

dibandingkan pernafasan perut. Frekuensi nafas lebih 

cepat, untuk mengkompenasasi kebutuhan oksigen 

yang meningkat, namun resistensi jalan napas dan 

komplians paru tetap tidak berubah. Semua perbahan 

anatomi yang terjadi bersifat reversible (dapat 

kembali) pada akhir kehamilan. Selain itu dibawah 
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pengaruh hormon estrogen vaskularisasi pada saluran 

pernafasan, mengalami peningkatan, sehingga 

berpotensi menimbulkan penyumbatan pada hidung 

dan sinus, beresiko epstaksis (mimisan) dan perubahan 

suara akibat terganggunya aliran udara disekitar 

hidungdan sinus.  

 

7) Sistem perkemihan (Ginjal dan saluran kemih )  

Perubahan struktural utama dalam sistem ginjal 

selama kehamilan adalah pelebaran pelvis ginjal. Hal 

ini dipengaruhi oleh peningkatan estrogen dan 

progesteron, tekanan yang ditumbulkan oleh uterus 

yang membesar, peningkatan volume darah tekanan 

dari pembesaran rahim, dan peningkatan volume darah 

ibu. Perubahan yang terjadi pada ginjal merupakan 

bentuk kompensasi terhadap peningkatan volume dan 

perubahan metabolisme yang terjadi pada pembuluh 

darah baik di intravaskuler maupun ekstraselluler serta 

mengakomodasi stabilnya kadar elektrolit dalam 

tubuh dan tekanan darah. Semakin banyak darah 

mengalir melalui ginjal, laju filtrasi glomerulus (GFR) 

meningkat, menyebabkan peningkatan aliran dan 

volume urin, zat dikirim ke ginjal, dan filtrasi dan 

ekskresiair dan zat terlarut.  Selain ginjal, saluran 

kemih seperti Ureter (terutama ureter kanan) 

memanjang, melebar, dan menjadi lebih melengkung 

di atas tepi panggul perubahan ini terjadi sejak minggu 

ke –10 kehamilan, akibat pengaruh progesteron 

terhadap relaksasi otot polos. 

Peningkatan curah jantung menyebabkan aliran 

darah ke ginjal ikut mengalami peningkatan  50–80%, 

yang berakibat laju filtrasi glomerolus meningkat 

hingga mencapai 40–60% terutama pada trimester ke 

dua kehamilan, dan terus berlangsung sampai  proses 

kelahiran. Aktivitas tersebut meningkat ketika 

berbaring dan berkurang saat berdiri.  Hal tersebut 

menjadi alasan mengapa ibu hamil selalu ingin miksi 

menjelang tidur. Keadaan ini semakin meningkat pada 
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akhir kehamilan, berbaring miring, akan mengurangi 

tekanan yang ditimbulkan oleh uterus yang membesar, 

tekanan pada vena berkurang, aliran balik vena pada 

tungkai bawah adekuat. Filtrasi glomerolus 

meningkat, produksi urine meningkat, menyebabkan 

rasa ingin berkemih terjadi peningkatan (Lowdermilk, 

2013). 

 

8) Sistem Muskuloskeletal 

Peningkatan hormon, adanya pertumbuhan janin, 

peningkatan berat badan ibu, menjadi faktor penyebab 

terjadinya perubahan sistem muskuloskeletal pada 

masa kehamilan.  Terjadi penurunan kekuatan  akibat 

melunaknya  ligamen yang menyokong sendi 

sakroiliaka dan simphisis pubis,artikulasi antar sendi 

melebar, sehingga mudah mengalami pergerakan dan 

relaksasi pada sendi,  kondisi ini terjadi sejak usia 

kehamilan minggu ke-10 dan ke-12, dan  semakin 

meningkat pada timester ketiga, sehingga 

menyebabkan peningkatan ukuran rongga panggul  

sehingga memudahkan persalinan.  

Adaptasi muskuloskelatal juga 

dimanifestasikan dengan perubahan postur dan cara 

berjalan. Hal tersebut disebabkan meningkatnya 

swayback dan ekstensi tulang vertebra bagian atas 

untuk mengimbang keadaan abdomen yang semakin 

membesar, pusat gravitasi tubuh bergeser kedepan dan 

menyebabkan perubahan lengkung tulang belakang 

meningkat, membentuk kurva lumbosakral (Lordosis)  

di perparah dengan longgarnya ligamen pada sendi  

sakroiliaka sehingga menyebabkan nyeri punggung 

bawah. 
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Gambar 4.1 Sistem Muskuloskeletal  

 

9) Sistem Integumen 

Dibawah pengaruh hormon estrogen dan progesteron, 

akan merangsang melanosit untuk memproduksi 

pigmen kulit sehingga menyebabkan warna kulit yang 

lebih gelap (hiperpigmentasi), terutama pada daerah 

puting susu, areola, umbilikus, perineum, dan aksila. 

Selain itu ditemukan pula stretch mark, linea nigra 

berupa garis berpigmen pada  kulit terutama daerah 

abdomen yang memanjang dari umbilikus ke pubis , 

melasma gravidarum (Topeng Kehamilan) pada 

wajah. Selain perubahan pada warna, pada kulit 

ditemukan pula varises yang dapat terjadi pada kaki, 

vulva dan perineum. Hal ini terjadi akibat perubahan 

pembuluh darah, berupa distensi, ketidak stabilan, dan 

sirkulasi sekunder yang buruk akibat berdiri atau 

duduk yang lama, menyebabkan peningkatan tekanan 

pada vena panggul dan menyebablakn aliran balik 

vena tidak adekuat. 

 

10) Sistem Endokrin  

Mengontrol integritas dan durasi kehamilan dengan 

mempertahankan korpus luteum melalui sekresi hCG, 

produksi estrogen, progesteron, HPL, dan hormon lain 

serta faktor pertumbuhan melalui plasenta, pelepasan 

oksitosin (oleh kelenjar hipofisis posterior), prolaktin, 

(oleh hipofisis anterior), dan relaksin (oleh ovarium, 

uterus, dan plasenta). (Napso et al., 2018) 
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11) Sistem Imunitas 

Peningkatan umum kekebalan bawaan (respon 

inflamasi dan fagositosis) dan penekanan kekebalan 

adaptif (respon protektif terhadap antigen asing 

tertentu) terjadi selama masa kehamilan. Perubahan 

imunologis ini membantu mencegah sistem kekebalan 

ibu dari menolak janin (benda asing), meningkatkan 

risiko terkena infeksi tertentu, dan mempengaruhi 

perjalanan penyakit kronis seperti penyakit autoimun.  

 

3. Adaptasi Psikologis 

Kehamilan mengakibatkan berbagai macam perubahan 

termasuk pada aspek psikologis, beberapa bentuk adaptasi 

psikologis yang dialami ibu: 

a. Ambivalensi 

Ambivalensi adalah sikap emosi terhadap seseorang yang 

menyangkut sikap dan perasaan bertentangan yang 

berlangsung secara silih berganti atau bersamaan dalam 

waktu yang sama, seperti halnya rasa cemas dan takut 

bercampur bersemangat, bangga dan  bahagia yang 

dirasakan ibu hamil. Ambivalensi pada ibu hamil  

disebabkan akibat yaitu perubahan kondisi fisik, 

pengalaman hamil yang buruk, ibu badanya perubahan 

fisik, tanggung jawab baru, kesanggupan menjadi ibu 

maupun sosial ekoninomi. Sikap ambivalen merupakan  

respons yang normal, tetapi akan menjadi masalah bila 

sikap ini menetap hingga pasca persalinan (Dollberg et 

al., 2016).  

b. Fokus pada diri sendiri  

Proses adaptasi pada trimmester awal kehamilan, 

menyebabkan ibu hanya berorientasi pada diri sendiri dan 

kadang kala terkesan mengabaian keberadaan janin, saat 

ini ibu cenderung  berhenti dari rutinitas, tekanan 

psikologi dan masalah kehidupan sosialnya dan  lebih 

memilih menghabiskan waktu untuk tidur (Lowdermilk, 

2013).  
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c. Emosi yang labil  

Gangguan ini merupakan ciri kehamilan, ibu dapat 

merasakan kebahgiaan, tetapi diwaktu yang 

berbeda merasakan kesedihan, menyalahkan diri sendiri, 

saat ini seorang ibu akan mengalami kesulitan 

berkomunikasi, karena mnyebabkan ibu mobilitas 

emosional adalah karakteristik di sebagian besar 

kehamilan (Ge et al., 2021). 

 

d. Perubahan Citra Tubuh 

 Peningkatan berat badan menjadi bagi ibu hamil untuk 

merasa khawatir dan merasa tidak nyaman. 

 

e. Penerimaan 

Adaptasi ini ditemukan pada kehamilan Trimester  kedua,  

dimana ibu cenderung merasa nyaman, scara fisik sudah 

dapat beradaptasi, terbebas dari kecemasan, ambivalensi 

mereda dan lebih membutuhkan perhatian dan kasih 

sayang dari keluaga, dapat menerima dirinya apa adanya.   

Berdiskusi tentang prenatal saat ini sangat bermanfaat 

(Dollberg et al., 2016).  

 

Tabel 4.1 Adaptasi fisiologi sistem tubuh pada ibu hamil dan 

manifestasinya  

Sistem Tubuh Manifestasi  

Mulut dan 

faring 

Gusi menjadi hiperemis, bengkak, rapuh 

dan cenderung mudah berdarah. Air liur 

produksi meningkat 

Esofagus Hearth burn ( rasa panas  daerah perut, 

dada, dan bisa treus menjalar hingga ke 

leher 

 

Pencernaan dan 

organ asesoris  
 Risiko refluks gastroesofageal dan 

muntah. Penurunan keasaman lambung 

dan produksi histamin, yang 
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memperbaiki gejala penyakit tukak 

lambung. 

 Penurunan motilitas, tonus usus  

 risiko konstipasi dan flatulence 

 risiko pembentukan batu empedu 

Kardiovaskuler  resiko hemodilusi,  

 hematokrit dan hemoglobin yang lebih 

rendah 

 Curah jantung meningkat 30% menjadi 

50 %  

 denyut jantung meningkat  

 peningkatan aliran balik vena dan output 

ventrikel kanan yang lebih besar 

 Tekanan darah: Tekanan diastolik 

menurun biasanya 10 hingga 15 mmHg. 

 Hipotensi supinasi ( sindrome vena kava 

) dan bradikardi 

Komponen Darah  Jumlah sel darah merah meningkat 

selama kehamilan ke tingkat 25% hingga 

33% lebih tinggi dari nilai tidak hamil. 

 kadar fibrinogen maupun plasma 

meningkat, (hiperkoagulasi). 

Uterus  Pembesaran rahim menggeser diafragma 

hingga 4 cm di atas posisi biasanya. 

Sebagai otot dan tulang rawan di daerah 

toraks rileks, dada melebar, dengan 

konversi dari perut pernapasan ke 

pernapasan dada. Hal ini menyebabkan 

peningkatan 50% volume udara per 

menit. pasang surut volume, atau volume 

udara yang dihirup, meningkat secara 

bertahap sebesar 30% hingga 40% (dari 

500 menjadi 700 mL) seiring dengan 

perkembangan kehamilan. 

 Nyeri ligamentum teres  
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Ginjal  Pelvis ginjal menjadi melebar. Ureter 

(terutama ureter kanan) memanjang, 

melebar, dan menjadi lebih melengkung 

di atas tepi panggul.  

 Tonus kandung kemih menurun dan 

kapasitas kandung kemih berlipat ganda 

pada saat aterm. 

 GFR meningkat 40% sampai 60% 

selama kehamilan. Aliran darah ke ginjal 

meningkat 50% sampai 80% sebagai 

akibat dari peningkatan curah jantung. 

 

Abdomen   Peningkatan kelengkungan (lordosis) 

tulang belakang 

  Relaksasi dan peningkatan mobilitas 

sendi. 

 

Hiperpigmentasi 

kulit 

Eritema pada telapak 

 Hiperpigmentasi pada areola, kulit 

genital, aksila, aspek dalam paha, dan 

linea nigra. 

 Striae gravidarum, atau stretch mark, 

adalah garis-garis kemerahan tidak 

beraturan yang mungkin muncul di 

perut, payudara, dan bokong pada sekitar 

setengah dari wanita hamil. 

 Melasma (“topeng kehamilan”) terjadi 

pada 45% hingga 70% wanita hamil. 

Ditandai oleh area pigmentasi yang tidak 

teratur dan bernoda pada wajah, paling 

sering di pipi, dagu, dan hidung. 

 Spider navi ( telangiektasis)  

 Pruritus 

 Hiperpigmentasi pada areola, kulit 

genital, aksila, aspek dalam paha, dan 

linea nigra. 
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 Striae gravidarum, atau stretch mark, 

adalah garis-garis kemerahan tidak 

beraturan yang mungkin muncul di 

perut, payudara, dan bokong pada sekitar 

setengah dari wanita hamil. 

 Melasma (“topeng kehamilan”) terjadi 

pada 45% hingga 70% wanita hamil. 

Ditandai oleh area pigmentasi yang tidak 

teratur dan bernoda pada wajah, paling 

sering di pipi, dagu, dan hidung. 

 Spider navi ( telangiektasis)  

 Pruritus 

 Hiperpigmentasi pada areola, kulit 

genital, aksila, aspek dalam paha, dan 

linea nigra. 

 Striae gravidarum, atau stretch mark, 

adalah garis-garis kemerahan tidak 

beraturan yang mungkin muncul di 

perut, payudara, dan bokong pada sekitar 

setengah dari wanita hamil. 

 Melasma (“topeng kehamilan”) terjadi 

pada 45% hingga 70% wanita hamil. 

Ditandai oleh area pigmentasi yang tidak 

teratur dan bernoda pada wajah, paling 

sering di pipi, dagu, dan hidung. 

 Spider navi ( telangiektasis)  

 Pruritus 

 

Sistem endokrin 

(Hormon ) 

Mengontrol integritas dan durasi kehamilan 

dengan mempertahankan korpus luteum 

melalui sekresi hCG; produksi estrogen, 

progesteron, HPL, dan hormon lain serta 

faktor pertumbuhan melalui plasenta; 

pelepasan oksitosin (oleh kelenjar hipofisis 

posterior), prolaktin, (oleh hipofisis 

anterior), dan relaksin (oleh ovarium, 

uterus, dan plasenta). 
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Sistem Imun  Peningkatan umum kekebalan bawaan 

(respon inflamasi dan fagositosis) dan 

penekanan kekebalan adaptif (respon 

protektif terhadap antigen asing tertentu) 

terjadi selama masa kehamilan. Perubahan 

imunologis ini membantu mencegah sistem 

kekebalan ibu dari menolak janin (benda 

asing), meningkatkan risiko terkena infeksi 

tertentu, dan mempengaruhi perjalanan 

penyakit kronis seperti penyakit autoimun 

  

(Ricci, 2009) 

 

4. Asuhan Keperawatan Ibu Masa prenatal/antenatal 

Asuhan Keperawatan pada ibu antenatal diawali dengan 

pengkajian, terdiri atas: 

a. Pengkajian  

Pengkajian terdiri atas:  

1) Data demografi ibu 

2) Keluhan utama dan   Riwayat keluhan utama 

3) Riwayat Kesehatan, terdiri atas  Riwayat Penyakit 

yang pernah dialami/terutama yang bcrpengaruh 

terhadap kehamilan, Riwayat operasi yang pernah 

dialami, Riwayat Keluarga, riwayat sosial.  

4) Riwayat obstetri  terdiri atas Menarche Urnur, Sikius 

Haid, Lamanya haid, Jumlah Darah, Dysmenorrhea 

5) Pola Kesehatan Sehari – hari, terdiri atas : Nutrisi, 

Eliminasi , Buang Air Kecil (BAK), Istirahat dan 

Tidur, Kebersihan Diri, Buang Air Besar (BAB), 

Ketergantungan,  Hubungan Seksual / Keluhan, 

Riwayat Keluarga Berencana 

6) Pemeriksaan Fisik ( Haed to Toe)  

7) Data Psikologis 

8) Data Sosial  
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Tabel 4.2 Data Fokus, Diagnosa Keperawatan, Luaran Yang 

Diharapkan Dan Intervensi Keperawatan  

Pada Ibu Periode Antenatal (Aplikasi “3S” SDKI, SLKI dan SIKI) 

DATA 

DIAGNOSA 

KEPERAWA

TAN (Label 

Diagnosa 

BERDASARK

AN sdki)  

DATA 

DUKUN

G      ( no. 

Urut di 

kolom 

data ) 

TRIMESTER 

LUARAN 

( Label 

luaran, 

berdasar

kan 

SLKI)  

INTERVEN

SI 

( Label 

Intervensi 

berdasarkan 

SIKI)  

I II III   

1. Tidak 

haid 

(amenore 

), kaji 

lebih 

lanjut 

Hari 

Pertama 

Haid 

Terakhir 

(HPHT)  

2. rasa ingin 

muntah 

(Nausea )  

3. Muntah 

(emesis) 

4. Payudara 

terasa 

penuh dan 

sensitive 

5. Sering 

berkemih   

6. resiko 

hemodilus

i,  

7. hematokri

t dan 

hemoglob

in yang 

lebih 

rendah 

8. Curah 

jantung 

meningka

t 30% 

menjadi 

50 %  

9. denyut 

jantung 

meningka

t  

Resiko 

ketidakseimban

gan elektorlit 

dengan faktor 

resiko muntah, 

mual 

1,2,3,8,9 

,16 

√  √ Utama : 

Keseimba

ngan 

elektrolit  

Luaran 

tambahan 

: Fungsi 

gastrointes

tinal , 

Tingkat 

mual 

muntah  

 Manajeme

n cairan  

 Pemantaua

n elektrolit 

 Pemantaua

n tanda 

vital  

Resiko 

ketidakstabilan 

glukosa darah 

dengan faktor 

resiko 

Kehamilan , 

stress 

berlebihan  

 

25,26,27 √  √ Utama : 

Kestabilan 

Kadar 

glukosa 

Darah   

Luaran 

tambahan 

: Status 

antepartu

m,  

 Manajeme

n 

Hipoglike

mia , 

Identifikasi 

resiko  

Resiko  Defisit 

Nutrisi 

 √   Utama : 

Status 

Nutrisi   

Luaran 

tambahan 

: fungsi 

gastrointes

tinal, 

Tingkat 

Depresi   

 Manajeme

n Nutrisi 

 Edukasi 

Nutrisi 

Konstipasi 

berhubungan 

dengan : 

ketidakaturan  

kebiasaan, 

defikasi 

penurunan 

motilitas 

gastrointestinal 

11 √   Utama : 

Eliminasi 

fekal    

Luaran 

tambahan : 

fungsi 

gastrointes

tinal 

 Manajeme

n 

konstipasi 
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10. Peningkat

an Berat 

badan 

11. Konstipas

i 

12. Mengingi

nkan 

sesuatu 

(ngidam)  

13. Hidung 

tersumbat 

dan 

epistaksis  

14. Leukore 

15. Peningkat

an 

kelengkun

gan 

(lordosis) 

tulang 

belakang 

16. Meningka

tnya suhu 

basal 

antara 

37’2 – 

37’8 0c 

17. Hearth 

burn ( 

rasa panas  

daerah 

perut, 

dada, dan 

bisa treus 

menjalar 

hingga ke 

leher 

18. Perubaha

n warna 

kulit pada 

areola, 

kulit 

genital, 

aksila, 

paha, dan 

linea 

nigra, 

Striae 

gravidaru

m, atau 

stretch 

mark, 

Melasma 

/topeng. 

Ditandai 

oleh area 

pigmentas

i yang 

tidak 

Gangguan pola 

tidur  

 √  √ Utama : 

Pola tidur    

Luaran 

tambahan 

: Tingkat 

depresi  

 Dukungan 

tidur  

 Terapi 

pemijatan 

 Terapirelak

sasi otot 

progresif  

Kesiapan 

Peningkatan 

eliminasi urine  

 

5,29 √ 

 

 

 

√ √ Utama : 

Eliminasi 

urine     

Luaran 

tambahan : 

perilaku 

kesehatan  

 Manaje

men 

eliminas

i urine  

 Latihan 

otot 

panggul  

Kesiapan 

Persalinan  

23  √  Utama : 

Status 

antepartu

m     

Luaran 

tambahan : 

Harapan 

 Edukasi 

persalin

an 

 Promosi 

ASI 

Eksklusi

ve 

 Promosi 

perlekat

an 

 Promosi 

laktasi  

Gangguan citra 

tubuh  

15,18,10  √ √ Utama : 

Citra 

tubuh      

Luaran 

tambahan : 

Kesadaran 

diri 

 Promosi 

Citra 

tubuh  

 Manaje

men 

stres 

 Dukung

an 

pengung

kapan 

perasaan  

Keletihan  22   √ Utama : 

Tingkat 

keletihan      

Luaran 

tambahan : 

Mobilitas 

Fisik  

 Manaje

men 

energi 

 

Resiko perfusi 

perifer tidak 

efektif 

6,7, 21 √ √ √ Utama : 

Perfusi 

perifer      

Luaran 

tambahan : 

Status 

Sirkulasi  

 Perawat

an 

sirkulasi 

 Pearawa

tan kaki 

Gangguan rasa 

nyaman  

4,17,22,30

,31 

√ √ √ Utama : 

Status 

Kenyaman

an      

Luaran 

tambahan : 

Keletihan  

 Manaje

men 

nyeri 

 Terapi 

relaksasi 
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teratur 

dan 

bernoda 

pada 

wajah, 

paling 

sering di 

pipi, 

dagu, dan 

hidung. 

19. Pembesar

an 

abdomen 

20. Gingivitas 

21. kadar 

fibrinogen 

maupun 

plasma 

meningka

t, 

(hiperkoa

gulasi 

22. Mudah 

lelah 

23. Rasa 

takut dan 

khawatir 

24. Ambivale

nsi 

25. Perubaha

n Mood  

26. Fokus 

pada diri 

sendiri 

27. Perasaan 

dan 

kondisi 

emosi 

yang labil 

28. Penerima

an 

/persaan 

sejahtera  

29. Tonus 

kandung 

kemih 

menurun 

dan 

kapasitas 

kandung 

kemih 

berlipat 

ganda 

pada saat 

aterm 

30. Nyeri 

ligamentu

m teres  

 Manaje

men 

mual 

 Manaje

men 

muntah 

 Manaje

men 

nyeri 

akut 

 Pemanta

uan 

nyeri 

 Edukasi 

aktivitas 

istrahat  
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31. Sindrom 

carpal 

tunel 

 

 

(Padila, 2017)(PPNI, 2017)(PPNI, 2019) 

 

C. Rangkuman  

1. Kehamilan adalah Masa/ periode yang dimulai dari proses 

penyatuan antara ovum dan sperma (konsepsi), mengalami 

pertumbuhan dan perkembangan di intra uterin  dan berakhir 

saat dimulainya proses persalinan, periode ini berlangsung 40 

minggu atau 280 hari 

2. Tahapan dalam proses kehamilan terdiri atas: Fertilisasi, 

Konsepsi, Pembelahan, Nidasi atau implantasi, Pembentukan 

plasenta dan Masa Embrionik. 

3. Tanda kehamilan merupakan perubahan fisiologis dan 

psikologis yang terjadi selama masa kehamilan, tanda 

kehamilan terdiri atas:  

(a) Tanda yang dirasakan oleh ibu (presumsi) seperti 

keletihan, amenore, nyeri payudara, morning sickness.  

(b) Perubahan yang di observasi oleh pemeriksa (tanda 

kemungkinan) seperti tanda Hegar, Ballotement, Tes 

kehamilan.  

(c) Tanda Pasti, yang termasuk dala tanda ini adalah hasil 

pemeriksaan USG, ditemukan bunyi jantung janin.  

4. Adaptasi yang terjadi selama masa kehamilan, terdiri atas 

adaptasi fisiologi yang terjadi pada sistem tubuh  dan 

adaptasi psikologis. 

