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Kata Pengantar 
 
 

 
 
Alhamdulillah, dengan memuji atas nama kebesaran Allah SWT, 

dan atas kehendak-Nya pula akhirnya buku ajar untuk mata kuliah Asuhan 

Kebidanan pada IbuBersalin dan Bayi Baru Lahir ini bisa ada dihadapan 

para mahasiswa. Buku ini sebagai tambahan bacaan disamping buku-buku 

sejenis yang telah terbit. Buku ini disusun berdasarkan Kurikulum Nasional 

Berbasis Kompetensi untuk mahasiswa Diploma III Kebidanan. 

Tujuan penyusunan buku ini adalah memberikan deskripsi yang 

jelas, akurat dan dapat dipahami mengenai Asuhan Kebidanan pada Ibu 

Bersalin dan Bayi Baru Lahir bagi mahasiswa Kebidanan yang tentunya 

pengetahuan mahasiswa masih sangat kurang. Buku ini terdiri dari 12 unit, 

dimulai dari mengapa mahasiswa Kebidanan perlu mempelajari Asuhan 

Kebidanan pada Ibu Bersalin dan Bayi Baru Lahir  dalam praktik 

kebidanan. 

Saya berharap kepada mahasiswa Kebidanan, semakin banyak 

membaca buku tentang Asuhan Kebidanan pada Ibu Bersalin dan Bayi Baru 

Lahir, maka semakin mudah dalam memberikan Asuhan Kebidanan Klinik, 

dan semakin mudah pula dalam melakukan kegiatan praktik di klinik. 

Sebagai bidan, penyusun sudah mengajarkan dan/atau 

membimbing mahasiswa dalam mempelajari materi atau praktikum 

Asuhan Kebidanan pada Ibu Bersalin dan Bayi Baru Lahir di kelas, di 

laboratorium maupun di klinik. Saya yakin buku ini dapat digunakan 

sebagai sumber referensi untuk mempelajari Asuhan Kebidanan pada Ibu 

Bersalin dan Bayi Baru Lahir. 

Semoga dengan bimbingan Allah SWT, buku ini bisa bermanfaat 

untuk perkembangan ilmu Kebidanan dan mahasiswa menjadi Bidan yang 

Berakhlak mulia, bermartabat, kreatif, mandiri dan profesional. 

Jazakhumullahu Khairan. 

 
 

      Magetan,  April 2019 

       Penyusun 
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DESKRIPSI MATERI KEGIATAN BELAJAR 1 
 

Materi kegiatan belajar ini berfokus pada konsep umum perubahan 
fisiologis dan psikologis dalam persalinan meliputi  perubahan uterus, servik, 
kardiovaskuler, tekanan darah, Nadi, suhu, pernafasan, metabolism, ginjal, 
gastrointestinal, hematologi dan dilanjutkan perubahan psikologi pada kala I, II, 
III dan IV.  

 
CAPAIAN PEMBELAJARAN KEGIATAN BELAJAR 1 

 
Kemampuan akhir yang diharapkan setelah menempuh kegiatan belajar 

ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep umum perubahan fisiologis 
dan psikologis dalam persalinan. 
 

KRITERIA PENILAIAN KEGIATAN BELAJAR 1 
 

Kriteria penilaian pada kegiatan belajar tahap ini adalah ketepatan 
penjelasan tentang konsep umum perubahan fisiologis dan psikologis dalam 
persalinan. 
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MATERI KEGIATAN BELAJAR 1 
 

PERUBAHAN FISIOLOGIS PERSALINAN KALA I 

 
 A. Perubahan pada uterus : 

Uterus terdiri dari dua komponen fungsional utama yaitu miometrium dan 
serviks. Berikut ini akan dibahas tentang kedua  komponen fungsional 
dengan perubahan yang terjadi pada kedua komponen tersebut. 
 
UTERUS 
Uterus dalam masa kehamilan menjelang persalinan akan berubah menjadi 
dua bagian yaitu segmen bawah rahim (SBR) yang sifatnya pasif dan 
teregang, serta segmen atas rahim (SAR) yang sifatnya aktif. Batas dari 
kedua segmen tersebut adalah istmust uteri yang terletak diantara ostium 
uteri internum anatomicum dan ostium utreri internum hystologicum. 
Dikatakan seorang ibu masuk dalam masa inpartu apabila dia telah 
mengalami kontraksi uterus dan terdapat perubahan pada serviks. 
 
Kontraksi uterus  
Kontraksi uterus bertanggungjawab terhadap penipisan dan pembukaan 
servik dan pengeluaran bayi dalam persalinan. Kontraksi uterus saat 
persalinan sangat unik karena kontraksi ini merupakan kontraksi otot yang 
sangat sakit. Kontraksi ini bersifat involunter yang bekerja dibawah kontrol 
saraf dan bersifat intermitten yang memberikan keuntungan berupa adanya 
periode istirahat/relaksasi diantara dua kontraksi. Terdapat 4 perubahan 
fisiologis pada kontraksi uterus yaitu : 
 

a. Fundal Dominan atau dominasi fundus. 
Kontraksi berawal dari fundus pada salah satu kornu, kemudian 

menyebar ke samping dan ke bawah. Kontraksi terbesar dan terlama adalah 
di bagian fundus.Namun pada puncak kontraksi dapat mencapai seluruh 
bagian uterus. 
Berikut gambar yang menunjukkan dominasi fundus selama kontraksi 
uterus: 

 
b. Kontraksi dan Retraksi 

Pada awal persalinan kontraksi uterus berlangsung setiap 15 – 20 
menit selam 30 detik dan diakhir kala I setiap 2 – 3 menit selama 50 – 60 
detik dengan intensitas yang sangat kuat. Pada segmen atas rahim tidak 
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berelaksasi sampai kembali ke panjang aslinya setelah kontraksi namun 
relative menetap pada panjang yang lebih pendek. Hal ini disebut dengan 
retraksi. 
Berikut adalah gambar kemajuan kontraksi dan retraksi otot uterus : 

 
 

c. Polaritas 
Polaritas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan 

keselarasan saraf-saraf otot yang berada pada dua kutub atau segmen 
uterus ketika berkontraksi. Ketika segmen atas uterus berkontraksi dengan 
kuat dan beretraksi maka segmen bawah uterus hanya berkontraksi sedikit 
dan membuka. 

 
d. Differensiasi atau perbedaan kontraksi uterus 

Selama persalinan aktif uterus berubah menjadi dua bagian yang 
berbeda  Segmen atas uterus yang berkontraksi secara aktif menjadi lebih 
tebal ketika persalinan maju. Segmen bawah uterus dan servik relative pasif 
dibanding dengan segmen atas  dan bagian ini berkembang menjadi jalan 
yang berdinding jauh lebih tipis untuk janin. Cincin retraksi terbentuk pada 
persambungan segmen bawah dan atas uterus. Segmen bawah rahim 
terbentuk secara bertahap ketika kehamilan bertambah tua dan kemudian 
menipis sekali pada saat persalinan. 

Berikut adalah gambar cincin retraksi antara segmen bawah dan atas 
uterus : 

 
 

B. Perubahan Serviks 
Kala I persalinan  dimulai dari munculnya kontraksi persalinan yang 

ditandai dengan perubahan servik secara progresif dan diakhiri dengan 
pembukaan servik lengkap.  

Ada 2 proses fisiologi utama yang terjadi pada servik :  
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(1) Pendataran servik disebut juga penipisan servik adalah pemendekan 
saluran servik dari 2 cm menjadi hanya berupa muara melingkar dengan 
tepi hampir setipis kertas. Proses ini terjadi dari atas ke bawah sebagai 
hasil dari aktivitas miometrium. Serabut-serabut otot setinggi os servik 
internum ditarik keatas dan dipendekkan menuju segmen bawah uterus, 
sementara os eksternum tidak berubah. 

(2) Pembukaan servik. Pembukaan terjadi sebagai akibat dari kontraksi 
uterus serta tekanan yang berlawanan dari kantong membran dan 
bagian bawah janin. Kepala janin saat fleksi akan membantu pembukaan 
yang efisien. Pada primigravida pembukaan didahului oleh pendataran 
servik , sedangkan pada multigravida pembukaan servik dapat terjadi 
bersamaan dengan pendataran. 

Faktor penyebab pembukaan : 

• Segmen bawah rahim dan serviks merupakan daerah yg kurang 
resisten dan akan menjadi  subyek peregangan 

• Tekanan hidrostatik selaput ketuban saat kontraksi sehingga jika 
ketuban pecah akan diganti dengan presentasi 

• Desidua SBR tipis & kurang berkembang sehingga pergerakan 
sedikit otot dibawahnya membuat selaput ini bergeser 

 
Kala I dibagi menjadi 2 fase yaitu fase laten dan aktif.  
Fase Laten: Fase yang dimulai pada pembukaan serviks 0 dan 

berakhir sampai pembukaan  servik mencapai 3 cm. Pada fase ini kontraksi 
uterus meningkat frekuensi, durasi, dan intensitasnya dari setiap 10 – 20 
menit, lama 15 – 20 detik dengan intensitas cukup menjadi 5 – 7 menit, 
lama 30 – 40 detik dan dengan intensitas yang kuat.  

Fase Aktif : Fase yang dimulai pada pembukaan serviks 4 dan 
berakhir sampai pembukaan  servik mencapai 10 cm. Pada fase ini 
kontraksi uterus menjadi efektif ditandai dengan meningkatnya frekuensi, 
durasi dan kekuatan kontraksi. Tekanan puncak kontraksi yang dihasilkan 
mencapai 40 – 50 mm Hg. Di akhir fase aktif kontraksi berlangsung antara 2 
– 3 menit sekali, selama 60 detik dengan intensitas lebih dari 40 mmHg. 
Fase aktif dibedakan menjadi fase akselerasi, fase dilatasi maksimal dan 
fase deselerasi. 
Fase Akselerasi : Dari pembukaan servik 3 menjadi 4 cm. fase ini  

merupakan fase persiapan menuju fase berikutnya. 
Fase Dilatasi Maksimal : fase ini merupakan waktu ketika dilatasi servik 

meningkat dengan cepat. Dari pembukaan 4 cm menjadi 9 cm selama 2 
jam. Normalnya pembukaan servik pada fase ini konstan yaitu 3 cm 
perjam untuk multipara dan 1.2 cm untuk primipara.  

Fase Deselerasi : merupakan akhir fase aktif dimana dilatasi servik dari 9 
cm menuju pembukaan lengkap (10 cm) . dilatasi servik pada fase ini  
lambat rata-rata 1 cm perjam namun pada multipara lebih cepat.  

Perubahan pada vagina dan dasar panggul : 
1. Kala I ketuban ikut meregangkan bagian atas vagina  dapat dilalui oleh 

anak 
2. Ketuban pecah  perubahan disebabkan oleh presentasi 
3. Kepala sampai divulva: lubang vulva menghadap kedepan atas 
4. Peregangan bagian depan nampak perineum menonjol & menjadi tipis & 

anus membuka 



Modul Ajar Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir  Untuk Mahasiswa D III Kebidanan 

K E G I A T A N    B E L A J A R   1 
 

 

 

 KB-1/7 

5. Regangan dimungkinkan oleh bertambahnya sirkulasi darah  robekan 
 perdarahan banyak 
 

C. Kardiovaskuler  
. Peningkatan metabolisme  denyut jantung meningkat, saat relaksasi  
sedikit meningkat dibanding sebelum persalinan 

• Pada setiap kontraksi, 400 ml darah dikeluarkan dari uterus dan masuk 
kedalam sistem vaskuler ibu, Curah jantung meningkat 12% dari 
sebelum persalinan dan 30% selama kontraksi  

• Tekanan arteri meningkat 10% dan lebih tinggi pada kala II  kerja 
jantung meningkat  denyut jantung meningkat. 
 

D. Perubahan Tekanan Darah 
Tekanan darah meningkat selama terjadi kontraksi (sistolik rata – rata naik 
15 mmHg, diastolik 5 – 10 mmHg), antara kontraksi tekanan darah kembali 
normal pada level sebelum persalinan. Rasa sakit, takut dan cemas juga 
akan meningkatkan tekanan darah. 

 
 E. Perubahan Metabolisme 

Selama persalinan metablisme aerob maupun anaerob terus menerus 
meningkat seiring dengan kecemasan dan aktivitas otot. Peningkatan 
metabolisme ini ditandai dengan meningkatnya suhu tubuh, nadi 
pernafasan, cardiac output dan kehilangan cairan.  
 

  a. Keseimbangan asam basa 

 Berlangsung kurang 12 jam persalinan banyak mengeluarkan energi  
penuhi kebutuhan selama kontraksi uterus 

 Energi diperoleh dari proses metabolisme glikogen yang tersimpan 
dalam otot  habis  proses oksidasi simpanan lemak tubuh  
penumpukan zat keton dalam darah  asidosis metabolik ringan 
terutama kala I. 

 Asidosis metabolik dikompensasi dengan alkalosis respiratori ringan 
akibat hyperventilasi normal 

 Tidak berbahaya asal kondisi nutrisi ibu baik dan kelahiran bayi  
 

  b. Electrolit dan cairan 

 Pengeluaran energi ekstra akan mengakibatkan peningkatan produksi 
panas dan keringat  kehilangan cairan tubuh 

 Poliury akibat peningkatan curah jantung, peningkatan filtrasi glomerulus 
dan aliran plasma ginjal  protein uri (+) 

 Bila ≥ (++)  abnormal 
  F. Perubahan Suhu 

Suhu tubuh akan sedikit naik (0,5–1 0C) selama persalinan dan segera turun 
setelah persalinan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan metabolisme 
dalam tubuh. 
 

 G. Perubahan Nadi 
Frekuensi nadi diantara dua kontraksi lebih meningkat dari pada selama 
periode sesaat sebelum persalinan. Ini merupakan hasil dari metabolisme 
yang meningkat.   
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H.  Perubahan Pernafasan  

Peningkatan aktivitas fisik dan pemakaian oksigen terlihat dari peningkatan 
frekuensi pernafasan. Hiperventilasi dapat menyebabkan alkalosis 
respiratorik (pH meningkat), hipoksia dan hipokapnea (CO2 menurun) 
 

I.  Perubahan Ginjal 
Poliuri akan terjadi selama persalinan. Ini mungkin disebabkan karena 
meningkatnya curah jantung selama persalinan dan meningkatnya filtrasi 
glomerulus dan aliran plasma ginjal.  
 

 J. Perubahan Gastrointestinal  
Pergerakan lambung dan absorbsi pada makanan padat sangat berkurang 
selama persalinan. Hal ini diperberat dengan berkurangnya produksi getah 
lambung, menyebabkan aktifitas pencernakan hampir berhenti, dan 
pengosongan lambung menjadi sangat Lamban. Cairan tidak berpengaruh 
dan meninggalkan perut dalam tempo yang biasa. Mual dan muntah biasa 
terjadi sampai ibu mencapai akhir kala I.  
 

K.  Perubahan Hematologi 
Hemoglobin meningkat sampai 1.2 gram/100 ml selama persalinan dan 
akan kembali pada tingkat seperti sebelum persalinan sehari setelah pasca 
salin kecuali ada perdarahan post partum. 
 

PERUBAHAN PSIKOLOGI PERSALINAN KALA I 

 
Fase Laten: Pada fase ini ibu biasanya merasa lega dan bahagia karena 
masa kehamilannya akan segera berakhir. Namun, pada awal persalinan 
wanita biasanya gelisah, gugup, cemas dan khawatir sehubungan dengan 
rasa tidak nyaman karena kontraksi. Biasanya dia ingin berbicara, perlu 
ditemani, tidak tidur, ingin berjalan-jalan dan menciptakan kontak mata. 
Pada wanita yang dapat menyadari bahwa proses ini wajar dan alami akan 
mudah beradaptasi dengan keadaan tersebut. 
 
Fase aktif: Saat kemajuan persalinan  sampai pada fase kecepatan 
maksimum rasa khawatir wanita menjadi meningkat. Kontraksi menjadi 
semakin kuat dan frekuensinya lebih sering sehingga wanita tidak dapat 
mengontrolnya. Dalam keadaan ini wanita akan menjadi lebih serius. Wanita 
tersebut menginginkan seseorang untuk mendampinginya karena dia 
merasa takut tidak mampu beradaptasi dengan kontraksinya. 
 

TUGAS KEGIATAN BELAJAR 1 
 

Setelah mempelajari materi Kegiatan Belajar 1 dan melaksanakan 
beberapa latihan lisan di atas, saya ajak Saudara untuk berlatih 
menghubungkan konsep teori yang telah Anda pelajari tersebut dengan situasi 
nyata di lapangan. Model belajar seperti ini dinamakan “contextual 
instruction”. Pada situasi yang berbeda Saudara dapat menerapkan 
pembelajaran kontekstual seperti ini. 
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Baiklah, mari kita mulai saja. Lakukanlah tugas berikut dengan sebaik-
baiknya: 
1. Pilihlah salah satu Bidan Praktek Mandiri, boleh di sekitar tempat tinggal 

Saudara, boleh pula di sekitar tempat kost, atau di sekitar kampus.  
2. Lalu carilah satu ibu bersalin kala I cobalah identifikasi perubahan fisiologi 

dan psikologi yang terjadi selama proses persalinan dari kala I sampai kala 
IV  

3. Setelah data terkumpul, cobalah untuk memilah data perubahan fisiologi 
dan data perubahan psikologi 

4. Setelah selesai, cobalah untuk menghubungkan kondisi anatomi fisiologi 
yang normal dengan yang terjadi pada persalinan  

5. Kemudian, cobalah untuk menghubungkan kondisi psikologi yang normal 
dengan psikologi saat persalinan 
 

LATIHAN KEGIATAN BELAJAR 1 
 

Soal Latihan 
  

Setelah Saudara pelajari Kegiatan Belajar 1 di atas, pelajari juga 
referensi tambahan dari buku atau internet, lalu jawablah pertanyaan-
pertanyaan berikut ! Usahakan agar tidak melihat materi pembelajaran ini! 
1. Uraikan kembali dengan bahasa Saudara sendiri, apakah perubahan 

fisiologis pada ibu bersalin? 
2. Jelaskan perubahan psikologis pada ibu bersalin? 

  

Kunci Jawaban Latihan 
 
1. Inti jawaban adalah pada bagian awal konsep dasar perubahan fisiologis 

persalinan. 
2. Jawaban ada di materi bagian perubahan psikologis persalinan. 
 

RANGKUMAN KEGIATAN BELAJAR 1 
 
1. Selama proses persalinan kala I terjadi perubahan fisiologis yaitu perubahan 

uterus, kardiovaskuler, metabolisme, ginjal, gastrointestinal dan hematoglogi. 
Perubahan pada uterus meliputi kontraksi uterus yang bersifat  sangat nyeri, 
involuntair dan intermittent yang berkontraksi dengan dominasi fundus, 
polaritas, kontraksi dan retraksi pada segmen bawah dan atas uterus 
sehingga hasil dari kontraksi ini akan membuka jalan lahir. 