5. Diagnosa keperawatan yang dapat ditegakkan pada ibu masa 

prenatal adalah sebagai berikut: 

a. Resiko ketidakseimbangan elektolit dengan faktor resiko 

muntah, mual Resiko ketidakstabilan glukosa darah 

dengan faktor resiko Kehamilan, stress berlebihan. 

b. Resiko  Defisit Nutrisi 

c. Konstipasi berhubungan dengan: ketidakaturan  

kebiasaan, defikasi penurunan motilitas gastrointestinal  

d. Gangguan pola tidur  

e. Kesiapan Peningkatan eliminasi urine  
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f. Kesiapan Persalinan 

g. Gangguan citra tubuh 

h. Keletihan Resiko perfusi perifer tidak efektif 

i. Keletihan 

j. Gangguan rasa nyaman 

 

D. Tugas  

1. Jelaskan secara singkat proses kehamilan 

2. Sebutkan tanda presumsi kehamilan 

3. Jelaskan adaptasi fisiologi yang terjadi pada ibu hamil 

4. Jelaskan adaptasi psikologis yang terjadi pada ibu hamil 

5. Sebutkan diagnosa keperawatan yang dapat ditegakkan pada 

ibu hamil  
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F. Glosarium  

1. Pirosis atau heartburn adalah  sensasi terbakar didada bagian 

bawah atau abdomen bagian atas, kadang disertai sendawa 

dan regurgitasi sedikit cairan yang terasa asam. 

2. Hiperemesis gravidarum adalah istilah untuk muntah 

berlebihan pada kehamilan. Kondisi ini biasanya terjadi pada 

trimester pertama sebagai akibat hormon kehamilan. 

3. Morning sickness  atau emesis gravidarum adalah kondisi 

mual dan muntah yang dialami oleh ibu hamil trimester awal 

(3 bulan pertama kehamilan). 

4. Hiperpigmentasi merupakan problem kulit yang sering 

dijumpai, yang disebabkan oleh produksi pigmen melanin 

yang berlebihan.  

5. Masa pranatal merupakan masa (waktu) dimana manusia 

mengalami perkembangan untuk pertama kalinya atau biasa 

disebut dengan awal perkembangan. 

6. Sindrom carpal tunel adalah nyeri yang melibatkan ibu jari, 

jari telunjuk dan jari tengah, bagian lateral jari kelingking. 
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BAB V  

ASUHAN KEPERAWATAN MASA INTRANATAL  
Dr. Anita, M.Kep., Sp.MAT 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan Umum: Mahasiswa mampu menguasai konsep asuhan 

keperawatan intra natal.  

Tujuan Khusus:  

1. Mahasiswa mampu memahami konsep persalinan  

2. Mahasiswa mampu melakukan pengkajian masa intranatal 

3. Mahasiswa mampu menegakkan diagnose keperawatan 

masa intranatal 

4. Mahasiswa mampu menyusun rencana tindakan 

keperawatan masa intranatal 

5. Mahasiswa mampu melaksanakan tindakan keperawatan 

masa intranatal 

6. Mahasiswa mampu melakukan evaluasi asuhan 

keperawatan masa intranatal 

 

B. Konsep Intranatal dan Asuhan Keperawatan Masa 

Intranatal 

1. Konsep Intranatal 

Intranatal adalah rangkaian proses persalinan yang berakhir 

dengan pengeluaran hasil konsepsi oleh ibu. Proses ini 

dimulai dengan kontraksi persalinan, yang ditandai oleh 

perubahan progresif pada serviks, dan diakhiri dengan 

kelahiran plasenta. Selama persalinan, rahim berkontraksi 

leher rahim menjadi tipis (penipisan) dan membuka 

(melebar), bayi berotasi dan bergerak kebawah kejalan lahir 

untuk keluar sesuai mekanisme persalinan. Seluruh proses 

persalinan berlangsung satu sampai dua jam.  

Persalinan adalah klimaks dari kehamilan, dimana berbagai 

sistem yang tampaknya tidak saling berhubung bekerja 

dalam keharmonisan untuk melahirkan bayi. Hormon 

kortikotropin (CRH) mengatur waktu peralihan dengan 

memicu perubahan pada rahim ibu dan janin yang harus 

mendahului persalinan. Baik otak janin maupun plasenta 

memproduksi CRH. Kecepatan pelepasan hormon kadang 
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disebut jam feto-plasenta. Urutan peristiwa yang diatur oleh 

CRH mencakup peningkatan produksi estrogen pada 

kehamilan lanjut. Sebelumnya, keseimbangan antara 

hormon estrogen dan progesteron membuat leher rahim 

tertutup rapat dan mencegah rahim berkontraksi secara 

teratur. Pada hamil tua, kenaikan produksi estrogen 

mengakibatkan terjadinya beberapa perubahan pada rahim 

diantaranya: 

a. Peningkatan sensitivitas otot rahim terhadap oksitosin 

(hormon estrogen yang menyebabkan  rahim 

berkontraksi).  

b. Peningkatan produksi maternal dari prostaglandin 

(substansi yang mematangkan atau melunakkan leher 

rahim). 

c. Peningkatan aktivitas rahim dan kontraksi. 

d. Periode hamil tua, CRH menyebabkan kelenjar adrenal 

janin menjadi matang dan mulai memproduksi kortisol. 

Kortisol merangsang paru-paru janin untuk menjadi 

matang dan memastikan bahwa paru akan tetap 

mengembang sesudah kelahiran dan bayi mulai 

bernapas. 

e. Selama minggu-minggu terakhir kehamilan, tubuh 

mengalami perubahan yang mempersiapkan diri untuk 

menghadapi kelahiran dan persiapan payudara untuk 

memproduksi lebih banyak kolustrum.  

f. Rahim menjadi lebih sensitif dan berkontraksi lebih 

sering, baik spontan atau sebagai respon terhadap 

aktivitas dan gangguan ringan seperti berjalan, bersin, 

dan benturan pada perut. Kontraksi ringan ini, 

dipengaruhi oleh perubahan keseimbangan hormon, 

berperan pada perubahan leher rahim seperti 

pematangan (pelunakkan), dan pendataran (penipisan). 

Sebelum persalinan dimulai, leher rahim akan melebar 

1 atau 2 cm (atau bahkan lebih jika sudah melahirkan).  

g. Jaringan ikat dan tulang rawan pada panggul akan 

relaks, memungkinkan gerakan sendi yang lebih besar. 

Agar tulang panggul dapat membuka selama persalinan 

dan kelahiran untuk memberi bayi ruangan lebih banyak 
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pada jalan lahir. Pada saat bersamaan, sekresi vagina 

meningkat dan jaringan dinding vagina menjadi lebih 

elastis. Semua perubahan ini penting bagi keluarnya 

bayi. 

Perkembangan janin  pada kehamilan lanjut tidak saja 

menyebabkan bergeraknya beberapa mekanisme yang 

memulai persalinan, tetapi juga mempersiapkan bayi untuk 

hidup diluar rahim. Bayi mengumpulkan cadangan zat besi 

pada minggu akhir kehamilan, menggunakannya dalam 

jumlah yang cukup sebagai suplemen bagi sejumlah kecil 

zat besi yang ada didalam ASI dan untuk memenuhi 

kebutuhannya selama empat sampai enam bulan berikut. 

Produksi lemak bayi meningkat dan mekanisme yang 

diperlukan untuk mempertahankan temperatur tubuhnya 

makin berkembang. Bayi mulai mengalami kenaikan berat 

badan dan paru-paru janin menjadi matang, agar janin akan 

mampu bernafas tanpa kesulitan setelah lahir. 

Sewaktu plasenta makin tua, membran yang memisahkan 

darah janin dari darah ibu menjadi makin permeabel 

terhadap molekul yang besar. Ini memungkinkan antibodi 

dan imunoglobulin melewati aliran darah ibu ke darah bayi, 

memberikan perlindungan bayi terhadap penyakit-penyakit 

dan perlindungan ini akan berlanjut jika ibu memberikan 

ASI. Tanda dan gejala menjelang persalinan meliputi: 

a. Lightening (perasaan distensi abdomen berkurang) 

Lightening, yang mulai dirasa kira-kira dua minggu 

sebelum persalinan, adalah penurunan presentasi bayi 

ke dalam pelvis minor. Kepala bayi akan turun 

(lightening) dan masuk (enganged) ke pintu atas 

panggul. Sesak napas yang dirasakan sebelumnya 

selama trisemester ketiga kehamilan akan berkurang 

karena kondisi ini akan menciptakan ruangan yang lebih 

besar didalam abdomen atas untuk ekspansi paru. 

Namun, tetap saja lightening menimbulkan rasa tidak 

nyaman yang lain akibat tekanan bagian presentasi pada 

struktur diarea pelvis minor. Hal-hal spesifik berikut 

akan dialami ibu: 
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A. Ibu jadi sering berkemih karena kandung kemih 

ditekan sehingga ruang yang tersisa untuk ekspansi 

berkurang. 

B. Perasaan tidak nyaman akibat tekanan panggul 

yang menyeluruh, yang membuat ibu merasa tidak 

enak dan timbul sensansi terus menerus bahwa 

sesuatu perlu dikeluarkan atau ia perlu defekasi. 

C. Kram tungkai, yang disebabkan oleh tekanan 

bagian presentasi pada saraf yang menjalar melalui 

foramen ischiadicum mayor dan menuju ke 

tungkai. 

D. Peningkatan stasis vena yang menghasilkan edema 

dependen akibat tekanan bagian presentasi pada 

pelvis minor menghambat aliran balik vena dari 

ekstremitas bawah. 

E. Lightening menyebabkan tinggi fundus menurun 

ke posisi yang sama dengan posisi fundus pada usia 

kehamilan 8 bulan.  

 

b. Perubahan serviks 

Mendekati persalinan, serviks semakin matang. Kalau 

tadinya selama masa hamil, serviks dalam keadaan 

menutup, panjang, dan lunak, sekarang serviks masih 

lunak, konsistensi seperti pudding, dan mengalami 

sedikit penipisan dan kemungkinan sedikit dilatasi. 

Evaluasi kematangan serviks akan tergantung pada 

individu ibu dan paritas sebagai contoh, pada masa 

hamil, serviks ibu multipara secara normal mengalami 

pembukaan 2 cm, sedangkan pada primagravida dalam 

kondisi normal serviks menutup. 

Perubahan serviks diduga terjadi akibat peningkatan 

intensitas kontraksi Braxton Hiks. Serviks menjadi 

matang selama periode yang berbeda sebelum 

persalinan. Kematangan serviks mengindikasi 

kesiapannya untuk persalinan. Berikut gambar dilatasi 

serviks. 
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Gambar 5.1 Dilatasi serviks sebelum awal  

 persalinan dan inpartu 

 
Sumber: 

https://www.bing.com/search?q=gambar+dilatasi+serviks

&cvid, diakses tanggal 14 Mei 2022. 

 

c. Kontraksi/persalinan palsu 

Persalinan  palsu terdiri dari kontraksi uterus yang sangat 

nyeri, yang memberi pengaruh signifikan terhadap serviks. 

Persalinan palsu sebenarnya timbul akibat kontraksi Braxton 

Hicks yang tidak nyeri, yang telah terjadi sejak sekitar enam 

minggu kehamilan. Persalinan palsu dapat terjadi selama 

berhari-hari atau secara intermiten bahkan tiga atau empat 

minggu sebelum awitan kontraksi sesungguhnya. Persalinan 

palsu sangat nyeri dan ibu dapat mengalami kurang tidur dan 

kekurangan energi dalam menghadapinya. Ibu tidak tahu cara 

memastikan apakah ia benar-benar mengalami persalinan 

yang sebenarnya karena hal tersebut hanya dapat dipastikan 

dengan pemeriksaan dalam. Hiks palsu juga mengindikasi 

bahwa persalinan sudah dekat.  

Beberapa ibu mengalami satu atau beberapa gejala tersebut.  

Cara membedakan persalinan sejati dan persalinan palsu 

 

 

 

 

https://www.bing.com/search?q=gambar+dilatasi+serviks&cvid
https://www.bing.com/search?q=gambar+dilatasi+serviks&cvid
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Persalinan Sejati Persalinan Palsu 

Kontraksi 

 Berlangsung teratur, 

semakin kuat, lama, 

dan semakin sering 

 Intensitas meningkat 

saat ibu berjalan 

 Dirasakan dipunggung 

bawah, menjalar 

kebagian bwah 

abdomen 

 Terus berlangsung 

meskipun berbagai 

cara dilakukan untuk 

membuat ibu nyaman 

 

Kontraksi 

 Berlangsung tidak 

teratur atau menjadi 

hanya untuk 

sementara 

 Seringkali berhenti 

saat ibu berjalan- jalan 

atau mengubah posisi 

 Dirasakan pada bagian 

belakang atau pada 

abdomen diatas pusat 

 Seringkali dapat 

dihentikan jika 

dilakukan tindakan 

untuk membuat ibu 

merasa nyaman 

Serviks 

 Menunjukan 

perubahan yang 

progresive (melunak, 

menipis, dan dilatasi 

ditandai dengan 

pengeluaran darah 

yang banyak [Bloody 

Show]) 

 Semakin bergerak ke 

posisi anterior tidak 

dapat ditentukan tanpa 

pemeriksaan dalam 

Serviks 

 Mungkin lunak tetapi 

tidak ada perubahan 

signifikan dalam 

penipisan atau dilatasi 

atau tidak ada bukti 

bloody show 

 Sering berada pada 

posisi posterior tidak 

dapat diketahui tanpa 

pemeriksaan dalam 

Janin 

 Bagian presentasi 

biasanya telah masuk 

kedalam panggul, 

sering disebut janin 

“jatuh” (lightening). 

Ini membuat ibu lebih 

Janin 

 Bagian presentasi 

biasanya belum masuk 

kedalam panggul 
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mudah bernapas dan 

pada saat yang sama 

kandung kemih 

tertekan akibat 

tekanan kebawah oleh 

bagian presentasi 

 

d. Ketuban Pecah Dini 

Pada kondisi normal, ketuban pecah pada akhir kala satu 

persalinan. Apabila terjadi sebelum awitan persalinan, 

kondisi tersebut disebut Ketuban Pecah Dini (KPD). Hal ini 

dialami oleh sekitar 12% ibu hamil. 

 

e. Bloody Show 

Plak lendir disekresi serviks sebagai hasil proliferasi kelenjar 

lendir serviks pada awal kehamilan. Pengeluaran plak lendir 

inilah yang dimaksud sebagai bloody show. Bloody show 

paling sering terlihat sebagai rabas lendir bercampur darah 

yang lengket dan harus dibedakan dengan cermat dari 

perdarahan murni. Ketika melihat rabas tersebut, ibu 

seringkali berpikir bahwa melihat tanda persalinan. Bloody 

show merupakan tanda persalinan yang akan terjadi, biasanya 

dalam 24 hingga 48 jam. Akan tetapi, bloody show bukan 

merupakan tanda persalinan yang bermakna jika 

pemeriksaan vagina sudah dilakukan 48 jam sebelumnya 

karena rabas lendir yang bercampur darah selama waktu 

tersebut mungkin akibat trauma kecil saat pemeriksaan 

tersebut dilakukan. 

 

f. Lonjakan Energi 

Banyak ibu mengalami lonjakan energi kurang lebih 24 

sampai 48 jam sebelum awitan persalinan. Setelah beberapa 

hari dan minggu merasa letih secara fisik dan lelah karena 

hamil, Ibu akan terjaga pada menjelang persalinan dan 

merasa bertenaga penuh. Umumnya, para ibu ini merasa 

enerjik selama beberapa jam sehingga mereka semangat 

melakukan berbagai aktivitas, seperti membersihkan rumah, 
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mencuci dan menyetrika tirai, menyikat lantai, memasak 

dan membekukan makanan, dan melakukan berbagai tugas 

rumah tangga lain, yang sebelumnya tidak mampu mereka 

lakukan, tetapi saat ini mereka merasa perlu melakukannya 

sebelum kedatangan bayi. Akibatnya, mereka memasuki 

masa persalinan dalam keadaan letih dan sering kali 

persalinan menjadi sulit dan lama. 

Terjadinya lonjakan energi belum dapat dijelaskan selain 

bahwa hal tersebut terjadi alamiah, yang memungkinkan ibu 

memperoleh energi yang diperlukan untuk menjalani 

persalinan. Ibu harus diinformasikan tentang kemungkinan 

lonjakan energi ini dan diarahkan untuk menahan diri 

menggunakannya dan justru menghematnya untuk 

persalinan. 

 

Faktor yang mempengaruhi persalinan 

Faktor yang mempengaruhi persalinan (Kemenkes, 2016), 

meliputi: 

1. Power (Kontraksi uterus dan tenaga meneran ibu) 

Kontraksi perlu dikaji selama kala I persalinan, meliputi 

frekuensi, durasi, intensitas dan relaksasi. Frekuensi dihitung 

banyaknya kontraksi selama 10 menit, berapa kali uterus 

berkontraksi.Durasi adalah lamanya kontraksi dalam detik, 

diukur dari mulai kontraksi sampai hilang kontraksi. 

Intensitas kontraksi diukur pada fundus uteri, kekuatan 

ringan jika dinding rahim mudah menjorok jika ditekan saat 

kontraksi, kekuatan sedang dinding rahim tahan terhadap 

tekanan jari selama kontraksi, kontraksi kuat jika rahim tidak 

dapat indentasi selama kontraksi. 

 

2. Passageway (jalan lahir) 

Jalan lahir meliputi bagian lunak dan keras, bagian lunak 

meliputi serviks, introitus vagina, sedangkan bagian keras 

adalah panggul. Bagian lunak dapat menyesuaikan janin 

yang akan lahir, namun jika ukuran panggul lebih kecil dari 

janin yang akan dilahirkan maka persalinan per vaginam 

tidak dapat dilakukan. 
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3. Passenger (Janin dan plasenta) 

Penumpang atau janin yang akan dilahirkan merupakan 

faktor utama dalam proses melahirkan, besarnya janin, 

termasuk besarnya kepala, sikap janin, sumbu janin, 

presentasi janin, posisi janin dan ukuran janin. Kondisi yang 

memungkinkan untuk persalinan normal adalah presentasi 

kepala dan penunjuk ubun-ubun kecil di depan, serta panggul 

dan ukuran janin sesuai.  

 

4. Psikologis ibu 

Psikologis ibu berpengaruh terhadap proses persalinan. Ibu 

yang cemas akan meningkatkan hormon yang berhubungan 

dengan stress (beta-endorphin, adrenocorticotropic, kortisol, 

epinefrin), hormon tersebut akan mempengaruhi otot polos 

uterus, jika hormon tersebut meningkat maka kontraksi 

uterus dapat menurun.  

 

2. Asuhan Keperawatan Masa Intranatal 

Asuhan keperawatan masa intranatal Kala I 
a. Pengkajian 

Tahap pertama persalinan dimulai dengan kontraksi uterus 

yang teratur dan diakhiri dengan dilatasi serviks lengkap. 

Perawatan dimulai ketika ibu melaporkan salah satu atau lebih 

hal- hal berikut: 

 Awitan kontraksi uterus yang progresif, teratur, yang 

meningkat kekuatan, frekuensi, durasi dan relaksasi 

 Rabas vagina yang mengandung darah (bloody show) 

 Rabas cairan dari vagina (selaput ketuban pecah spontan) 

Pengkajian dimulai saat perawat pertama kali kontak dengan 

ibu, baik melalui telepon atau secara langsung. Perawat 

menggunakan catatan riwayat kehamilan ketika berbicara 

dengan ibu atau ketika menerimanya untuk mengevaluasi 

persalinannya. Pertama, faktor- faktor dikaji untuk 

menentukan apakah ibu itu sudah mengalami persalinan sejati 

dan harus masuk rumah sakit (Bobak, 2012). Apabila seorang 

pasien menelpon dan belum dapat dipastikan apakah ia perlu 

masuk rumah sakit, perawat harus menyarankannya 
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memanggil seorang pemberi jasa kesehatan atau datang 

kerumah sakit. Apabila ibu datang keunit prenatal, pengkajian 

merupakan prioritas utama. Perawat akan mengkaji sistem 

secara terinci melalui wawancara, pengkajian fisik, dan 

pemeriksaan laboratoirum untuk menentukan status persalinan 

ibu itu. Formulir penerimaan dapat memberi perawat arahan 

untuk memperoleh informasi penting dari seseorang ibu yang 

akan melahirkan. Sumber informasi tambahan dapat diperoleh 

dari catatan prenatal, wawancara awal, pemeriksaan fisik 

untuk menentukan parameter fisiologis dasar, hasil 

pemeriksaan laboratorium, faktor-faktor psikososial dan 

budaya yang diutarakan, danevaluasi klinis status persalinan 

yang berlangsung. 

 

A. Catatan prenatal 

Catatan prenatal berguna untuk mengidentifikasikan 

kebutuhan dan resiko individual ibu. Apabila ibu tidak 

manjalani perawatan prenatal,  cari alasan yang mendasari 

hal tersebut. Apabila ibu itu merasa tidak nyaman, perawat 

sebaiknya mengajukan pertanyaan diantara kontraksi, ketika 

ibu itu dapat berkonsentrasi dengan lebih baik. Faktor-faktor 

lain yang perlu diperhatikan ialah kesehatan umum, kondisi 

medis atau alergi saat ini, status pernapasan, jenis dan waktu 

konsumsi makanan padat terakhir, dan riwayat pembedahan.  

Riwayat obstetri dan kehamilan pada masa lalu dan saat 

ini harus dikaji dengan teliti. Riwayat obstetri yang penting 

mencakup hal-hal berikut:  Kehamilan (graviditas), kelahiran 

diatas usia viabilitas (sekita kehamilan 22 minggu), 

persalinan dan kelahiran preterm, abortud spontan dan 

abortus elektif, serta jumlah anak yang hidup (paritas). 

Masalah obstetri lain yang perlu diperhatikan ialah:  

perdarahan pervaginam, hipertensi akibat kehamilan, 

anemia, diabetes kehamilan, infeksi (bakteri atau penyakit 

sekual), dan imunodefesiensi. 

Apabila ini bukan persalinan dan pengalaman 

melahirkan yang pertama, penting bagi ibu itu untuk 

mencatat karakteristik pengalaman sebelumnya. Nama 

persalinan, jenis anestesi yang dipakai, dan jenis persalinan 
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(pervaginam spontan, dengan porsef, vakum, atau sesar) 

merupakan riwayat yang penting. Data lain yang perlu dicatat 

pada periode prenatal ialah pola peningkatan berat ibu, 

pemeriksaan fisiologis, seperti tekanan darah, denyut jantung 

nadi normal, dan pemeriksaan laboratorium.  

 

B. Wawancara 

Keluhan atau alasan ibu datang ke rumah sakit ditentukan 

dalam wawancara. Klien diminta untuk menjelaskan hal-

hal berikut:  

a) Frekuensi dan lama kontraksi 

b) Lokasi dan karakteristik rasa tidak nyaman akibat 

kontraksi (misalnya sakit pinggang) 

c) Menetapnya kontraksi meskipun terjadi perubahan 

posisi saat ibu berjalan atau berbaring 

d) Keberadaan dan karakter rabas atau bloody show dari 

vagina 

e) Status membran amion, misalnya semburan atau 

rembesan cairan. Apabila  diduga cairan amion telah 

keluar, tanyakan tanggal dan jam pertama kali cairan 

keluar, tanyakan juga warna cairan. 

 

C. Faktor-faktor yang perlu dikaji mencakup hal-hal berikut: 

1. Interaksi verbal  

Apakah ibu bertanya? dapatkah ia meminta apa yang 

ia perlukan? apakah ia berbicara bebas dengan perawat 

atau hanya berespon terhadap pertanyaan yang 

diajukan?  

2. Bahasa tubuh 

 

D. Pemeriksaan fisik 

Pengkajian sistem secara umum  

1. Perubahan kardiovaskuler 

Perubahan pada sistem kardiovaskuler ibu selama proses 

persalinan, pada setiap kontraksi 400 ml darah akan 

dikeluarkan dari uterus dan masuk ke sistem vaskuler ibu, 

hal ini akan meningkatkan curah jantung sekitar 10% 

sampai 15% pada tahap pertama persalinan dan sekitar 
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30% sampai 50% pada Kala II persalinan,untuk 

mengantisipasi perubahan tekanan darah, ada beberpa 

faktor yang mengubah tekanan darah ibu. Aliran darah 

yang menurun pada arteri uterus akibat kontraksi 

dialirkan kembali ke pembuluh darah perifer, timbul 

tahana perifer, tekanan darah meningkat dan frekwensi 

denyut nadi menurun. Pada persalinan tahap pertama, 

kontraksi uterus meningkatkan tekanan sistolik 10 mmHg 

sedangkan pada Kala II sekitar 30 mmHg dan tekanan 

diastolik sampai 25 mmHg. 

2. Perubahan pernafasan 

Peningkatan aktivitas fisik dan peningkatan pemakaian 

oksigen terlihat dari peningkatan frekuensi pernafasan, 

pada Kala II persalinan jika ibu tidak diberi obat-obatan 

maka ia akan memakai oksigen hampir dua kali lipat 

3. Perubahan pada ginjal 

Pada trimester kedua kandung kemih menjadi organ 

abdomen, apabila terisi, kandung kemih akan teraba 

diatas simpisis pubis. Selama persalinan ibu dapat 

mengalami kesulitan berkemih secara spontan akibat 

berbagai alasan: Edema jaringan akibat tekanan bagian 

presentasi, perasaan tidak nyaman dan rasa malu 

4. Perubahan integumen 

Adaptasi sistem integumen jelas terlihat khususnya pada 

daerah introitus vagina, meskipun daerah itu dapat 

meregang namun dapat terjadi robekan-robekan kecil pada 

kulit sekitar introitus vagina sekalipun tidak dilakukan 

episiotomi atau tidak terjadi laserasi 

5. Perubahan muskuloskeletal 

Sistem ini mengalami stres selama persalinan,nyeri 

punggung dan nyeri sendi terjadi sebagai akibat semakin 

renggangnya sendi pada masa aterm,proses persalinan itu 

sendiri dan gerakan meluruskan jari-jari kaki dapat 

menimbulkan kram tungkai 

6. Perubahan neurologi 

Sistem neurologi menunjukkan bahwa timbul stres dan rasa 

tidak nyaman selama persalinan, perubahan sensoris terjadi 
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saat memasuki tahap persalinan pertama dan masuk ke 

tahap berikutnya 

7. Perubahan pencernaan 

Persalinan mempengaruhi sistem saluran cerna, bibir dan 

mulut menjadi kering akibat bernafas lewat mulut, 

dehidrasi dan sebagai respons emosi terhadap persalinan. 

Selama persalinan motilitas dan absorpsi saluran cerna 

menurun dan pada waktu pengosongan lambung menjadi 

lambat, seringkali ada rasa mual dan memuntahkan 

makanan yang belum dicerna,mual dan sendawa juga 

terjadi sebagai respons refleks terhadap dilatasi serviks 

lengkap. 

8. Perubahan endokrin 

Sistem endokrin aktif selama persalinan,awal persalinan 

dapat diakibatkan penurunan kadar progesteron dan 

peningkatan kadar Estrogen, prostaglandin dan oksitosin, 

metabolisme meningkat dan kadar glukosa darah dapat 

menurun akibat proses persalinan. 

 

Pemeriksaan Khusus 

a) Palpasi abdomen (pemeriksaan leopold) 

Setelah ibu berada ditempat tidur perawat memintanya 

berbaring telentang sebentar sehingga perawat dapat 

melakukan perasat leopold. Perasat ini memberi petunjuk 

mengenai jumlah janin, bagian presentasi, letak dan sikap 

janin, seberapa jauh penurunan janin kedalam panggul, dan 

lokasi penentuan titik intesitas maksimum (PMI) denyut 

jantung janin.  

b) Auskultasi denyut jantung janin 

PMI DJJ adalah tempat pada abdomen ibu, dimana DJJ 

paling keras terdengar. Tempat ini biasanya dipunggung 

janin. DJJ terdengar dibawah umbilikus ibu baik pada 

kuadran bawah kiri atau kanan abdomen. 

c) Pengkajian kontraksi uterus 

Kontraksi dimulai dengan peningkatan perlahan-lahan, 

secara bertahap mencapai puncak, dan kemudian menurun 

dengan lebih cepat. Kemudian diikuti interval periode 
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istirahat, yang meningkat kembali saat kontraksi berikutnya 

dimulai.  

 

Karakteristik berikut menjelaskan kontraksi uterus  

(1) Frekuensi seberapa sering kontraksi uterus terjadi 

periode waktu antara awal suatu kontraksi dan awal 

kontraksi berikutnya atau dari puncak ke puncak. 

(2) Intensitas kekuatan kontraksi yang paling besar  

(3) Durasi periode waktu antara awal dan akhir suatu 

kontraksi. 

(4) Relaksasi: tonus istirahat ketegangan otot uterus diantara 

kontraksi 

d) Pemeriksaan dalam 

Pemeriksaan dalam memberi keterangan apakah seorang ibu 

sudah memasuki persalinan sejati dan memungkinkan 

pemeriksa menentukan apakah selaput ketuban sudah pecah. 

Persalinan dimulai dengan pecahnya ketuban secara spontan 

pada hampir 25% ibu hamil aterm. Pemeriksaan dalam terdiri 

dari beberapa langkah berikut: 

 Perawat mempersiapkan alat-alat yang diperlukan, termasuk 

sarung tangan steril, jelly cair antiseptic, dan sumber sinar 

(lampu).  

 Perawat mempersiapkan ibu dengan menjelaskan prosedur 

dengan menyelimutinya supaya terhindar dari udara dingin 

dan rasa malu. Ibu berada dalam posisi sedemikian rupa 

sehingga tidak terjadi sindrom hipotensi supine. 

 Perawat mencuci tangan dan mengenakan sarung tangan 

steriil sesuai tehnik aseptif. Perawat menjelaskan kepada ibu 

bahwa ia akan merasakan jari telunjuk dan jari tengah 

perawat masuk kedalam vaginanya. 

 Yang dikaji adalah hal-hal berikut: Dilatasi dan penipisan 

serviks, bagian, posisi, stasiun presentasi, dan apakah 

persentasi janin adalah perteks, apakah terdapat molase 

kepala, keadaan selaput utuh atau pecah, dan tinja dalam 

rektum. 

 Ibu dibantu untuk mendapat posisi yang nyaman dan perawat 

melaporkan serta mencatat data-data diatas. 
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E. Pemeriksaan laboratorium dan diagnostik 

1. Spesimen urine 

Spesimen urine diperoleh untuk status hidrasi (berat jenis, 

warna, jumlah), status gizi (keton), atau komplikasi yang 

mungkin terjadi (hipertensi akibat kehamilan). 

2. Pemeriksaan darah 

Pemeriksaan darah yang lebih lengkap adalah pemeriksaan 

nilai hemoglobin dan hematokrit serta hitung jumlah sel 

lengkap. Apabila terdapat tanda-tanda ketidak cocokan 

imunologis yang nyata pemberi jasa kesehatan dapat 

meminta supaya dilakukan pemeriksaan darah diagnostik 

lain. 

3. Ruptur ketuban 

Penilaian cairan amion mencakup tindakan-tindakan rutin 

berikut: 

Warna: Cairan amnion dalam kondisi normal,pucat dan 

bewarna seperti jerami dan dapat mengandung serpihan 

verniks caseosa. Apabila cairan amnion berwarna 

kecokelat hijauan, janin biasanya mengalami episode 

hipoksia yang menyebabkan relaksasi sfingter ani dan 

keluarnya produk sampingan pencernaan janin dalam 

uterus yang disebut mekonium. Adanya cairan amnion 

bercampur mekonium membuat perawat lebih waspada 

dalam mengamati status janin. Setelah lahir, bayi 

mempunyai resiko lebih tinggi untuk mengalami perubahan 

dalam sttus pernapasannya. 

Karakter: Cairan amnion dalam keadaan normal 

mempunyai konsistensi seperti air dan baunya tidak 

menyengat. Apabila cairan menjadi kental atau berbau 

tidak enak maka perlu dicurigai adanya infeksi. 

Jumlah: Dalam keadaan normal, volume cairan amnion 

berkisar antara 500 sampai 1200ml. Kebanyakan cairan 

amnion ini berasal dari aliran darah ibu ditambah urine 

janin. Hidramnion (>2000ml) sering dikaitkan dengan 

anomali kongenital janin sehingga janin tidak dapat minum 

cairan atau cairan terperangkap dalam tubuh janin. 

Oligohidramnion (<500ml) adalah jumlah volume amnion 

yang kecil dan dapat dikaitkan dengan pembentukan yang 
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tidak sempurna atau tidak terbentuknya ginjal atau adanya 

obstruksi uretra. Apabila janin tidak mampu 

menyekreksikan dan mengekskresi urine maka volume 

cairan amnion akan menurun.  

Infeksi: Ketika selaput ketuban pecah, mikroorganisme dari 

vagina dapat naik masuk kedalam kantong amnion maka 

dapat terjadi amnionitis dan plasentitis. Meskipun selaput 

utuh, mikroorganisme yang dapat naik dan langsung 

menyebabkan ketuban pecah dini. Temperatur ibu dan 

lendir vagina sering diperiksa (setiap 1-2 jam). Untuk 

penampungan dini infeksi setelah ketuban ruptur.  

F. Tanda masalah yang potensial 

Temuan hasil pengkajian berfungsi sebagai dasar evaluasi 

kemajuan yang dialami ibu selama kala pertama persalinannya. 

Meskipun beberapa komplikasi persalinan telah diantisipasi, 

tetapi komplikasi lain baru dapat dilihat pada waktu persalinan. 

Pengetahuan tentang kehamilan, pengkajian awal yang teliti, 

dan pemantauan kemajuan persalinan penting selama persalinan 

normal, demikian pula halnya pada persalinan yang disertai 

komplikasi. Berikut tanda- tanda komplikasi potensial 

persalinan: 

 Tekanan intrauteri >75 mmHg (dengan IUPC) 

 Kontraksi berlangsung terus menerus ≥ 90 detik 

 Kontraksi terus menerus terjadi setiap ≤ 2 menit 

 Bradikardi, takikardi janin, atau penurunan variabilitas 

terus menerus 

 DJJ tidak reguler; curigai aritmia janin 

 Tidak ada denyut jantung janin 

 Keluar cairan dari vagina yang bercampur dengan 

mekonium atau darah 

 Prolaps tali pusat 

 Proses dilatasi/ penipisan serviks dan/ atau penurunan janin 

berhenti 

 Temperatur ibu ≥ 38 derajat Celcius 

 Cairan vagina berbau tidak sedap 

 Perdarahan pervaginam berwarna merah terang atau merah 

gelap terus menerus 
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b. Diagnosa Keparawatan (SDKI, 2016) 

1) Ansietas berhubungan dengan kurang terpapar informasi 

2) Nyeri melahirkan berhubungan dengan dilatasi serviks & 

kontraksi uterus 

3) Hypovolemia berhubungan dengan kekurangan intake cairan 

4) Gangguan eliminasi urin berhubungan dengan penurunan 

kapasitas kandung kemih: Presentasi janin 

 

c. Intervensi (SIKI, 2018; Doengoes, 2001) 

1) Ansietas berhubungan dengan kurang terpapar informasi 

Tujuan: dalam 1x24 jam ansietasberkurang 

Tindakan/ intervensi Rasional  

Reduksi ansietas:  

Beri dukungan profesoinal 

intra natal continue sesuai 

indikasi  

Continuitas perawatan dan 

pengkajian dapat menurunkan 

stress  

 

Berikan informasi tentang 

perubahan psikologis dan 

fisiologis pada persalinan sesuai 

kebutuhan 

Pendidikan dapat 

menurunkan stress dan 

ansietas serta meningkatkan 

kemajuan persalinan  

Kaji tingkat dan penyebab 

ansietas, kesiapan untuk 

melahirkan anak dan peran 

orang terdekat/ pelatih 

Berikan informasi dasar  

Pantau tekanan darah dan nadi 

sesuai indikasi 

Stress mengaktifkan sistem 

adrenokortikal hipofisis 

hipotalamik, yang 

meningkatkan retensi dan 

reabsorbsi natrium dan air 

serta meningkatkan ekskresi 

kalium 

Anjurkan klien untuk 

mengungkapkan perasaan, 

masalah, dan rasa takut 

Stress, rasa takut, dan ansietas 

mempunyai efek yang dalam 

pada proses persalinan 



 

 

99 

Terapi relaksasi Relaksasi nafas dalam, 

mengurangi ketegangan yang 

dialami, dan merelaksasi 

tubuh. 

 

2) Nyeri melahirkan berhubungan dengan dilatasi serviks & 

kontraksi uterus 

Kriteria hasil: 

 Mengidentifikasi/ menggunakan teknik untuk 

mengontrol nyeri/ ketidak nyamanan 

 Melaporkan ketidaknyamanan minimal  

 Tamapk rilex/ tenang diantara kontraksi 

 Bebas dari efek samping bila agen analgesia/ anestetik 

diberikan 

Intervensi  Rasional  

Manajemen nyeri:  

Kaji derajat ketidaknyamanan 

melalui isayarat verbal dan 

nonverbal; perhatikan 

pengaruh budaya pada respon 

nyeri 

Tindakan dan reaksi nyeri 

adalah individual dan 

beradasarkan pengalaman 

masa lalu mengalami 

perubahan fisiologis, dan latar 

belakang budaya 

Bantu dalam penggunakan 

teknik pernapasan/ relaksasi 

yang tepat dan pada massage 

abdomen 

Dapat m,emblok infus nyeri 

dalam corteks serbral melalui 

respon kondisi dan stimulasi 

kutan 

Anjurkan klien untuk 

berkemih setiap 1-2 jam. 

Palpasi diatas simfisis pubis 

untuk menentukan distensi, 

khususnya setelah blok saraf 

Mempertahankan kandung 

kemih bebas distensi, yang 

dapat meingkatkan 

ketidaknyamanan, 

mengakibatkan kemungkinan 

trauma, mempengaruhi 

penurunan janin dan 

memperlama persalinan 

Berikan informasi tentang 

ketersediaan analgesia, 

respon/ efek samping biasanya 

Memungkinkan klien 

membuat pilihan persetujuan 

tentang cara pengontrolan 
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(klien dan janin), dan durasi 

efek analgesik 

nyeri. (catatan: bila tindakan 

konservatif tidak efekstif dan 

meningkatkan tegangan otot 

menghalangi kemajuan 

persalinan, penggunaan 

medikasi yang minimal dapat 

meningkatkan relaksasi, 

memperpendek persalinan, 

membatasi keletihan, dan 

mencegah komplikasi) 

Instruksikan klien dalam 

menggunakan analgesik yang 

dikontrol pasien; pantau cara 

menggunakannya 

Memungkinkan klien untuk 

mengatur kontrol nyerinya 

sendiri, biasanya dengan 

sedikit medikasi. 

Terapi relaksasi Relaksasi dapat menyebabkan 

aliran darah menjadi lancar 

dan nyeri berkurang 

 

3) Hypovolemia berhubungan dengan kekurangan intake cairan 

Kriteria hasil: 

 Mempertahankan masukan cairan sesuai kemampuan 

 Mendemonstrasikan hidrasi adekuat  

Tindakan/ intervensi Rasional 

Terapeutik: Pantau input dan 

output. Perhatikan berat jenis 

urin anjurkan klien untuk 

mengosongkan kandung 

kemih, sedikitnya sekali setiap 

hari 1-2 jam) 

Masukan dan pengeluaran 

harus diperkiranakan sama, 

tergantung pada derajat 

hidrasi. Konsentrasi urin 

meningkat sesuai peningkatan 

pengeluaran urin dan 

wasapada terhadap dehidrasi 

Observasi: Suhu setiap 4jam, 

lebih sering bila tinggi. Pantau 

TTV/ DJJ sesuai indikasi 

Dehidrasi dapat menyebabkan 

peningkatan TTV dan DJJ 

Kaji produksi mukus dan 

turgor kulit 

Tanda tambahan dari hidrasi 

adekuat atau terjadinya 

dehidrasi 
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Kolaborasi: Berikan bolus 

cairan parenteral, sesuai 

indikasi 

Mungkin diperlukan bila 

masukan oral tidak adekuat 

atau terbatas. 

Pantau kadar Ht (hemtokrit) Ht meningkat sesuai 

penurunan komponen plasma 

pada adanya dehidrasi berat 

Edukasi: Memperbanyak 

asupan cairan oral 

Kolaborasi: Pemberian cairan 

intravena 

Memenuhi kebutuhan cairan 

tubuh ibu 

 

4) Gangguan eliminasi urin berhubungan dengan penurunan 

kapasitas kandung kemih: Presentasi janin 

Kriteria hasil: 

 Mengosongkan kandung kemih dengan tepat 

 Bebas dari cedera kandung kemih 

Tindakan/ intervensi Rasional  

Observasi dan palpasi diatas 

simpifis pubis 

Mendeteksi adanya urin dalam 

kandung kemih dan derajat 

kepenuhan. Pengosongan tidak 

komplet dari kandung kemih 

dapat terjadi karena penurunan 

sensasi dan tonus 

Terapeutik: Catat dan 

bandingkan masukan dan 

pengeluaran. Catat jumlah 

warna, konsentrasi, dan berat 

jenis urin 

Pengeluaran harus kira- kira 

sama dengan masukan. 

Peningkatan pengeluaran dapat 

menunjukan retensi cairan 

berlebihan sebelum awitan 

persalinan dan/ atau efek tirah 

baring; misalnya peningkatakan 

laju filtrasi glomerulus dan 

penuruan stimulasi adrenal. 

Edukasi: Anjurkan upaya 

berkemih yang sering, 

sedikitnya setiap 1-2 jam 

Tekanan dari bagian presentasi 

pada kandung kemih sering 

menurunkan sensasi dan 

menganggu pengosongan 

komplet 
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Ukur suhu dan nadi, 

perhatikan peningkatan. Kaji 

kekeringan kulit dan membran 

mukosa 

Memantau derjata hidrasi 

Kolaborasi: Kateterisasi 

sesuai indikasi 

Kendung kemih terlalu distensi 

dapat menyebabkan atoni, atau 

menimbulkan trauma karena 

bagian presentasi janin 

 

Asuhan keperawatan masa intranatal Kala II 

a. Pengkajian kala II 

Kala II persalinan adalah tahap dimana janin dilahirkan 

tahap ini dimulai dari dilatasi serviks lengkap (10cm) dan 

berakhir dengan lahirnya bayi. Tahap ini terdiri dari tiga 

fase. Fase-fase ini ditandai dengan perilaku verbal atau non 

verbal ibu, kondisi aktivitas uterus, keinginan untuk 

mengedan, dan penurunan janin. Fase pertama dimulai 

ketika ibu menyatakan bahwa ia ingin mengedan, biasanya 

pada kontak kontraksi puncak. Ibu mungkin menemukan 

peningkatan nyeri, tetapi diantara waktu kontraksi ia tenang 

dan seringkali memejamkan matanya. Pada fase kedua, ibu 

semakin ingin mengedan dan seringkali mengubah posisi 

untuk mencari posisi mengendan yang lebih nyaman. Pada 

fase ketiga, bagian persentasi sudah berada diperineum dan 

usaha mengedan menjadi paling efektif untuk melahirkan. 

Pengkajian kala II meliputi: 

1) Tanda objektif 

Tanda objektif yang pasti bahwa kala II persalinan telah 

dimulai adalah melalui pemeriksaan dalam, yakni 

pemeriksa tidak dapat lagi meraba serviks. Tanda-tanda 

lain yang menunjukkan kala II telah dimulai adalah 

sebagai berikut: muncul keringat, terkadang ingin 

muntah, pengeluaran bloody show meningkat, 

ekstremitas gemetar, semakin gelisah; ada pernyataan 

saya tidak tahan lagi, usaha mengedan yang involunter. 
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2) Durasi Kala II 

Kala II yang berlangsung lebih dari 2 jam padaprimi 

para (kehamilan pertama) dan satu setengah jam pada 

kehamilan berikutnya multipara), dianggap abnormal 

dan harus dirujuk ke pelayanan RS yang memiliki 

fasilitas kamar operasi. Faktor lain yang harus 

dipertimbangkan ialah pola DJJ, penurunan bagian 

presentasi, kualitas kontraksi, dan Ph darah kulit kepala 

janin. 

 

b. Diagnosa Keperawatan (SDKI, 2016) 

1) Risiko penurunan curah jantung berhubungan dengan 

pemompaan tidak adekuat: fluktuasi pada aliran balik vena 

2) Risiko cedera janin berhubungan dengan faktor risiko 

persalinan lama, kelelahan ibu, induksi, kecemasan ibu, 

malposisi janin, riwayat persalinan, usia, paritas. 

3) Nyeri melahirkan berhubungan dengan pengeluaran janin 

4) Risiko cedera ibu (kerusakan jaringan/integritas kulit jalan 

lahir) berhubungan dengan faktor risiko besarnya janin, 

malposisi, efek persalinan dengan bantuan alat, riwayat 

cedera persalinan sebelumnya.  

5) Resiko infeksi berhubungan dengan faktor risiko malnutrisi, 

ketuban pecah sebelum waktunya, tindakan invasif, anemia. 

 

c. Intervensi Keperawatan (SIKI, 2018,  Doengoes, 2001) 

1) Risiko penurunan curah jantung berhubungan dengan 

pemompaan tidak adekuat: fluktuasi pada aliran balik vena 

Kriteria hasil: 

1. Mempertahankan tanda vital yang tepat terhadap tahap 

persalinan 

2. Menunjukan DJJ dan variabilitas dalam batas normal (DBN) 

Tindakan/ Intervensi Rasional  

Observasi tanda-tanda vital: 

tekanan darah, nadi, 

pernafasan setiap 5-15 menit.  

Peningkatan curah jantung 30-

50% terjadi pada tahap 

pengeluaran, penajaman pada 

puncak kontraksi uterus dan 

kembali secara lambat pada 

status prakontraksi saat 
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kontraksi menurun atau 

berhenti 

Manajemen nyeri: Anjurkan 

klien untuk inhalasi/ ekshalasi 

selama upaya mengejan, 

dengan menggunakan teknik 

glotis terbuka dan menahan 

nafas tidak lebih dari 5 detik 

Valsava manuver yang lama 

dan berulang, terjadi bila klien 

menahan nafas saat 

mendorong terhadap glotis 

yang tertutup, akhirnya 

menganggu aliran balik vena 

dan menrunkan curah jantung, 

tekanan darah dan tekanan 

nadi 

Pantau DJJ setelah setiap 

kontraksi atau upaya mengejan 

Mendeteksi bradikardia janin 

dan hipoksia berkenaan 

dengan penurnan sirkulasi 

maternal dan penurunan 

perfusi plasenta yang 

disebabkan oleh anatesia, 

valsava manuver, atau posisi 

yang tidak tepat. 

Kolaborasi, atur infus IV 

sesuai indikasi pantau 

pemberiaan oksitosin, dan 

turunkan  kecepatan bila perlu 

Jalur IV harus tersedia pada 

kasus perlunya memperbaiki 

hipotensi atau menaikan 

pemberian obat KGD 

 

2) Risiko cedera janin berhubungan dengan faktor risiko 

persalinan lama, kelelahan ibu, induksi, kecemasan ibu, 

malposisi janin, riwayat persalinan, usia, paritas. 
 

Kriteria hasil: 

 Bebas dari variable atau deselerasi lanjut dengan DJJ 

DBN 

 Menggunakan posisi yang meningkatkan aliran balik 

vena/ sirkulasi plasenta 

Tindakan/ intervensi Rasional  

Pemantauan denyut jantung 

janin, gerak janin, 

Selama persalinan tahap 2, janin 

paling rentan pada bradikardia 
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penurunan kepala janin, 

presentasi, dan posisi. Bila 

janin pada posisi posteroir 

oksiput, tempatkan klien 

menyamping 

dan hipoksia, yang dihubungkan 

dengan stimulasi vagal selama 

kompresi kepala. 

Posisikan ibu pada 

rekumben lateral atau 

posisi tegak, atau miring 

dari sisi ke sisi sesuai 

indikasi 

Meningkatkan perfusi plasenta, 

mencegah sindrom hipotensiv 

supine, dan memindahkan 

tekanan dari bagian presntasi dari 

tali pusat,meningkatkan 

oksugenisasi janin dan 

memperbaiki pola DJJ 

Hindari penempatan ibu 

pada posisi dorsal 

rekumben 

Menimbulkan hipoksia dan 

asidosis janin; menurunkan dasar 

variabilitas dan sirkulasi plasenta 

Kolaborasi : Lakukan 

pemeriksaan vagina steril, 

rasakan prolaps tali pusat. 