2. Perubahan psikologi yang terjadi pada kala I dibedakan menjadi dua fase 
yaitu fase laten dimana ibu merasa lega dan bahagia karena kehamilanya 
akan segera berakhir, tapi ibu merasa cemas dan khawatir karena rasa tidak 
nyaman (kontraksi). Pada fase aktif rasa khawatir ibu meningkat, ibu menjadi 
lebih serius dan pada fase ini ibu ingin didampingi oleh seseorang. 
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TES FORMATIF KEGIATAN BELAJAR 1 
 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar! 
1. Pernyataan di bawah ini yang benar tentang perubahan fisiologis pada 

persalinan adalah  
A. Kontraksi uterus menambah sirkulasi janin. 
B. Tekanan Oksigen (PO2) meningkat 
C. Tekanan Karbondioksida (PCO2) menurun 
D. Curah jantung meningkat 15% pada tahap I persalinan 
E. Curah jantung menurun 30-50% tahap II persalinan 

 
2. Perubahan Gastro intestinal selama persalinan adalah : 

A. Motilitas usus bertambah 
B. Pengosongan lambung melambat 
C. Absorbsi makanan meningkat 
D. Rehidrasi sebagai respon persalinan 
E. Mual, muntah saat pembukaan belum lengkap 

 
3. Tekanan darah sistolik meningkat selama persalinan, yaitu : 

A. 5 – 10 mm Hg 
B. 10-20 mm Hg 
C. 20-25 mm Hg 
D. 25-30 mm Hg 
E. 30 – 40 mm Hg 

 
4. Perubahan hematologi selama persalinan : 

A. Hb tetap 
B. Hb menurun 1-2 gr% 
C. Hb meningkat 1-2 gr% 
D. Hb menurun drastis 
E. Hb sedikit menurun 

 
5. Perubahan psikologis Kala I dipengaruhi : 

1. Pengalaman sebelumnya 
2. Kesiapan emosi 
3. Mekanisme koping 
4. Lingkungan 

 
6. Masalah psikologis yang mungkin terjadi adalah : 

1. Kecemasan menghadapi persalinan 
2. Kurang pengetahuan proses persalinan 
3. Kemampuan mengontrol diri menurun 
4. Mekanisme koping tidak efektif 
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UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT KEGIATAN BELAJAR 1 
 

Cocokkan jawaban Saudara dengan kunci jawaban tes formatif yang 
terdapat pada bagian akhir Kegiatan Belajar 1, kemudian hitunglah jumlah 
jawaban yang benar! Jika jawaban yang benar adalah: 
 
90% - 100%  : baik sekali 
80% - 89%  : baik 
70% -79%  : cukup 
kurang dari 70% : kurang 
 

Kalau Saudara memiliki tingkat pencapaian 80% ke atas, maka hasil 
Saudara Bagus! Saudara dapat melanjutkan ke Kegiatan Belajar 2. Tetapi jika 
pencapaian Saudara kurang dari 80%, maka sebaiknya ulangilah Kegiatan 
Belajar 1, terutama bagian-bagian yang belum Saudara kuasai! 

 
REFERENSI KEGIATAN BELAJAR 1 
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4. CCU, JHPIEGO Tahun 2002 
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8. Myles, Text Book for midwifery,2000 
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10. Pauline M. Seller, Midwifery Vol.I, 1993 
11. Penny Simkin, Pregnancy Childbirth and the newborn the complate 

guide, 1991 
12. Pusdiknakes, WHO, JHPIEGO,2001, Panduan Pengajarran Asuhan 

Kebidanan 
13. Ruth Benner, Myles Text Book for Midwivws, Edisi 12, 1993 
14. Sue Moore, Understanding pain relief, 1997 
15. Varney’s midwifery, 1997 

 

 
KUNCI JAWABAN TES FORMATIF KEGIATAN BELAJAR 1 
 
1. D 
2. B 
3. B 
4. C 
5. A 
6. A 
 



Modul Ajar Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir  Untuk Mahasiswa D III Kebidanan 

K E G I A T A N    B E L A J A R   2 A 
 

 
 

 

KB-2 A/1 

 

 
 
 
 
 

  
 

KEGIATAN BELAJAR 2 A  
 
 

 
FAKTOR – FAKTOR YANG  

MEMPENGARUHI PERSALINAN 
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DESKRIPSI MATERI KEGIATAN BELAJAR 2 A 
  

Materi kegiatan belajar ini berfokus pada faktor yang mempengaruhi 
terjadinya persalinan. 
Pemahaman tentang faktor yang mempengaruhi persalinan sangat diperlukan 
oleh bidan sebagai dasar untuk mempelajari praktik klinik kebidanan yang 
berhubungan dengan pertolongan persalinan. Dalam kancah praktik 
pertolongan persalinan nanti akan kita temui kasus-kasus yang berhubungan 
dengan power, passage, passanger,  psikologis dan penolong.  

Melalui kegiatan belajar ini kita akan menjelaskan faktor-faktor yang 
mempengaruhi persalinan, mulai dari power, passage, passanger,  psikologis 
dan penolong. Pada kegiatan belajar ini juga akan kita praktikkan dengan 
panthom ataupun dengan model persalinan. 

 
CAPAIAN PEMBELAJARAN KEGIATAN BELAJAR 2A 

 
Setelah melaksanakan Kegiatan Belajar 2 A diharapkan mahasiswa 

mampu menunjukkan macam-macam ukuran panggul, menunjukkan bidang 
hodge dan   Anatomi kepala bayi. 
 

KRITERIA PENILAIAN KEGIATAN BELAJAR 2 A 
 

Kriteria penilaian pada kegiatan belajar tahap ini adalah ketepatan 
penjelasan tentang faktor power, passage, passanger, psikologis dan 
penolong. 
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MATERI KEGIATAN BELAJAR 2 A 
 

I. POWER/TENAGA  

 
Sangat penting untuk diingat bahwa persalinan ini adalah proses yang 

normal serta merupakan kejadian yang sehat, akan tetapi potensi komplikasi 
yang mengancam nyawa juga selalu ada.  

Mungkin saudara pernah membayangkan, “ Bagaimana bayi yang 
berada dalam kandungan bisa keluar melalui  jalan lahir yang sempit tentunya 
ada tenaga yang mendorong bayi tersebut untuk keluar.” Tenaga tersebut ada 
yang sesuai kemauan ibu dan ada yang diluar kemauan ibu. 

Coba ingat kembali catatan asuhan kebidanan pada ibu hamil buka 
tentang fisiologis his dan bagaimana cara kerjanya.   
Jadi power adalah kekuatan atau tenaga  yang mendorong bayi keluar bisa 
diluar kemauan ibu/ involunter terdiri dari his atau kontraksi uterus sedangkan 
tenaga meneran/mengejan dari ibu bersifat volunter. Power merupakan tenaga 
primer atau kekuatan utama yang dihasilkan oleh adanya kontraksi dan retraksi 
otot-otot rahim. 
 Kontraksi uterus/His yang normal karena otot-otot polos rahim bekerja 
dengan baik dan sempurna  dan mempunyai sifat-sifat: simetris,  fundus 
dominan,  relaksasi, involuntir: terjadi di luar kehendak,  intermitten: terjadi 
secara berkala (berselang-seling),  terasa sakit,  terkoordinasi, kadang dapat 
dipengaruhi dari luar secara fisik, kimia dan psikis 

His (kontraksi otot uterus) karena otot–otot polos rahim bekerja dengan 
baik dan sempurna. Pada waktu kontraksi otot–otot rahim menguncup sehingga 
menjadi tebal dan lebih pendek. Kavum uteri menjadi lebih kecil serta 
mendorong janin dan kantung amnion ke arah segmen bawah rahim dan 
serviks. Kontraksi otot-otot dinding perut, Kontraksi diafragma pelvis atau 
kekuatan mengejan,  dan ketegangan dari ligamentum rotundum.  

 
Coba ingat kembali dimana letak ligamentum rotundum dan apa 

fungsinya pada materi kuliah anatomi fisiologi organ panggul. 
 

II. PASSAGE (JALAN LAHIR) 
 
Coba renungkan sejenak, kalau saudara melewati jalan tentunya jalan 

yang luas lebih memberikan keleluasaan dan kemudahan bagi yang lewat. 
Demikian juga jalan lahir baik yang keras atau tulang-tulang panggul dengan 
bagian yang lunak misalnya otot-otot dasar panggul, serviks dan vagina 
Merupakan jalan lahir yang harus dilewati oleh janin Syarat agar janin dan 
plasenta dapat melalui jalan lahir tanpa ada rintangan, maka jalan lahir tersebut 
harus normal. 
 
Ingat kembali macam jalan lahir/Passage terdiri dari:  
1. Bagian keras tulang-tulang panggul (rangka panggul) 

a. Os.Coxae ,Osllium, Os.Ischium, Os.Pubis 
b. Os. Sacrum = promotorium 
c. Os. Coccygis  
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2. Bagian lunak : otot-otot, jaringan dan ligamen-ligamen 
 

Pintu Panggul 
(1) Pintu atas panggul (PAP) = Disebut Inlet dibatasi oleh promontorium, sayap 

sakrum, linea inominata dan tepi atas symphisis. 
(2) Ruang tengah panggul (RTP) kira-kira pada spina ischiadica, disebut midlet 
(3) Pintu Bawah Panggul (PBP) dibatasi simfisis dan arkus pubis, disebut outlet 
(4) Ruang panggul yang sebenarnya (pelvis cavity) berada antara inlet dan 

outlet. 
 
Sumbu Panggul 
Sumbu panggul adalah garis yang menghubungkan titik-titik tengah ruang 
panggul yang melengkung ke depan (sumbu Carus) 
 

 
 

 
Bidang-bidang : 
(1) Bidang Hodge I : dibentuk pada lingkaran PAP dengan bagian atas 
symphisis dan promontorium 
(2) Bidang Hodge II  : sejajar Hodge I setinggi pinggir bawah symphisis. 
(3) Bidang Hodge III : sejajar Hodge I setinggi spina ischiadika kanan dan kiri. 
(4) Bidang Hodge IV : sejajar Hodge I setinggi ujung  os coccyges 
 
Stasion bagian presentasi atau derajat penurunan : 
a. Stasion 0 : sejajar spina ischiadica 
b. 1 cm di atas spina ischiadica disebut Stasion 1 dan seterusnya sampai 
Stasion 5 
c. - 1 cm di bawah spina ischiadica disebut stasion -1 dan seterusnya sampai 
    Stasion-5 
 
Ukuran-ukuran panggul  
(1) Ukuran luar panggul : 
a) Distansia spinarum : jarak antara kedua spina illiaka anterior superior : 24 – 
26 cm 
b) Distansia cristarum : jarak antara kedua crista illiaka kanan dan kiri : 28 – 30 
cm 
c) Konjugata externa (Boudeloque) 18 – 20 cm 
d) Lingkaran Panggul 80-90 cm 
e) Konjugata diagonalis (periksa dalam) 12,5 cm  
    Distansia Tuberum (dipakai Oseander) 10,5 cm 

http://materikebidanan.files.wordpress.com/2011/01/bidang-hodge.jpg
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(2) Ukuran dalam panggul : 
Pintu atas panggul merupakan suatu bidang yang dibentuk oleh 
promontorium, linea innominata, dan pinggir atas simfisis pubis 
1. Konjugata vera : dengan periksa dalam diperoleh konjugata diagonalis 10,5-
11 cm 
2. Konjugata transversa 12-13 cm 
3. Konjugata obliqua 13 cm 
4. Konjugata obstetrica adalah jarak bagian tengah simfisis ke promontorium 
 
Ruang tengah panggul :  
1. Bidang terluas ukurannya 13 x 12,5 cm 
2. Bidang tersempit ukurannya 11,5 x 11 cm 
3. Jarak antar spina ischiadica 11 cm 
 
Pintu bawah panggul (outlet) : 
1. Ukuran anterio posterior 10-11 cm 
2. Ukuran melintang 10,5 cm 
3. Arcus pubis membentuk sudut 900 lebih, pada laki-laki kurang dari 800 
Inklinasi Pelvis (Miring panggul) adalah sudut yang dibentuk dengan horizon 
bila wanita berdiri tegak dengan inlet 55-600 
 
Jenis Panggul  
Berdasarkan pada ciri-ciri bentuk pintu atas panggul menurut Caldwell-Moloy, 
ada 4 bentuk pokok jenis panggul : (1) Ginekoid,  (2) Android (3) Antropoid, (4) 
Platipeloid 
 

 
 
(1) Otot - otot Dasar Panggul 
Ligamen - Ligamen Penyangga Uterus 
1. Ligamentum Kardinale sinistrum dan dekstrum (Mackendrot): Ligamen 

terpenting untuk mencegah uterus tidak turun. Jaringan ikat tebal serviks 
dan puncak vagina kearah lateral dinding pelvis. 
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2. Ligamentum Sacro - uterina sinistrum dan dekstrum: Menahan uterus tidak 
banyak bergerak Melengkung dari bagian belakang serviks kiri dan 
kananmelalui dinding rektum kearah os sacrum kiri dan kanan. 

3. Ligamentum Rotundum sinistrum dan dekstrum (Round Ligament): Ligamen 
yang menahan uterus dalam posisi antefleksi. Sudut fundus uterus kiri dan 
kanan ke inguinal kiri dan kanan. 
 

4. Ligamentum Latum sinistrum dan dekstrum (Broad Ligament): Dari uterus 
kearah lateral. 

 
5. Ligamentum infundibulo pelvikum : Menahan tubafallopi. Dari infundibulum 

ke dinding pelvis. 
 

III . PASSANGER 

 
Kalau saudara melewati sebuah jalan, kemudian ada kendaraan truk 

besar yang lewat, lancarkah jalan saudara? tentunya tidak demikian juga 
passanger/ bayi yang mau melewati jalan lahir kalau sangat besar, jumlahnya  
lebih dari satu dan posisinya tidak beraturan tentunya perjalanan juga akan 
terhambat.   
Nah dalam persalinan yang menjadi passanger/penumpang  adalah bayi,  
plasenta dan air ketuban..  
 
Coba buka kembali buku atau catatan saudara tentang anatomi kepala 
janin dan ukuran-ukuran normal dari kepala tersebut. 
 
A. Janin: 
Bagian yang paling besar dan keras dari janin adalah kepala janin. Posisi dan 
besar kepala dapat mempengaruhi jalannya persalinan. 
Buat  kelompok beranggota lima orang, ambil model kepala bayi coba 
tunjukkan bagian-bagian tulang tengkorak bayi,  letak sutura dan ubun-
ubun bayi serta ukuran normal diameter kepala bayi lakukan secara 
bergantian. 
 
1. Tulang Tengkorak ( Cranium ) 

a. Bagian muka dan tulang-tulang dasar tengkorak 
b. Bagian tengkorak: Os Frontalis,  Os Parietalis,  Os Temporalis dan  Os 

Occipitalis 
c. Sutura:  Sutura Frontalis,  Sutura Sagitalis,  Sutura Koronaria dan  

Lamboidea 
d. Ubun-ubun ( Fontanel ):  Fontanel mayor/bregma dan  Fontanel minor 

 
2. Ukuran-ukuran kepala 
a. Diameter 
- Diameter Occipito frontalis 12 cm 
- Diameter Mento Occipitalis 13,5 cm 
- Diameter Sub Occipito Bregmatika 9,5 cm 
- Diameter Biparietalis 9,25 cm 
- Diameter Ditemporalis 8 cm 
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b. Ukuran Cirkumferensial ( Keliling ) 
- Cirkumferensial fronto occipitalis 34 cm 
- Cirkumferensia mento occipitalis 35 cm 
- Cirkumferensia sub occipito bregmatika 32 cm 
 
3. Postur janin dalam rahim 
i. Sikap (habitus) 
Menunjukkan hubungan bagian-bagian janin dengan sumbu janin, biasanya 
terhadap tulang punggungnya. Janin umumnya dalam sikap fleksi, di mana 
kepala, tulang punggung, dan kaki dalam keadaan fleksi, serta lengan bersilang 
di dada. 
 
ii. Letak janin 
Letak janin adalah bagaimana sumbu panjang janin berada terhadap sumbu 
ibu, misalnya letak lintang di mana sumbu janin sejajar dengan dengan sumbu 
panjang ibu; ini bisa letak kepala, atau letak sungsang. 
 
iii. Presentasi 
Presentasi digunakan untuk menentukan bagian janin yang ada di bagian 
bawah rahim yang dapat dijumpai pada palpasi atau pemeriksaan dalam. 
Misalnya presentasi kepala, presentasi bokong, presentasi bahu, dan lain-lain. 
 
iv. Posisi 
Posisi merupakan indicator untuk menetapkan arah bagian terbawah janin 
apakah sebelah kanan, kiri, depan atau belakang terhadap sumbu ibu 
(maternal pelvis). Misalnya pada letak belakang kepala (LBK) ubun-ubun kecil 
(UUK) kiri depan, UUK kanan belakang 
 
B. Placenta. 
Placenta juga harus melalui jalan lahir, ia juga dianggap sebagai penumpang 
atau pasenger yang menyertai janin namun placenta jarang menghambat pada 
persalinan normal. 
  
C. Air Ketuban. 
Amnion pada kehamilan aterm merupakan suatu membran yang kuat dan ulet 
tetapi lentur. Amnion adalah jaringan yang menentukan hampir semua 
kekuatan regang membran janin dengan demikian pembentukan komponen 
amnion yang mencegah ruptura atau robekan sangatlah penting bagi 
keberhasilan kehamilan. Penurunan adalah gerakan bagian presentasi 
melewati panggul, penurunan ini terjadi atas 3 kekuatan yaitu salah satunya 
adalah tekanan dari cairan amnion dan juga disaat terjadinya dilatasi servik 
atau pelebaran muara dan saluran servik yang terjadi di awal persalinan dapat 
juga terjadi karena tekanan yang ditimbulkan oleh cairan amnion selama 
ketuban masih utuh. 
 

IV. Psikis (psikologis) 
 
Nah, sekarang ingat kembali perubahan psikologis bu bersalin  pada 

kegiatan belajar sebelumnya. Silahkan Saudara untuk berlatih menghubungkan 
konsep teori yang telah Anda pelajari tersebut dengan situasi nyata.  
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Perasaan positif berupa kelegaan hati, seolah-olah pada saat itulah benar-
benar terjadi realitas “kewanitaan sejati” yaitu munculnya rasa bangga bisa 
melahirkan anaknya. Mereka seolah-olah mendapatkan kepastian bahwa 
kehamilan yang semula dianggap sebagai suatu “ keadaan yang belum pasti “ 
sekarang menjadi hal yang nyata. 
 Adapun psikologis ibu bersalin meliputi: 
• Melibatkan kondisi psikologis ibu, emosi dan persiapan intelektual 
• Pengalaman melahirkan bayi sebelumnya 
• Kebiasaan adat 
• Dukungan dari orang terdekat pada kehidupan ibu. 
 

Sedangkan sikap negatif  terhadap persalinan dipengaruhi oleh: 
a. Persalinan sebagai ancaman terhadap keamanan 
b. Persalinan sebagai ancaman pada self-image 
c. Medikasi persalinan 
d. Nyeri persalinan dan kelahiran 
 

V. Penolong 
 
 Coba ingat kembali peran bidan dalam mata kuliah konsep kebidanan 
yang telah saudara pelajari. 
 

Kalau sudah ingat saatnya saudara mengaplikasikan dalam kasus nyata 
dalam menolong persalinan. Saudara sebagai calon penolong persalinan harus 
mampu menunjukkan sikap dan peran. Peran dari penolong persalinan dalam 
hal ini Bidan adalah mengantisipasi dan menangani komplikasi yang mungkin 
terjadi pada ibu dan janin. Proses tergantung dari kemampuan skill dan 
kesiapan penolong dalam menghadapi proses persalinan. 

 

TUGAS KEGIATAN BELAJAR 2 A 
 

Setelah mempelajari materi Kegiatan Belajar 2 A dan melaksanakan 
beberapa latihan lisan di atas, saya ajak Saudara untuk berlatih menghubungkan 
konsep teori yang telah Anda pelajari tersebut dengan situasi nyata di 
lapangan. Model belajar seperti ini dinamakan “contextual instruction”. Pada 
situasi yang berbeda saudara dapat menerapkan pembelajaran kontekstual 
seperti ini. 

 
Baiklah, mari kita mulai saja. Lakukanlah tugas berikut dengan sebaik-

baiknya: 
1. Cobalah cari teman satu, saling memeriksa ukuran panggul luar dengan 

teman saudara menggunakan jangka panggul yang tersedia dilaboratorium 
dan catat hasilnya, serta nilai apakah UPLnya normal/tidak. 

2. Ambillah tulang panggul dan tunjukkan batas-batas bidang Hodge. 
3. Carilah gambar tulang kepala bayi dari buku atau internet dan gambar 

kembali bagian-bagian kepala bayi. 
4. Tuliskan ukuran-ukuran kepala bayi yang berperan  dalam proses persalinan. 
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LATIHAN KEGIATAN BELAJAR 2 A 
 

Soal Latihan 

 
Setelah Saudara pelajari Kegiatan Belajar 2 A di atas, pelajari juga 

referensi tambahan dari buku atau internet, lalu jawablah pertanyaan-
pertanyaan berikut! 
Usahakan agar tidak melihat materi pembelajaran ini! 
1. Uraikan kembali dengan bahasa Saudara sendiri, apa yang dimaksud 

dengan power primer? 
2. Apakah yang dimaksud dengan passage? 
3. Apakah yang dimaksud dengan passagger? 
4. Bagaimanakah penolong persalinan yang baik? 
5. Bagaimanakah Kondisi psikologis yang  dapat mendukung persalinan? 

 

Kunci Jawaban Latihan 

 
1. Tenaga yang mendorong bayi  yang bersifat diluar kemauan si ibu. 
2. Jalan lahir ada yang bagian keras/tulang panggul, dan yang bagian lunak 

otot-otot dasar panggul. 
3. Bayi, placenta dan air ketuban 
4. Penolong yang terampil cekatan 
5. Perasaan positif dalam menghadapi persalinan. 

 

RANGKUMAN KEGIATAN BELAJAR 2 A 
 
1. Power adalah kekuatan atau tenaga untuk melahirkan yang terdiri dari his 

atau kontraksi uterus dan tenaga meneran dari ibu. Power merupakan 
tenaga primer atau kekuatan utama yang dihasilkan oleh adanya kontraksi 
dan retraksi otot-otot rahim. Power sekunder adalah kekuatan  mengejan ibu. 

2. Passage merupakan jalan lahir yang harus dilewati oleh janin terdiri dari 
rongga panggul, dasar panggul, serviks dan vagina.  

3. Passangger adalah penumpang yaitu bayi, plasenta dan air ketuban. 
4. Psykhe merupakan kondisi kejiwaan/kesiapan mental ibu yang sedang 

dalam proses persalinan. 
5. Peran dari penolong persalinan dalam hal ini Bidan adalah kemampuan skill 

dan kesiapan penolong dalam menghadapi proses persalinan. 
 

TES FORMATIF KEGIATAN BELAJAR 2 A 
 
 Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar! 
1. Janin, plasenta dan air ketuban merupakan faktor dari .... yang 

mempengaruhi persalinan. 
a. Power 
b. Passsage 
c. Passangger  
d. Psykhe 
e. Penolong 
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2. Keinginan ibu untuk meneran merupakan contoh dari power 
a. Primer  
b. Sekunder 
c. Tersier 
d. Tambahan 
e. Involunter 

 

3. Disajikan 10 contoh yaitu: 1) Ukuran panggul luar, 2) Ukuran panggul dalam, 
3) TB, 4) BB Bayi, 5) Posisi Bayi, 6) Kekuatan His, 7) Ukuran placenta, 8) 
Kekuatan mengejan ibu, 9) Lama his, 10) BOH  
Dari 10 contoh di atas, manakah yang merupakan faktor power ? 

a. Contoh 2, dan 6 
b. Contoh 6, dan 9 
c. Contoh  6, dan 8 
d. Contoh 2, 5, 6, dan 8 
e. Contoh 3, 5, 8, dan 9 

 
4. Disajikan 10 contoh yaitu: 1) Ukuran panggul luar, 2) Ukuran panggul dalam, 

3) TB, 4) BB Bayi, 5) Posisi Bayi, 6) Kekuatan His, 7) Ukuran placenta, 8) 
Kekuatan mengejan ibu, 9) Lama his, 10) BOH  
Dari 10 contoh di atas, manakah yang merupakan faktor passager ? 

a. Contoh 2, 3, dan 4 
b. Contoh 4, 5, dan 7 
c. Contoh 3, 4, 6, dan 10 
d. Contoh 3, 4, 5, 6, dan 10 
e. Contoh 2, 3, 4, 5, 6, dan 10 

 
5. Disajikan 10 contoh yaitu: 1) Ukuran panggul luar, 2) Ukuran panggul dalam, 

3) TB, 4) BB Bayi, 5) Posisi Bayi, 6) Kekuatan His, 7) Ukuran placenta, 8) 
Kekuatan mengejan ibu, 9) Lama his, 10) BOH  
Dari 10 contoh di atas, manakah yang merupakan faktor passage ? 

a. Contoh 1dan 2 
b. Contoh 1, 2, dan 3 
c. Contoh 1, 2, 3, dan 4 
d. Contoh 3, 4, 5, 6, dan 10 
e. Contoh 2, 3, 4, 5, 6, dan 10 

 
6. Disajikan 10 contoh yaitu: 1) Ukuran panggul luar, 2) Ukuran panggul dalam, 

3) TB, 4) BB Bayi, 5) Posisi Bayi, 6) Kekuatan His, 7) Ukuran placenta, 8) 
Kekuatan mengejan ibu, 9) Lama his, 10) BOH  
Dari 10 contoh di atas, manakah yang merupakan faktor psike ? 

a. Contoh 10 
b. Contoh 10 dan 8 
c. Contoh 10 dan 2 
d. Contoh 3 dan 10 
e. Contoh 6, 8, 9 dan 10 
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UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT KEGIATAN BELAJAR 2 A 
 

Cocokkan jawaban Saudara dengan kunci jawaban tes formatif yang 
terdapat pada bagian akhir Kegiatan Belajar 2 A, kemudian hitunglah jumlah 
jawaban yang benar! Jika jawaban yang benar adalah: 
 
90% - 100%  : baik sekali 
80% - 89%  : baik 
70% -79%  : cukup 
kurang dari 70% : kurang 
 

Kalau Saudara memiliki tingkat pencapaian 80% ke atas, maka hasil 
Saudara Bagus! Saudara dapat melanjutkan ke Kegiatan Belajar 2 B. Tetapi 
jika pencapaian Saudara kurang dari 80%, maka sebaiknya ulangilah 
Kegiatan Belajar 2A, terutama bagian-bagian yang belum Saudara kuasai! 

 
REFERENSI KEGIATAN BELAJAR 2 A 
 
1. Mochtar R. Sinopsis Obstetri. Edisi 2. Jilid I. Jakarta, EGC ; 1998 
2. Oxorn, Harry. Ilmu Kebidanan : Patologi dan Fisiologi Persalinan (Human  

Labour and Birth). Jakarta, Yayasan Essentia Medica ; 2003. 
3. Bobak, L J. Keperawatan Maternitas. Jakarta : EGC ; 2004. 
4. Manuaba IBG. Ilmu Kebidanan, Penyulit Kandungan, dan KB untuk 

Pendidikan Bidan. Jakarta, EGC; 1998. 
5. Cunningham  F. Gary dkk. Obstetri Williams, Edisi 21, Jakarta, EGC; 2006 
6. Bidanshop.blogspot.com 

 
KUNCI JAWABAN TES FORMATIF KEGIATAN BELAJAR 2 A 
 
1. C 
2. B 
3. C 
4. B 
5. A 
6. A 
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KEGIATAN BELAJAR 2 B 
 
 

KEBUTUHAN DASAR  
IBU BERSALIN  
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DESKRIPSI MATERI KEGIATAN BELAJAR 2 B 
 
Materi kegiatan belajar ini berfokus pada kebutuhan dasar ibu bersalin 

menurut Lesser & Keane sesuai dengan kala persalinan meliputi: Asuhan tubuh 
dan fisik, kehadiran seorang pendamping, pengurangan rasa nyeri, penerimaan 
terhadap perilaku dan tingkah laku, informasi dan kepastian tentang hasil 
persalinan yang aman. 

Pemahaman tentang kebutuhan dasar ibu bersalin sesuai dengan kala 
persalinan, sebagai dasar untuk memberikan asuhan pada ibu bersalin 
sehingga akan  memberikan  kepuasan pada ibu  saat bersalin.  

 
CAPAIAN PEMBELAJARAN KEGIATAN BELAJAR 2 B 

 
Kemampuan akhir yang diharapkan setelah menempuh kegiatan belajar 

ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan kebutuhan dasar ibu bersalin sesuai 
dengan kala persalinan.  
 

KRITERIA PENILAIAN KEGIATAN BELAJAR 2 B 
 
Kriteria penilaian pada kegiatan belajar tahap ini adalah ketepatan 

penjelasan tentang kebutuhan dasar ibu bersalin sesuai dengan kala 
persalinan. 

 
Setelah mempelajari modul ini mahasiswa mampu: 

1. Menjelaskan asuhan tubuh dan fisik  pada ibu bersalin 
2. Menjelaskan pentingnya kehadiran seorang pendamping. 
3. Mempraktekkan pengurangan rasa nyeri saat persalinan. 
4. Menjelaskan penerimaan terhadap perilaku dan tingkah laku ibu bersalin 
5. Menjelaskan informasi dan kepastian tentang hasil persalinan yang aman 
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MATERI KEGIATAN BELAJAR 2 B 
 

     DUKUNGAN FISIK DAN PSIKOLOGIS 

 
Coba renungkan sejenak bagaimana perasaan seorang ibu dalam 

menghadapi proses persalinan yang membutuhkan waktu cukup lama tentunya 
akan muncul berbagai perasaan sehingga dibutuhkan dukungan fisik dan 
psikologis. Setiap ibu yang akan memasuki masa persalinan maka akan muncul 
perasaan takut, khawatir, ataupun cemas terutama pada ibu primipara. 
Perasaan takut dapat meningkatkan nyeri, otot-otot menjadi tegang dan ibu 
menjadi cepat lelah yang pada akhirnya akan menghambat proses persalinan. 
Bidan adalah orang yang diharapkan ibu sebagai pendamping persalinan yang 
dapat diandalkan serta mampu memberikan dukungan, bimbingan dan 
pertolongan persalinan. 

Asuhan yang sifatnya mendukung selama persalinan merupakan suatu 
standar pelayanan kebidanan. Asuhan yang mendukung berarti bersifat aktif 
dan ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Jika seorang bidan 
sedang sibuk, maka ia harus memastikan bahwa ada seorang pendukung yang 
hadir dan memantau wanita yang sedang dalam persalinan.Bidan harus 
mampu memberikan perasaan kehadiran: 

Selama bersama pasien, bidan harus konsentrasi penuh untuk 
mendengarkan dan melakukan observasi. Membuat kontak fisik: mencuci muka 
pasien, menggosok punggung dan memegang tangan pasien dll. Menempatkan 
pasien dalam keadaan yakin (bidan bersikap tenang dan bisa menenangkan 
pasien). 

Dukungan dapat pula diberikan oleh orang-orang terdekat pasien (suami, 
keluarga, teman). Pendamping persalinan hendaknya orang yang sudah terlibat 
sejak dalam kelas-kelas antenatal. Mereka dapat membuat laporan tentang 
kemajuan ibu dan secara terus menerus memonitor kemajuan persalinan. 

 
1. DUKUNGAN SELAMA PERSALINAN 

 
Asuhan yang sifatnya mendukung selama persalinan merupakan ciri dari 

asuhan kebidanan. Asuhan yang mendukung artinya kehadiran yang aktif dan 
ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Dukungan tersebut antara 
lain meliputi: 
a. Lingkungan 

Suasana yang rileks dan bernuansa rumah akan sangat membantu 
wanita dan pasangannya merasa nyaman. Sikap bidan adalah sangat penting, 
mungkin lebih penting daripada bentuk fisik lingkungan tersebut. Ruangan 
persalinan harus dibuat sedemikian rupa sehingga pada waktu terjadi keadaan 
darurat bisa ditangani dengan cepat dan efisien. Wallpaper dan gordin yang 
menarik dengan warna yang sejuk dan penggunaan tirai untuk menutup 
peralatan rumah sakit akan mengurangi keangkeran dari ruangan tersebut. 
Lampu haruslah mudah dipindah-pindah. Banyak wanita merasa lebih suka 
dengan penerangan redup atau setengah gelap pada saat berada dalam 
ruangan persalinan, tetapi tetap harus disediakan lampu untuk membantu bidan 
saat melakukan penjahitan perineum. Bidan harus berusaha memastikan agar 
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orang yang masuk ke dalam ruangan persalinan bisa sesedikit mungkin dan 
harus diarahkan untuk menjaga suasana yang santai dan hening. 
b. Pendamping persalinan 

Asuhan kebidanan  dan dukungan persalinan Kala I dapat diberikan 
dengan cara menghadirkan orang yang dianggap penting oleh ibu untuk 
mendampingi ibu selama proses persalinan seperti suami, keluarga, atau 
teman dekat. Suami dan keluarga dianjurkan untuk berperan aktif dalam 
mendukung dan melakukan kegiatan yang dapat memberikan kenyamanan 
bagi ibu. Pendamping ibu saat persalinan sebaiknya adalah orang yang peduli 
pada ibu, yang paling penting adalah orang-orang yang diinginkan oleh si ibu 
untuk mendampinginya selama persalinan. Di beberapa tempat, hanya wanita 
yang boleh menemani ibu pada saat ia melahirkan. Dalam budaya lain, sudah 
menjadi kebiasaan bagi suami menjadi pendamping dalam persalinan bahkan 
menolong persalinan. 
c. Mobilitas 
Ibu dianjurkan untuk merubah posisi dari waktu ke waktu agar merasa nyaman 
dan mungkin persalinan akan berjalan lebih cepat karena ibu menguasai 
keadaan. 
d. Tehnik relaksasi 
Jika ibu telah diajarkan teknik-teknik relaksasi ia harus diingatkan mengenai hal 
itu dan didukung sewaktu ia mempraktekkan pengetahuannya. 
e. Percakapan (Komunikasi) 

Bila seorang ibu berada sedang dalam persalinan, akan ada waktunya 
untuk bercakap-cakap dalam dan ada waktunya untuk diam. Wanita yang 
sedang dalam proses persalinan fase aktif akan menyukai ketenangan. Pada 
tahap ini seorang wanita akan merasa lelah dan setiap kontaksi akan 
memerlukan konsentrasi penuh dan semua cadangan emosional fisik yang bisa 
dikerahkannya. Ia mungkin akan menutup matanya dan ingin sendirian pada 
tahap ini. Jika ibu menyadari apa yang terjadi pada dirinya ia akan 
berkonsentrasi pada kemajuan persalinannya dan percakapan yang tidak 
bermanfaat tidak dibutuhkannya, melainkan sentuhan dan ekspresi wajah akan 
lebih penting.  
f. Dorongan Semangat 

Bidan harus berusaha memberikan dorongan semangat kepada ibu 
selama proses persalinannya. Sebagian besar wanita akan mencapai suatu 
tahap dimana mereka merasa tidak bisa melanjutkan lagi proses persalinannya 
dan merasa putus asa. Hanya dengan beberapa kata yang diucapkan secara 
lembut setelah tiap kontraksi atau beberapa kata pujian dan non-verbal sering 
sudah cukup memberi semangat. Ibu yang dibuat merasa bahwa ia sanggup 
dan sudah membuat kemajuan besar biasanya akan merespon dengan terus 
berusaha. Bidan yang ketrampilan komunikasinya sudah terlatih baik dan yang 
memberi respons dengan kehangatan dan antusiasme biasanya akan berhasil 
dalam hal ini. 

Hasil penelitian (RCT) telah memperlihatkan efektifnya dukungan fisik, 
emosional dan psikologie selama persalinan dan kelahiran. Dalam Cochrane 
Database, suatu kajian ulang sistematik dari 14 percobaan-percobaan yang 
melibatkan 5000 wanita memperlihatkan bahwa kehadiran seorang 
pendamping secara terus menerus selama persalinan dan kelahiran akan 
menghasilkan: Kelahiran dengan tindakan (forceps, vacuum maupun seksio 
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sesaria) menjadi berkurang, APGAR Score <7 lebih sedikit, Lamanya 
persalinan menjadi semakin pendek, Kepuasan ibu yang semakin besar dalam 
pengalaman melahirkan mereka. 
 

2. KEBUTUHAN MAKANAN DAN CAIRAN 

 
Menurut Saifuddin (2006) Faktor Ibu  berpengaruh terhadap proses 

persalinan meliputi keadaan hidrasi, perubahan sikap/perilaku dan tingkat 
tenaga yang dimiliki untuk mengejan. Ibu yang mengalami persalinan harus 
bebas untuk makan dan minum sebagai tuntutan tubuh mereka. Kebanyakan 
Ibu masih akan merasa nyaman untuk makan camilan pada awal persalinan, 
tapi setelah kontraksi yang sering kecenderungan makan berkurang (Enkin et al 
(2000) dalam Thorpe et al, (2009)). 

Makanan ringan dan asupan cairan yang cukup selama persalinan akan 
memberi lebih banyak energi dan mencegah dehidrasi. Dehidrasi bisa 
memperlambat kontraksi atau membuat kontraksi menjadi tidak teratur dan 
kurang efektif. 

Makanan yang disarankan dikonsumsi pada kelompok Ibu yang makan 
saat persalinan adalah roti, biskuit, sayuran dan buah-buahan, yogurt rendah 
lemak, sup, minuman isotonik dan jus buah-buahan (O’Sullivan et al, 2009). 
Menurut Elias (2009) Nutrisi dan hidrasi sangat penting selama proses 
persalinan untuk memastikan kecukupan energi dan mempertahankan 
kesimbangan normal cairan dan elektrolit bagi Ibu dan bayi. Cairan isotonik dan 
makanan ringan yang mempermudah pengosongan lambung cocok untuk awal 
persalinan. Jenis makanan dan cairan yang dianjurkan dikonsumsi pada Ibu 
bersalin adalah sebagai berikut (Champion dalam Elias,2009): 

Makanan: Roti atau roti panggang (rendah serat) yang rendah lemak 
baik diberi selai ataupun madu, sarapan sereal rendah serat dengan rendah 
susu, Nasi tim. Biskuit, Buah segar atau buah kaleng. 

Minuman: Minuman yogurt rendah lemak, Es blok, Jus buah-buahan, Air 
mineral. Cairan olahraga atau cairan isotonik. 