Bila prolaps ada, angkat 

verteks dari tali pusat 

Peninggian verteks membantu 

membebaskan tali pusat yang 

dapat ditekan diantara bagian 

presntasi dan jalan lahir 

Pindahkan lingkungan 

perawatan akut, bila klien 

pada pusat kelahiran 

alternative 

Pada kasus bradikardia atau 

penurunan variablitas DJJ, 

pemantauan lebih infvsif 

peralatan oerawatan akut, atau 

kelahiran sesaria diperlukan 

 
3) Nyeri yang berhubungan dengan pengeluaran janin 

Kriteria hasil: 

 Mengungkapkan penurunan nyeri 

 Menggunakan teknik yang tepat untuk mempertahankan 

kontrol 

 Istirahat diantara kontraksi 

Tindakan/ Intervensi Rasional  

Observasi: skala nyeri, 

lokasi, karakteristik, 

durasi, frekuensi, 

kualitas, intensitas 

Mengklarifikasi kebutuhan; 

memungkinkan intervensi yang 

tepat. 
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nyeri. Identifikasi 

responnon verbal, 

budaya, keberhasilan 

terapi dan efek terapi 

Pantau dan catat 

aktifitas uterus pada 

setiap kontraksi 

Memberikan informasi legal tentang 

kemajuan kontinu; membantu 

mengindentifikasi pola kontraksi 

abnormal,  memungkinkan 

pengkajian dan intervensi segera 

Edukasi: informasi dan 

dukungan yang 

berhubungan dengan 

kemajuan persalinan 

dan adaptasi terhadap 

nyeri 

Keluarga/pasangan tetap mensupport 

ibu terkait proses persalinan, dan 

upaya nonfarmakologikterhadap 

upaya adaptasi nyeri persalinan. 

Kolaborasi: Kaji 

kepenuhan kandung 

kemih. Kateterisasi 

diantara kontraksi bila 

distensi terlihat dan 

klien tidak mampu 

menghindari 

Meingkatkan kenyamnan, 

memudahkan turunnya janin, dan 

menurunkan resiok trauma kandung 

kemih yang disebabkan oleh 

presentasi janin 

Terapi: Kolaborasi 

analgetik, jika perlu 

Posisi yang tepat menjamin 

penempatan tepat dari obat- obatan 

dan membantu mencegah komplikasi  

 

4) Risiko cedera ibu (kerusakan jaringan/integritas kulit jalan 

lahir) berhubungan dengan faktor risiko besarnya janin, 

malposisi, efek persalinan dengan bantuan alat, riwayat 

cedera persalinan sebelumnya.  

Kriteria hasil: 

 Otot parineal rileks semua selama upaya mengejan 

 Bebas dari laserasi yang dapat dicegah 

Tindakan/ intervensi Rasional  

Pencegahan cedera: Bantu 

klien/ pasangan dengan posisi 

Membantu meningkatakan 

peregangan bertahap dari 

parieneal dan jaringan vagiana.  
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tepat pernapasan, dan upaya 

untuk rileks 

Tempatkan klien pada posisi 

sim lateral kiri untuk 

melahirkan bila nyaman 

Menurunkan tegangan perineal, 

meningkatan peregangan 

bertahap, dan menurunkan 

perlunya episiotomi 

Angkat kaki secara stimultan, 

bila peninjak kaki digunakan, 

dan tepat telapak kaki dan 

kaki dengan tepat pada posisi 

rendah 

Menurunkan regangan otot; 

mencegah tekanan betis dan 

ruangan politeal yang dapat 

menimbulkan terjadinya 

trombophlebitis pasca partum 

Kolaborasi: Bantu dengan 

episiotomi garis tengah atau 

mediolateral, bila erlu 

Meskipun kontroversial, 

episiotomi dapat mencegah 

robekan perineoum pada kasus 

bayi besar, persalinan cepat, dan 

ketidakcukupan relaksasi 

parineal 

 

5) Resiko infeksi berhubungan dengan faktor risiko malnutrisi, 

ketuban pecah sebelum waktunya, tindakan invasif, anemia. 

Kriteria hasil: 

 Bebas dari infeksi 

Tindakan/ intervensi Rasional  

Catat tanggal dan waktu pecah 

ketuban 

Identifikasi: Keadaan umum, 

TTV, tanda-tanda infeksi 

Dalam 24 jam setelah pecah 

ketuban, klien dan janin lebih 

rentan pada infeksi asenden 

dan kemungkinan sepsis 

Gunakan tindakan pencegahan 

universal: Lakukan 

pemeriksaan vagina bila perlu 

dengan menggunakan teknik 

aseptik 

Pemeriksaan vagina yang 

berulang meningkatkan resiko 

infeksi endometrial 

Pantau jumlah leukosit sesuai 

indikasi 

Peningkatan jumlah leukosit > 

10.000 dapat menandakan 

infeksi  
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Kolaborasi: 

Berikan antibiotik, sesuai 

indikasi 

Digunakan hanya kadang-

kadang, antibiotik, profolaktif 

masih kontropersial 

Edukasi: Prosedur perawatan 

pencegahan infeksi, Berikan 

kondisi aseptik untuk kelahiran 

Membantu mencegah infeksi 

pasca-partum dan endometritis 

 

Asuhan keperawatan masa intranatal Kala III 
a. Pengkajian Kala III persalinan 

Kala III persalinan berlangsung sejak bayi lahir sampai plasenta 

lahir. Tujuan penanganan Kala III adalah pelepasan dan ekspulsi 

segera plasenta, yang dicapai dengan cara paling mudah dan 

paling aman. Pelepasan plasenta diindikasikan dengan tanda-

tanda berikut: 

 Fundus yang berkontraksi kuat 

 Perubahan bentuk uterus dari bentuk cakram menjadi 

ovale bulat, sewaktu plasenta bergerak kearah segmen 

bagian bawah 

 Darah berwarna gelap keluar dengan tiba-tiba dari introitus 

 Tali pusat bertambah panjang dengan majunya plasenta 

mendekati introitus 

 Vagina (plasenta) penuh pada pemeriksaan vagina atau 

rektum atau membran janin terlihat di introitus 

 

b. Diagnosa keperawatan (SDKI, 2016) 

1) Risiko hypovolemia berhubungan dengan faktor risiko 

kehilangan cairan, trauma/perdarahan. 

2) Resiko  cedera pada ibu berhubungan dengan faktor risiko 

efek metode/intervensi bedah selama persalinan, kurang 

adekuatanya observasi dan antisipasi, kelelahan, ketuban 

pecah sebelum waktunya, anemia. 

3) Nyeri pasca melahirkan berhubungan dengan involusi 

uterus, cedera perineum. 
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c. Intervensi Keperawatan (SIKI, 2018 , Doengoes, 2001) 

1) Risiko hypovolemia berhubungan dengan faktor risiko 

kehilangan cairan, trauma/perdarahan. 
 

 

Kriteria hasil: 

 Menunjukan TD dan nadi dalam batas normal (DBN), nadi 

dapat diraba 

 Mendemonstrasikan kontraksi adekuat dari uterus dengan 

kehilangan darah DBN 

Tindakan/ Intervensi Rasional 

Instruksikan klien untuk 

mendorong pada kontraksi; 

bantu mengarahkan 

perhatiannya untuk mengejan 

Perhatian klien secara 

alamipada bayi baru lahir; 

selain itu keletihan dapat 

mempengaruhi upaya- upaya 

individu, dan ia memerlukan 

bantuan dalam mengarahkan 

kearah membantu pelepasan 

plasenta 

Kaji tanda vital sebelum dan 

setelah pemberian oksitosin 

Efek samping oksitoksin yang 

sering dapat terjadi hipertensi 

Tempatkan bayi dipayudara 

klien bila ia merencanakan 

untuk memberi ASI  

Penghisapan merangsang 

pelepasan oksitosin dari 

hipofisis posterior, 

meningkatan kontrkasi 

miometrik dan menurunkan 

kehilangan darah 

Kolaborasi: Hindari menarik 

talipusat secara berlebihan  

Kekuatan dapat menimbulkan 

putusnya tali pusat dan retesni 

fragmen plasenta, 

meningkatkan kehilangan 

darah 

Manajeman pencegahan 

hypovolemia: 

Observasi: Tanda dan gejala 

hypovolemia (nadi, tekanan 

Manajemen pencegahan 

anemia untuk mencegah 

terjadinya syok hipovolemk 

pada ibu, dengan menjaga 
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darah, turgor kulit, jumlah 

urine, haus, lemah 

Terapeutik: Berikan minum 

oral 

Kolaborasi: pemberian cairan 

intravena 

kesimbangan intake dan output 

ibu pada kala III persalinan 

 

2) Resiko  cedera pada ibu berhubungan dengan faktor risiko 

efek metode/intervensi bedah selama persalinan, kurang 

adekuatanya observasi dan antisipasi, kelelahan, ketuban 

pecah sebelum waktunya, anemia. 

 

Kriteria hasil: 

 Mengobservasi tindakan keamanan  

 Bebas dari cedera maternal 

Tindakan/ Intervensi Rasional 

Palpasi fundus dan masase 

dengan perlahan 

Memudahkan pelepasan 

plasenta 

Kaji irama pernapasan dan 

pengembangan 

Pada plasenta, bahaya ada 

berupa emboli cairan amnion 

dapat masuk ke sirkulasi 

maternal, memnyebabkan 

emboli paru, atau perubahan 

cairan dapat mengakibtakan 

mobiliasasi emboli 

Rendahkan kaki klien secara 

smilutan dari pijakan kaki 

Membantu menghindari 

regangan otot 

Kolaborasi: Gunakan bantuan 

ventilator bila diperlukan 

Kegagalan pernapasan dapat 

terjadi mengikuti emboli 

amnion atau pulmuner 

 

3) Nyeri pasca melahirkan berhubungan dengan involusi 

uterus, cedera perineum. 

Kriteria hasil:  

 Mengungkapkan penatalaksanaan/ reduksi nyeri 

 Dapat beradaptasi dengan nyeri  

Tindakan/ Intervensi Rasional  
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Manajemen nyeri:  

Bantu dengan penggunaan 

teknik pernapasan selama 

perbaikan pembedahan bila 

tepat 

Pernapasan membantu 

mengalihkan perhatian 

langsung dari 

ketidaknyamanan, 

meningkatkan relaksasi 

Berikan kompres es pada 

perineum setelah melahirkan 

Mengkonstriksikan pembuluh 

darah, menurunkan edema, dan 

memberikan kenyamanan dan 

anatesia lokal 

Ganti pakaian dan linen basah  Meningkatkan kenyamanan, 

hangat dan kebersihan 

Kolaborasi: Bantu dalam 

perbaikan episiotomi dan 

perawatan perineum. 

Penyambungantepi perineum 

memudahkan penyembuhan 

dan pencegahan infeksi. 

 

Asuhan keperawatan masa intranatal Kala IV 

a. Pengkajian Kala IV 

Kala keempat persalinan, tahap pemulihan, merupakan periode 

kritis untuk ibu dan bayi yang baru lahir. Mereka bukan saja 

pulih dari proses fisik persalinan, tetapi juga  memulai suatu 

hubungan baru. 

Selama dua jam pertama setelah melahirkan, organ- organ ibu 

penyesuaian awal terhadap keadaan tidak hamil dan sistem 

tubuh mulai menjadi stabil. Selama beberapa jam bayi yang beru 

lahir menjalani transisi dari keadaan intranutrien ke 

ekstranutrien. Pengkajian pada tahap keempat persalinan adalah:  

 Keadaan-keadaan yang dapat menjadi predisposisi 

perdarahan ibu (seperti persalinan yang cepat, bayi yang 

besar, grande multipara, atau persalinan dengan induksi), 

yang merupakan bahaya yang mungkin terjadi pada 

persalinan tahap keempat. Selama satu jam pertama dalam 

ruangan pemulihan, perlu dilakukan pemeriksaan fisik 

dengan sering. Semua faktor, kecuali suhu tubuh, diperiksa 

setiap 15 menit selama satu jam. Setelah pemeriksaan setiap 

15 menit yang keempat, jika parameter telah stabil dalam 
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batas-batas normal, pemeriksaan diulang dua kali dengan 

selang waktu 30 menit. 

 Tanda masalah potensial 

Karena perdarahan merupakan komplikasi potensial yang 

signifikan,  perlu menjadi perhatian dalam melakukan 

perawatan ibu. Harus siaga terhadap kemungkinan 

komplikasi yang mencakup keadaan hipertensi, infeksi, 

gangguan endokrin, gangguan psikososial, dan kehilangan 

serta kedukaan. 

 

b. Diagnosa keperawatan (SDKI, 2016) 

a. Resiko cedera ibu (perdarahan) berhubungan dengan atoni 

uteri setelah melahirkan  

b. Risiko retensi urin berhubungan dengan trauma persalinan 

atau tekanan kepala janin pada sensasi saluran kemih 

c. Nyeri pasca melahirkan berhubungan dengan involusi uterus, 

cedera perineum 

d. Pencapaian peran menjadi orang tua berhubungan dengan 

status kesehatan ibu dan bayi meningkat / proses IMD, 

menyusui efektif.  

 

c. Intervensi Keperawatan (SIKI, 2018 dan Doengoes 2001) 

1) Resiko cedera ibu (perdarahan) berhubungan dengan atoni 

uteri setelah melahirkan  

 

Kriteria hasil: 

 Mempertahankan masukan cairan sesuai kemampuan 

 Mendemonstrasikan hidrasi adekuat  

Tindakan/ intervensi Rasional 

Pantau input dan output. 

Perhatikan berat jenis urin 

anjurkan klien untuk 

mengosongkan kandung 

kemih, sedikitnya sekali 

setiap hari 1-2 jam) 

Masukan dan pengeluaran 

harus diperkiranakan sama, 

tergantung pada derajat 

hidrasi. Konsentrasi urin 

meningkat sesuai 

peningkatan pengeluaran 

urin dan wasapada 

terhadap dehidrasi 
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Pantau suhu setiap 4jam, 

lebih sering bila tinggi. 

Pantau TTV/ DJJ sesuai 

indikasi 

Dehidrasi dapat 

menyebabkan peningkatan 

TTV dan DJJ 

Kaji perdarahan dan turgor 

kulit 

Tanda tambahan dari 

hidrasi adekuat atau 

terjadinya dehidrasi 

Kolaborasi: Berikan bolus 

cairan parenteral, sesuai 

indikasi 

Mungkin diperlukan bila 

masukan oral tidak adekuat 

atau terbatas. 

Pantau kadar Ht 

(hemtokrit) 

Ht meningkat sesuai 

penurunan komponen 

plasma pada adanya 

dehidrasi berat 

 

2) Risiko retensi urin berhubungan dengan trauma persalinan 

atau tekanan kepala janin pada sensasi saluran kemih 

Kriteria hasil: 

 Mengosongkan kandung kemih dengan tepat 

 Bebas dari cedera kandung kemih 

Tindakan/ intervensi Rasional  

Palpasi diatas simpifis 

pubis 

Mendeteksi adanya urin 

dalam kandung kemih dan 

derajat kepenuhan. 

Pengosongan tidak komplet 

dari kandung kemih dapat 

terjadi karena penurunan 

sensasi dan tonus 

Catat dan bandingkan 

masukan dan pengeluaran. 

Catat jumlah warna, 

konsentrasi, dan berat 

jenis urin 

Pengeluaran harus kira- kira 

sama dengan masukan. 

Peningkatan pengeluaran 

dapat menunjukan retensi 

cairan berlebihan sebelum 

awitan persalinan dan/ atau 

efek tirah baring, misalnya 

peningkatakan laju filtrasi 
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glomerulus dan penuruan 

stimulasi adrenal. 

Anjurkan upaya berkemih 

yang sering, sedikitnya 

setiap 1-2 jam 

Tekanan dari bagian 

presentasi pada kandung 

kemih sering menurunkan 

sensasi dan menganggu 

pengosongan komplet 

Ukur suhu dan nadi, 

perhatikan peningkatan. 

Kaji kekeringan kulit dan 

membran mukosa 

Memantau derjata hidrasi 

Kolaborasi: Kateterisasi 

sesuai indikasi 

Kendung kemih terlalu 

distensi dapat menyebabkan 

atoni, atau menimbulkan 

trauma karena bagian 

presentasi janin 

 

3) Nyeri pasca melahirkan berhubungan dengan involusi uterus, 

cedera perineum 

Kriteria hasil:  

 Mengungkapkan penatalaksanaan/ reduksi nyeri 

Tindakan/ Intervensi Rasional  

Observasi: skala nyeri, 

lokasi, karakteristik, 

durasi, frekuensi, 

kualitas, intensitas nyeri. 

Identifikasi responnon 

verbal, budaya , 

keberhasilan terapi dan 

efek terapi 

Mengklarifikasi kebutuhan; 

memungkinkan intervensi 

yang tepat 

Pantau kontraksi dan 

penurunan tinggi fundus 

uteri 

Memberikan informasi legal 

tentang kemajuan kontinu; 

membantu mengindentifikasi 

pola kontraksi abnormal,  

memungkinkan pengkajian 

dan intervensi segera 
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Bantu dengan 

penggunaan teknik 

pernapasan selama 

perbaikan pembedahan 

bila tepat 

Pernapasan membantu 

mengalihkan perhatian 

langsung dari ketidaknyaman, 

meningkatkan relaksasi 

Berikan teknik non 

farmakologis (TENS, 

hipnosis, akupressur, 

terapi musik, pijat, 

aroma terapi, imajinasi 

terbimbing, kompres es 

pada perineum setelah 

melahirkan 

Teknik non farmakologis 

dilakukan untuk realaksasi 

dan upaya adaptasi terhadap 

proses involusi yang terjadi. 

Kompres es membantu 

mengkonstriksikan pembuluh 

darah, menurunkan edema, 

dan memberikan kenyamanan 

dan anatesia lokal 

Ganti pakain dan linen 

basah, fasilitasi ibu 

untuk istirahat tidur.  

Meningkatkan kenyamanan, 

hangat dan kebersihan 

Edukasi adaptasi nyeri 

dengan melakukan 

teknik relaksasi 

Pemahaman upaya mengatasi 

nyeri membuat ibu lebih 

mandiri dalam beradaptasi 

dengan kondisi perubahan 

fisik setelah melahirkan 

 

4) Pencapaian peran menjadi orang tua berhubungan dengan 

status kesehatan ibu dan bayi meningkat/ proses IMD, 

menyusui efektif.  

 

Kriteria hasil:  

 Mengungkapkan pemahaman tentang perawatan diri, bayi, 

dan proses menyusui 

 Mendemonstrasikan teknik efektif dari menyusui 

 Menunjukkan kepuasan regimen menyusui satu sama lain, 

dengan bayi dipuaskan setelah menyusui 

Tindakan/ intervensi Rasional  

Kaji pengetahuan dan 

pengalaman klien 

Membantu dalam 

mengidentifikasikan 

kebutuhan saat ini dan 
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tentang menyusui 

sebelumnya  

mengembangkan rencana 

keperawatan 

Tentukan sistem 

pendukung yang tersedia 

pada klien dan sikap 

pasangan/keluarga 

Mempunyai dukungan yang 

cukup meningkatkan 

kesempatan untuk 

pengalaman menyusui 

dengan berhasil 

Berikan informasi, 

verbal dan tertulis, 

mengenai fisiologi dan 

keuntungan menyusui, 

perawatan puting dan 

payudara, kebutuhan diet 

khusus, dan faktor-faktor 

yang memudahkan atau 

mengganggu 

keberhasilan menyusui 

Menjamin suplai susu 

adekuat, mencegah puting 

pecah dan luka, memberikan 

kenyamanan, dan membuat 

peran ibu menyusui.  

Demonstrasikan dan 

tinjau ulang teknik-

teknik menyusui. 

Perhatikan posisi bayi 

selama menyusu dan 

lama menyusu 

Posisi yang tepat biasanya 

mencegah luka puting, tanpa 

memperhatikan lamanya 

menyusu 

Kaji puting klien, 

anjurkan klien melihat 

puting setiap habis 

menyusui 

Identifikasi dan intervensi 

dini dapat mencegah/ 

membatasi terjadinya luka 

atau pecah puting, yang dapat 

merusak proses menyusui 

Kolaborasi: 

Rujuk klien pada 

kelompok pendukung 

misalnya, posyandu 

Memberikan bantuan terus 

menerus untuk meningkatkan 

kesuksesan hasil 

Identifikasi sumber-

sumber yang tersedia di 

masyarakat sesuai 

indikasi misalnya, 

Pelayanan ini mendukung 

pemberian ASI melalui 

pendidikan klien dan 

nutrisional 
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program kesehatan ibu 

dan anak  

 

C. Rangkuman 

Intranatal adalah rangkaian proses persalinan yang berakhir 

dengan pengeluaran hasil konsepsi oleh ibu. Proses ini dimulai 

dengan kontraksi persalinan sejati, yang ditandai oleh 

perubahan progresif pada serviks, dan diakhiri dengan 

pelahiran plasenta.  

 

Faktor yang mempengaruhi persalinan meliputi: Power 

(kekuatan kontraksi uterus dan tenaga ibu meneran), 

Passageway (jalan lahir), Passanger (Janin dan plasenta), 

Psikologis ibu.  

 

Proses persalinan meliputi empat tahapan yang dikenal dengan 

persalinan Kala I, Kala II, Kala III dan Kala IV. Kala I adalah 

tahapan dimulainya kontraksi rahim  yang teratur dan 

meningkat sampai terjadinya pembukaan lengkap, kala II 

dimulai pembukaan lengkap sampai lahirnya bayi, kala III 

dimulai sejak lahirnya bayi sampai lahirnya plasenta beserta 

selaputnya, kala IV dimulai setelah plasenta lahir sampai dua 

jam masa observasi ibu. Asuhan keperawatan diberikan sesuai 

hasil pengkajian yang dilakukan pada tiap tahapan dari kala I-

IV, dirumuskan diagnose keperawatan dan intervensi sesuai 

diagnose keperawatan masa intra natal yang dialami tiap ibu.  

 

D. Tugas 

Kasus 1. 

Seorang ibu berusia 25 tahun, G1P0A0, hamil 38 minggu, 

datang pukul 12.00 dengan keluhan mules-mulas pada perut, 

mulas terasa semakin kuat, frekuensi 4 kali/ 10 menit, durasi 45 

detik, kuat, ibu mengatakan sudah keluar lendir bercampur darah 

dari kemaluan,  setelah dilakukan pemeriksaan fisik TB: 155 cm, 

BB 65 kg,TD: 120/80 mmHg, Nadi 80 x/m, suhu 36° C,  

pernafasan 20 x/m, dilakukan pemeriksaan Leopold I diperoleh 

TFU: 30 cm, teraba bagian lunak, bulat, tidak melenting, 

Leopold 2 teraba bagian kecil kecil di sebelah kanan, Leopold 3 
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teraba bagian bulat, keras dan melenting, Leopold IV kepala 

sudah masuk PAP 3/5, DJJ 130 x/menit, taksiran berat janin 

±2945 gram. Perawat melakukan periksa dalam diperoleh 

pembukaan 9 cm.  

Bacalah kasus di atas, lakukan: 

1. Pengkajian fokus pada ibu bersalin 

2. Lakukan analisis data sehingga diperoleh diagnosa 

keperawatan yang benar 

3. Buat rencana tindakan sesuai diagnose keperawatan yang 

ditegakkan. 

4. Tugas dikerjakan individu, dilakukan selama 30 menit, 

dipresentasikan dalam kelompok kecil yang terdiri dari lima 

mahasiswa.  

 

Soal latihan:  

Jawablah pertanyaan ini dengan benar. 

1. Seorang perempuan usia 30 tahun dengan G2P1A0 datang ke 

ruang bersalin. Hasil pemeriksaan didapatkan kontraksi uterus 2 

kali dalam 10 menit, lama 10-20 detik, TTV dalam batas normal, 

DJJ 120 x/menit reguler, terdengar jelas di bawah umbilikus. 