 Ibu melahirkan harus dimotivasi untuk minum sesuai kebutuhan atau 
tingkat kehausannya. Jika asupan cairan Ibu tidak adekuat atau mengalami 
muntah, dia akan menjadi dehidrasi, terutama ketika melahirkan menjadikannya 
banyak berkeringat (Micklewirght & Champion, 2002 dalam Thorpe et al, 2009). 
Salah satu gejala dehidrasi adalah kelelahan dan itu dapat mengganggu 
kemajuan persalinan dan menyulitkan bagi Ibu untuk lebih termotivasi dan aktif 
selama persalinan. Jika Ibu dapat mengikuti kecenderungannya untuk minum, 
maka mereka tidak mungkin mengalami dehidrasi (McCormick, 2003 dalam 
Thorpe et al, 2009). 
 

3. KEBUTUHAN ELIMINASI 

 
Selama persalinan terjadi penekanan pada pleksus sakrum oleh bagian 

terendah janin sehingga menyebabkan retensi urin maupun sering berkemih. 
Retensi urin terjadi apabila: 

1. Tekanan pada pleksus sakrum menyebabkan terjadinya inhibisi impuls 
sehingga vesica uretra menjadi penuh tetapi tidak timbul rasa berkemih; 

2. Distensi yang menghambat saraf reseptor pada dinding vesica uretra; 

http://www.lusa.web.id/category/askeb-ii-persalinan/
http://www.lusa.web.id/tag/sakrum/
http://www.lusa.web.id/tag/janin/
http://www.lusa.web.id/tag/retensi-urin/
http://www.lusa.web.id/tag/retensi-urin/
http://www.lusa.web.id/tag/sakrum/
http://www.lusa.web.id/tag/uretra/
http://www.lusa.web.id/tag/uretra/
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3. Tekanan oleh bagian terendah pada vesica uretra dan uretra; 
4. Kurangnya privasi/postur yang kurang baik; 
5. Kurangnya kesadaran untuk berkemih; dan 
6. Anastesi regional, epidural, blok pudendal sehingga obat mempengaruhi 

 saraf vesica uretra. 
Pemenuhan kebutuhan eliminai selama persalinan perlu difasilitasi agar 

membantu kemajuan persalinan dan pasien merasa nyaman. Oleh karena itu, 
anjurkan ibu untuk bereliminasi secara spontan minimal 2 jam sekali selama 
persalinan, apabila tidak mungkin dapat dilakukan kateterisasi. 
 
Pengaruh kandung kemih penuh selama persalinan, sebagai berikut: 
Menghambat penurunan bagian terendah janin, terutama bila  berada di atas 
spina isciadika; 
1. Menurunkan efisiensi kontraksi uterus; 
2. Menimbulkan nyeri yang tidak perlu; 
3. Meneteskan urin selama kontraksi yang kuat pada kala II; 
4. Memperlambat kelahiran plasenta; dan 
5. Mencetuskan perdarahan pasca persalinan dengan menghambat kontraksi 

uterus. 
    Anjurkan ibu untuk mengosongkan kandung kemihnya secara rutin 

selama persalinan. Ibu harus berkemih paling sedikit setiap 2 jam, atau lebih 
sering jika terasa ingin berkemih atau jika kandung kemih dirasakan penuh. 
Periksa kandung kemih pada saat akan memeriksa denyut jantung janin 
(lihat/palpasi tepat di atas simfisis pubis untuk mengetahui apakah kandung 
kemih penuh. Anjurkan dan antarkan ibu untuk berkemih di kamar mandi. Jika 
ibu tidak dapat berjalan ke kamar mandi, berikan wadah penampung urin. 
Kandung kemih yang penuh akan menyebabkan memperlambat turunnya 
bagian terbawah janin dan mungkin menyebabkan partus macet, menyebabkan 
ibu tidak nyaman, meningkatkan risiko perdarahan pasca persalinan yang 
disebabkan atonia uteri, mengganggu penatalaksanaan distosia bahu, 
meningkatkan risiko infeksi saluran kemih pasca persalinan. Selama persalinan 
berlangsung, tidak dianjurkan untuk melakukan kateterisasi kandung kemih 
secara rutin. Kateterisasi kandung kemih hanya dilakukan jika kandung kemih 
penuh dan ibu tidak dapat berkemih sendiri. 
 

4. POSISIONING DAN AKTIFITAS 

 
Persalinan dan kelahiran merupakan suatu peristiwa yang normal, tanpa 

disadari dan mau tidak mau harus berlangsung. Untuk membantu ibu agar tetap 
tenang dan rileks sedapat mungkin bidan tidak boleh memaksakan pemilihan 
posisi yang diinginkan oleh ibu dalam persalinannya. Sebaliknya, peranan 
bidan adalah untuk mendukung ibu dalam pemilihan posisi apapun yang 
dipilihnya, menyarankan alternatif-alternatif apabila tindakan ibu tidak efektif 
atau membahayakan bagi dirinya sendiri atau bagi bayinya. Bila ada anggota 
keluarga yang hadir untuk melayani sebagai pendamping ibu, maka bidan bisa 
menawarkan dukungan pada orang yang mendukung ibu tersebut. 

Bidan membeitahu ibu bahwa ia tidak perlu terlentang terus menerus 
dalam masa persalinanya. Jika ibu sudah semakin putus asa dan merasa tidak 
nyaman, bidan bisa mengambil tindakan-tindakan yang positif untuk merubah 

http://www.lusa.web.id/tag/uretra/
http://www.lusa.web.id/tag/uretra/
http://www.lusa.web.id/tag/uretra/
http://www.lusa.web.id/category/askeb-ii-persalinan/
http://www.lusa.web.id/category/askeb-ii-persalinan/
http://www.lusa.web.id/category/askeb-ii-persalinan/
http://www.lusa.web.id/tag/kateterisasi/
http://www.lusa.web.id/tag/kandung-kemih/
http://www.lusa.web.id/category/askeb-ii-persalinan/
http://www.lusa.web.id/tag/janin/
http://www.lusa.web.id/tag/kontraksi/
http://www.lusa.web.id/tag/uterus/
http://www.lusa.web.id/tag/nyeri/
http://www.lusa.web.id/tag/urin/
http://www.lusa.web.id/tag/kontraksi/
http://www.lusa.web.id/tag/kala-ii/
http://www.lusa.web.id/tag/kelahiran/
http://www.lusa.web.id/plasenta/
http://www.lusa.web.id/perdarahan-post-partum-perdarahan-pasca-persalinan/
http://www.lusa.web.id/tag/kontraksi/
http://www.lusa.web.id/tag/uterus/
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kebiasaan atau merubah setting tempat yang sudah ditentukan (seperti 
misalnya menyarankan agar ibu berdiri atau berjalan-jalan). Bidan harus 
memberikan suasana yang nyaman dan tidak menunjukkan ekspresi yang 
terburu-buru, sambil memberikan kepastian yang menyenangkan serta pujian 
lainnya. 

Saat bidan memberikan dukungan fisik dan emosional dalam persalinan, 
atau membantu keluarga untuk memberikan dukungan persalinan, bidan 
tersebut harus melakukan semuanya itu dengan cara yang bersifat sayang ibu 
meliputi: 

Aman, sesuai evidence based, dan memberi sumbangan pada 
keselamatan jiwa ibu. Memungkinkan ibu merasa nyaman, aman, secara 
emosional serta merasa didukung dan didengarkan. Menghormati praktek-
praktek budaya, keyakinan agama, dan ibu/keluarganya sebagai pengambil 
keputusan. Menggunakan cara pengobatan yang sederhana sebelum memakai 
teknologi canggih. Memastikan bahwa informasi yang diberikan adekuat serta 
dapat dipahami ibu. 
 
POSISI UNTUK PERSALINAN 
 
POSISI ALASAN / RASIONALNYA 

Duduk atau setengah duduk - Lebih mudah bagi bidan untuk 
membimbing kelahiran kepala bayi dan mengamati / mensupport perineum. 
Posisi merangkak - Baik untuk persalinan dengan punggung yang sakit 
a. Membantu bayi melakukan rotasi 
b. Peregangan minimal pada perineum 
c. Berjongkok atau berdiri - Membantu penurunan kepala bayi 
d. Memperbesar ukuran panggul: menambah 28% ruang outletnya 
e. Memperbesar dorongan untuk meneran (bisa memberi kontribusi pada 

laserasi perineum)Berbaring miring ke kiri - Memberi rasa santai bagi ibu 
yang letih 

f. Memberi oksigenasi yang baik bagi bayi 
g. Membantu mencegah terjadinya laserasi 
 
Mengapa tidak boleh bersalin dalam posisi terlentang / lithotomi? 
a. Dapat menyebabkan Sindrome supine hypotensi karena tekanan pada vena 

kava inferior oleh kavum uteri, yang mengakibatkan ibu pingsan dan 
hilangnya oksigen bagi bayi. 

b. Dapat menambah rasa sakit 
c. Bisa memperlama proses persalinan 
d. Lebih sulit bagi ibu untuk melakukan pernafasan 
e. Membuat buang air lebih sulit 
f. Membatasi pergerakan ibu 
g. Bisa membuat ibu merasa tidak berdaya 
h. Bisa membuat proses meneran menjadi lebih sulit 
i. Bisa menambah kemungkinan terjadinya laserasi pada perineum 
j. Bisa menimbulkan kerusakan syaraf pada kaki dan punggung. 
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5.PENGURANGAN RASA NYERI 

 
Metode mengurangi rasa sakit yang diberikan secara terus menerus 

dalam bentuk dukungan mempunyai keuntungan-keuntungan: Sederhana, 
Efektif, Biayanya murah, Resikonya rendah, Membantu kemajuan persalinan, 
Hasil kelahiran bertambah baik, Bersifat sayang ibu. 
 
Penny Simpkin  menjelaskan cara-cara untuk mengurangi rasa sakit ini ialah: 
1. Mengurangi sakit di sumbernya 
2. Memberikan rangsangan alternatif yang kuat 
3. Mengurangi reaksi mental yang negatif, emosional, dan reaksi fisik ibu 

terhadap rasa sakit. 
 

Pendekatan-pendekatan untuk mengurangi rasa sakit, menurut Varney’s 
Midwifery: 
1. Adanya sesorang yang dapat mendukung dalam persalinan 
2. Pengaturan posisi 
3. Relaksasi dan latihan pernafasan 
4. Istirahat dan privasi 
5. Penjelasan mengenai proses/kemajuan/prosedur yang akan dilakukan 
6. Asuhan diri 
7. Sentuhan dan masase 
8. Counterpressure untuk mengurangi tegangan pada ligament sacroiliaka 
9. Pijatan ganda pada pinggul 
10. Penekanan pada lutut 
11. Kompres hangat dan kompres dingin 
12. Berendam 
13. Pengeluaran suara 
14. Visualisasi dan pemusatan perhatian 
15. Musik. 
 

Pemberian Informasi 

 
Ibu/Suami harus diberi informasi selengkapnya tentang kemajuan 

persalinan dan perkembangannya selama proses persalinan. Setiap 
pengobatan atau intervensi yang mungkin dan akan dilakukan harus dijelaskan 
terlebih dahulu. Ibu dan suaminya dilibatkan dalam pengambilan keputusan. 

 
KEBUTUHAN FISIK IBU BERSALIN  
PENDAHULUAN 

Persalinan adalah proses alamiah dimana terjadi dilatasi serviks,lahirnya 
bayi dan plasenta dari rahim ibu. Kala I persalinan dimulai sejak terjadinya 
kontraksi uterus dan pembukaan serviks hingga mencapai pembukaan lengkap. 
Kebutuhan seorang wanita dalam proses persalinan adalah pemenuhan 
kebutuhan fisik, kehadiran seorang pendamping secara terus-menerus, 
keringanan dari rasa sakit, penerimaan atas sikap dan perilakunya, pemberian 
informasi tentang kemajuan proses persalinan dan hasil persalinannya. Bidan 
diharapkan dapat memberikan asuhan persalinan kala I sehingga ibu merasa 
nyaman dan proses persalinan berjalan dengan lancar. 
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ASUHAN TUBUH/FISIK 

 
1. Kebersihan dan kenyamanan 
    Wanita yang sedang bersalin akan merasa sangat panas dan berkeringat 

banyak. Bila memungkinkan ibu bisa mandi dan berganti pakaian, atau bila 
tidak cukup dengan menyeka tubuhnya dan mengganti pakaiannya. Baju 
yang bersih dan terbuat dari bahan katun akan membuat ibu merasa 
nyaman. Mulutnya bisa disegarkan dengan jalan menggosok gigi atau 
mouthwash. 

 
2. Posisi  
     Rasa sakit akibat kontraksi akan semakin terasa sesuai dengan 

bertambahnya pembukaan serviks. Ibu mungkin memerlukan bantuan untuk 
mencari dan menemukan posisi yang nyaman. Ada beberapa posisi tertentu 
yang dapat membantu mengurangi rasa sakit, misalnya posisi duduk, 
bersandar tegak, bersandar ke depan, berlutut ke depan, mengurut 
punggung atau bersandar pada suami.Pada kala I, biasanya secara naluri 
ibu bergerak mencari posisi yang nyaman dan tetap pada posisi tersebut 
selama kala I. 
Posisi yang dianjurkan adalah: 
a. Berdiri di belakang meja dengan rileks 

Berdiri di belakang meja dengan rileks. Letakkan tangan pada sandaran 
kursi. Kondisi ini dapat menolong selama kontraksi jika ibu masih dapat 
berjalan. 

b. Berdiri menghadap pasangan 
Ibu berdiri menghadap suami dan lingkarkan lengan pada lehernya, suami 
dapat  diminta untuk dapat memijat pinggangnya. 

c. Ibu bersandar pada punggung suami secara rileks 
Ibu menyandarkan punggung pada suami dengan rileks dan suami dapat  
mendinginkan wajah dengan washlap. 

d. Duduk di kursi menggunakan bantal menghadap ke belakang 
Ibu duduk di kursi menggunakan bantal, lengan diletakkan pada sandaran 
kursi dan menghadap ke belakang, suami dapat memijat lembut 
punggung ibu.  

e. Rileks dengan posisi menungging dan merebahkan kepala pada bantal  
Ibu rileks dengan posisi menungging dan merebahkan kepala pada bantal, 
suami dapat mengusap lembut bagian punggung. 

3. Kontak fisik 
Ibu mungkin tidak ingin bercakap-cakap tetapi mungkin akan merasa 
nyaman denagn kontak fisik. Suaminya hendaknya dianjurkan untuk 
memegang tangannya, menggosok punggungnya, menyeka wajahnya 
dengan washlap atau hanya mendekapnya. Bidan harus peka terhadap 
keinginan ibu dan menghormatinya. Suatu saat mungkin ada baiknya untuk 
meninggalkan kedua pasangan itu sendirian jikamerekamenginginkannya.  

4. Pijatan 
Wanita yang menderita sakit punggung atau nyeri selama persalinan 
mungkin akan merasakan pijatan yang sangat meringankan. Bidan atau 
suami ibu bisa melakukan pijatan melingkar di bagian lumbosacralnya 
dengan menggunakan bedak atau body lotion untuk mengurangi friksi. 



Modul Ajar Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir  Untuk Mahasiswa D III Kebidanan 

K E G I A T A N    B E L A J A R   2 B 
 

 

 

 KB-2 B/11 

Pijatan mendalam diberikan dengan menggunakan tekanan dengan telapak 
tangan, buku jari atau benda-benda seperti bola tenis. Sebagian wanita 
mungkin akan merasakan pijatan pada abdominal menyenangkan, elusan 
ringan di atas seluruh perut dengan menggunakan kedua tangan dan dengan 
ujung jari menyentuh symphisis pubis, melintas di atas fundus uteri dan 
kemudian turun ke kedua sisi perut. Sebagian mungkin lebih menyukai teknik 
kedua tangan yang sama melintasi bagian bawah abdomen dimana rasa 
nyeri kontraksi uterus biasanya dirasakan. Wanita juga suka melakukannya 
sendiri. 
 

PENGURANGAN RASA SAKIT 
 
Salah satu kebutuhan wanita dalam proses persalinan adalah 

keringanan rasa sakit.  
Persepsi rasa sakit. Cara yang dirasakan oleh individu dan reaksi terhadap rasa 
sakit dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain: 
1. Rasa takut atau kecemasan 

Rasa takut atau kecemasan akan meninggikan respon individual terhadap 
rasa sakit. Rasa takut terhadap hal yang tidak diketahui, rasa takut ditinggal 
sendiri pada saat proses persalinan (tanpa pendamping) dan rasa takut atas 
kegagalan persalinan dapat meningkatkan kecemasan. Pengalaman buruk 
persalinan yang lalu juga akan menambah kecemasan. 

2. Kepribadian 
Kepribadian ibu berperan penting terhadap rasa sakit, ibu yang secara 
alamiah tegang dan cemas akan lebih lemah dalam menghadapi stres 
dibanding wanita yang rileks dan percaya diri. 

3. Kelelahan 
Ibu yang sudah lelah selama beberapa jam persalinan, mungkin sebelumnya 
sudah terganggu tidurnya oleh ketidaknyamanan dari akhir masa 
kehamilannya akan kurang mampu mentolerir rasa sakit. 
 

4. Faktor sosial dan budaya 
Faktor sosial dan budaya juga berperan penting dalam reaksi rasa sakit. 
Beberapa budaya mengharapkan stoicisme (sabar dan membiarkannya) 
sedang budaya lainnya mendorong keterbukaan untuk menyatakan 
perasaan. 

5. Pengharapan 
Pengharapan akan memberi warna pada pengalaman. Wanita yang realistis 
dalam pengharapannya mengenai persalinannya dan tanggapannya 
terhadap hal tersebut mungkin adalah persiapan yang terbaik sepanjang ia 
merasa percaya diri bahwa ia akan menerima pertolongan dan dukungan 
yang diperlukannya dan yakin bahwa ia akan menerima analgesik yang 
sesuai. 
 

Nyeri dalam persalinan 
 

Nyeri adalah rasa tidak enak akibat perangsangan ujung-ujung saraf 
khusus. Selama persalinan dan kelahiran pervaginam, nyeri disebabkan oleh 
kontraksi rahim, dilatasi serviks, dan distensi perineum. Serat saraf aferen 
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viseral yang membawa impuls sensorik dari rahim memasuki medula spinalis 
pada segmen torakal kesepuluh, kesebelas dan keduabelas serta segmen 
lumbal yang pertama (T10 sampai L1). Nyeri dari perineum berjalan melewati 
serat saraf aferen somatik, terutama pada saraf pudendus dan mencapai 
medula spinalis melalui segmen sakral kedua, ketiga, dan keempat (S2 sampai 
S4). Serabut saraf sensorik yang dari rahim dan perineum ini membuat 
hubungan sinapsis pada kornu medula spinalis dengan sel yang memberi 
akson yang merupakan saluran spinotalamik. Selama bagian akhir dari Kala I 
dan di sepanjang Kala II, impuls nyeri bukan saja muncul dari rahim tetapi  juga 
perineum saat bagian janin melewati pelvis. 

Jalur rasa nyeri dalam persalinan,yang memperlihatkan tempat-tempat 
dimana rasa nyeri bisa dicegah dengan teknik anestesi local. 
 
Nyeri Kala I awal Nyeri Kala I lanjut 

Metode pengurangan rasa sakit yang diberikan selama dukungan 
persalinan ialah: 
1. Caranya sederhana 
2. Efektif 
3. Biayanya rendah 
4. Resikonya rendah 
5. Dapat meningkatkan kemajuan persalinan 
6. Hasil luaran janinnya baik 
7. Bersifat sayang ibu 

 
Penny Simpkin mengatakan cara untuk mengurangi rasa sakit ini ialah: 
1. Mengurangi sakit langsung dari sumbernya. 
2. Memberikan rangsangan alternatif yang kuat. 
3. Mengurangi reaksi mental negatif, emosional dan fisik ibu terhadap rasa 
sakit. 
 
Teknik dukungan untuk mengurangi rasa sakit: 
a. Kehadiran pendamping selama proses persalinan, sentuhan penghiburan 

dan dorongan orang yang mendukung. Kehadiran pendamping sangat besar 
artinya karena dapat membantu ibu saat proses persalinan. Pendamping ibu 
saat proses persalinan sebaiknya adalah orang yang peduli pada ibu dan 
yang paling penting adalah orang yang diinginkan ibu untuk mendampingi ibu 
selama proses persalinan.  

b. Perubahan posisi dan pergerakan 
Ibu mungkin memerlukan bantuan untuk mencari dan menemukan posisi 
yang nyaman, untuk membantu ibu agar ibu tetap tenang dan rileks sedapat 
mungkin bidan tidak boleh memaksakan posisi yang telah dipilih ibu, bidan 
hanya menyarankan alternatif-alternatif apabila tindakan ibu tidak efektif. 

c. Sentuhan dan masase 
Relaksasi sentuhan mungkin akan membantu ibu rileks dengan cara 

pasangan menyentuh atau mengusap bagian tubuh ibu. Pemijatan secara 
lembut akan membantu ibu merasa lebih segar, rileks dan nyaman selama 
persalinan. Sebuah penelitian menyebutkan ibu yang dipijat 20 menit setiap 
jam selama tahapan persalinan akan lebih bebas dari rasa sakit. Hal itu 
terjadi karena pijat merangsang tubuh melepaskan senyawa endhorphin 
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yang merupakan pereda sakit alami. Endorphin juga dapat menciptakan 
perasaan nyaman dan enak. Dalam persalinan, pijat juga membantu ibu 
merasa lebiih dekat dengan orang yang merawatnya. Sentuhan seseorang 
yang peduli dan ingin menolong merupakan sumber kenikmatan saat ibu 
sakit, lelah dan takut. Bagian tubuh ibu yang dapat dipijat adalah kepala, 
leher, punggung dan tungkai. Saat melakukan pemijatan dapat 
menggunakan minyak sayur, minyak pijat atau sedikit bedak supaya tangan 
agak licin dan ibu merasa nyaman.  

Umumnya, ada 2 teknik pemijatan yang dilakukan dalam persalinan, 
yaitu effluerage dan counterpressure. Effluerage adalah teknik pemijatan 
berupa usapan lembut, lambat dan panjang atau tidak putus-putus. Teknik ini 
menimbulkan efek relaksasi. Dalam persalinan, effluerage dilakukan dengan 
menggunakan ujung jari yang ditekan lembut dan ringan. Lakukan usapan 
dengan ringan dan tanpa tekana kuat, tetapi usahakan ujung jari tidak lepas 
dari permukaan kulit. Pijat counterpressure adalah pijatan tekanan kuat 
dengan cara meletakkan tumit tangan atau bagian datar dari tangan, atau 
juga menggunakan bola tenis. Tekanan dapat diberikan dalam gerakan lurus 
atau lingkaran kecil. Teknik ini efektif menghilangkan sakit punggung akibat 
persalinan. Namun perlu disadari bahwa ada ibu yang tidak biasa dipijat, 
bahkan disentuh saat mengalami kontraksi, hal ini disebabkan karena 
kontraksi sedemikian kuatnya sehingga ibu tidak sanggup lagi menerima 
rangsangan apapun pada tubuh. Bidan harus memahami hal ini dan 
menghormati keinginan ibu. 

d. Panas buatan dan dingin buatan 
Pemanasan merupakan metode sederhana yang digunakan pada ibu untuk 
meredakan rasa sakit. Dalam persalinan, panas buatan dapat dilakukan 
dengan cara meletakkan botol air panas yang dibungkus dengan handuk di 
punggung, menggunakan kantong kain berisi kulit ari beras/gandum yang 
dipanaskan beberapa menit di microwave, melakukan pemijatan denagn 
cara menggosokkan tangan pendamping persalinan di punggung ibu. Pijatan 
ini akan menghangatkan kulit sekaligus merangsang tubuh melepaskan 
senyawa alamiah pereda sakit. Dingin buatan dapat dilakukan dengan cara 
mengompres punggung ibu menggunakan air es mengunakan washlap atau 
kantong kompres khusus untuk es.  

e. Pencelupan di dalam air 
Air dapat mengatasi rasa sakit karena dapat menyebabkan relaksasi. Jika 
ibu merasa tegang, kontraksi menjadi sangat menyakitkan sehingga dapat 
menyebabkan pembukaan serviks tidak lancar. Air membantu ibu lebih rileks 
dan lebih dapat mengedalikan diri menghadapi kontraksi sehingga tidak 
terlalu menyakitkan. Selain itu di dalam air otot-otot ibu mengendur. 

f. Pengeluaran suara (pernafasan) 
Teknik pernafasan yang tepat dapat mengurangi rasa sakit persalinan. 
Teknik pernafasan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu teknik pernafasan pada 
kala I awal dan teknik pernafasan pada kala I akhir. 
a. Teknik pernafasan kala I awal 

Dilakukan dengan cara tiap kali kontraksi dari awal sampai akhir kontraksi 
ibu diminta untuk menarik nafas dalam-dalam dan teratur melalui hidung 
dan keluarkan lewat mulut. Pada puncak kontraksi bernafaslah dengan 
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ringan dan pendek-pendek melalui mulut tetapi jangan terlalu lama karena 
bisa mengakibatkan ibu kekurangan oksigen. 

b. Teknik pernafasan kala I akhir 
Kontraksi pada kala I akhir akan terjadi selama satu menit dan bisa terasa 
setiap menit. Agar ibu tidak mengejan terlalu awal minta ibu untuk 
mengatakan “huh-huh, pyuh”, sambil bernafas pendek-pendek lalu 
bernafaslah panjang. Setelah itu, bernafaslah perlahan dan teratur. Masa 
transisi ini merupakan masa yang paling sulit karena kontraksi akan 
sangat kuat, tetapi serviks belum membuka seluruhnya. Pada tahap ini, 
minta ibu jangan mengejan terlebih dahulu karena akan menyebabkan 
serviks oedema. 

g. Visualisasi dan pemusatan perhatian 
Para penggagas metode ini percaya melahirkan dapat menyenangkan 

jika ibu melibatkan otak kanan dalam proses persalinan. Sehari-hari, 
manusia lebih banyak bekerja dengan menggunakan otak kiri. Di sisi lain, 
otak kanan yang menyimpan memori tentang keindahan, keyakinan, 
imajinasi, dan fantasi sering tidak diberdayakan. Padahal, dengan otak 
kanan kita mampu menyembuhkan diri dan menghilangkan rasa sakit 
termasuk dalam persalinan. Pemberdayaan otak kanan untuk persalina yang 
bebas sakit pada dasarnya menanamkan keyakinan “melahirkan itu tidak 
sakit”. Hal ini tidak mudah diterima begitu saja sehingga otak kanan harus 
difungsikan meyakininya. Otak kanan adalah bagian yang mampu 
memvisualisasikan sesuatu seolah-olah itu nyata. Misalnya membayangkan 
seolah-olah sedang berada di taman bunga dan bayi sudah bersama ibu. 
Saat otak kanan mencapaii 8 – 13 Hz ternyata kondisi ini merupakan 
gelombang alfa atau relaksasi. Seseorang lebih mudah untuk 
memvisualisasikan serta merasa lebih nyaman dan tenang. Sementara pada 
ukuran 13-26 Hz, otak sangat lelah sehingga tingkat stress tinggi. Orang 
mudah merasa sakit, letih dan jenuh. Setiap ibu bisa melakukan visualisasi. 
Sebaiknya latihan dilakukan sejak kandungan berusia dua bulan atau paling 
lambat tujuh bulan. Dengan visualisasi, ibu juga dibantu untuk tenang dan 
menghilangkan trauma atau naluri ekstra bawah sadar. Ibu dapat berlatih 
visualisai dalam waktu 7 x 2,5 jam (lebih baik di bawah bimbingan pelatih 
profesional). 

h. Musik 
Musik dapat membantu ibu mengalihkan perhatian dari rasa nyeri sehingga 
ibu merasa rileks. 

 
ALTERNATIF POSISI 
 

Untuk membantu ibu agar tetap tenang dan rileks sedapat mungkin 
bidan tidak boleh mengendalikan pemilihan posisi yang diinginkan oleh ibu 
dalam persalinannya. Sebaiknya, peranan bidan adalah untuk mendukung ibu 
dalam posisi apapun yang dipilihnya, sambil menyarankan bila tindakan ibu 
tidak efektif atau merugikan bagi dirinya atau bagi bayinya. Anjurkan pada ibu 
untuk mencoba posisi-posisi yang nyaman selama persalinan dan kelahiran. 
Anjurkan pula suami dan pendamping lainnya untuk membantu ibu berganti 
posisi. Ibu boleh berjalan, berdiri, duduk, jongkok, berbaring miring atau 
merangkak. Posisi tegak seperti berjalan, berdiri atau jongkok dapat membantu 
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turunnya kepala bayi dan seringkali mempersingkat waktu persalinan. Bidan 
harus memberitahu ibu bahwa ia tidak perlu harus terlentang dalam masa 
persalinannya, karena jika ibu berbaring telentang berat uterus dan isinya 
(janin, cairan ketuban, plasenta, dll) akan menekan vena cafa inferior. Hal ini 
menyebabkan turunnya aliran darah dari sirkulasi ibu ke plasenta. Kondisi 
seperti ini akan menyebabkan hipoksia/kekurangan oksigen pada janin. Posisi 
terlentang juga akan memperlambat kemajuan persalinan.  
 
Posisi dalam persalinan antara lain: 
a. Posisi duduk atau setengah duduk 
    Posisi duduk atau setengah duduk seringkali nyaman bagi ibu dan ia bisa 

beristirahat dengan mudah diantara kontraksi jika merasa lelah. Keuntungan 
dari kedua posisi ini adalah memudahkan melahirkan kepala bayi. Bagi bidan 
lebih mudah untuk membimbing kelahiran kepala bayi dan mendukung 
perineum. 

b. Posisi merangkak 
    Merangkak seringkali merupakan posisi yang baik bagi ibu yang mengalami 

nyeri punggung saat persalinan. Selain itu dapat membantu bayi melakukan 
rotasi dan peregangan minimal pada perineum. 

c. Posisi jongkok atau berdiri 
    Posisi jongkiok atau berdiri dapat mempercepat kala I persalinan dan 

mengurangi rasa nyeri yang hebat. Selain itu juga dapat membantu 
penurunan kepala bayi. 

d. Posisi berbaring miring ke kiri 
    Berbaring miring ke kiri seringkali merupakan posisi yang baik bagi ibu jika 

kelelahan karena ibu bisa beristirahat dengan mudah di antara kontraksi. 
Posisi ini juga bisa membantu mencegah laserasi perineum. 

 
PERSIAPAN PERSALINAN 
 

1. Menyiapkan ruangan untuk persalinan dan kelahiran 
Persalinan dan kelahiran bayi mungkin terjadi di rumah (rumah ibu, rumah 
kerabat), di tempat bidan, di puskesmas, Polindes atau rumah sakit. Pastikan 
ketersediaan bahan-bahan dan sarana yang memadai dan upaya 
pencegahan infeksi dilaksanakan sesuai dengan standard. 
Di manapun persalinan dan kelahiran bayi terjadi, diperlukan hal-hal pokok 
seperti: 
a. Ruangan yang hangat dan bersih, memiliki sirkulasi udara yang baik dan 

terlindung dari tiupan angin. 
b. Sumber air bersih yang mengalir untuk cuci tangan dan mandi ibu 

sebelum dan sesudah melahirkan. 
c. Air desinfeksi tingkat tinggi (air yang dididihkan dan didinginkan) untuk 

membersihkan vulva dan perineum sebelum periksa dalam selama 
persalinan dan membersihkan perineum ibu setelah bayi lahir. 

d. Air bersih dalam jumlah yang cukup, klorin, deterjen, kain pembersih, kain 
pel dan sarung tangan karet untuk membersihkan ruangan, lantai, 
perabotan, dekontaminasi dan proses peralatan. 

e. Kamar mandi yang bersih untuk kebersihan pribadi ibu dan penolong 
persalinan. Pastikan bahwa kamar kecil dan kamar mandi telah 
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didekontaminasi dengan larutan klorin 0,5 %, dibersihkan dengan deterjen 
dan air sebelum persalinan dimulai (untuk melindungi keluarga terhadap 
risiko infeksi dari darah dan sekret tubuh ibu). 

f. Tempat yang lapang untuk ibu berjalan-jalan selama persalinan, 
melahirkan bayi dan memberikan asuhan bagi ibu dan bayinya selama 
persalinan. Pastikan bahwa ibu mendapatkan privasi. 

g. Penerangan yang cukup, baik siang maupun malam. 
h. Tempat tidur yang bersih untuk ibu. Tutupi kasur denagn plastik atau 

lembaran yang mudah dibersihkan jika terkontaminasi selama persalinan 
atau kelahiran bayi. 

i. Tempat yang bersih untuk memberikan asuhan bayi baru lahir. 
j. Meja yang bersih atau tempat tertentu untuk menaruh peralatan 

persalinan. 
 

2. Menyiapkan perlengkapan, bahan-bahan dan obat-obatan yang diperlukan. 
Pastikan kelengkapan jenis dan jumlah bahan-bahan yang diperlukan dan 
dalam keadaan siap pakai untuk setiap jumlah persalinan dan kelahiran. Jika 
tempat persalinan dan kelahiran bayi jauh dari fasilitas kesehatan, bawalah 
semua keperluan yang dibutuhkan ke lokasi persalinan. Kegagalan untuk 
menyediakan semua perlengkapan, bahan-bahan dan obat-obat esensial 
pada saat asuhan diberikan, akan meningkatkan resiko terjadinya penyulit 
pada ibu dan bayi baru lahir yang dapat membahayakan keselamatan jiwa 
mereka. 
Pada setiap persalinan dan kelahiran bayi: 
a. Periksa semua peralatan sebelum dan sesudah memberikan asuhan. 
b. Ganti peralatan yang hilang atau rusak dengan segera. 
c. Periksa semua obat-obatan dan bahan-bahan sebelum dan setelah 

menolong persalinan. Segera ganti obat apapun yang telah digunakan 
atau hilang. 

d. Pastikan bahwa perlengkapan dan bahan-bahan sudah bersih dan siap 
pakai. 

 
3. Menyiapkan rujukan 

Jika terjadi penyulit, keterlambatan untuk merujuk ke fasilitas kesehatan yang 
sesuai dapat membahayakan jiwa ibu dan atau bayinya. Jika perlu dirujuk, 
siapkan dan sertakan dokumentasi tertulis semua asuhan dan perawatan 
dan hasil penilaian (termasuk partograf) yang telah dilakukan untuk dibawa 
ke fasilitas rujukan. Jika ibu datang untuk asuhan persalinan dan kelahiran 
bayi dan ia tidak siap dengan rencana rujukan, lakukan konseling terhadap 
ibu dan keluarganya tentang keperluan rencana rujukan.  
 

4. Memberikan asuhan sayang ibu 
Persalinan adalah saat yang menegangkan dan menggugah emosi ibu dan 
keluarganya, bahkan dapat pula saat yang menyakitkan dan menakutkan 
bagi ibu. Untuk meringankan kondisi tersebut, pastikan bahwa setiap ibu 
akan mendapatkan asuhan sayang ibu selama persalinan dan kelahiran. 
Kaji prinsip-prinsip umum asuhan sayang ibu : 
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a. Sapa ibu dengan ramah dan sopan, bersikap dan bertindak dengan 
tenang dan berikan dukungan penuh selama persalinan dan kelahiran 
bayi. 

b. Jawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh ibu atau anggota 
keluarganya. 

c. Anjurkan suami dan anggota keluarga ibu untuk hadir dan memberikan 
dukungannya. 

d. Waspadai tanda-tanda penyulit selama persalinan dan lakukan tindakan 
yang sesuai jika diperlukan. 

e. Siap dengan rencana rujukan. 
 
Asuhan sayang ibu selama persalinan: 
a. Memberikan dukungan emosional. 
b. Membantu pengaturan posisi. 
c. Memberikan cairan dan nutrisi. 
d. Keleluasaan untuk ke kamar mandi secara teratur. 
e. Pencegahan infeksi 

 
5. Pencegahan infeksi 

Menjaga lingkungan yang bersih merupakan hal penting dalam mewujudkan 
kelahiran yang bersih dan aman bagi ibu dan bayinya. Hal ini termasuk unsur 
penting dalam asuhan sayang ibu. Kepatuhan dalam menjalankan praktek-
praktek pencegahan infeksi yang baik juga akan melindungi penolong 
persalinan dan keluarga ibu dari infeksi. Ikuti praktek-praktek pencegahan 
infeksi yang sudah ditetapkan ketika mempersiapkan persalinan dan 
kelahiran, antara lain anjurkan ibu untuk mandi pada awal persalinan dan 
pastikan bahwa ibu memakai pakaian yang bersih, mencuci tangan sesering 
mungkin, menggunakan perlatan steril atau desinfeksi tingkat tinggi dan 
sarung tangan pada saat diperlukan. Anjurkan anggota keluarga untuk 
mencuci tangan mereka sebelum dan setelah melakukan kontak dengan ibu 
dan/bayi baru lahir. 
 

TUGAS KEGIATAN BELAJAR 2 B 
 

Setelah mempelajari materi Kegiatan Belajar 2 B dan melaksanakan 
beberapa latihan lisan di atas, saya ajak Saudara untuk mempraktekkan 
beberapa  teori yang telah Anda pelajari tersebut.  

Baiklah, mari kita mulai saja. Lakukanlah tugas berikut dengan sebaik-
baiknya: 
1. Salah satu mahasiswa kedepan coba praktikkan secara bergantian beberapa 

posisi melahirkan. yang lain mengamati mencoba bergantian. 
2. Cari teman lalu praktikkan teknik pengurangan nyeri dengan pemijatan 

effluerage dan counterpressure lakukan secara bergantian. 
3. Coba tuliskan beberapa makanan atau minuman yang dianjurkan untuk ibu 

bersalin.   
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LATIHAN KEGIATAN BELAJAR 2 B 
 

SOAL LATIHAN 

 
Setelah Saudara pelajari Kegiatan Belajar 2B di atas, pelajari juga 

referensi tambahan dari buku atau internet, lalu jawablah pertanyaan-
pertanyaan berikut ! Usahakan agar tidak melihat materi pembelajaran ini! 
1. Apa yang dimaksud dengan pendamping persalinan? 
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi rasa sakit saat persalinan? 
3. Sebutkan 5 teknik dukungan untuk mengurangi rasa sakit! 
4. Sebutkan dan jelaskan alternatif posisi untuk mengurangi rasa sakit! 
5. Jelaskan persiapan ruangan yang harus dilakukan pada persiapan 

persalinan! 
 