Hasil periksa dalam portio lunak, pembukaan 4 cm, efficacy 

50%, ketuban utuh, teraba kepala, Ubun-ubun kecil, molage 

negatif. Apakah rencana tindakan keperawatan yang paling tepat 

untuk ibu sesuai fase kemajuan persalinan di atas? 

a. Anjurkan ibu berjalan-jalan   

b. Pecahkan ketuban 

c. Ajarkan teknik meneran   

d. Pimpin persalinan 

e. Pimpin ibu meneran 

  

2. Seorang perempuan umur 28 tahun datang ke rumah sakit 

bersalin. ini merupakan pengalaman pertama, mengatakan nyeri 

sekali dan tampak  bingung. Hasil pemeriksaan pembukaan 6 

cm, kepala hodge II, ketuban utuh, his 3 kali dalam 10 menit, 

TD 120/80 mmHg, temperatur 36,9oC, nadi 88 x/menit, respirasi 

20 kali / me nit, DJJ 45 kali permenit. Apakah rencana tindakan 

keperawatan yang akan dilakukan? 

a. Hindari posisi telentang   
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b. Periksa frekuensi denyut jantung janin 

c. Kurangi stimulus lingkungan  

d. Berikan minum dingin untuk mencegah dehidrasi 

e. Gosok punggung dan ubah posisi klien 

 

3. Seorang ibu B, 25 tahun dilakukan periksa dalam pembukaan 

servik 10 cm (portio tidak teraba), ketuban sudah pecah, teraba 

kepala bayi. Ibu Ani mengeluh ingin buang air besar. Apakah 

yang dianjurkan penolong persalinan kepada ibu yang akan 

melahirkan? 

a. Membantu ibu mengurangi rasa nyeri 

b. Memberikan nutrisi teh manis yang hangat 

c. Menganjurkan ibu beristirahat di antara kontraksi uterus 

d. Meningkatkan koping ibu terhadap rasa tidak nyaman kala 

ini 

e. Menganjurkan ibu untuk meneran sesuai dorongan 

alamiahnya  

 
4. Seorang ibu A usia 25 tahun datang ke klinik bersalin tanggal 5 

September 2019 jam 10.00 wib, diantar oleh suaminya dengan 

keluhan: Perut terasa mulas sejak jam 7 pagi, keluar lendir dan 

darah dari kemaluan. Klien dengan G1P0A0 38 minggu inpartu. 

Hasil pemeriksaan di dapatkan TD: 120/80 mmHg, S: 36,5 0C, 

N: 86 x/mnt, RR: 20x/mnt. Palpasi: TFU: 3 jbpx (34cm), Puka, 

Kepala Janin sebagian masuk PAP, BJJ: 138 x/mnt. Ibu 

mengatakan BAK terakhir 2 jam yang lalu, tampak cemas dan 

menahan sakit waktu kontraksi uterus.. Apakah tanda yang 

menunjukkan pasien masuk masa inpartu (kala II)? 

a. Kontraksi uterus berhenti, saat merubah posisi atau jalan-

jalan 

b. Kontraksi uterus semakin kuat, teratur, ada blood slym keluar  

c. Pada primigravida kepala janin belum masuk pap 

d. Ibu menangis karena perutnya sakit/ mulas 

e. Tampak ibu mengelus perut 

 

5. Ibu B usia 30 tahun, G2 P1 A0, datang dengan keluhan mules 

yang sering dan telah mengeluarkan lendir darah. Selanjutnya 

dilakukan periksa dalam oleh perawat, hasil pemeriksaan 
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didapatkan pembukaan servik 6 cm, portio tebal, ketuban masih 

utuh, kepala Hodge 2. Berdasarkan diagnosa keperawatan yang 

muncul pada pasien: Nyeri b.d kontraksi uterus yang adekuat. 

Apa implementasi keperawatan utama yang dapat diberikan 

kepada klien? 

a. Memberikan obat analgesik 

b. Memberikan suport pada ibu 

c. Menjelaskan proses persalinan 

d. Mengajarkan cara meneran dengan posisi up right 

e. Mengajarkan ibu beradaptasi terhadap nyeri dengan massage  

 

Kunci jawaban : 1. A, 2. E, 3. E, 4. B, 5. E 

 

E. Referensi 

Bobak., 2012., Buku Ajar Keperawatan Maternitas edisi 4., 

Jakarta., Penerbit Buku Kedokteran EGC. 

 

Doenges, Marilynn., 2001., Rencana Perawatan Maternal/ bayi 

edisi 2., Jakarta:  buku kedokteran EGC 

 

Kemenkes, 2016, Modul Bahan Ajar Keperawatan Maternitas, 

Jakarta: PPSDM Kemenkes 

 

PPNI, 2016, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI) 

Definisi dan Indikator Diagnostik, Jakarta: DPP PPNI 

 

PPNI, 2018, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) 

Definisi dan Tindakan Keperawatan, Jakarta: DPP PPNI 

 

F. Glosarium 

Intranatal: Serangkaian kejadian yang berakhir dengan 

pengeluaran bayi cukup bulan, disusul dengan 

pengeluaran plasenta dan selaput janin dari uterus 

ibu. 

Kontraksi/his: Otot rahim (myometrium) memendek/ 

berkontraksi dan mendorong janin untuk keluar 

dari uterus. 

Lightening: Kepala bayi akan turun memasuki jalan lahir 
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Enganged: Kepala bayi menancap di pintu atas panggul  

Dilatasi serviks: Serviks membuka/melebar dikarenakan adanya 

tekanan dari janin yang akan keluar melalui jalan 

lahir/serviks. 

Involusi: Kembalinya uterus ke keadaan normal seperti sebelum 

hamil setelah melahirkan.  

 

G. Index 

Bloody show 90, 91, 93, 95, 105 

Hidramnion 99 

Hormon CRH 86 

Hypovolemia 101, 111, 112  

Kontraksi 89, 90 

Leopold 97, 120, 121 

Lightening 87, 88, 90 

Power 92, 120 

Passanger 120 

Passageway 92, 120 
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BAB VI 

MANAJEMEN NONFARMAKA UNTUK MENGATASI 

MASALAH NYERI SELAMA INTRANATAL 
Ns. Siti Rafingah, S.Kep. MKM  

 

A. Tujuan Pembelajaran 

1. Tujuan Umum Setelah melaksanakan pembelajaran pada bab 

ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dan 

mengimplementasikan manajemen nonfarmaka untuk 

mengatasi nyeri persalinan.  

2. Tujuan Khusus Setelah melaksanakan pembelajaran pada 

bab ini diharapkan mahasiswa mampu:  

1. Menjelaskan tentang definisi nyeri persalinan   

2. Menjelaskan penyebab nyeri persalinan   

3. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi rasa nyeri 

persalinan  

4. Menjelaskan fisiologi nyeri persalinan   

5. Menjelaskan penatalaksanaan untuk mengatasi masalah 

nyeri persalinan  

6. Mempraktekkan penatalaksanaan nyeri persalinan dengan 

metode non farmaka (Akupresure, counter pressure, 

TENS, relaksasi nafas dalam) 

 

B. Materi 

1. Definisi Nyeri Persalinan  

Persalinan merupakan proses keluarnya bayi dan plasenta 

dari dalam rahim ibu dengan masa kehamilan yang cukup 

yaitu 38 sampai dengan 42 minggu, dimana persalinan 

normal jika proses pengeluaran fetus yang dapat hidup ke 

dunia luar melalui jalan lahir yang diikuti dengan persalinan 

plasenta secara spontan tanpa induksi dan alat bantu, yang 

terjadi dalam waktu 4-24 jam, serta tidak mengalami 

komplikasi. Proses persalinan ditandai dengan adanya rasa 

nyeri yang diakibatkan adanya kontraksi dari rahim yang 

secara fisiologis terjadi (Orshan, 2008, Rejeki, 2020). 

Nyeri merupakan sensasi yang tidak menyenangkan yang 

diakibatkan oleh saraf sensorik yang terdiri dari dua 
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komponen yaitu fisiologis dan psikologis. Komponen 

fisiologis merupakan proses penerimaan impuls oleh saraf 

sensorik dan menyalurkan ke saraf pusat. Sedangkan 

komponen psikologis meliputi rekognisi sensasi, interpretasi 

rasa nyeri dan reaksi terhadap hasil interpretasi rasa nyeri 

tersebut (Lowdermilk, 2016). Rasa nyeri persalinan bersifat 

individual, setiap individu dapat mempersepsikan rasa nyeri 

yang berbeda-beda terhadap stimulus yang sama, hal ini 

tergantung pada ambang nyeri yang dimilikinya. 

Nyeri persalinan merupakan pengalaman subjektif 

tentang sensasi fisik yang berkaitan dengan adanya kontraksi 

uterus, dilatasi dan penipisan serviks, serta penurunan janin 

selama persalinan. Kontraksi inilah yang menimbulkan rasa 

sakit pada pinggang, daerah perut dan menjalar ke arah paha, 

sedangkan menurut Hughs (1992) rasa tidak nyaman selama 

proses persalinan pada kala satu disebabkan oleh dua hal 

yaitu penipisan dan dilatasi servick serta iskemia pada Rahim 

akibat adanya kontraksi dari otot Rahim.  Kontraksi ini 

sangat diperlukan pada persalinan normal karena akan 

menyebabkan pembukaan mulut rahim (serviks), sehingga 

akan terjadi persalinan.  

Respon fisiologis terhadap nyeri meliputi peningkatan 

tekanan darah, denyut nadi, pernapasan, keringat, diameter 

pupil, dan ketegangan otot (Fitriahadi dan Utami, 2019). 

Rasa nyeri yang dialami ibu selama proses persalinan bersifat 

unik hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara 

lain budaya, takut, kecemasan, pengalaman persalinan 

sebelumnya, persiapan persalinan dan dukungan/support 

sistem (Potter, 2009).  

2. Penyebab Nyeri Persalinan  

Nyeri terjadi akibat adanya kerusakan jaringan baik aktual 

maupun potensial yang  diakibatkan oleh beberapa penyebab, 

nyeri pada persalinan secara umum disebabkan karena hal-

hal dibawah ini yaitu: 

a. Penekanan pada ujung-ujung saraf antara serabut otot dari 

korpus fundus uterus 

b. Adanya iskemik miomerium dan serviks karena kontraksi 

sebagai konsekuensi dari pengeluaran darah dari uterus 
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atau karena adanya vasokontriksi akibat aktivitas 

berlebihan dari saraf simpatis  

c. Adanya proses peradangan pada otot uterus 

d. Kontraksi pada serviks dan segmen bawah rahim 

menyebabkan rasa takut yang memacu aktivitas berlebih 

dari system saraf simpatis.  

e. Dilatasi dari serviks dan segmen bawah rahim. Banyak 

data yang mendukung hipotesis nyeri persalinan kala I ini 

terutama disebabkan karena adanya dilatasi serviks dan 

segmen bawah Rahim. Akibat adanya 

dilatasi/peregangan, memungkinkan robekan jaringan 

selama kontraksi. 

3. Tingkat Nyeri Persalinan  

Respon nyeri seseorang dalam proses persalinan sangat 

bervariasi, yang dipengaruhi oleh banyak faktor dan juga 

tergantung dari bagaimana individu  mendeskripsikan rasa 

nyeri tersebut. 

a. Nyeri dalam proses persalinan merupakan pengalaman 

subyektif yang disebabkan karena  perubahan fungsi 

organ tubuh yang terlihat dalam menentukan kemajuan 

proses persalinan melalui jalan lahir (Maryunani, 2010).  

b. Intensitas rasa nyeri yang dipersepsikan: Tingkat nyeri 

persalinan digambarkan dengan intensitas nyeri yang 

dipersepsikan olah ibu saat proses persalinan. Intensitas 

nyeri tergantung dari sensasi keparahan dari nyeri itu 

sendiri  

c. Intensitas nyeri yang diukur dengan skala nyeri yang 

dirasakan oleh seseorang: Intensitas rasa nyeri persalinan 

dapat ditentukan dengan cara menanyakan kepada pasien 

tentang tingkatan intensitas atau merajuk pada skala 

nyeri. Hal ini dilakukan ketika ibu tidak dapat 

menggambarkan rasa nyeri. Contohnya, skala 0-10 (skala 

numeric), skala deskriptif yang menggambarkan 

intensitas tidak nyeri sampai nyeri yang tidak tertahankan, 

skala dengan gambar kartun profil wajah dan sebagainya.  

d. Intensitas nyeri rata-rata ibu bersalin kala I fase aktif 

digambarkan dengan  skala VAS sebesar 6,7 sejajar 

dengan intensitas berat pada skala deskriptif. 
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4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Dan Reaksi 

Terhadap Nyeri 

Stimulus nyeri akan direspon berbeda-beda oleh setiap 

individu, hal ini dikarenakan nyeri bersifat subyektif yang 

dipengaruhi oleh banyak hal. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi nyeri antara lain: usia, jenis kelamin, budaya, 

pemahaman nyeri, perhatian, kecemasan, kelelahan, paritas, 

pengalaman masa lalu, pola koping, keluarga dan dukungan 

sosial ((Murray & McKinney, 2017; Muttaqin, 2008; 

Brunner et al., 2010).). 

5. Fisiologi Nyeri Persalinan 

Pada dasarnya Rasa nyeri pada proses persalinan berbeda 

dengan rasa nyeri yang dialami individu pada umumnya. 

Perbedaan tersebut terletak pada:  

a. Proses fisiologis: Nyeri persalinan merupakan proses 

fisiologis, yang terjadi karena adanya kontraksi akibat 

proses hormonal dalam persalinan seperti naiknya kadar 

oksitoksin, naiknya kadar prostaglandin dan turunnya 

kadar progresteron. 

b. Ibu dapat mengetahui bahwa akan mengalami nyeri 

pada saat bersalin apalagi jika telah mengalami atau 

berpengalaman melahirkan sebelumnya, sehingga hal 

tersebut dapat diantisipasi. 

c. Intensitas rasa nyeri persalinan dapat ditentukan dengan 

cara menanyakan kepada pasien tentang tingkatan 

intensitas atau merujuk pada pengukuran skala nyeri 

dengan menggunakan beberapa cara diantaranya skala 

numerik, skala deskriptif dan skala analog visual.  

d. Rata-rata Intensitas nyeri pada ibu bersalin kala I fase 

aktif digambarkan dengan skala VAS sebesar 6,7 sejajar 

dengan intensitas berat pada skala deskriptif.  



 

 

126 

 
Gambar 6.1 Persarafan uterus (Maryunani, 2010) 

 

Nyeri Kala 1 

Pada persalianan kala 1, rasa tidak nyaman (nyeri) 

disebabkan oleh dua hal utama yaitu adanya penipisan dan 

dilatasi servik serta adanya iskemia rahim atau penurunan 

aliran darah sehingga suplai oksigen pada area tersebut 

berkurang yang disebabkan karena adanya kontraksi 

myometrium.Rangsang atau impuls nyeri pada kala I 

persalinan di transmisikan melalui saraf spinalis (Thoracal 

11-12) serta syaraf-syaraf aksesoris torakal bawah serta saraf 

simpatis pada lumbal atas, dimana saraf-saraf ini berasal dari 

korpus uteri dan servik. Nyeri ini disebut juga nyeri visceral 

dan sifat nyerinya adalah timbul saat terjadi kontraksi dan 

nyeri akan hilang selama periode interval antar kontraksi. 

(Maryunani, 2010; Tal, Taylor, Burney, Mooney & Giudice, 

2015; Lowdermilk et al., 2016). 

 

Nyeri Kala II 

Pada persalinan kala II, ibu akan mengalami nyeri somatik 

atau nyeri perineum yang disebabkan oleh karena 

peregangan perineum, tarikan uteroservikal, tekanan bagian 
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presentasi/ bagian terendah bayi terhadap jalan lahir. 

Fisiologi nyeri pada kala II ini dihantarkan dihantar melalui 

saraf pudendal menuju S1-4 dan system parasimpatis 

jaringan perineum. Nyeri yang dirasakan terutama pada 

daerah vulva dan sekitarnya serta pinggang (Freudenrich, 

2009; (Pearce, 2016). 

 

Nyeri Kala III 

Rasa tidak nyaman atau nyeri yang dialami ibu pada 

persalinan kala III ini mirip dengan pada kala I yaitu nyeri 

Rahim yang dapat bersifat local yang biasanya disertai kram 

serta sensasi robekan akibat distensi, laserasi serviks dan 

vagina. Kualitas nyeri pada kala ini dapat digambarkan 

seperti rasa terbakar pada saat jaringan meregang, serta rasa 

nyeri dapat menjalar sampai ke daerah punggung, pinggang 

dan paha (Wagiyo &Putrono, 20).  

 

6. Penatalaksanaan Nyeri Persalinan dengan Non Farmaka 

Nyeri persalinan dapat menimbulkan stres pada ibu yang 

menyebabkan pelepasan hormon yang berlebihan seperti 

katekolamin dan steroid. Hormon ini akan menyebabkan 

terjadinya ketegangan otot polos dan vasokonstriksi 

pembuluh darah sehingga terjadi penurunan kontraksi uterus, 

penurunan sirkulasi uteroplasenta, pengurangan aliran darah 

dan oksigen keuterus, serta timbulnya iskemia uterus yang 

membuat impuls nyeri bertambah banyak (Cunningham, 

dkk,2013). Menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri 

menjadi sesuatu yang penting bagi ibu dalam menjalani 

proses persalinan, karena kemampuan mengatasi rasa nyeri 

ini akan mempengaruhi persepsi tentang pengalaman 

melahirkan sebagai hal yang buruk atau sebaliknya. 

Manajemen penatalaksanaan nyeri dibedakan menjadi dua 

yaitu peatalaksanaan farmakologi dan non farmakologi. 

Metode non farmakologi dalan mengatasi nyeri adalah 

bersifat noninvasif, mudah, murah dan tanpa efek samping 

yang merugikan ibu (Weiner, 2001). Penggunaan metode 

nonfarmakologi ini juga dapat meningkatkan kepuasan 

selama proses persalinan karena ibu dapat mengontrol 
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perasaannya dan kekuatannya (Maryunani, 2010). Ada 

beberapa tehnik non farmaka dalam mengatasi nyeri 

persalinan, yaitu: 

1) Teknik Relaksasi nafas dalam 

Teknik relaksasi bernafas merupakan teknik pereda 

nyeri yang banyak memberikan masukan terbesar 

karena teknik relaksasi dalam persalinan dapat 

mencegah kesalahan yang berlebihan pasca persalinan. 

Adapun relaksasi bernapas selama proses persalinan 

dapat mempertahankan komponen sistem saraf simpatis 

dalam keadaan homeostasis sehingga tidak terjadi 

peningkatan suplai darah mengurangi kecemasan dan 

ketakutan agar ibu dapat beradaptasi dengan nyeri 

selama proses persalinan. (Prasetyo, 2010). Penggunaan 

teknik relaksasi bernafas sesuai dengan teori Dick-Read 

dan Lamage bahwa nyeri persalinan yang disebabkan 

oleh rasa nyeri, takut dan tegang dapat 

dikurangi/diredakan dengan berbagai metode, yaitu 

menaikkan pengetahuan ibu tentang yang akan terjadi 

pada suatu persalinan, menaikkan kepercayaan diri dan 

relaksasi pernapasan (Bobak, 2005, Wagiyo &Putrono, 

20). Beberapa penelitian maupun Literatur Review ini 

didaptakan hasil bahwa teknik relaksasi nafas dalam 

efektif dalam upaya mengurangi rasa nyeri pada ibu 

bersalin kala 1 (Nurhayani & Rosanty, 2016; 

Widiyanto,dkk ,2021)  

2) Stimulasi Syaraf  Elektronik Per Trankutan (TENS) 

Stimulasi Syaraf Elektronik per Transkutan 

(Transcutaneuus Electrical Nerve Stimulation) atau 

biasa disingkat dengan TENS efektif akibat adanya efek 

placebo. TENS merupakan alat yang dialiri arus listrik 

dan dilengkapi dengan perangkat elektroda yang 

bertujuan untuk merangsang saraf pengurang rasa sakit. 

Sinyal ini berfungsi untuk memutuskan sinyal nyeri 

sehingga nyeri yang dirasakan berkurang. Teori lain 

mengatakan bahwa TENS dapat merangsang tubuh 

untuk memproduksi obat penghilang rasa nyeri secara 

alamiah yaitu erdorphin (Djaya, 2011). Beta endorphin 
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dikeluarkan oleh kelenjar hiposis dan kadarnya sangat 

tinggi saat berhubungan seks, kehamilan, kelahiran serta 

menyusui. Hormon ini dapat menimbulkan rasa senang 

dan euphoria pada saat melahirkan (Leksana, 2011). 

Implementasi TENS dapat menstimulasi pelepasan 

opiate endokrin (enkephalin) pada tubuh ibu sehingga 

rasa tidak nyaman yang dirasakan mereda. Penelitian 

yang dilakukan oleh menunjukkan bahwa TENS dapat 

digunakan sebagai terapi nonfarmakologis cukup efektif 

untuk mengurangi nyeri dan memperpendek fase 

persalinan aktif (Njogu et al, 2021; Thuvarakan et al, 

2020). 

 
Gambar 6.2 Pemasangan TENS 

 

3) Metode Acupressure 

Acupressure adalah pijat yang berlandaskan ilmu 

akupuntur dengan seperangkat keilmuannya antara lain 

teori yin yang, gejala kelainan fungsi organ. 

Acupressure disebut juga akupuntur tanpa jarum, atau 

pijat akupuntur. Tehnik ini menggunakan tehnik 

penekanan, pemijatan, dan pengurutan sepanjang 

meridian tubuh atau garis ukuran energy (Hamlin & 

Robertson, 2017;Rejeki & Hartiti, 2017). Prinsip 

Acupressure Acupressur memungkinkan alur energi 

yang terkongesti untuk meningkatkan kondisi yang 

lebih sehat (Potter, 2009.  Salah satu tehknik untuk 

melancarkan energi vital adalah dengan acupressure 

yaitu: menekan titik tertentu (yang dikenal dengan nama 
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(acupoint) dengan menggunakan telunjuk maupun ibu 

jari untuk menstimulasi aliran energi di meridian. 

Tehknik ini sudah digunakan ratusan tahun dengan 

aman dan efektif. Acupressur ini sangat mudah 

dipelajari dan juga membutuhkan waktu yang sedikit 

untuk menerapkannya (Hamlin & Robertson, 2017). 

Acupoint terletak di seluruh tubuh, dekat dengan 

permukaan kulit dan terhubung satu sama lain melalui 

jaringan yang komplek dari meridian.  

Mekanime kerja accupresure dalam menurunkan 

nyeri persalinan adalah  Otak memiliki sistem analgesic 

yang terpasang tetap, selain rantai neuron yang 

menghubungkan nosiseptor perifer dengan struktur-

strukur SSP yang lebih tinggi untuk persepsi nyeri, SSP 

juga mengandung suatu sistem neuron yang menekan 

nyeri. Sistem analgesik terpasang tetap ini bergantung 

pada keberadaan reseptor opiate. Didalam tubuh 

terdapat opiate endogen, enkefelin, dan dinorfin yang 

penting dalam sistem analgesik tubuh. Zat-zat itu 

dikeluarkan dari jalur analgesik desendens dan berikatan 

dengan reseptor opiate di ujung presinaps aferen. 

Pengikatan ini mengeluarkan substansi P sehingga 

terjadi penghambatan terhadap penyaluran sinyal nyeri 

(McMahon et al., 2013). Endorfin merupakan suplai 

alamiah tubuh yang berupa substansi seperti morfin, 

diaktifkan oleh stress dan nyeri, dilokalisasikan di otak, 

medulla spinalis, dan saluran pencernaan, memberikan 

efek analgesia apabila agens ini menyatu dengan opiate 

diotak. 

Prosedur pelaksanaan tehknik Acupressure pada 

metacarpal Praktik Acupressure dilakukan bisa 

menggunakan jari tangan atau alat tumpul yang tidak 

tembus kulit seperti tongkat tumpul yang terbuat dari 

bambu, kayu, plastic, dan logam (Hamlin & Robertson, 

2017). Letakkan jari jari di telapak tangan dan ibu jari 

diluar telapak tangan. Ini menjadi tempat yang baik 

untuk ditekan agar membantu meredakan rasa sakit 

dalam persalinan, gunakan ibu jari untuk menekan titik 
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Acupressure. Temukanlah area umumnya dan kemudian 

gerakkan ibu jari melingkar kecil sampai menemukan 

tempat yang merasa sakit. Ketika sudah menemukan 

titik presur ini tekanlah kira-kira selama satu menit. 

Titik Akupresure Untuk Nyeri Persalinan 

Teknik akupresur yang berguna saat persalinan antara lain 

pada beberapa titik akupresur adalah sebagai berikut 

(Rejeki,2020): 

a. Akupresur pada titik Cien Cing. 

Titik ini dapat diketahui dengan cara menarik garis 

khayal antara C7 menuju prosessus acromion, titik 

cien cing terletak pada pertengahan garis tersebut.  

Titik ini berguna pada fase pertama dan kedua 

persalinan untuk menstimulasi kontraksi uterus.  

Titik ini merupakan titik terbaik digunakan saat 

menyusui, membuat rileks otot pundak dan 

meningkatkan suplay ASI.  