Kunci Jawaban Latihan 

 
1. Dukungan persalinan dapat diberikan dengan cara menghadirkan orang 

yang dianggap penting oleh ibu, orang yang peduli pada ibu untuk 
mendampingi ibu selama proses persalinan seperti suami, keluarga, atau 
teman dekat. dianjurkan untuk berperan aktif dalam mendukung dan 
melakukan kegiatan yang dapat memberikan kenyamanan bagi ibu.  

2. Yang dapat mempengaruhi rasa sakit saat persalinan adalah: Rasa takut 
atau kecemasan, Faktor sosial dan budaya, kepribadian, pengharapan dan 
kelelahan. 

3. Kehadiran pendamping, Perubahan posisi dan pergerakan, Sentuhan dan 
masase. 

4. Posisi duduk atau setengah duduk, merangkak, jongkok, berdiri, tidur miring 
kiri. 

5. Ruangan persalinan harus dibuat sedemikian rupa sehingga pada waktu 
terjadi keadaan darurat bisa ditangani dengan cepat dan efisien. Wallpaper 
dan gordin yang menarik dengan warna yang sejuk dan penggunaan tirai 
untuk menutup peralatan rumah sakit akan mengurangi keangkeran dari 
ruangan tersebut. Lampu haruslah mudah dipindah-pindah.  
 

RANGKUMAN KEGIATAN BELAJAR 2B 
 
1. Power adalah kekuatan atau tenaga untuk melahirkan yang terdiri dari his 

atau kontraksi uterus dan tenaga meneran dari ibu. Power merupakan 
tenaga primer atau kekuatan utama yang dihasilkan oleh adanya kontraksi 
dan retraksi otot-otot rahim. 

2. Passage merupakan jalan lahir yang harus dilewati oleh janin terdiri dari 
rongga panggul, dasar panggul, serviks dan vagina.  

3. Passangger adalah penumpang yaitu bayi, plasenta dan air ketuban. 
4. Psykhe merupakan kondisi kejiwaan/kesiapan mental ibu yang sedang 

dalam proses persalinan. 
5. Peran dari penolong persalinan dalam hal ini Bidan adalah kemampuan 

skill dan kesiapan penolong dalam menghadapi proses persalinan 
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TES FORMATIF KEGIATAN BELAJAR 2B 
 
 Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar! 

1. Janin, plasenta dan air ketuban merupakan faktor dari .... yang 
mempengaruhi persalinan. 
a. Power 
b. Passsage 
c. Passangger  
d. Psykhe 
e. Penolong 
 

2. Keinginan ibu untuk meneran merupakan Contoh dari power 
a. Primer  
b. Sekunder 
c. Tersier 
d. Tambahan 
e. Involunter 

 

3. Disajikan 10 contoh yaitu: 1) Ukuran panggul luar, 2) Ukuran panggul 
dalam, 3) TB, 4) BB Bayi, 5) Posisi Bayi, 6) Kekuatan His, 7) Ukuran 
placenta, 8) Kekuatan mengejan ibu, 9) Lama his, 10) BOH  
Dari 10 contoh di atas, manakah yang merupakan faktor power ? 
a. Contoh 2, dan 6 
b. Contoh 6, dan 9 
c. Contoh  6, dan 8 
d. Contoh 2, 5, 6, dan 8 
e. Contoh 3, 5, 8, dan 9 

 
4. Disajikan 10 contoh yaitu: 1) Ukuran panggul luar, 2) Ukuran panggul 

dalam, 3) TB, 4) BB Bayi, 5) Posisi Bayi, 6) Kekuatan His, 7) Ukuran 
placenta, 8) Kekuatan mengejan ibu, 9) Lama his, 10) BOH  
Dari 10 contoh di atas, manakah yang merupakan faktor passager ? 
a. Contoh 2, 3, dan 4 
b. Contoh 4, 5, dan 7 
c. Contoh 3, 4, 6, dan 10 
d. Contoh 3, 4, 5, 6, dan 10 
e. Contoh 2, 3, 4, 5, 6, dan 10 

5. Disajikan 10 contoh yaitu: 1) Ukuran panggul luar, 2) Ukuran panggul 
dalam, 3) TB, 4) BB Bayi, 5) Posisi Bayi, 6) Kekuatan His, 7) Ukuran 
placenta, 8) Kekuatan mengejan ibu, 9) Lama his, 10) BOH 
Dari 10 contoh di atas, manakah yang merupakan faktor passage ? 
a. Contoh 1dan 2 
b. Contoh 1, 2, dan 3 
c. Contoh 1, 2, 3, dan 4 
d. Contoh 3, 4, 5, 6, dan 10 
e. Contoh 2, 3, 4, 5, 6, dan 10 
 

6. Disajikan 10 contoh yaitu: 1) Ukuran panggul luar, 2) Ukuran panggul 
dalam, 3) TB, 4) BB Bayi, 5) Posisi Bayi, 6) Kekuatan His, 7) Ukuran 
placenta, 8) Kekuatan mengejan ibu, 9) Lama his, 10) BOH  
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Dari 10 contoh di atas, manakah yang merupakan faktor psykhe ? 
a. Contoh 10 
b. Contoh 10 dan 8 
c. Contoh 10 dan 2 
d. Contoh 3 dan 10 
e. Contoh 6, 8, 9 dan 10 

 

UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT KEGIATAN BELAJAR 2B 
 

Cocokkan jawaban Saudara dengan kunci jawaban tes formatif yang 
terdapat pada bagian akhir Kegiatan Belajar 3, kemudian hitunglah jumlah 
jawaban yang benar! Jika jawaban yang benar adalah: 
 
90% - 100%  : baik sekali 
80% - 89%  : baik 
70% -79%  : cukup 
kurang dari 70% : kurang 
 

Kalau Saudara memiliki tingkat pencapaian 80% ke atas, maka hasil 
Saudara Bagus! Saudara dapat melanjutkan ke Kegiatan Belajar 3. Tetapi jika 
pencapaian Saudara kurang dari 80%, maka sebaiknya ulangilah Kegiatan 
Belajar 2 B, terutama bagian-bagian yang belum Saudara kuasai! 
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KUNCI JAWABAN TES FORMATIF KEGIATAN BELAJAR 2 B 
 
1. C 
2. B 
3. C 
4. B 
5. A 
6. A 
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DESKRIPSI MATERI KEGIATAN BELAJAR 3 
  

Materi kegiatan belajar ini berfokus pada konsep dasar asuhan 
persalinan meliputi pengertian persalinan, sebab-sebab mulainya persalinan, 
tahapan persalinan, tujuan asuhan persalinan, tanda-tanda persalinan. 

 

CAPAIAN PEMBELAJARAN KEGIATAN BELAJAR 3 
 

Kemampuan akhir yang diharapkan setelah menempuh kegiatan belajar 
ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar asuhan persalinan. 
 

KRITERIA PENILAIAN KEGIATAN BELAJAR 3 
 

Kriteria penilaian pada kegiatan belajar tahap ini adalah ketepatan dalam 
penjelasan tentang konsep dasar asuhan persalinan. 
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MATERI KEGIATAN BELAJAR 3 
 

Pengertian Persalinan 
 

Sebelum memberikan pertolongan persalinan saudara harus paham dulu 
konsep dasar asuhan persalinan. Dibawah ini saya sajikan bermacam-macam 
pergertian persalinan dari beberapa buku: 

 Persalinan normal adalah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin) yang 
dapat hidup dari dalam uterus melalui vagina ke dunia luar secara spontan 
tanpa bantuan alat dan tidak melukai ibu dan janin yang berlangsung 
sekitar 18—24 jam dengan letak janin belakang kepala (Varney, 2003). 

 Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks, dan janin 
turun kedalam jalan lahir. Persalinan dan kelahiran merupakan kejadian 
fisiologi yang normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada 
kehamilan cukup bulan (37-42 minggu), lahir spontan dengan presentasi 
belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam, tanpa komplikasi baik 
pada ibu maupun pada janin (Prawirohardjo, 2006).  

 Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya servik, dan janin turun 
ke jalan lahir (Sumarah, 2009). 

 Persalinan adalah proses dimana bayi, plasenta dan selaput ketuban keluar 
dari uterus ibu (APN, 2008). 

 Kelahiran adalah proses pengeluaran hasil konsepsi, yang mampu hidup 
dari dalam uterus melalui vagina ke dunia luar. (Wiknyosastro, 2008) 

 Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi atau (Janin dan uteri) 
yang telah cukup bulan atau dapat hidup di luar kandungan melalui jalan 
lahir atau melalui jalan lahir lain dengan atau tanpa bantuan (kekuatan 
sendiri). (Manuaba, 1998) 

 Persalinan adalah pengeluaran produk konsepsi yang viable melalui jalan 
lahir biasa. (Mochtar, 1998) 

 Persalinan adalah rangkaian proses yang berakhir dengan pengeluaran 
hasil konsepsi oleh ibu. Proses ini dimulai dengan kontraksi persalinan 
sejati yang ditandai oleh perubahan progressive pada serviks, dan diakhiri 
dengan pelahiran plasenta. (Hellen Varney,2008) 

 Persalinan normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada 
kehamilan cukup bulan (37-42 minggu) lahir spontan dengan persentasi 
belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam tanpa komplikasi baik ibu 
maupun janin (Syaifuddin, 2006,p.100). 
 

Sebab-Sebab Mulainya Persalinan 

 
Sekarang pelajari teori-teori yang mendasari sebab-sebab  mulainya 

persalinan diantaranya:  
a. Teori Keregangan 

Otot rahim mempunyai kemampuan meregang, setelah melewati batas 
waktu peregangan terjadi kontraksi sehingga persalinan dapat dimulai, 
uterus membesar, tegang, mengakibatkan iskemia otot-otot uterus. sama 
halnya dengan kandung kemih dan lambung, pada uterus juga jika 
dindingnya teregang karena isinya bertambah, timbul kontraksi untuk 
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mengeluarkan isinya. Dengan bertambahnya usia kehamilan, semakin 
teregang otot-otot uterus dan semakin rentan. 

b. Teori Penurunan Progesteron 
Progesteron menimbulkan relaksasi otot uterus, sedangkan estrogen 
meningkatkan kerentanan otot uterus. Selama kehamilan terdapat 
keseimbangan antara kadar progesteron dan estrogen di dalam darah, 
namun pada akhir kehamilan progesteron menurun sehingga menimbulkan 
his. 

c. Teori oksitosin internal 
Perubahan keseimbangan progesteron dan esterogen dapat mengubah 
sensitivitas otot rahim, sehingga sering terjadi kontraksi, braxton hicks. 
Menurunnya konsentrasi progesterone akibat tuanya kehamilan, maka 
oksitosin dapat meningkatkan aktivitas, sehingga persalinan dapat dimulai. 

d. Teori Pengaruh Prostaglandin 
Konsentrasi prostaglandin meningkat pada kehamilan 15 minggu yang 
dikeluarkan oleh desidua. Pemberian prostaglandin saat hamil 
menimbulkan kontraksi otot rahim, sehingga hasil konsepsi dikeluarkan. 

e. Teori Plasenta Menjadi Tua 
Dengan bertambahnya usia kehamilan, plasenta menjadi tua dan 
menyebabkan villi corialis mengalami perubahan sehingga kadar estrogen 
dan progesteron menurun, hal ini menimbulkan kekejangan pembuluh 
darah dan menyebabkan kontraksi rahim. 

f. Teori Distensi Rahim 
Keadaan uterus yang terus-terus membesar dan tegang menyebabkan 
iskemia otot uterus sehingga mengganggu sirkulasi uteroplasenter. 

g. Teori Berkurangnya Nutrisi 
Dikemukakan oleh Hipokrates. Bila nutrisi pada janin berkurang maka hasil 
konsepsi akan dikeluarkan. 

h. Teori Hipotalamus-Pituitari dan Glandula Suprarenalis 
Pada kehamilan dengan anensepalus sering terjadi keterlambatan 
persalinan karena tidak terbentuk hipotalamus. Pemberian kortikosteroid 
yang dapat menyebabkan maturitas janin dan induksi persalinan. Glandula 
suprarenalis merupakan pemicu terjadinya persalinan. 

i. Induksi Partus (Induction of Labor) 
Partus dapat ditimbulkan dengan jalan:  

 Gagang laminaria (laminaria stuff: beberapa laminaria dimasukkan dalam 
kanalis servikalis dengn tujuan merangsang frankenhausers.  

 Amniotomi : pemecahan ketuban  

 Oksitosis chip : pemberian oksitosis menurut tetesan per infus 

 Persalinan dengan tindakan operasi : operasi sectio cecaria (Manuaba, 
1998 : 160) 

 

Tahapan Persalinan 

 
Ingatlah kembali dalam persalinan ada 4 (empat) kala persalinan yang telah 
saudara pelajari.  
a. Persalinan Kala 1 (Fase Pembukaan) 

Dimulai sejak terjadinya kontraksi uterus yang teratur dan 
meningkat/frekuensi dan kekuatannya sehingga servik membuka 
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lengkap/10 cm. Pada permulaan di skala pembukaan berlangsung tidak 
begitu kuat sehingga ibu masi dapat berjalan-jalan.  
Ingat kala I persalinan memiliki dua fase, yaitu fase laten dan aktif. 

 Fase laten 
Dimulai sejak awal kontraksi yang menyebabkan penipisan dan 
pembukaan servik sejak awal. Berlangsung hingga servik membuka dari 
0-3 cm. Berlangsung hampir/hingga 8 jam. 

 Fase aktif 
Biasanya di mulai sejak ibu mengalami kontraksi dan maju dari sekitar 
pembukaan 4 cm sampai pembukaan serviks sempurna. (Vicky, 2006 hal 
6). Di mulai ketika serviks membuka, serviks membuka 3 – 4 cm. Apabila 
terdapat kontraksi yang berirama, kala satu aktif di katakan selesai saat 
serviks membuka sempurna (10cm). Biasanya selesai dalam 6-12 cm 
(Diane, 2009 hal 243). Terjadi penurunan bagian terbawah janin (APN, 
2008 hal 40). Kontraksi menjadi lebih kuat dan lebih sering. Perilaku 
khas ibu pada persalinan stadium ini, ibu ddapat tetap minum dan 
makan, atau tertawa dan mengobrol dengan riang diantara kontraksi. 
begitu persalinan maju, ibu tidak punya keinginan lagi untuk makan atau 
mengobrol, dan ia menjadi lebih pendiam dan bertindak lebih di dasari 
naluri karena bagian primitif otak mengambil alih (Vicky, 2006 hal 14).  
Sedangkan fase aktif terbagi menjadi 3, yaitu: 
1) Fase Akselerasi: dalam waktu 2 jam pembukaan dar 3 menjadi 4 

cm. 
2) Fase Dilatasi Maksimal: dalam waktu 2 jam pembukaan servik 

berlangsung sangat cepat dari 4 menjadi 9 cm. 
3) Fase Deselerasi: pembukaan menjadi lambat kembali. Dalam waktu 

2 jam pembukaan dari 9 cm menjadi lengkap / 10 cm, 
Kontraksi menjadi lebih kuat dan lebih sering pada fase aktif. Pada 
primigravida berlangsung 12 jam dan pada multi berlangsung 8 jam. 
Kecepatan pembukaan servik 1 cm/jam (pada primigravida). Atau 1-2 
cm/jam (pada multigravida). 

 Fase transisi 
Aadalah fase yang umumnya terjadi pada akhir stadium pertama 
persalinan, stadium ini di anggap sebagai yang paling nyeri dan tentunya 
saja paling menyakitkan bagi ibu. (Vicky, 2006 hal 21). Serviks 
mengembang dari pembukaan 8 cm sampai pembukaan lengkap (atau 
sampai kontraksi ekspulsif selama kala 2 di rasakan oleh ibu. Seringkali, 
intensitas uterus pada fase ini melemah.(Diane, 2009 hal 243). Perilaku 
khas ibu,ibu yang mengalami “nyeri ekstrim” pada transisi tidak memiliki 
kemampuan mendengar atau berkonsentrasi pada segala sesuatu 
kecuali melahirkan. 

b. Kala 2 (Fase Pengeluaran) 
Dimulai dari pembukaan lengkap (10 cm) sampai bayi lahir. Pada 
primigravida berlangsung 2 jam dan pada multigravida 1 jam. Kepala janin 
sedah masuk dalam ruang panggul, maka saat his dirasakan tekanan pada 
otot-otot dasar panggul, yang secara reflektoris menimbulkan rasa 
mengedan. Perieum mulai menonjol dan menjadi lebar dengan 
membukanya anus. Labia membuka dan tampak kepala janin dalam vulva 
pada saat ada his. Kekuatan his dan mengedan secara maksimal maka 
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kepala janin dilahirkan dengan suboksiput di bawah simpisis dan dahi, 
muka, dagu melewati perineum. Setelah his istirahat sebentar his mulai lagi 
mengeluarkan anggota badan bayi. Menurut Depkes RI (2007) beberapa 
tanda dan gejala persalinan kala II adalah: 

 Ibu merasakan ingin mengejan bersamaan terjadinya kontraksi. 

 Ibu merasakan peningkatan tekanan pada rektum atau vagina. 

 Perineum terlihat menonjol. 

 Vulva vagina dan sfingter ani terlihat membuka. 

 Peningkatan pengeluaran lendir darah. 
Perilaku khas ibu kala I antara lain: 

 Beberapa ibu mengambil kesempatan untuk tidur ketika kontraksinya 
berhenti dan menyadari sebagai stadium “istirahat dan berterima kasih”. 
Beberapa ibu mengalami peningkatan dorongan untuk mengejan dan 
mengeluarkan suara pengejanan leher yang jelas pada puncak kontraksi, 
beberapa ibu mengatakan dengan kata bahwa mereka mengejan. (Vicky, 
2006, hal.24) 

Perubahan yang terjadi pada kala II 

 Kontaksi HIS 
His pada kala II menjadi lebih terkoordinasi, lebih lama (25menit), lebih 
ceoat kira-kira 2-3menit sekali. Sifat kontraksi uterus simetris, fundus 
dominan, diikuti dengan relaksasi. 

 Uterus 
Pada saat kontraksi otot uterus menguncup sehingga menjadi tebak dan 
menjadi pendek, kavum uteri leboh kecil serta mendorong janin dan 
kantong amnion ke arah segmen bawah uterus dan serviks. 