Lakukan penekanan kebawah pada titik cien 

cing tersebut menggunakan ibu jari, atau siku. Ketika 

menggunakan ibu jari, berikan tekanan yang berasal 

dari lengan bukan tekanan yang berasal dari sendi ibu 

jari. Pada titik ini sebaiknya dilakukan pada kedua 

bahunya, namun dapat juga dilakukan sendiri pada 

satu bahu. Tekanan dapat dilakukan pada setiap 

permulaan kontraksi atau lakukan penekanan lembut 

secara terus-menerus untuk mengintensifkan 

kontraksi. 

b. Akupresur pada titik BL 32 (Pang Kuang Su) 

Lokasi titik ini kira-kira sepanjang jari telunjuk 

wanita diatas lipat pantat selebar ibu jari disisi tulang 

belakang. Saat persalinan mulai, awali teknik 

akupresur dengan melakukan penekanan pada titik 

ini dengan menggerakkan jari menuruni tulang 

belakang (kira-kira selebar ibu jari) sejalan dengan 

kemajuan persalinan. Teknik akupresur: Tempatkan 

jari pada titik akupresur dan lakukan tekanan yang 

lembut. Tekanan dapat ditingkatkan dengan 

melakukan penekanan kearah belakang pada awal 
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kontraksi. Titik ini lebih banyak digunakan karena 

meningbulkan efek anestesi pada kontraksi yang 

kuat, terlihat jelas efek ini saat penekanan 

dihentikan. Penekanan pada titik ini akan 

menimbulkan rasa hangat, geli,dan agak sakit. Jika 

terasa sangat sakit, lakukan penekanan pada sekitar 

tulang. Titik ini sering digunakan pada wanita 

dengan posisi menunduk atau berlutut pada lantai, 

meja, tempat tidur dll. Teknik ini dapat juga efektif 

digunakan dalam air, namun kurang fleksibel pada 

sebagian orang. Penekanan kuat pada titik BL32 

dapat dilakukan pada wanita bersalin yang selalu 

ingin mengedan sedangkan serviks belum cukup 

berdilatasi 

c. Akupresur pada titik pantat 

Titik ini berada pada garis horisontal dari puncak 

lipatan pantat. Jika melakukan tekanan pada 

sepanjang garis ini akan terasa lembut Kirakira dua 

pertiga antara lipat pantat dann tulang pinggul. 

Teknik akupresur: Tempatkan tangan pada pinggul 

pasien dan lakukan dorongan kedalam titik ini 

dengan menggunakan ibu jari dan bantu ibu untuk 

bergerak saat kontraksi. Dua samapai 3 hari sebelum 

tanggal persalinan, BL 32 dan titik pantat dapat 

digunakan bersamaan dengan masage pada sakral, 

lakukan penekanan kebawah dan mengelilingi 

pantat. Tujuannya adalah memberikan energi pada 

serviks agar persalinan berjalan secara optimal. 

d. Akupresur titik pada tangan 

Titik ini terletak sepanjang lipatan tangan ketika jari-

jari menyatu pada telapak tangan. Titik ini membantu 

pelepasan endorphin ke dalam tubuh Teknik 

akupresur: Pegang sisir kecil dengan kencang. Pasien 

dapat menggenggam sisir tersebut saat kontraksi dan 

anjurkan pada pasien untuk melakukan tindakan ini 

bila terasa bermanfaat. Titik ini sangat membantu 

untuk menurunkan nyeri saat kontraksi. 
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e. Akupresur pada titik K1 

Titik ini terletak pada 1/3 bagian atas telapak kaki, ketika 

telapak kaki fleksi (menarik jari kaki kedepan kearah telapak 

kaki) Teknik akupresur: Lakukan penekanan yang kuat 

kedalam dan kedepan kearah jempol kaki. Titik ini 

mempunyai efek relaksasi dan dapat digunakan kapan saja 

saat persalinan dan sangat efektif dilakukan selama fase 

kedua persalinan. Penekanan pada titik ini juga dapat 

berguna saat pasien panik (misal mempunyai pengalaman 

yang tidak menyenangkan pada persalinan sebelumnya). 

Titik ini berguna untuk membantu perineum relaksasi selama 

fase kedua persalinan. 

f. Akupresur pada titik Co4 (He Kuk) 

Titik ini terletak antara tulang metakarpal pertama dan kedua 

(antara ibu jari dan jari telunjuk) pada bagian distal lipatan 

pada kedua tangan. Teknik akupresur: Berikan penekanan 

pada titik ini dengan menggunakan ibu jari. Penekanan pada 

titik ini berguna untuk mengintensifkan kontraksi, saat 

kontraksi ireguler. Titik Co4 dapat digunakan selama fase 

kedua persalinan. Hal ini bertujuan agar tubuh berusaha 

menggerakkan bayi turun melewati jalan lahir. Penekanan 

pada titik ini sangat berguna terutama pada saat ibu kelelahan 

dan mengedan tidak efektif. Titik akupresur jika persalinan 

tidak mengalami kemajuan.  

 
Gambar 6.3 Akupresur pada titik Co4 (He Kuk)  
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g. Akupresur pada titik Sp6 (San Yin Ciao) 

Titik Spleen Point 6 (SP6) dianggap sebagai salah satu poin 

yang lebih serbaguna dan umum digunakan untuk banyak 

kondisi termasuk induksi persalinan. Dikenal sebagai San yin 

ciao atau persimpangan tiga yin. SP6 terletak di atas 

pergelangan kaki, di bagian belakang tulang kering (betis 

bawah), titik ini penting untuk membantu dilatasi serviks dan 

dapat digunakan ketika serviks tidak efektif berdilatasi 

selama persalinan. Titik ini terletak empat jari diatas mata 

kaki dalam. 

 
Gambar 6.4 Titik Sp6 (San Yin Ciao) 

 

Teknik Akupresur: Lakukan tekanan langsung pada titik ini 

dengan telunjuk atau ibu jari. Gunakan titik ini pada satu kaki 

kira-kira satu menit (hitung perlahan sampai 60), Kemudian 

gunakan titik ini pada kaki yang lain setelah 20-30 menit. 

Setelah dilakukan penekanan pada titik ini, beberapa wanita 

akan merasakan serviks meregang dan kontraksi semakin 

kuat. Teknik ini sebaiknya tidak digunakan saat persalinan 

berjalan normal, persalinan bukan berapa jam dapat 

melahirkan, namun bagaimana menikmati proses 

melahirkan. Ketika ketuban telah pecah dan persalinan tidak 

mengalami kemajuan dapat  dilakukan penekanan pada BL32 

dan Sp 6 untuk membantu persalinan. Pengaruh akupresur 

terhadap penurunan nyeri persalinan ini telah diuji beberapa 

ahli dalam beberapa penelitian. Salah satunya penelitian yang 

dilakukan oleh Mafetoni RR, Shimo AKK (2015) berjudul 

“The effect of acupressure on labor pains during child birth” 
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hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan akupresur dititik 

SP6 efektif dapat mengurangi nyeri persalinan pada 

primipara dan penelitian (Vitriani,dkk 2017) juga 

menunjukkan hasil yang sama terdapat perbedaan rerata 

intensitas nyeri persalinan pada ibu bersalin kala I fase aktif 

sebelum dan sesudah terapi akupresur.  

h. Titik P6 

Titik ini terletak 3 jari diatas pergelangan tangan segaris 

dengan jari tengah. Teknik akupresur: Titik ini dapat 

digunakan pada mual ringan sampai muntah. Lakukan 

penekanan pada titik ini dan pertahankan sampai terasa 

efektif, biasanya selama 5 menit. Penekanan ini dapat 

dilakukan pada satu pergelangan tangan atau keduanya. 

 
Gambar 6.5 Titik 6 

 

4) Teknik Counter-Pressure  

Counter Pressure adalah salah satu teknik nonfarmaka untuk 

mengurangi nyeri persalinan. Counter Pressure terdiri dari 

dorongan kuat tetap yang diberikan pada titik di punggung 

bawah selama kontraksi, dengan menggunakan kepalan 

tangan, pangkal telapak tangan, atau benda yang kuat atau 

tekanan yang dilakukan pada kedua paha bagian samping 

dengan menggunakan tangan yang dilakukan oleh penolong 

persalinan atau pemberi pelayanan kesehatan (Lowdermilk et 

al., 2016). Counter Pressure diberikan pada daerah yang 

nyeri atau tidak nyaman ketika kontraksi dimulai. Counter 

Pressure biasanya dilakukan pada atau di atas sakrum. Ibu 

biasanya meminta untuk berpindah lebih ke atas atau bawah, 
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tetapi biasanya banyak yang meminta untuk lebih menekan 

dengan kuat (Hamlin & Robertson, 2017; (Pasongli et al., 

2014). Penolong persalinan dapat memberikan secara tetap 

dengan tekanan yang sangat kuat menggunakan pangkal 

salah satu telapak tangan atau kepalan tangan, pada salah satu 

titik pada sakrum Ibu memberi tahu penolong persalinan titik 

yang tepat dan besarnya tekanan yang dia inginkan.  

 

 
Gambar 6.6 Teknik Counter-Pressure  

 

Terapi Counter Pressure adalah salah satu metode yang 

memberi rasa lega pada banyak perempuan selama tahap 

pertama persalinan (Kala 1). Teori Gate Control dapat 

memberi alasan mengapa tindakan ini berhasil. Teori gate 

control dari Melzack dan Wall, 1965 mengatakan bahwa 

impuls nyeri dapat diatur atau bahkan dihambat oleh 

mekanisme pertahanan disepanjang sistem saraf pusat 

(Hutajulu, 2010; (Murray & McKinney,2017). Teori ini 

mengatakan bahwa impuls nyeri dihantarkan saat sebuah 

pertahanan dibuka dan impuls dihambat saat sebuah 

pertahanan tertutup. Upaya menutup pertahanan tersebut 

merupakan dasar terapi menghilangkan nyeri (Murray & 

McKinney, 2017).  
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C. Rangkuman 

Nyeri persalinan merupakan pengalaman subjektif tentang sensasi 

fisik yang berkaitan dengan adanya kontraksi uterus, dilatasi dan 

penipisan serviks, serta penurunan janin selama persalinan. Respon 

nyeri seseorang dalam proses persalinan sangat bervariasi, yang 

dipengaruhi oleh banyak faktor dan juga tergantung dari bagaimana 

individu  mendeskripsikan rasa nyeri tersebut. Ada beberapa cara 

dalam upaya mengurangi nyeri persalinan secara non farmaka 

diantaranya dengan Akupresure, counter pressure, TENS, relaksasi 

nafas dalam, dimana setiap metode memiliki kelebihan dan 

kekurangan masing-masing dalam efektifitasnya menurunkan rasa 

nyeri pada pasien dalam proses persalinan. 

 

D. Tugas 

1. Jelaskan penyebab terjadinya nyeri persalinan 

2. Faktor-faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi respon 

nyeri pada seseoarang saat menghadapi persalinan? 

3. Jelaskan penatalaksanaan nyeri non farmaka dengan tehnik 

akupresure dan counterpressure, TENS serta tehnik relaksasi 

nafas dalam, dimulai dari prosedur tindakan sampai dengan 

evaluasi hasil tindakan 
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BAB VII 

ASUHAN KEPERAWATAN  

PADA BAYI BARU LAHIR 

Ns. Marini Agustin, S.Kep, M.Kep.  

 

 

A. Tujuan pembelajaran  

Setelah menyelesaikan BAB V I mahasiswa  diharapkan mampu : 

1. Menjelaskan Pengertian Bayi Baru Lahir 

2. Menjelaskan Ciri-Ciri Bayi baru Lahir 

3. Menjelaskan Adaptasi Fisiologis Bayi Baru Lahir 

4. Menjelaskan Asuhan Keperawatan Bayi baru lahir 

 

B. Materi  

a. Pengertian Bayi Baru Lahir  

Bayi baru lahir (BBL) dengan umur kehamilan 37 minggu 

sampai 42 minggu, lahir melalui jalan lahir dengan presentasi 

kepala secara spontan tanpa gangguan, menangis kuat, berat 

badan antara 2500 gram sampai 4000 gram serta harus dapat 

melakukan penyesuaian diri dari kehidupan ekstrauteri 

(Prawirohardjo, 2010).  

Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dengan 

umur kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu dan berat lahir 

2500 gram sampai 4000 gram (Depkes RI, 2005). Bayi baru 

lahir normal adalah berat lahir antara 2500 – 4000 gram, 

cukup bulan, lahir langsung menangis, dan tidak ada kelainan 

congenital (cacat bawaan) yang berat (Sholeh, 2007).  

Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dengan 

umur  kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu dan berat 

badan lahir 2500 gram sampai dengan 4000 gram (Depkes, 

2005).   

 

b. Ciri – Ciri Bayi Baru Lahir Normal 

a. Berat badan 2500 – 4000 gram  

b. Panjang badan 48 – 52 cm  

c. Lingkar dada 30 – 38 cm  

d. Lingkar kepala 33 – 35 cm  
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e. Frekuensi jantung 120 – 160 kali/menit  

f. Pernafasan ±  40-60 kali/menit  

g. Kulit kemerah – merahan dan licin karena jaringan sub 

kutan cukup 

h. Rambut lanugo tidak terlihat, rambut kepala biasanya 

telah sempurna 

i. Kuku agak panjang dan lemas  

j. Genitalia : perempuan labia mayora sudah    menutupi 

labia minora, lak – laki testis sudah turun,      skrotum 

sudah ada  

k. Reflek hisap dan menelan sudah terbentuk dengan baik  

l. Reflek morrow atau gerak memeluk bila dikagetkan 

sudah baik  

m. Reflek graps atau menggenggam sudah baik Eliminasi 

baik, mekonium akan keluar dalam 24 jam pertama,  

mekonium berwarna hitam kecoklatan (Wagiyo, 2016) 

 

c. Adaptasi Fisiologis Bayi Baru Lahir 

a. Sistem Pernafasan 

Selama dalam uterus janin mendapatkan O2 dari 

pertukaran gas melalui plasenta setelah bayi lahir 

pertukaran gas harus melalui paru-paru bayi. Pernafasan 

pertama bayi baru lahir normal pada waktu 30 dtk setelah 

lahir, pada menit pertama disertai dengan  nafas cuping 

hidung, rintihan berlangsung 10-15 menit dengan 

berkembangnya paru dan tekanan dalam alveoli 

meningkat serta CO2 menurun, hal ini menyebabkan 

aliran darah ketubuh meningkat dan foramen ovale 

menutup. Sirkulasi janin berubah menjadi sirkulasi bayi 

yg hidup diluar tubuh ibu.  

b. Sistem kardiovaskuler 

Setelah bayi lahir, sistem kardiovaskular mengalami 

perubahan yang mencolok di mana foramen ovale, duktus 

arterious, dan ductus venosus menutup. Arteri 

umbilikalis, vena umbilikalis dan arteri hepatika menjadi 

ligamen. Nafas pertama yang dilakukan BBL membuat 

paru-paru berkembang dan menurunkan resistensi 

vaskular pulmoner, sehingga darah paru mengalir. 
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Tekanan arteri pulmoner menurun menyebabkan tekanan 

arterium kanan menurun, aliran darah pulmoner kembali 

meningkat, masuk ke jantung bagian kiri, sehingga 

tekanan dalam atrium kiri meningkat. Perubahan tekanan 

ini menyebabkan ini menyebabkan foramen ovale 

menutup (Wagiyo, 2016). 

Karakteristik kardiovaskuler pada BBL: 

- Jika BBL menangis, Heart Rate (HR) dapat mencapai 

180 x/menit, namun jika BBL tidur maka HR turun 

menjadi 100 x/menit. Perubahan sirkulasi 

menyebabkan darah mengalir ke paru–paru. 

- Perubahan tekanan di (paru–paru, jantung, pembuluh 

darah besar) menyebabkan menutupnya foramen 

ovale, duktus arteriosus, duktus venosus. 

- Inspirasi O2 menyebabkan vena pulmonal dilatasi 

sehingga resistensi vaskuler di pulmonal menurun 

(tekanan di atrium kanan, ventrikel kanan, arteri 

pulmonal menurun sehingga terjadi peningkatan 

aliran darah pulmonal) 

- Kondisi yang mempengaruhi penutupan duktus: 

peningkatan konsentrasi O2 dalam darah, penurunan 

prostaglandin (dari plasenta), asidosis (PO2 menurun, 

pH menurun PCO2 meningkat) (Kumalasari, 2017). 

c. Termoregulasi 

Segera setelah bayi lahir, bayi akan berada di tempat yang 

suhu lingkungannya lebih rendah dari lingkungan dalam 

uterus.suhu tubuh neonatus yang normal yang normal 

yaitu sekitar 36,5° C sampai 37°C (Reeder, 1997) 

BBL dapat mengalami kehilangan panas melalui cara: 

- Penguapan/evaporasi: terjadi ketika permukaan yang 

basah terkena udara (selama mandi, Insensible Water 

Loose (IWL) artinya kehilangan panas tanpa disadari, 

linen atau pakaian basah). 

- Konduksi: terjadi ketika bayi bersentuhan langsung 

dengan benda–benda padat yang lebih dingin dari kulit 

mereka (timbangan berat badan, tangan dingin, 

stetoskop). 
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- Konveksi: terjadi ketika panas dipindahkan ke udara 

sekitar bayi (pintu/ jendela terbuka, AC) 

- Radiasi: transfer panas ke benda dingin yang tidak 

bersentuhan langsung dengan bayi (bayi di dekat 

panas permukaan yang dingin hilang ke luar dinding 

& jendela). 

d. Sistem Hematopoiseis 

Volume darah bayi baru lahir bervariasi dari 80-110 

ml/kg, selama hari pertama dan meningkat dua kali lipat 

pada akhir tahun pertama. Nilai rata-rata hemoglobin dan 

sel darah merah lebih tinggi dari nilai normal orang 

dewasa. Hemoglobin bayi baru lahir  berkisar antara 4,5-

22,5 gr/dl, hematokrit bervariasi anatara 44-72%, Sel 

darah merah berkisar 5-7,5 juta/mm3. Leukosit sekitar 

18.000/mm3 merupakan nilai normal saat bayi lahir 

(Bobak&jansen, 2004) 

e. Sistem Gastrointestinal 

BBL harus mulai makan, mencerna, dan mengabsorpsi 

makanan setelah lahir. Kapasitas lambung 6 ml/Kg saat 

lahir tapi bertambah sekitar 90 ml pada hari pertama 

kehidupan. Udara masuk ke saluran gastrointestinal 

setelah lahir dan bising usus terdengar pada jam pertama. 

Enzim mengkatalis protein dan karbohidrat sederhana. 

Enzim pankreatik lipase sedikit diproduksi, lemak susu 

dalam ASI mudah dicerna dibanding dengan susu 

formula. BBL yang aterm (matang usia kehamilannya) 

memiliki kadar glukosa stabil 50–60mg/dl (jika dibawah 

40mg/dl hipoglikemi). 

f. Sistem Imunitas 

BBL kurang efektif melawan infeksi karena sel darah 

putih berespon lambat dalam menghadapi 

mikroorganisme. BBL mendapat imunitas pasif dari ibu 

selama kehamilan trimester 3, kemudian dilanjutkan 

dengan pemberian ASI. IgG menembus plasenta saat 

fetus (imunitas pasif temporer terhadap toksin bakteri 

dan virus). IgM diproduksi BBL untuk mencegah 

penyerangan bakteri gram negative. IgA diproduksi BBL 

setelah usia 6–12 minggu setelah lahir (bisa didapat pada 
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kolostrum dan ASI). 

g. Sistem Urinari 

   Dalam 24 jam bayi akan berkemih antara 6 - 10 kali 

dengan warna urine pucat  yang merupakan indikasi bayi 

cukup intake cairan, BBL akan mengeksresikan  urine 

antara 15-20 ml/kg BB/hari hari. Glomerulus mulai 

terbemtuk pada usia janin 8 minggu Ginjal janin mulai 

berfungsi pada kehamilan 3 bulan, namun belum 

optimal. Setelah  tali pusat diikat banyak darah mengalir 

ke ginjal sehingga fungsi ginjal baik (Wagiyo, 2016) 

 

h. Sistim Reproduksi 

Saat lahir ovarium bayi wanita berisi beribu-ribu sel 

germinal primitif yang akan berkurang sekitar 90% sejak 

bayi lahir samapi dewasa. Peningkatan kadar estrogen 

selama masa hamil yang diikuti dengan penurunan 

setelah bayi lahir mengakibatkan pengeluaran bercak 

darah melalui vagina. Genetalia eksterna biasanya 

edematosa disertai hiperpigmentasi. Testis turun 

kedalam skrotum pada 90 % BBL. 

 

d. Asuhan Keperawatan Bayi Baru Lahir 

a. Tujuan Asuhan Bayi Baru Lahir 

Secara khusus asuhan bayi baru lahir bertujuan untuk : 

1) Mencapai dan mempertahankan jalan nafas dan 

mendukung pernafasan. 

2) Mempertahankan kehangatan dan mencegah 

hipotermia. 

3) Memastikan keamanan dan mencegah cidera dan 

infeksi. 

4) Mengidentifikasi masalah-masalah actual atau 

potensial yang memerlukan perhatian segera. 

5) Memfasilitasi terbinanya hubungan dekat orang tua 

dan bayi. 

6) Membantu orang tua dalam mengembangkan sikap 

sehat tentang praktik membesarkan anak. 

7) Memberikan informasi kepada orang tua tentang 
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perawatan bayi baru lahir (Stright, 2004). 

b. Asuhan Segera Bayi Baru Lahir 

Asuhan segera pada bayi baru lahir adalah asuhan yang 

diberikan pada bayi baru lahir dimulai sejak proses 

persalinan hingga kelahiran bayi (dalam 1 jam pertama  

kehidupan) 

Asuhan segera, aman dan bersih untuk bayi baru lahir 

ialah: 

1) Membebaskan dan membersihkan jalan nafas 

Sebagian besar bayi yang baru lahir akan menunjukkan 

usaha pernafasan spontan dengan sedikit bantuan atau 

gangguan. Segera setelah bayi lahir, maka perlu 

dilakukan upaya inisiasi pernafasan spontan ( 0-30 

detik ) secara cepat dan tepat. 

 

Tabel 7.1 Sistem Penilaian Apgar 

No  TANDA NILAI 

0 1 2 

1.  Warna Biru/puca

t 

Tubuh 

kemerahan

, 

Ekstremitas biru 

Seluruh tubuh 

kemerahan 

7. Frekuensi jantung Tidak ada Lambat 

< 100/menit 

> 100/menit 

8. Reflek Tidak ada Gerakan Sedikit Gerakan 

kuat/melawan 

9. Aktivitas/To
nus otot 

Lumpuh/

Lemah 

Ektremitas 

fleksi 

Gerakan 

aktif 

10. Usaha nafas Tidak ada Lambat, tidak 

teratur 

Menangis 

kuat 

 

Apabila nilai APGAR: 

7 – 10 : Bayi mengalami Asfiksia ringan atau dikatakan 

bayi dalam keadaan normal 

4 – 6 : Bayi mengalami Asfiksia sedang 

0 – 3 : Bayi mengalami Asfiksia berat 

Apabila ditemukan apgar score dibawah 6 maka bayi tersebut 
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membutuhkan tindakan resusitasi. 

2) Pencegahan Kehilangan Panas 

Pada waktu lahir, bayi belum mampu mengatur tetap 

suhu badannya, dan membutuhkan pengaturan dari luar 

untuk membuatnya tetap hangat. Bayi baru lahir harus di 

bungkus hangat. Suhu tubuh bayi merupakan tolok ukur 

kebutuhan akan tempat tidur yang hangat sampai suhu 

tubuhnya sudah stabil. Suhu bayi harus dicatat 

(Prawiroharjo, 2007). Segera setelah lahir keringkan 

tubuh dan kepala bayi, angkat selimut lembab, selimuti 

bayi dengan selimut hangat dan fasilitasi kontak dini 

dengan ibu. 

3) Pencegahan Infeksi 

Pencegahan infeksi merupakan penatalaksanaan awal 

yang harus dilakukan pada bayi baru lahir karena bayi 

baru lahir sangat rentan terhadap infeksi. Pada saat 

penanganan bayi baru lahir, pastikan penolong untuk 

melakukan tindakan pencegahan infeksi pada bayi baru 

lahir. 

4) Merawat tali pusat 

a) Setelah plasenta dilahirkan dan kondisi ibu dianggap 

stabil, ikat atau jepitkan klem plastik tali pusat pada 

puntung tali pusat. 

b) Celupkan tangan yang masih menggunakan sarung 

tangan ke dalam larutan klonin 0,5 % untuk 

membersihkan darah dan sekresi tubuh lainnya. 

c) Bilas tangan dengan air matang atau disinfeksi 

tingkat tinggi 

d) Keringkan tangan (bersarung tangan) tersebut 

dengan handuk atau kain bersih dan kering. 

e) Ikat ujung tali pusat sekitar 1 cm dari pusat bayi 

dengan menggunakan benang disinfeksi tingkat 

tinggi atau klem plastik tali pusat (disinfeksi tingkat 

tinggi atau steril). Lakukan simpul kunci atau 

jepitakan.Jika menggunakan benang tali pusat, 

lingkarkan benang sekeliling ujung tali pusat dan 

dilakukan pengikatan kedua dengan simpul kunci 
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dibagian tali pusat pada sisi yang berlawanan. 

f) Lepaskan klem penjepit tali pusat dan letakkan di 

dalam larutan klonin 0,5%. (DepKes. RI, 2005) 

5) Pencegahan perdarahan 

Memberikan vitamin K untuk mencegah terjadinya 

perdarahan karena defisiensi vitamin K pada bayi baru 

lahir normal atau cukup bulan perlu di beri vitamin K 

per oral 1 mg / hari selama 3 hari, dan bayi beresiko 

tinggi di beri vitamin K parenteral dengan dosis 0,5-1 

mg IM. 

6) Identifikasi bayi 

a) Alat pengenal untuk memudahkan identifikasi bayi 

perlu di pasang segera pasca persalinan. Alat 

pengenal yang efektif harus diberikan kepada bayi 

setiap bayi baru lahir dan harus tetap ditempatnya 

sampai waktu bayi dipulangkan. 

b) Peralatan identifikasi bayi baru lahir harus selalu 

tersedia di tempat penerimaan pasien, di kamar 

bersalin dan di ruang rawat bayi 

c) Alat yang digunakan, hendaknya kebal air, dengan 

tepi yang halus tidak mudah melukai, tidak mudah 

sobek dan tidak mudah lepas 

d) Pada alat atau gelang identifikasi harus tercantum 

nama (bayi, nyonya), tanggal lahir, nomor bayi, jenis 

kelamin, unit, nama lengkap ibu 

e) Di setiap tempat tidur harus diberi tanda dengan 

mencantumkan nama, tanggal lahir, nomor 

identifikasi (Saifudin,, 2006). 

 

c. Pengkajian Fisik Bayi Baru Lahir 

1) Posture 

Inspeksi Bayi baru lahir akan memperlihatkan posisi 

didalam rahim selama beberapa hari tanyakan riwayat 

persalinan Tekanan saat dalam rahim pada anggota 

gerak atau bahu dapat menyebabkan ketidaksimetrisan 

wajah untuk sementara atau menimbulkan tahanan saat 

ekstremitas akstensi. 
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2) Tanda-tanda vital 

a) Suhu: aksila 36,5-37°C, suhu stabil setelah 8-10 jam 

kelahiran 

b) Frekuensi Jantung: 120-140 denyut/menit, bisa tidak 

teratur untuk periode singkat, terutama setelah 

menangis 

c) Pernafasan: 30-60 kali/menit 

d) Tekanan Darah: 78/42mmHg, Pada waktu lahir, 

sistolik 60-80mmHg dan diastolik 40-50mmHg, 

Setelah 10 hari, sistolik 95-100mmHg dan diastolik 

sedikit meningkat, Tekanan darah bayi baru lahir 

bervariasi seiring perubahan tingkat aktivitas (terjaga, 

menangis atau tidur ) 

3) Pengukuran umum 

a) Berat: berat badan lahir 2500-4000gr 

b) Panjang badan: dari kepala sampai tumit 45-55cm 

c) Lingkar kepala: diukur pada bagian terbesar yaitu 

oksipito-frontalis 33-35cm 

d) Lingkar dada: mengukur pada garis buah dada, 

sekitar 30-33cm 

e) Lingkar abdomen: mengukur di bawah umbilikalis, 

ukuran sama dengan lingkaran     dada. 

4) Integumen 

a) Warna: biasanya merah muda, ikterik fisiologis 

dialami oleh 50% bayi cukup bulan dan 

hiperpigmentasi pada areola, genetalia dan linia 

nigra. Perubahan warna normal seperti akrosianosis-

sianosis tangan dan kaki dan kurtis marmorata- 

motting sementara ketika bayi terpapar suhu rendah. 

b) Kondisi: hari kedua sampai ketiga, mengelupas, 

kering. Tidak terdapat edema kulit, beberapa 

pembuluh darah terlihat jelas di abdomen. Vernik 

kaseosa, putih seperti keju, tidak berbau dengan 

jumlah dan tempat yang bervariasi, Lanugo di daerah 

bahu, pinna, telinga dan dahi dengan jumlah yang 

bervariasi 

c) Turgor kulit: dengan mencubit kulit bagian daerah 
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perut dan paha bagian dalam, turgor kulit baik saat 

kulit segera kembali kekeadaan semula setelah 

cubitan dilepas. Indikator terbaik untuk dehidrasi 

adalah kehilangan berat badan pada bayi baru lahir 

kehilangan 10% BB setelah lahir adalah normal. 

A. Kepala 

a) Kulit kepala: rambut keperakan, helai rambut satu-

satu, jumlah bervariasi. Kadang terdapat kaput 

suksedaneum: bisa memperlihatkan adanya ekimosis 

b) Bentuk dan ukuran: ukuran kepala bayi baru lahir 

seperempat panjang tubuh, kadang sedikit tidak 

simetris akibat posisi dalam rahim. 

c) Fontanel: fontanel anterior bentuk berlian, 2-5 

sampai 4,0 cm. Fontanel posterior bentuk segitiga 

0,5 sampai 1 cm. Fontanel harus datar, lunak dan 

padat, Sutura: teraba dan tidak menyatu 

C. Mata 

a) Letak: pada wajah dengan jarak antar mata masing-

masing 1/3 jarak dari bagian luar kantus ke bagian 

luar kantus yang lain. 

b) Bentuk dan ukuran: ukuran dan bentuk simetris, 

kedua bola mata ukuran sama, refleks kornea sebagai 

respons terhadap sentuhan, refleks pupil sebagai 

respo terhadap cahaya, reflek berkedip sebagai 

respon terhadap cahaya atau sentuhan. Gerakan bola 

mata acak, dapat fokus sebentar, dan dapat melihat 

kearah garis tengah. 

D. Hidung 

Berada di garis tengah wajah, tampak tidak ada tulang 

hidung, datar, lebar, terdapat sedikit mucus tetapi tidak 

ada lender yang keluar. Kadang bersin untuk 

membersihkan hidung. 

E. Telinga 

Terletak pada garis sepanjang kantus luar, terdiri dari 

tulang rawan padat, berespon terhadap suara dan bayi. 

F. Mulut 

Gerakan bibir simetris, gusi berwarna merah muda, 
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palatum lunak dan palatum keras utuh, uvula digaris 

tengah, terdapat reflek menghisap, rooting dan ekstrusi. 

G. Leher 

Leher pendek, dikelilingi lipatan kulit dan tidak terdapat 

selaput. Kepala terdapat digaris tengah. Muskulus 

sternokleidomastoideus sama kuat dan tidak teraba 

massa, bebas bergerak dari satu sisi ke sisi lain, terdapat 

reflek leher tonik, reflek neck-righting dan reflek 

orolith-ligthing. 

H. Dada 

Bentuk hampir bulat (sperti tong), gerakan dada simetris, 

gerakan dada dan perut sinkron dengan pernapasan. 

Putting susu menonjol dan simetris, nodul payudara 

sekitar 6 mm pada bayi cukup bulan. 

I. Abdomen 

Bentuk abdomen bulat, menonjol, hati teraba 1-2 cm di 

bawah batas iga kanan. Tidak teraba massa, tidak 

distensi. Bising usus terdengar 1-2 jam setelah lahir, 

mekonium keluar 24-28 jam setelah lahir. Batas antara 

tali pusat dan kulit jelas, tidak terdapat usus halus 

didalamnya, tali pusat kering didasar dan tidak berbau. 

J. Genetalia 

b) Wanita: labia dan klitoris biasanya edema, labia 

minora lebih besar dari labia mayora, meatus uretral 

di belakang klitoris, vernika kaseosa di antara labia, 

berkemih dalam 24 jam 

c) Laki-laki: lubang uretra pada puncak glen penis, 

testis dapat diraba di dalam setiap skrotum, skrotum 

biasanya besar, edema, pendulus, dan tertutup 

dengan rugae, biasanya pigmentasi lebih gelap pada 

kulit kelompok etnik. Smegma dan berkemih dalam 

24 jam 

K. Periksa anus ada atau tidak menggunakan termometer 

anus 

L. Ekstremitas 

Mempertahankan posisi seperti dalam rahim. Sepuluh 

jari tangan dan jari kaki, rentang gerak penuh, punggung 

kuku merah muda, dengan sianosis sementara segera 
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stelah lahir. Fleksi ekstremitas atas dan bawah. Telapak 

biasanya datar, Ekstremitas simetris, Tonus otot sama 

secara bilateral, Nadi brakialis bilateral sama. 

M. Reflek 

a) Moro reflek 

Reflek bayi jika ia dikejutkan tepat pada tangannya 

maka tangan tersebut akan menutup 

b) Grasping reflek 

Reflek menggenggam jika telapak tangan bayi 

dirangsang 

c) Stapping reflek 

Suatu reflek yang seandainya telapak kaki ditekankan 

pada tempat yang datar maka bayi akan bergerak 

seperti akan berjalan 

d) Rooting reflek 

Ransangan pada ujung mulut mengakibatkan kepala 

akan menoleh kearah sisi ransangan, bibir bawah 

merendah menuju randangan dan lidah bergerak 

menuju ransangan 

e) Tonik Neck Reflek 

Bayi akan mengangkat leher dan menoleh ke 

kanan/ke kiri jika ditekankan pada posisi tengkurap 

f) Reflek sucking 

Reflek menghisap dan menelan 

g) Reflek berkedip  

(Wagiyo, 2016) 

 

d. Diagnosa dan Intervensi keperawatan 

1) Risiko bersihan jalan napas tidak efektif dibuktilan 

dengan mucus berlebihan, posisi tidak          tepat.  

Intervensi keperawatan 

a) Hisap mulut dan naso faring dengan bulb syringe 

sesuai kebutuhan 

b) Tekan bulb syringe sebelum memasukkan dan 

mengaspirasi faring, kemudian hidung untuk 

mencegah aspirasi cairan 

c) Dengan alat penghisap mekanis, batasi setiap upaya 
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penghisapan sampai lima detik dengan waktu yang 

cukup antara upaya tersebut memungkinkan 

reoksigenisasi 

d) Posisikan bayi miring ke kanan setelah memberikan 

makan untuk mencegah aspirasi 

e) Posisikan bayi telungkup atau miring selama tidur 

f) Lakukan sedikit mungkin prosedur pada bayi selama 

jam pertama dan sediakan  oksigen untuk digunakan 

bila terjadi distress pernapasan 

g) Ukur tanda vital sesuai kebijakan institusional dan 

lebih sering bila perlu. Observasi adanya tanda-tanda 

distres pernapasan dan laporkan adanya hal berikut 

dengan segera: tacipnea, mengorok, stridor, bunyi 

napas abnormal, pernapasan cuping hidung, sianosis. 

h) Pertahankan popok, pakaian dan selimut cukup 

longgar untuk memungkinkan ekspansi paru 

maksimum (abdomen) dan untuk menghindari terlalu 

panas 

i) Bersihkan lubang hidung dari sekresi kering selama 

mandi atau bila perlu. 

j) Periksa kepatenan lubang hidung. 

2) Resiko Hipotermi dibuktikan dengan kontrol suhu 

yang imatur,    perubahan suhu lingkungan. 

Intervensi keperawatan: 

a) Selimuti bayi dengan rapat dalam selimut hangat 

b) Tempatkan bayi dalam lingkungan yang 

dihangatkan sebelumnya di bawah penghangat radian 

atau di dekat ibu 

c) Tempatkan bayi pada permukaan yang diberi 

bantalan dan penutup 

d) Ukur suhu bayi pada saat tiba di tempat perawatan 

atau kamar ibu: lakukan sesuai kebijakan rumah sakit 

mengenai metode dan frekuensi pemantauan 

e) Pertahankan temperatur ruangan antara 24°C-

25,5°C dan kelembaban sekitar 40% sampai 50% 

f) Berikan mandi awal sesuai kebijakan rumah sakit, 

cegah menggigil pada bayi sebelum mandi dan tunda 
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mandi bila ada pertanyaan mengenai stabilisasi suhu 

tubuh 

g) Beri pakaian dan popok pada bayi dan bedong dalam 

selimut 

h) Berikan penutup kepala pada bayi bila kehilangan 

panas menjadi masalah karena area permukaan besar 

dari kepala memungkinkan terjadinya kehilangan 

panas 

i) Buka hanya satu area tubuh untuk memeriksa atau 

prosedur 

j) Waspada terhadap tanda hipotermia atau hipertermia. 

3) Resiko infeksi dibuktikan dengan kurangnya 

pertahanan  imunologis, faktor lingkungan, penyakit ibu.  

Intervensi keperawatan: 

a) Cuci tangan sebelum dan setelah merawat setiap bayi 

b) Pakai sarung tangan ketika kontak dengan tubuh 

c) Periksa mata setiap hari untuk melihat adanya tanda-

tanda inflamasi 

d) Jaga bayi dari sumber infeksi 

e) Bersihkan vulva pada arah posterior untuk mencegah 

kontaminasi fecal terhadap  vagina atau uretra 

 

4) Resiko cedera dibuktikan  dengan ketidakberdayaan 

fisik.  

Intervensi keperawatan: 

a) Hindari penggunaan termometer rektal karena resiko 

perforasi rektal 

b) Jangan pernah meninggalkan bayi tanpa pengawasan 

di atas permukaan tinggi tanpa pagar 

c) Jaga agar objek tajam atau runcing berada jauh dari 

tubuh bayi 

d) Jaga agar kuku jari sendiri tetap pendek dan tumpul, 

hindari perhiasan yang dapat melukai bayi 

e) Lakukan metode yang tepat dalam penanganan dan 

pemindahan bayi 

 

5) Resiko defisit nutrisi dibuktikan denagn  imaturas, 
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kurangnya pengetahuan orang tua. 

Intervensi keperawatan: 

a) Kaji kekuatan menghisap dan koordinasi dengan 

menelan untuk mengidentifikasi   kemungkinan 

masalah yang mempengaruhi makan 

b) Fasilitasi ibu untuk breast feeding sejak dini 

c) Pastikan bayi mendapat nutrisi yg adekuat 

d) Ajarkan ibu untuk menghindari aspirasi 

e) Hindari pemberian makan suplemen atau air untuk 

bayi yang minum ASI 

f) Dorong ayah atau orang tua pendukung lain untuk 

tetap bersama ibu untuk membantu ibu dan bayi 

dalam merubah posisi, relaksasi dll 

g) Tempatkan bayi miring ke kanan setelah makan 

untuk mencegah aspirasi 

h) Timbang BB tiap hari 

i) Observasi pola feces 

 

C. Rangkuman 
Periode neonatal/neonatus/BBL adalah periode sejak bayi lahir 

sampai 28 hari pertama kehidupan. Setiap bayi yang baru lahir 

dari intrauterine ke extrauterin, pasti akan mengalami adaptasi 

fisiologis mulai dari sistem pernafasan, kardiovaskuler, 

pencernaan/ gastrointestinal, dan sistem–sistem yang ada di 

seluruh tubuh BBL. Perawat harus dapat melakukan pengkajian 

fisik pada BBL yang dimulai dari antropometri (melakukan 

pengukuran ukuran tubuh), pemeriksaan fisik dari ujung kepala 

hingga ujung kaki). Asuhan keperawatan pada bayi bertujuan  

untuk mempertahankan jalan nafas, mencegah hipotermia, 

mencegah cidera dan infeksi dan mengidentifikasi masalah-

masalah actual atau potensial yang memerlukan perhatian 

segera. 

 

D. Tugas  

1. Seorang ibu satu jam lalu melahirkan bayi scara spontna , jenis 

kelamin lak-laki sengan berat badan 3200 gr dan AS 8/9. 

Apakah klasifikasi berat badan bayi tersebut? 
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a. Berat bayi sedang 

b. Berat bayi kecil 

c. Berat bayi sangat kecil 

d. Berat badan bayi normal 

e. Berat bayi besar 

2. Seorang Bayi, lahir 1 hari yang lalu di RS. Hasil pemeriksaan  

Bayi tersebut menangis kuat, kemudian setelah disusui bayi 

diam. Rentang respirasi rate (RR) normal bayi tersebut berkisar 

antara? 

a. 16 – 20 x/ menit 

b. 16 – 60 x/ menit 

c. 30 – 60 x/ menit 

d. 40 – 60 x/ menit 

e. 60 – 80 x/ menit 

3. Bayi baru lahir dalam keadaan basah oleh darah dan lendir, bisa 

terkena hipotermia, penurunan suhu tersebut bisa terjadi 

melalui.. 

a. Konduksi 

b. Efaporasi 

c. Konveksi 

d. Radiasi  

e. Koneksi  

4. Seorang ibu berusia 28 tahun melahirkan bayi perempuan secara 

spontan di RS. Hasil pemeriksaan BB 3500 gr, bayi menangis 

kuat, gerakan aktif, HR 90 x/mnt, badan pucat dan ekstermitas 

biru. Apa tindakan yang pertama kali harus diberikan pada bayi 

kasus tersebut? 

a. Bebaskan jalan nafas 

b. Pemantauan pernafasan 

c. Pemantauan suhu tubuh 

d. Memberikan ASI adekuat 

e. Memberikan Rangsangan taktil 

5. Seorang ibu berusia 30 tahun melahirkan anak kedua laki-laki 

lima menit yang lalu di RSB. Hasil pemeriksaan: warna kulit 

kemerahan, menangis spontan, gerak aktif, frekuensi jantung 

110x/menit, reflek baik, kesadaran composmentis 

Apa tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? 
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a. Melakukan IMD 

b. Memandikan bayi 

c. Merawat tali pusat 

d. Memberikan imunisasi HBO 

e. Menimbang BB dan PB, memberikan salep mata, injeksi vit 

K 

6. Seorang ibu usia 26 th, menggendong bayi perempuan berusia 3 

hari, datang ke Poliklinik kebidanan untuk melakukan 

kunjungan ulang. Dengan keluhan Bayi menetek kurang 

adekuat. Riwayat neonatal BBL 3100 gram, dan hasil 

pemeriksaan didapat BB sekarang 3000 gram., tali pusat tidak 

ada tanda-tanda infeksi. 

Apakah intervensi yang tepat merawat tali pusat? 

a. Sterilkan tali pusat 

b. Dibungkus rapat 

c. Bersih dan kering 

d. Dibungkus kassa betadine 

e. Dibungkus dengan alkohol 

7. Seorang perempuan melahirkan bayi dengan berat badan 2600 

gram, panjang badan 50 cm, Lingkar dada 30 cm,lingkar kepala 

33 cm di BPM, hasil pemeriksaan yang lain frekuensi jantung 

100x/menit, suhu 35 °C, ekstremitas pucat gerakan aktif. 

Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? 

a. Memandikan bayi segera setelah lahir 

b. Mempertahankan bayi tetap hangat 

c. Mendekatkan bayi di sekat jendela 

d. Membatasi waktu ibu menyusui 

e. Menimbang bayi tanpa alas 

8. Seorang Bayi, lahir 2 hari yang lalu di RSB. Hasil pemeriksaan 

RR 60 x/ menit, nadi 110 x/ menit, suhu 36,5
0 

C. Saat perawat 

akan mengkaji refleks BBL tersebut, jari pemeriksa digenggam 

oleh telapak tangan bayi. Refleks primitif yang ada pada bayi 

tersebut adalah …. 

b. Moro 

c. Rooting 

d. Grasping 

e. Sucking 
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f. Tonik neck 
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BAB VIII 
KONSEP DASAR ASUHAN POSTNATAL 

Ns. Ziska Herawati,S.Kep., MKM  

 

A. Tujuan Pembelajaran  

Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah diharapkan  mampu 

menjelaskan asuhan keperawatan pada ibu dengan periode post 

natal.  

 

B. Materi 

1. Pengertian 

Periode postnatal adalah masa enam minggu sejak bayi lahir 

sampai organ-organ reproduksi kembali ke keadaan normal 

seperti sebelum hamil. (Bobak, dkk, 2005). Periode postnatal 

juga dikenal sebagai masa nifas atau postpartum.Periode ini 

adalah waktu perubahan fisiologis pada ibu nifas untuk 

kembali pada keadaan tidak hamil  tetapi, seluruh otot 

genetalia baru pulih kembali sebelum ada kehamilan dalam 

waktu 3 bulan dan penyesuaian terhadap keluarga baru, 

dalam bagian ini akan diuraikan tentang perubahan fisiologis 

pada ibu nifas kemudian apa yang perlu dikaji dari perubahan 

tersebut. 

2. Tahapan masa Postnatal 

Periode pada masa Postnatal dibagi menjadi 3 periode yaitu: 

a. Puerperium Dini (Periode Immediate Postpartum, 0-24 

jam). 

Masa segera setelah plasenta lahir sampai dengan 24 jam, 

dalam  hal ini ibu telah diperbolehkan berdiri dan 

berjalan-jalan. Masa ini sering terdapat banyak masalah 

seperti perdarahan karena atoia uteri. 

b. Puerperium Intermedial (Periode Early Postpartum, 24 

jam-1 minggu). 

Masa setelah 24 jam sampai dengan 7 hari (1 minggu) 

setelah  melahirkan. Periode ini memastikan bahwa 

invulusi uterus berjalan normal, tidak ada perdarahan 

abnormal dan lokea tidak berbau, ibu tidak demam, cukup 
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asupan makanan dan cairan, menyusui dengan baik, 

melakukan perawatan ibu dan bayi sehari-hari. 

c. Remote Puerperium (Periode Late Postpartum , 1-6 

minggu). 

Pada periode ini asuhan mengarah kepada pendidikan 

tentang Keluarga berencana (KB) selain tetap menjaga 

dan mengawasi kesehatan ibu seperti pada minggu-

minggu sebelumnya. 

3. Perubahan fisiologis masa postnatal 

Pada masa postnatal terjadi perubahan-perubahan anatomi 

dan fisiologis pada ibu. Adaptasi tubuh ibu dalam masa nifas 

sangat kompleks dan perlu perhatian khusus serta  tidak dapat 

dipisahkan dari rangkaian perawatan pada masa hamil dan 

persalinan. 

a. Sistem Reproduksi 

Sistem reproduksi meliputi rahim, leher rahim, vagina dan 

perineum mengalami perubahan selama 6 minggu setelah 

melahirkan. Pada masa ini beresiko perdarahan dan 

infeksi, pengkajian dan intervensi keperawatan bertujuan 

untuk mengurangi resiko ini.Perubahan keseluruhan alat 

genetelia ini disebut involusi. Pada  masa ini terjadi juga 

perubahan penting lainnya, perubahan-perubahan yang 

terjadi antara lain sebagai berikut: 

1) Uterus 

Pengerutan uterus (involusi uterus) merupakan suatu 

proses kembalinya uterus ke keadaan sebelum hamil. 

Terjadi kontraksi uterus yang meningkat setelah bayi 

keluar. Ukuran uterus mengecil kembali setelah 2 hari 

pasca persalinan, setinggi sekitar umbilikus. Proses 

kembalinya uterus ke keadaan sebelum hamil di sebut 

involusi. Uterus segera setelah lahir bayi, plasenta dan 

selaput janin, beratnya sekitar 1000g, seminggu 

kemudian 500gr, 2 minggu post natal 375gr dan pada 

akhir puerperium akan mencapai 50gr seperti sebelum 

hamil. 
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Gambar 8.1 Ukuran Uterus Pasca Postnatal 

 

Pada Ibu multipara dan menyusui mungkin akan 

mengalami afterpain selama beberapa hari 

postpartum. Afterpain nyeri yang berkaitan dengan 

adanya kontraksi uterus dan peningkatan  oksitosin 

untuk pengeluaran ASI, kontraksi uterus selama 

postnatal untuk mengurangi  resiko perdarahan. 