 Pergesaran organ dasar panggul 
Organ-organ yang ada dalam panggul adalah visika urinanaria, ureter, 
kolon, uterus, rektum, tuba uterina, uretra, vagina, anus, perinium, dan 
labia.  Pada saat persalinan, peningkatan hormon relaksin menyebabkan 
peningkatan mobilitas sendi, dan kolagen menjadi lunak sehingga terjadi 
relaksasi panggul. Hormon relaksi dihasilkan oleh korpus luteum. Karena 
adanya kontraksi kepala janin yang sudah masuk dalam ruang panggul 
menekan otot-otot dasar panggul sehingga terjadi tekanan pada rektum 
dan secara reflek menimbulkan rasa ingin mengejan anus membuka 
labia, membuka perinium, perineum menonjol dan tidak lama kemudian 
kepala tampak di vulva pada saat HIS. 

c. Kala 3 (Fase Pelepasan Uri) 
Dimulai segera saat bayi lahir sampai lahirnya plasenta. Berlangsung tidak 
lebih dari 30 menit. Setelah bayi lahir, uterus teraba keras dengan fundus 
uteri di atas pusat. Uterus berkontraksi melepaskan plasenta dari 
dindingnya. 
Tanda-Tanda Lepasnya Plasenta 

 Perubahan bentuk dan tinggi fundus. 
Sebelum bayi lahir dan miometrium mulai berkontraksi, uterus berbentuk 
bulat penuh (diskoit) dan tinggi fundus biasanya turun sampai di bawah 
pusat. Setelah uterus berkontraksi dan uterus terdorong ke bawah, 
uterus menjadi bulat dan fundus berada di atas pusat (seringkali 
mengarah ke sisi kanan). 

 Tali pusat memanjang. 
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Tali pusat terlihat keluar memanjang atau terjulur melalui vulva dan 
vagina (tanda ahfeld). 

 Semburan darah mendadak dan singkat. 
Darah yang terkumpul di belakang plasenta akan membantu mendorong 
plasenta keluar dan dibantu oleh gaya gravitasi. Semburan darah  yang 
secara tiba-tiba menandakan darah yang terkumpul di antara melekatnya 
plasenta dan permukaan maternal plasenta (darah retroplasenter) keluar 
melalui tepi plasenta yang terlepas. Setelah bayi lahir, kontraksi rahim 
istirahat sebentar. Uterus teraba keras dengan fundus uterus setinggi 
pusat, dan berisi plasenta yang menjadi tebal dua kali sebelumnya. 

Beberapa saat kemudian timbul his pelepasan dan pengeluaran plasenta. 
Dalam waktu 5-10 menit plasenta terlepas, terdorong ke dalam vagina akan 
lahir spontan atau sedikit dorongan dari atas simfisis atau fundus uteri. 
Seluruh proses biasanya berlangsung 5-30 menit setelah bayi lahir. 
Pengeluaran plasenta disertai dengan pengeluaran darah kira-kira 100-
200cc (mochtar, 2003, p.97). 
Perilaku khas ibu kala III adalah: 

 Sebagian besar ibu harus menikmati kulit dengan kulit dengan bayinya 
yang baru lahir dan sebagian lagi melupakan plasenta in situ mereka. 
Beberapa ibu merintih atau tiba-tiba diam saat mereka mengalami kram 
uterus, biasanya sebelum mengeluarkan plasenta. Sensasi ini bisa 
disertai oleh keinginan ringan untuk mengejan, untuk mengeluarkan 
plasenta. (vicky, 2006, hal.29) 

d. Kala 4 (Fase Observasi) 
Dimulai saat lahirnya plasenta sampai 2 jam pertama postpartum. Tujuan 
Asuhan persalinan memberikan asuhan yang memadai setelah persalinan 
dalam upaya mencapai pertolongan persalinan yang bersih dan nyaman 
dengan memperhatikan aspek sayang ibu dan bayi. Observasi yang harus 
dilakukan adalah: 

 Tingkat kesadaran penderita. 

 Pemeriksaan TTV 

 Kontraksi uterus 

 Terjadinya perdarahan. Jika jumlahnya tidak lebih dari 400-500 cc 
dianggap normal. 

 

TUJUAN ASUHAN PERSALINAN 

 
Sedangkan tujuan asuhan persalinan adalah: 
a. Mengupayakan kelangsungan hidup dan mencapai derajat kesehatan yang 

tinggi bagi ibu dan bayinya,  melalui berbagai upaya terintegrasi dan 
lengkap serta intervensi minimal sehingga prinsip keamanan dan kwalitas 
pelayanan dapat terjaga pada tingkat yang optimal ( Sumarah dkk : 2008) 

b. Memberikan asuhan yang memadai selama persalinan dalam upaya 
pertolongan persalinan yang bersih dan aman, dengan memperhatikan 
aspek sayang ibu dan bayi. (Asrinah dkk : 2010) 

c. Bidan mampu menggunakan pengetahuan, ketrampilan, dan pengambilan 
keputusan yang tepat terhadap kliennya serta mampu : (Ambar, 2008 : 13) 

 Memberikan dukungan, baik fisik maupun emosional, dan pengambilan 
keputusan kepada ibu dan keluarganya selama persalinan. 
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 Melakukan pengkajian, membuat diagnosis, mencegah komplikasi 
dengan pemantauan ketan dan deteksi dini selama persalinan. 

 Melakukan rujukan pada kasus yang tidak dapat ditangani sendiru untuk 
mendapatkan asuhan spesialis jika perlu. 

 Memberikan asuhan yang adekuat kepada ibu dengan intervensi minimal 
sesuai dengan tahapan persalinannya. 

 Memperkecil resiko infeksi dangen melaksanakan pencegahan infeksi 
yang aman. 

 Selalu memberitahukan ibu dan keluarganya mengenai kemajuan 
persalinan, adanya penyulit persalinan dan itnervensi yang akan 
dilakukan dalam persalinan. 

 Memberikan asuhan yang tepat untuk bayi segera setelah lahir. 

 Membantu ibu dalam pemberian ASI dini. 
 

TANDA-TANDA PERSALINAN 

 
Adapun tanda-tanda persalinan adalah: 
a. His pendahuluan atau his palsu 

Kontraksi ini terjadi karena perubahan keseimbangan hormon esterogen 
dan progesteron dan memberikan rangsangan oksitosin, dengan makin tua 
kehamilan maka pengeluaran hormon esterogen dan progesteron makin 
berkurang, sehingga oksitosin dapat menimbulkan kontraksi  yang lebih 
sering sebagai his palsu. Sifat his palsu : 

 Rasa nyeri ringan dibagian bawah 

 Datangnya tidak teratur 

 Tidak ada perubahan pada serviks atau pembawa tanda 

 Durasinya pendek 

 Tidak bertambah jika beraktivitas 
b. Timbulnya his persalinan 

His pembukaan dengan sifatnya nyeri melingkar dari punbggung memancar 
ke perut bagian depan, teratur, makin lama makin pendek intervalnya dan 
makin kuat intensitasnya, mempunyai pengaruh pada pendataran dan atau 
pembukaan serviks dan jika dibawa berjalan akan semakin kuat 

c. Keluarnya lendir berdarah dari jalan lahir 
Disebabkan karena lepasnya selaput janin pada bagian bawah segmen 
bawah rahim sehingga beberapa capillair terputus. 

d. Keluarnya cairan banyak dengan sekonyong-konyong dari jalan lahir 
Disebabkan karena ketuban pecah atau selaput janin robek. 

e. Perubahan serviks 
Kepastian persalinan dapat ditentukan jika serviks secara progresif menipis 
dan membuka. 

f. Kontraksi yang cukup adekuat 
Kontraksi dianggap adekuat jika kontraksi terjadi secara teratur, yaitu 
minimal 3 kali dalam 10 menit, setiap kontraksi berlangsung sedikitnya 40 
detik. Dan uterus mengeras selama kontraksi 

g. Penurunan fundus uteri 
Karena kepala janin sudah masuk PAP yang disebabkan karena kontraksi 
braxton hicks, ketegangan dinding perut, ketegangan ligamentum 
rotundum,dan gaya berat janin sehingga kepala kearah bawah. Hal 
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tersebuat mengakibatkan beberapa minggu sebelum persalinan calon ibu 
merasa bahwa keadaannya menjadi lebih enteng dan ibu merasa sering 
kencing. 

h. False Labor 
Tiga atau Empat minggu sebelum persalinan, calon ibu merasa terganggu 
oleh his pendahuluan yang sebenarnya hanya merupakan peningkatan 
kontraksi braxton hicks. His pendahuluan ini memiliki ciri-ciri : 

 Nyeri yg hanya terasa di perut bagian bawah 

 Tidak teratur 

 Lamanya his singkat, tidak bertambah kuat jika berjalan his berkurang 

 Tidak ada pengaruh pada peninipisan atau pembukaan serviks.(Ambar, 
2010 hal 11) 

i. Energi Spurt  
Beberapa ibu akan mengalami peningkatan energi kira- kira 24- 28 jam 
sebelum persalinan dimulai. Setelah beberapa hari sebelumnya merasa 
kekelahan fisik karena pertambahan usia kehamilan, ibu merasakan energi 
yang penuh sebelum persalinan. Peningkatan energi ibu ini tampak dari 
aktivitas yang dilakukannya, seperti membersihkan rumah, mengepel, 
mencuci perabot rumah, dan pekerjaan rumah lainnya sehingga ibu akan 
kehabisan tenaga menjelang kelahiran bayi dan persalinan menjadi lama 
dan sulit. (Ambar, 2010 hal 12)  

j. Gastrointestinal Upset  
Beberapa ibu mungkin akan mengalami tanda- tanda, seperti diare, 
obstipasi, mual dan muntah karena efek penurunan hormon terhadap 
sistem pencernaan, tanda- tanda impartu yaitu sebagai berikut  : 

 Timbulnya his persalinan, yaitu his  pembukaan dengan sifat 
sebagai berikut : 
- Nyeri melingkar dari punggung menyebar ke perut bagian depan. 
- Semakin lama semakin singkat intervalnya dan semakin kuat 

intensitasnya.  
k. Ketuban Pecah 

Ketuban pecah adalah keluarnya banyak cairan dengan tiba- tiba dari jalan 
lahir. Hal ini terjadi akibat ketuban pecah atau selaput janin robek. Ketuban 
biasanya pecah jika pembukaan serviks lengkap atau hampir lengkap dan 
dalam hal ini kelurnya cairan merupakan tanda yang sangat lembat. Akan 
tetapi kadang- kadang ketuban pecah pada pembukaan kecil, bahkan 
kadang- kadang selaput janin robek sebelum persalinan. Walaupun 
demikian, persalinan diharapkan akan terjadi dalam 24 jam setelah air 
ketuban pecah.(Ambar, 2010 hal 12). 

 
Kalau saudara sudah membaca tanda-tanda persalinan diatas. Coba 
bedakan tanda-tanda tersebut  mana data subyektif dan mana yang data 
obyektif.
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TUGAS KEGIATAN BELAJAR 3 
 
Setelah mempelajari materi Kegiatan Belajar 3 dan saya ajak Saudara 

untuk berlatih mengerjakan tugas-tugas diatas. 
 
Sekarang, mari kita lakukanlah tugas berikut dengan sebaik-baiknya: 

 
LATIHAN KEGIATAN BELAJAR 3 

 

SOAL LATIHAN 

 
Setelah Saudara pelajari Kegiatan Belajar 3 di atas, pelajari juga 

referensi tambahan dari buku atau internet, lalu jawablah pertanyaan-
pertanyaan berikut ! Usahakan agar tidak melihat materi pembelajaran ini! 
1. Simpulkanlah pengertian persalinan dengan bahasamu sendiri. 
2. Jelaskan kembali sebab-sebab mulainya persalinan. 
3. Sebutkan kembali tahapan-tahapan/kala persalinan dengan urut. 
4. Tuliskan tujuan asuhan persalinan.  

 

Kunci Jawaban Latihan 

 
1. Proses pengeluaran janin dari jalan lahir, kehamilan cukup bulan (37-42 

minggu), lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang 
berlangsung dalam 18 jam, tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada 
janin. 

2. Bertambahnya usia kehamilan, plasenta menjadi tua dan menyebabkan villi 
corialis mengalami perubahan sehingga kadar progesteron menurun 
dampaknya kadar estrogen meningkat, hal ini menyebabkan kontraksi rahim. 

3. Kala 1(Pembukaan) kala 2 (Pengeluaran), Kala 3 (Pengeluaran Uri) dan 
kala 4 (observasi sampai 2 jam PP). 

4. Memberikan asuhan yang memadai selama persalinan sehingga ibu dan 
bayi sejahtera. 

 

RANGKUMAN KEGIATAN BELAJAR 3 
 
1. Persalinan adalah: Persalinan normal adalah proses pengeluaran hasil 

konsepsi (janin) yang dapat hidup dari dalam uterus melalui vagina ke 
dunia luar secara spontan tanpa bantuan alat dan tidak melukai ibu dan 
janin yang berlangsung sekitar 18—24 jam dengan letak janin belakang 
kepala. 

2. Sebab-sebab mulainya persalinan: Dimana tejadu perubahan 
keseimbangan progesteron dan esterogen dapat mengubah sensitivitas 
otot rahim, sehingga sering terjadi kontraksi, braxton hicks. Menurunnya 
konsentrasi progesterone akibat tuanya kehamilan, maka oksitosin dapat 
meningkatkan aktivitas, sehingga persalinan dapat dimulai. 
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3. Tahapan persalinan: 
Persalinan memiliki empat tahap/kala: 
a. Kala I ( Pembukaan) mempunyai dua Fase 1) Fase Laten dan 2) Fase 

Aktif, Fase Aktif periode ( Akselerasi, Dilatasi maksimal dan Deselerasi)  
b. Kala II ( Pengeluaran Bayi)  
c. Kala III ( Pengeluran Placenta) 
d. Kala IV (Observasi 2 Jam Post Partum) 

4. Tanda gejala kala II: 
Adanya dorongan untuk meneran, Tekanan pada anus, Perineum 
menonjol, vulva membuka 

 

TES FORMATIF KEGIATAN BELAJAR 3 
 
 Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar! 

1. Berapa lamakah kala II persalinan pada primi gravida? 
a. 30 menit 
b. 60 menit 
c. 90 menit 
d. 120 menit 

 
2. Berapa cm kemajuan persalinan pada fase dilatasi maksimal? 

a. 0 sampai 3 cm 
b. 3 sampai 4 cm 
c. 4 sampai 9 cm 
d. 9 sampai 10 cm 

 
3. Bagaimanakah ibu dikatakan masuk fase aktif? 

a. Pembukaan 0 sampai 3 cm 
b. Pembukaan 3 sampai 4 cm 
c. Pembukaan 4 sampai 9 cm 
d. Pembukaan 4 sampai 10 cm 

 
4. Apakah tanda-tanda kala III persalinan ? 

a. TFU meninggi, talipusat bertambah panjang 
b. Doran tekknus, perjol dan vulka. 
c. Uterus berkontraksi, perdarahan semakin banyak 
d. Cu kuat, Perdarahan sedikit, tekanan darah meningkat 

 

UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT KEGIATAN BELAJAR 3 
 

Cocokkan jawaban Saudara dengan kunci jawaban tes formatif yang 
terdapat pada bagian akhir Kegiatan Belajar 3, kemudian hitunglah jumlah 
jawaban yang benar! Jika jawaban yang benar adalah: 
 
90% - 100%  : baik sekali 
80% - 89%  : baik 
70% -79%  : cukup 
kurang dari 70% : kurang 
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Kalau Saudara memiliki tingkat pencapaian 80% ke atas, maka hasil 
Saudara Bagus! Saudara dapat melanjutkan ke Kegiatan Belajar 4. Tetapi jika 
pencapaian Saudara kurang dari 80%, maka sebaiknya ulangilah Kegiatan 
Belajar 3, terutama bagian-bagian yang belum Saudara kuasai! 

 
REFERENSI KEGIATAN BELAJAR 3 
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KUNCI JAWABAN TES FORMATIF KEGIATAN BELAJAR 3 
 
1. B 
2. C 
3. D 
4. A 
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DESKRIPSI MATERI KEGIATAN BELAJAR 4 
  

Materi kegiatan belajar ini berfokus pada Asuhan Kebidanan Pada Ibu 
Bersalin Kala I meliputi:  Mengidentifikasi masalah, Mengkaji riwayat kesehatan, 
Pemeriksaan  fisik, Pemeriksaan janin, Menilai data membuat diagnose, Menilai 
kemajuan persalinan, Membuat rencana asuhan, Pemantauan kemajuan 
persalinan, kesejahteraan ibu dan janin dengan menggunakan partograf 

 

 
CAPAIAN PEMBELAJARAN KEGIATAN BELAJAR 4 

 
Kemampuan akhir yang diharapkan setelah menempuh kegiatan belajar 

ini adalah mahasiswa mampu mejelaskan Asuhan Kebidanan Pada Ibu Bersalin 
Kala I.  
 

KRITERIA PENILAIAN KEGIATAN BELAJAR 4 
 
Kriteria penilaian pada kegiatan belajar tahap ini adalah mahasiswa 

mampu mejelaskan Asuhan Kebidanan Pada Ibu Bersalin Kala I.  
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MATERI KEGIATAN BELAJAR 4 
 
1. MENGIDENTIFIKASI MASALAH 

 
Asuhan sayang ibu yang baik dan aman selama persalinan memerlukan 

anamnesa dan pemeriksaan fisik secara seksama. Pertama sapa ibu dan 
beritahu apa yang akan anda lakukan. Jelaskan pada ibu tujuan anamnesa dan 
pemeriksaan fisik. Jawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh ibu. Selama 
anamnesa dan pemeriksaan fisik, perhatikan tanda-tanda penyulit atau 
kegawatdaruratan dan segera lakukan tindakan yang sesuai bila diperlukan 
untuk memastikan persalinan yang aman. Catat semua temuan anamnesa dan 
pemeriksaan fisik secara seksama dan lengkap. Kemudian jelaskan hasil 
pemeriksaan dan kesimpulan pada ibu dan keluarga. 
 