Kondisi ini dapat menimbulkan rasa nyeri yang 

menetap sepanjang masa awal puerperium kontraksi 

uterus pada primipara akan terjadi terus menerus 

karena ototnya masih kencang, sehingga rasa nyeri 

tidak akan begitu terasa. Menyusui dan pemberian 

oksitosin akan meningkatkan rasa nyeri karena 

keduanya merangsang kontraksi uterus. 

2) Lokhea  

Pada endometrium akan timbul trombosis, degenerasi, 

nekrosis ditempat  implantasi placenta. Nekrosis 

endometrium akan dikeluarkan melalui vagina berupa 

cairan lokhea. Lokhea adalah ekskresi cairan Rahim 

selama masa nifas. Lokhea yang keluar dari rahim 

mengalami perubahan dari waktu ke waktu 

mencerminkan tahap penyembuhan. Kontraksi uterus 

menyempitkan pembuluh sekitar lokasi plasenta dan 

membantu mengurangi jumlah kehilangan darah. 

Cairan lokhea akan meningkat jika klien melakukan 

ambulasi dan menyusui tapi hal ini bukan perdarahan. 



 

 

161 

Dibedakan menjadi empat jenis berdasarkan warna 

dan waktu keluarnya, yaitu: 

Lokhea Rubra:  Mengandung debris desidua dan 

debris trofoblastik, aliran 

menyembur, berwarna merah 

berlangsung sampai hari ke 3-4 

Lokhea.  

Serosa : Terdiri dari darah lama, serum, 

lekosit, dan debris jaringan berwarna 

merah muda, berlangsung sampai 

kurang lebih hari ke 10 setelah 

melahirkan. 

Lokhea Alba:   Mengandung leukosit, desidua, sel 

epitel, mukus, serum dan bakteri. 

Lokhea alba dapat bertahan sampai 

6 minggu setelah melahirkan.  

 
Gambar 8.2 Cairan lochea 

 

3) Serviks 

Serviks Segera setelah bayi lahir bentuk serviks seperti 

corong, disebabkan oleh korpus uteri yang dapat 

menimbulkan kontraksi. Serviks berwarna merah 

kehitaman karena pengaruh pembuluh darah. 

Konsistensinya lunak, kadang-kadang terdapat 

laserasi atau perlukaan kecil. Karena robekan kecil 

yang terjadi selama dilatasi maka serviks tidak akan 

pernah kembali lagi ke keadaan seperti sebelum hamil. 

Pada minggu ke 6 serviks menutup kembali. 
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4) Vagina dan perineum 

Vagina dan perineum mengalami perubahan terkait 

dengan proses melahirkan, mulai dari luka ringan 

akibat peregangan sampai episiotomy. Ibu akan 

mengalami rasa sakit ringan sampai berat tergantung 

pada tingkat dan jenis trauma vagina dan atau 

perenium. Komplikasi utama adalah infeksi pada luka 

atau luka episiotomy. Proses penyembuhan dan 

pemulihan selama periode postpartum. Luka pada 

vagina umumnya tidak seberapa luas dan akan sembuh 

dengan sendirinya, kecuali jika terjadi infeksi. 

Dinding vagina akan sembuh dan terbentuk lagi 

sisa rugae pada minggu ke 4 tetapi tidak sama dengan 

yang belum melahirkan. Introitus vagina oedema dan 

eritema terutama pada luka efisiotomi. Penyembuhan 

luka efisiotomi tidak meninggalkan bekas. Introitus 

vagina mengalami eritema dan edematus terutama 

pada luka perinium, perawatan dan pencegahan infeksi 

dengan menjaga kebersihan vagina (vulva higiene) 

selama 2 minggu pertama dapat mempercepat 

penyembuhan walaupun bentuknya tidak akan seperti 

pada nulipara. 

5) Payudara 

Payudara Selama kehamilan mengalami perubahan 

dalam persiapan untuk menyusui. Sekitar hari ke 3 

postpartum semua ibu menyusui maupun tidak 

menyusui mengalami pembengkakan payudara, 

payudara menjadi lebih besar, tegas, hangat, lembut, 

dan merasakan nyeri. Kolostrum cairan kekuningan 

mendahului produksi ASI, mengandung lebih tinggi 

protein dan rendah karbohidrat serta mengandung 

imunoglobulin G dan A yang memberikan 

perlindungan bagi bayi baru lahir selama beberapa 

minggu awal kehidupannya. Konsentrasi hormon yang 

menstimulasi perkembangan payudara selama 

perempuan hamil (estrogen, progesteron, human 

chorioic gonadotropin, kortisol dan insulin) menurun 
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dengan cepat setelah bayi lahir. Waktu untuk 

mengembalikan kadar hormon ini ke keadaan sebelum 

hamil dipengaruhi oleh menyusui atau tidaknya 

seorang Ibu.  

b. Sistem Pencernaan  

Adanya penurunan tonus otot gastrointestinal dan 

motilitas usus setelah melahirkan dan fungsinya akan 

normal kembali dua minggu setelah melahirkan. 

Konstipasi, ibu postpartum beresiko sembelit karena 

penurunan motilitas GI, penurunan aktivitas fisik, banyak 

mengeluarkan cairan pada waktu melahirkan, nyeri pada 

perineum dan trauma. Wasir akan berkurang namun nyeri. 

Kelebihan anestesi dan analgesik akan memperlambat 

pengembalian tonus otot dan motilitas. 

Defekasi secara spontan akan tertunda 2-3 hari PP. 

Hal ini disebabkan tonus otot usus menurun sebagai 

pengaruh dari hormon estrogen pada masa kehamilan, 

diare sebelum melahirkan, enema, kurang makan atau 

dehidrasi sebelum melahirkan. Selain itu dapat 

disebabkan adanya perasaan takut sakit. 

Ibu akan merasa lapar segera setelah melahirkan, 

sehingga ibu boleh mengonsumsi makanan. Setelah 

benar-benar pulih dari keletihan biasanya ibu merasa 

sangat lapar, sehingga sering memerlukan porsi 2 kali dari 

jumlah yang biasa ia konsumsi disertai camilan. b. 

Motilitas Secara khas, penurunan tonus dan motilitas otot 

traktus digestipus menetap dalam waktu yang singkat 

setelah bayi lahir.  

c. Sistem Perkemihan 

Distensi kandung kemih karena ketidakmampuan untuk 

mengosongkan kandung kemih, umumnya terjadi 

beberapa hari pertama setelah melahirkan. Hal ini terkait 

dengan penurunan sensasi atau edema sekitar uretra. 

Diuresis disebabkan oleh kadar estrogen dan oksitosin 

menurun, terjadi dalam waktu 12 jam setelah melahirkan 

dan membantu mengeluarkan kelebihan cairan. 

Kehilangan cairan melalui keringat dan peningkatan 
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jumlah urine menyebabkan penurunan BB sekitar 2,5 kg 

selama masa postnatal. 

Uretra dan kandung kemih akan mengalami trauma 

yang menimbulkan hiperemis dan edematus bahkan bisa 

menimbulkan hemorargi kecil sebagai akibat tekanan 

ketika bayi melewati jalan lahir. Kombinasi trauma akibat 

kelahiran, peningkatan konduksi anestesi menyebabkan 

keinginan untuk BAK menurun, rasa nyeri pada panggul 

sebagai akibat laserasi menurunkan refleks berkemih, 

penurunan berkemih pada Postnatal akan menimbulkan 

distensi kandung kemih, distensi kandung kemih pada 

perempuan segera setelah melahirkan akan menimbulkan 

perdarahan karena dapat menghambat uterus 

berkontraksi, distensi kandung kemih pada masa postnatal 

lanjut akan menimbulkan infeksi kandung kemih. Jika 

distensi terjadi dalam waktu yang lama akan 

menimbulkan kerusakan dinding kandung kemih yang 

lebih parah. Dengan pengosongan Kandung Kemih yang 

adekuat segera dalam waktu 2 jam postnatal akan 

mengembalikan tonus otot kandung kemih dalam waktu 

5-7 hari postnatal. 

d. Sistem Endokrin 

Setelah plasenta lahir terjadi perubahan pada sistem 

endokrin. Estrogen, progesteron dan prolaktin menurun. 

Estrogen mulai meningkat setelah minggu pertama 

setelah melahirkan. Kadar prolaktin meningkat selama 

kehamilan dan akan tetap meningkat pada perempuan 

menyusui sampai minggu keenam Postnatal. Ibu yang 

tidak menyusui kadar proklaktin terus menurun pada 3 

minggu pertama postpartum, menstruasi dimulai 6 sampai 

10 minggu setelah melahirkan. Peningkatan kadar 

prolaktin selanjutnya dipengaruhi oleh seringnya 

menyusui, isapan bayi pada puting susu merangsang 

peningkatan prolaktin, selain itu juga dapat dipengaruhi 

oleh banyaknya makanan tambahan yang diberikan 

proses ini disebut REFLEK PROLAKTIN. Hisapan bayi 

pada puting susu juga dapat merangsang neurohipofise 
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(hipofise posterior) untuk mengeluarkan hormon 

OKSITOSIN. Oksitosin menyebabkan kontraksi sel-sel 

mioefitel di alveoli dan duktus laktiferus, sehingga ASI 

dikeluarkan. Proses ini disebut REFLEKS LET DOWN. 

Menstruasi pertama biasanya anovulasi dan ovulasi 

biasanya terjadi siklus keempat. Sedangkan untuk ibu 

yang menyusui kadar prolaktin meningkat untuk produksi 

ASI. Laktasi menekan menstruasi, kembalinya menstruasi 

tergantung lamanya dan jumlah menyusui. Ovulasi akan 

kembali dalam waktu yang lebih lama dibandingkan ibu 

yang tidak menyusui.  

Diaforesis terjadi pada minggu pertama postpartum 

karena kadar estogen menurun.Berkeringat banyak pada 

malam hari, untuk membuang cairan dalam tubuh karena 

peningkatan cairan yang terakumulasi selama kehamilan. 

e. Sistem Muskuluskletal 

Adaptasi sistem muskuloskeletal ibu postnatal mencakup 

hal-hal yang membantu relaksasi dan hipermobilitas sendi 

dan perubahan pusat berat ibu akibat pembesaran rahim. 

Stabilisasi sendi lengkap pada minggu keenam sampai ke 

8 postnatal, tetapi kaki tidak mengalami perubahan, 

sehingga perempuan yang telah melahirkan akan 

memerlukan sepatu dengan ukuran yang lebih besar dari 

sebelum hamil. Setelah melahirkan otot–otot perut 

mengalami kekenduran dan perut tampak lembut dan 

lembek. 

Pengembalian tonus otot di pengaruhi oleh kondisi 

tonus sebelum hamil, latihan fisik yang tepat dan jumlah 

lemak. Otot-otot dinding abdomen (otot rektus 

abdominis) akan memisah sebagai akibat peregangan 

selama kehamilan yang disebut diastasis rekti hal ini akan 

berkurang seiring perjalanan waktu. Ibu postnatal 

mengalami nyeri otot karena banyak menggunakan 

tenaga ketika melahirkan. Sensasi saraf pada tubuh bagian 

bawah akan berkurang pada ibu yang melahirkan dengan 

anastesi epidural selama persalinan. Ambulasi dilakukan 

ketika sensasi sudah kembali maksimal. 
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Gambar 8.3 Diastatis Rectic 

 

f. Sistem Neurologi 

Perubahan neurologis selama puerperium merupakan 

kebalikan adaptasi neurologis yang terjadi saat wanita 

hamil dan disebabkan trauma yang dialami wanita saat 

bersalin dan melahirkan. Rasa tidak nyaman nuerologis 

yang diinduksi kehamilan akan menghilang setelah 

perempuan melahirkan, eliminasi edema fisiologis 

melalui diuresis menghilangkan sindrom carpal tunner 

dengan mengurangi kompresi syaraf median. Rasa baal 

dan kesemutan atau tingling periodik pada jari biasanya 

hilang setelah anak lahir. Nyeri kepala memerlukan 

pemeriksaan yang cermat karena bisa disebabkan 

berbagai keadaan termasuk hipertensi akibat kehamilan., 

stres dan kebocoran cairan serebrospinalis ke dalam ruang 

ekstradural selama jarum epidural diletakkan ditulang 

punggung saat anestesi. 

g. Sistem Integumen 

Kloasma akan hilang setelah bayi lahir, hiperpigmentasi 

pada areola dan linea nigra tidak menghilang seluruhnya, 

bahkan bisa menetap. Peregangan pada payudara, 

abdomen dan paha akan menetap. Kelainan pembuluh 

darah seperti spider angioma, eritema palmar, biasanya 

berkurang sebagai respons terhadap penurunan estrogen. 

Rambut halus yang tumbuh ketika kehamilan akan hilang, 
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sedangkan rambut kasar akan menetap. Konsistensi dan 

kekuatan kuku akan kembali normal. 

h. Sistem Kardiovaskuler 

1) Volume Darah 

Perubahan volume darah dipengaruhi beberapa faktor 

diantaranya adalah, kehilangan darah selama 

melahirkan, mobilisasi dan pengeluaran cairan 

ekstravaskuler (oedema fisiologis) kehilangan darah 

merupakan penurunan volume darah total yang cepat, 

tetapi terbatas. Setelah itu terjadi perpindahan cairan 

tubuh yang normal yang menyebabkan volume darah 

menurun dengan lambat. Minggu ketiga dan keempat 

setelah bayi lahir, volume darah biasanya menurun 

sampai mencapai volume sebelum hamil. 

Hipervolumia saat hamil sekitar 40% menyebabkan 

ibu dapat mentolelir kehilangan darah saat melahirkan. 

Pesalinan normal, perempuan kehilangan darah 300-

400 ml, dan dapat terjadi 2 kali lipat pada persalinan 

sectio cesaria. Penyesuaian pembuluh darah maternal 

setelah melahirkan berlangsung dramatis dan sangat 

cepat. Respon perempuan yang kehilangan darah saat 

melahirkan berbeda dengan perempuan yang tidak 

hamil. 

Tiga perubahan fisiologis yang melindungi 

perempuan dalam mengatasi kehilangan darah saat 

melahirkan 1) Hilangnya sirkulasi uteroplasental yang 

mengurangi ukuran pembuluh darah maternal 10% 

sampai 15% 2) Hilangnya fungsi endokrin plasenta 

yang menghilangkan stimulus vasodilatasi 3) 

Terjadinya mobilisasi air ekstravaskuler yang 

disimpan selama kehamilan, oleh karena itu syok 

hipovoliemik tidak terjadi pada kehilangan darah 

normal.  

2) Curah jantung Denyut jantung, volume sekuncup dan 

curah jantung meningkat sepanjang masa kehamilan. 

Setelah melahirkan keadaan ini akan meningkat 

selama 30 sampai 60 menit karena darah yang 
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biasanya melintasi sirkuit uteroplasenta tiba-tiba 

kembali ke sirkulasi umum. Nilai normal akan kembali 

dalam waktu 8-10 minggu Post natal. 

3) Tanda-tanda vital  

Peningkatan tekanan darah sistol maupun diastol 

selama 4 hari Post natal. Fungsi pernafasan kembali ke 

fungsi sebelum hamil pada bulan keenam. Setelah 

rahim kosong diafragma menurun, aksis jantung 

kembali normal, dan impuls titik maksimum kembali 

normal. 

4) Komponen darah  

a) Hematokrit dan Haemoglobin 

Selama 72 jam Postnatal, volume plasma yang 

hilang lebih banyak dibanding sel darah. 

Penurunan plasma dan peningkatan sel darah 

merah dikaitkan dengan peningkatan hematokrit 

pada hari ketiga sampai ketujuh Post natal. 

Penurunan sel darah merah akan terjadi sesuai 

dengan usia sel darah merah tersebut. Volume sel 

darah merah kembali normal sekitar 8 minggu Post 

natal. 

b) Hitung Sel Darah Putih  

Nilai leukosit dalam kehamilan sekitar 12000/mm³. 

Selama 10-12 hari Post natal nilai leukosit sekitar 

20.000-25.000/ mm³, neutropil merupakan sel 

darah putih yang paling banyak. Keberadaan 

luekositosis dan peningkatan LED normal dapat 

membingungkan dalam menentukan diagnosa 

infeksi pada masa ini. 

c) Faktor Koagulasi  

Faktor-faktor pembekuan dan peningkatan 

fibrinogen akan meningkat selama kehamilan dan 

tetap meningkat sampai awal Post natal. Keadaan 

hiperkoagulasi yang bisa diiringi kerusakan 

pembuluh darah dan imobilitas, mengakibatkan 

meningkatnya risiko tromboembolisme. 
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d) Varises Varises dan Haemhoroid  

Sering dijumpai pada perempuan hamil, juga 

walaupun jarang tapi ada yang menderita varises di 

vulva, hal ini akan mengecil setelah beberapa hari 

Postnatal. 

4. Proses adaptasi psikologis pada masa post natal. 

Ibu pada masa post natal selain mengalami perubahan 

fisiologis juga mengalami transisi sebagai orang tua baru. 

Dalam tahap penyesuaian terhadap peran baru mereka sebagai 

orang tua harus dapat dukungan dari keluarga dan pasangan. 

a. Transisi peran menjadi orang tua 

Transisi peran ini dipengaruhi oleh pengetahuan tentang 

kehamilan dan selama periode nifas. “Menjadi seorang ibu” 

adalah istilah yang relatif baru yang digunakan untuk 

menggambarkan dan menjelaskan proses bahwa 

perempuan mengalami masa transisi untuk menjadi ibu dan 

pembentukan identitas sebagai ibu(Mercer,2004). Proses 

"menjadi seorang ibu" dipengaruhi oleh: Bagaimana 

pengalaman ibunya merawat, pengalaman hidupnya, 

karakteristik uniknya, pengalaman kehamilan, pengalaman 

melahirkan, dukungan dari pasangan, keluarga, dan teman–

teman, keinginan wanita untuk mengasumsikan peran ibu 

dan karakteristik bayi seperti penampilan dan temperamen. 

b. Bonding dan Attachment Behaviors 

Bonding dan Attachment dipengaruhi oleh waktu, 

kedekatan orangtua dan bayi, apakah kehamilan 

direncanakan/diinginkan dan kemampuan orang tua untuk 

memproses melalui tugas–tugas perkembangan yang 

diperlukan orangtua. Faktor–faktor lain yang 

mempengaruhi ikatan dan perilaku attachment adalah: 

dasar pengetahuan dari pasangan, pengalaman masa lalu 

dengan anak–anak, kematangan dan tingkat pendidikan 

dari pasangan, dukungan diperpanjang, harapan ibu/ayah 

dari kehamilan ini, harapan ibu/ayah dari bayi dan harapan 

budaya. 
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c. Pospartum Blues 

Postpartum blues juga dikenal sebagai baby blues, terjadi 

selama minggu pertama postpartum, berlangsung selama 

beberapa hari, dan mempengaruhi mayoritas ibu. Selama 

periode ini, ibu merasa sedih dan mudah menangis tapi dia 

mampu merawat dirinya sendiri dan bayinya. Penyebab 

postpartum blues adalah: perubahan kadar hormon, 

kelelahan, stres mempunyai peran baru sebagai ibu. Tanda 

dan gejala postpartum blues adalah: kemarahan, 

kecemasan, perubahan suasana hati, kesedihan, menangis, 

kesulitan tidur, dan kesulitan makan. 

d. Tahapan adaptasi psikologis 

Tiga fase proses yang terjadi selama beberapa minggu 

pertama setelah melahirkan yang dialami oleh ibu adalah: 

1) Fase Taking In (fase mengambil)/ketergantungan  

Periode ini terjadi pada hari ke 1-2 setelah melahirkan, 

ibu bergantung pada orang lain, perhatian tertuju pada 

kekhawatiran bentuk tubuhnya, ibu membutuhkan 

ketenangan dalam istirahat untuk mengembalikan 

keadaan tubuh ke kondisi normal dan nafsu makan ibu 

biasanya bertambah sehingga membutuhkan tambahan 

nutrisi. Ketidaknyamanan fisik yang dialami ibu pada 

fase ini seperti rasa tidak nyaman diperut, nyeri pada 

jahitan, kurang tidur dan kelelahan merupakan sesuatu 

yang tidak dapat dihindari. 

2) Fase Taking Hold/ketergantungan mandiri  

Fase ini terjadi pada hari ke 3 sampai hari ke 10 post 

partum, secara bertahap tenaga ibu mulai meningkat dan 

merasa nyaman, ibu sudah mulai mandiri namun masih 

memerlukan bantuan, mulai memperlihatkan perawatan 

diri dan keinginan untuk belajar merawat bayinya. Pada 

fase ini pula ibu timbul rasa khawatir akan 

ketidakmampuan dan rasa tanggung jawabnya dalam 

merawat bayi. Ibu mempunyai perasaan sangat sensitif 

sehingga mudah tersinggung dan gampang marah. 

Dukungan moril sangat diperlukan untuk 

menumbuhkan kepercayaan diri pada  ibu.  
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3) Fase letting go/saling ketergantungan  

Fase letting go yaitu periode menerima tanggung jawab 

akan peran barunya. Fase ini berlangsung sepuluh hari 

setelah melahirkan. Ibu sudah mulai menyesuaikan diri 

dengan ketergantungan bayinya. Ibu memahami bahwa 

bayi butuh disusui sehingga siap terjaga untuk 

memenuhi kebutuhan bayinya. Keinginan untuk 

merawat diri dan bayinya sudah meningkat pada fase 

ini. Ibu akan lebih percaya diri dalam menjalani peran 

barunya. Pendidikan kesehatan yang kita berikan pada 

fase sebelumnya akan sangat berguna bagi ibu. Ibu lebih 

mandiri dalam memenuhi kebutuhan diri dan bayinya. 

Pada masa pascanatal, orangtua akan menghadapi 

tuntutan bayi baru lahir, menyusui bayi, tuntutan 

keuangan, penyesuaian perubahan peran dan hubungan 

yang sangat menguji kesabaran mereka. Kelelahan, 

nyeri, dan ketidaknyamanan akan menggantikan 

perasaan gembira. Gangguan tidur tidak dapat 

dihindarkan dengan kehadiran bayi dan kegiatan 

menyusui.  

 

C. Rangkuman 

Postnatal atau nifas adalah tahapan 6 minggu setelah 

melahirkan, pada masa post natal terjadi proses involusi dan 

afterpain/nyeri yang berkaitan dengan adanya kontraksi uterus 

dan peningkatan oksitosin untuk pengeluaran ASI. Ibu post natal  

yang tidak menyusui kadar proklaktin terus menurun pada 3 

minggu pertama postpartum, menstruasi dimulai 6 sampai 10 

minggu setelah melahirkan. Ovulasi akan kembali dalam waktu 

yang lebih lama dibandingkan ibu yang tidak menyusui. 

Diaforesis terjadi pada minggu pertama nifas karena kadar 

estogen menurun. Adanya penurunan tonus otot gastrointestinal 

dan motilitas usus setelah melahirkan dan fungsinya akan 

normal kembali dua minggu setelah melahirkan. Pengkajian 

tinggi fundus uteri dan konsistenasi uterus serta perubahan 

lochia memberikan informasi tentang involusi uterus.  

Perubahan psikologis pada ibu nifas, berfokus pada 

psikologis, emosional, dan perkembangan perubahan yang 
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terjadi selama masa transisi menjadi orang tua, meliputi : transisi 

menjadi orang tua, peran orang tua, bonding and attachment 

behavior, post partum blues (baby blues). Komponen budaya 

dan pengalaman menjadi orang tua sebelumnya harus 

diidentifikasi dan dimasukkan ke dalam rencana asuhan 

keperawatan. Fase taking in, masa ibu masih tergantung dapat 

terjadi selama 24–48 jam pertama setelah lahir, fase taking hold, 

masa peralihan dari dependen ke independen dapat bertahan 

hingga berminggu–minggu dan fase letting go, masa dari 

mandiri ke peran baru.Bonding dan keterkaitan adalah dua 

fenomena orang tua menghadapi selama masa transisi mereka 

untuk mengasuh dan pencapaian peran orang tua. 

Ketidaknyaman di daerah perineum akibat episiotomi, 

laserasi,edema dan pada payudara akibat luka pada puting, 

pembengkakan, afterpain, nyeri insisi, hemoroid, nyeri 

punggung dan kelelahan dapat menjadi salah satu masalah 

dalam perubahan menjadi orang tua.  

 

D. Tugas 

1. Jelaskan perubahan fisiologis pada uterus ibu post natal  

2. Jelaskan refleks prolactin dan refleks let down  

3. Jelaskan tahapan adaptasi psikologis yang dialami oleh ibu 

postnatal 
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