2. MENGKAJI RIWAYAT KESEHATAN 

 
Pengkajian Awal 

Apabila seseorang ibu akan melahirkan, pengkajian awal perlu dilakukan 
untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan apakah persalinan sudah 
pada waktunya, serta apakah kondisi ibu dan bayinya normal. 
1. Mengkaji riwayat kesehatan 

a. Biodata atau identitas pasien (nama, umur, alamat, pekerjaan, agama, 
pekerjaan, status perkawinan) 

b. Keluhan utama ibu (apa yang ibu rasakan, sejak kapan timbulnya 
keluhan, ceritakan urutan kejadian, tindakan apa yang sudah dilakukan) 

c. Riwayat menstruasi (umur menarche, siklus, lamanya, banyaknya darah, 
dan adanya disminorea) 

d. HPHT (hari pertama haid terakhir) 
e. Kapan bayi akan lahir (taksiran persalinan) 
f. Apakah ibu pernah melakukan ANC 

2. Mengkaji riwayat kehamilan 
a. Jumlah kehamilan dan kelahiran (G,P,A,H) 
b. Riwayat persalinan yang lalu (jarak antara dua persalinan, tempat 

melahirkan, cara melahirkan, masalah pada persalinan yang lalu) 
c. Riwayat kelahiran bayi (berat badan,panjang badan,jenis 

kelamin,kelainan, hidup/mati) 
d. Riwayat KB 

Jenis kontrasepsi yang dipakai, lama penggunaan, alasan penghentian 
KB 

3.  Riwayat Ginekology 
(Penyakit kelamin, infertile, tumor, kanker) 

4.  Riwayat medis 
a. Riwayat medis saat ini (sakit kepala hebat atau nyeri epigastrium,mata 

berkunang-kunang) 
b. Riwayat medis lainnya (jantung,paru-paru,pernapasan,perkemihan) 

 

3. PEMERIKSAAN FISIK 

 
Setelah anamnese lengkap, lakukan pemeriksaan fisik 
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Tekanan darah, nadi dan suhu tubuh 
Edema/pembengkakan pada muka, jari, tangan, kaki dan pre tibia tungkai 
bawah 
Warna pucat pada mulut dan conjunctiva 
Refleks-refleks 
Abdomen 
 
Pemeriksaan abdomen digunakan untuk : 
-    Menentukan tinggi fundus uteri 
-    Menentukan kontraksi uterus 
-    Memantau denyut jantung janin 
-    Menentukan penurunan kepala janin 
 
Penurunan bagian terbawah dengan metode lima jari (perlimaan) : 
- 5/5 jika bagian terbawah janin seluruhnya teraba diatas simpisis pubis 
- 4/5 jika sebagian (1/5) bagian terbawah janin telah memasuki PAP 
- 3/5 jika sebagian (2/5) bagian janin telah memasuki rongga panggul 
- 2/5 jika hanya sebagian dari bagian terbawah janin masih berada diatas 

simfisis dan (3/5) bagian telah turun melewati bidang tengah rongga panggul 
tidak dapat digerakkan) 

- 1/5 jika hanya 1 dari 5 jari masih dapat meraba bagian terbawah janin yang 
berada diatas simpisis dan 4/5 bagian telah masuk ke dalam rongga panggul 

- 0/5 jika bagian terbawah janin sudah tidak dapat diraba dari pemeriksaan 
luar dan seluruh bagian terbawah janin sudah masuk ke dalam rongga 
panggul 

 
- Genital luar: Luka, cairan, lendir darah, perdarahan, cairan ketuban 
- Genital dalam: penipisan serviks, dilatasi, penurunan kepala janin, 

membaran/selaput ketuban. 
- Bidan mungkin tidak mempunyai waktu untuk mengambil riwayat dan 

pemeriksaan fisik ibu pada saat menjelang persalinan atau sudah hampir 
melahirkan. Sangatlah penting keseluruhan bagi bidan bertindak fleksibel 
pada bagian proses ini dan menyesuiakan bagaimana mengumpulkan 
informasi mengenai keadaan fisik dan emosi ibu 

 

4. PEMERIKSAAN JANIN 

 
1) Denyut Jantung Janin(DJJ) 

a. Diukur menggunakan dopler atau dengan menggunakan alat 
kardiotokografi 

b. Frekuensi Djj normal adalah 120-160 kali per menit 
DJJ dinilai dan dicatat setiap 30 menit (lebih sering jika ada tanda-tanda 
gawat janin). Kisaran normal DJJ terpapar pada partograf di antara garis 
tebal angka 180 dan 100. tetapi penolong harus sudah waspada bila DJJ 
dibawah 120 atau diatas 160. Lakukan tindakan segera jika DJJ melampaui 
kisaran normal. 

    2)   Warna dan adanya air ketuban 
Nilai ketuban setiap kali dlakukan pemeriksaan dalam, dan nilai warna air 
ketuban jika selaput ketuban pecah. Mekoneum dalam cairan ketuban tidak 
selalu menunjukkan adanya gawat janin. Jika terdapat mekoneum, pantau 
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DJJ secara seksam dan untuk mengenali tanda-tanda gawat janin selama 
proses persalinan. Jika ada tanda-tanda gawat janin (denyut jantung janin < 
100 atau 180 kali per menit) ibu segera rujuk ke fasilitas kesehatan yang 
sesuai.Tetapi jika terdapat mekoneum kental segera rujuk ibu ke tempat 
yang memiliki asuhan kegawatdaruratan obstetri dan bayi baru lahir. 
Jika selaput ketuban pecah : 
a. Warna cairan 
b. Kepekatan cairan 
c. Jumlah dan banyaknya cairan 
d. Apakah tali pusat keluar/terjepit di jalan lahir 
e. Nilai kondisi janin 

    3)   Molase (penyusupan tulang kepala janin) 
Penyusupan adalah indikator penting tentang seberapa jauh kepala bayi 
dapat menyesuaikan diri dengan bagian keras panggul ibu. Tulang kepala 
yang saling meyusup atau tumpang tindih, menunjukkan kemungkinan 
adanya disproporsi tulang panggul.(CPD). Ketidakmampuan akomodasi 
akan benar-benar terjadi jika tulang kepala yang saling menyusup tidak 
dapat dipisahkan.. apabila ada dugaan CPD, penting sekali untuk dapay 
tetap memantau kondisi janin dan kemajuan persalian. Lakukan tindakan 
pertolongan awal yang sesuai an rujuk ibu dengan tanda-tanda CPD ke 
fasilitas kesehatan yang memadai. 

    4)   Gerakan janin 
Dapat ditanyakan langsung pada ibu, untuk mengetahui kesejahteraan 
janin 

 

5. MENILAI DATA MEMBUAT DIAGNOSA 

 
Berdasarkan temuan– temuan dalam riwayat kesehatan, bidan dapat 

mengambil keputusan ketika ibu dalam persalinan sesungguhnya dan pada 
kala atau fase berapa ibu sekarang. Secara keseluruhan proses keputusan 
klinis terdiri dari : pengumpulan data – diagnosa- penatalaksanaan – evaluasi 
 
1. Ketika anamnese dan pemeriksaan fisik telah lengkap 

a. Catat semua temuan secara teliti dan lengkap 
b. Gunakan informasi yang terkumpul untuk menentukan apakah ibu sudah 

dalam persalinan 
c. Tentukan ada tidaknya penyulit atau masalah yang harus ditatatlaksana 

secara khusus 
d. Tentukan diagnosa  buat rencana berdasarkan informasi tersebut 
e. Jelaskan semua temuan, diagnosa dan rencana penatalaksanaan pada 

ibu dan keluarganya sehingga mereka memahami asuhan yang 
diberikan. 

2. Diagnosa untuk persalinan sesungguhnya 
Persalinan patut dicurigai jika setelah 22 minggu usia kehamilan, ibu  
sebentar-sebentar merasa nyeri abdomen bertalian dengan lendir bercampur 
darah (show), agar dapat mendiagnosa persalinan, bidan harus 
mememeriksa pembukaan serviks dan kontraksi yang cukup. Perubahan 
serviks, persalinan dapat ditentukan jika serviks secara progresif   membuka 
> 3 cm dan menipis 
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3. Kontraksi dianggap cukup bila : 
a. Kontraksi terjadi teratur, minimal 2 kali dalam 10 menit, setiap kontraksi 

berlangsung minimal 40 detik 
b. Uterus mengeras selama kontraksi, misalnya anda tidak dapat menekuk 

uterus dengan menekan bagian tersebut menggunakan jari anda 
c. Lendir darah dari vagina (show) 

4. Diagnosa kala dan fase persalinan 
 

Gejala dan tanda Kala Fase 

Serviks belum berdilatasi Persalinan palsu 
/ belum inpatu 

 

Serviks berdilatasi kurang dari 4 cm I Laten 

Serviks berdilatasi 4-9 cm : 
Kecepatan pembukaan 1 cm / lebih 
perjam 
Penurunan kepala dimulai 

I Aktif 

Serviks membuka lengkap (10 cm) 
Penurunan kepala berlanjut 
Ada keinginan untuk meneran 

II Awal 
(non 

ekspulsi) 

Serviks membuka lengkap (10 cm) 
Bagian terbawah telah mencapai dasar 
panggul 
Ibu meneran 

II Akhir 
(Ekspulsif) 

 

6. MENILAI KEMAJUAN PERSALINAN 

 
Untuk menilai kemajuan persalinan, kita dapat menggunakan partograf 

pada kolom dan lajur kedua, yang berisikan pembukaan serviks, penurunan 
bagian terbawah janin dan kontraksi uterus pada kolom di bawahnya. Temuan-
temuan pada kolom tersebut dapat menunjukkan bahwa kala I mengalami  
Kemajuan persalinan, jika : 

a. Kontraksi uterus teratur yang progresif dengan peningkatan frekuensi 
dan durasi 

b. Kecepatan pembukaan serviks paling sedikit 1 cm perjam selama 
persalinan, fase aktif (dilatasi berlangsung atau ada di sebelah kiri garis 
waspada) 

c. Serviks tampak dipenuhi bagian bawah janin 
 

Kemajuan yang kurang baik, jika : 
a. Kontraksi uterus yang tidak teratur dan tidak sering setelah fase laten 
b. Kecepatan pembukaan serviks lebih lambat dari 1 cm perjam selama 

persalinan, fase aktif (dilatasi serviks berada disebelah kanan garis 
waspada) 

c. Serviks tidak dipenuhi oleh bagian bawah janin 
 

Kemajuan yang kurang dapat menyebabkan persalinan lama.Selain menilai 
kemajuan persalinan partograf juga dapat digunakan untuk menilai : 

a. Kemajuan pada kondisi janin 
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b. Jika DJJ tidak normal (< 100 atau > 180/menit, curiga adanya gawat 
janin) 

c. Posisi atau presentasi selain oksiput anterior dengan vertek fleksi 
sempurna digolongkan ke dalam malposisi dan malpresentasi 

d. Jika didapat kemajuan yang kurang baik atau adanya persalinan lama, 
tangani penyebab tersebut 

 
Kemajuan pada kondisi Ibu, lakukan penilaian tanda-tanda kegawatan pada 
ibu: 

a. Jika denyut nadi ibu meningkat, mungkin ia sedang dalam keadaan 
dehidrasi atau kesakitan. Pastikan hidrasi yang cukup melalui oral atai IV 

b. Jika tekanan darah menurun curigai adanya perdarahan 
c. Jika terdapat acetone di dalam urine, curigai masukan nutrisi yang kurang, 

segera berikan dekstrose IV. 
 

7. MEMBUAT RENCANA ASUHAN 

 
Selama persalinan dan kelahiran, rencana seorang bidan harus meliputi 

asesment dan intervensi agar dapat : 
a. Memantau perubahan tubuh ibu untuk menentukan jika persalinan dalam 

proses yang normal 
b. Memeriksa perasaan ibu dan respon fisik terhadap persalinan 
c. Memeriksa bagaimana bayi merespon persalinan dan kelahiran 
d. Membantu ibu memahami apa yang sedang terjadi sehingga ia berperan 

serta dalam menentukan asuhan 
e. Membantu keluarga dalam merawat ibu selama persalinan, kelahiran, dan 

asuhan pasca persalinan dini 
f. Mengenali masalah secepatnya dan mengambil tindakan yang sepatutnya 

dengan tepat waktu 
g. Pemantauan terus-menerus kemajuan persalinan dengan menggunakan 

partograf 
h. Pemantauan terus-menerus tanda-tanda vital pada ibu 
i. Pemantauan terus-menerus keadaan bayi 
j. Menganjurkan hidrasi 
k. Menganjurkan perubahan posisi dan ambulasi 
l. Menganjurkan tindakan yang menyamankan 
m. Menganjurkan dukungan keluarga 

Pada saat memberikan asuhan penolong harus waspada terhadap 
masalah atau penyulit yang mungkin timbul. Ingat bahwa menunda memberikan 
asuhan kegawatdaruratan akan meningkatkan resiko kematian dan kesakitan 
ibu dan BBL. Lakukan langkah dan tindakan yang sesuai untuk memastikan 
proses persalinan yang aman bagi ibu dan kesalamatan bagi bayi yang 
dilahirkan 

 

8. PEMANTAUAN KEMAJUAN PERSALINAN, KESEJAHTERAAN IBU DAN 
JANIN DENGAN MENGGUNAKAN PARTOGRAF 

 
PARTOGRAF: adalah alat bantu yang digunakan selama fase aktif 

persalinan.  
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Tujuan utama dan penggunaan partograf adalah untuk : 
1. Mencatat hasil observasi dan kemajuan persalinan dengan menilai 

pembukaan serviks melalui pemeriksaan dalam. 
2. Mendeteksi apakah proses persalinan berjalan secara normal. Dengan 

demikian, juga dapat melakukan deteksi secara dini setiap kemungkinan 
terjadinya partus lama. 

Jika digunakan secara tepat dan konsisten, maka partograf akan membantu 
penolong persalinan untuk : 

-   Mencatat kemajuan persalinan. 
-   Mencatat kondisi ibu dan janinnya. 
-   Mencatat asuhan yang diberikan selama persalinan dan kelahiran. 
-   Menggunakan informasi yang tercatat untuk secara dini mengidentifikasi 

adanya penyulit. 
 
Partograf harus digunakan : 

a. Untuk semua ibu dalam fase aktif kala satu persalinan sebagai 
elemen penting asuhan persalinan. Partograf harus digunakan, baik 
tanpa ataupun adan penyulit. Partograf akan membantu penolong 
persalinan dalam memantau, mengevaluasi dan membuat 
keputusan klinik baik persalinan normal maupun yang disertai dengan 
penyulit. 

b. Selama persalinan dan kelahiran di semua tempat (rumah, 
puskesmas, klinik bidan swasta, rumah sakit, dll). 

c. Secara rutin oleh sernua penolong persalinan yang memberikan 
asuhan kepada ibu selama persalinan dan kelahiran (Spesialis 
Obgin, bidan, dokter umum, residen dan mahasiswa kedokteran). 
Penggunaan partograf secara rutin akan memastikan para ibu dan 

bayinya mendapatkan asuhan yang aman dan tepat waktu. Selain itu, juga 
mencegah terjadinya penyulit yang dapat mengancam keselamatan jiwa 
mereka. 
 
Pencatatan selama fase laten persalinan 

Seperti yang sudah dibahas di awal bab ini kala satu persalinan dibagi 
menjadi fase laten dan fase aktif yang dibatasi oleh pembukaan serviks : 
- fase laten : pembukaan serviks kurang dan 4 cm 
- fase aktif : pcrnbukaan serviks dan 4 sampai 10 cm 

Selama fase laten persalinan, semua asuhan, pengamatan dan 
pemeriksaan harus di catat. Hal ini dapat direkani secara terpisah dalam 
catatan kemajuan persalinan atau pada Kartu Menuju Sehat (KMS) Ibu Hamil. 
Tanggal dan waktu harus dituliskan setiap kali membuat catatan selama fase 
laten persalinan. Semua asuhan dan intervensi harus dicatat. 
Kondisi ibu dan bayi juga harus dinilai dan dicatat secara seksama, yaitu : 
 Denyut jantung janin: setiap 1/2 jam 
 Frekuensi dan lamanya kontraksi uterus: setiap 1/2 jam 
 Nadi: setiap 1/2 jam 
 Pembukaan serviks: setiap 4 jam 
 Penurunan: setiap 4 jam 
 Tekanan darah dan temperatur tubuh: setiap 4 jam 
 Produksi urin, aseton dan protein: setiap 2 sampai 4 jam 
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Jika ditemui tanda-tanda penyulit, penilaian kondisi ibu dan bayi, harus 
lebih sering di lakukan. Lakukan tindakan yang sesuai apabila dalam diagnosis 
keja ditetapkan adanya penyulit dalam persalinan. Jika frekuensi kontraksi 
berkurang dalam satu atau dua jam pertama, nilai ulang kesehatan dan kondisi 
aktual ibu dan bayinya. Bila tidak ada tanda-tanda kegawatan atau penyulit. Ibu 
dipulangkan ke rumah, penolong persalinan boleh meninggalkan ibu hanya 
setelah dipastikan bahwa ibu dan bayinya dalam kondisi baik. Pesankan pada 
ibu dan keluarganya untuk memberitahu penolong persalinan jika terjadi 
peningkatan frekuensi kontraksi (perlu diskusi). 
 
Pencatatan selama fase aktif persalinan: Partograf 

Halaman depan partograf (lihat Gambar 2-3) mencantumkan bahwa 
observasi dimulai pada fase aktif persalinan dan menyediakan lajur dan kolom 
untuk mencatat hasil-hasil pemeriksaan selama fase aktif persalinan, terrnasuk: 
A. Informasi tentang ibu: 

- Nama, umur; 
- Gravida, para, abortus (keguguran); 
- Nomor catatan medis/nomor puskesmas; 
- Tanggal dan waktu mulai dirawat (atau jika di rumah, tanggal dan waktu 

penolong persalinan mulai merawat ibu); 
- Waktu pecahnya selaput ketuban. 

B. Kondisi janin: 
- DJJ; 
- Warna dan adanya air ketuban; 
- Penyusupan (molase) kepala janin. 

C. Kemajuan persalinan: 
- Pembukaan serviks; 
- Penurunan bagian terbawah janin atau presentasi janin; 
- Garis waspada dan garis bertindak. 

D. Jam dan waktu: 
- Waktu mulainya fase aktif persalinan; 
- Waktu aktual saat pemeriksaan atau penilaian. 

E. Kontraksi uterus: 
- Frekuensi dan lamanya. 

F. Obat-obatan dan cairan yang diberikan: 
- Oksitosin; 
- Obat-obatan lainnya dan cairan IV yang diberikan. 

G. Kondisi ibu: 
- Nadi, tekanan darah dan temperatur tubuh; urin (volume, aseton 

atau protein). 
H. Asuhan, pengamatan dan keputusan klinik lainnya (dicatat dalarn kolom 

yang tersedia di sisi partograf atau di catatan kemajuan persalinan). 
 
Mencatat temuan pada Partograf 
 
A. Informasi tentang ibu 

Lengkapi bagian awal (atas) partograf secara teliti pada saat rnemulai 
asuhan persalinan. Waktu kedatangan (tertulis sebagai: “jam” pada 
partograf) dan perhatikan kemungkinan ibu datang dalam fase laten 
persalinan. Catat waktu terjadinya pecah ketuban. 
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B. Kesehatan dan kenyamanan janin 
Kolom, lajur dan skala angka pada partograf adalah untuk pencatatan denyut 
jantung janin (DJJ), air ketuban dan penyusupan (kepala janin) 

 
1. Denyut jantung janin 

Dengan menggunakan metode seperti yang diuraikan pada bagian 
Pemeriksaan fisik dalam bab ini, nilai dan catat denyut jantung janin (DJJ) 
setiap 30 menit (lebih sering jika ada tanda-tanda gawat janin). Setiap kotak 
pada bagian ini menunjukkan waktu 30 menit. Skala angka di sebelah kolom 
paling kiri menunjukkan DJJ. Catat DJJ dengan memberi tanda titik pada 
garis yang sesuai dewngan angka yang menunjukkan DJJ. Kemudian 
hubungkan titik yang satu dengan titik lainnya dengan garis tidak terputus 
(Gambar 2-6). 

Kisaran normal DJJ terpapar pada partograf di antara garis tebal 
angka l dan 100. Tetapi, penolong harus sudah waspada bila DJJ di bawah 
120 atau di atas 160. Lihat Tabel 2-1 untuk tindakan-tindakan segera yang 
harus dilakukan jika DJJ melampaui kisaran normal ini. Catat tindakan-
tindakan yang dilakukan pada ruang yang tersedia di salah satu dari kedua 
sisi partograf. 

 
2. Warna dan adanya air ketuban 

Nilai air ketuban setiap kali dilakukan pemeriksaan dalam, dan nilai 
warna air ketuban jika selaput ketuban pecah. Catat temuan-temuan dalam 
kotak yang sesuai di bawah lajur DJJ (Gambar 2-6). Gunakan lambang-
lambang berikut ini : 
 U : ketuban utuh (belum pecah) 
 J : ketuban sudah pecah dan air ketuban jernih 
 M : ketuban sudah pecah dan air ketuban bercampur mekonium 
 D : ketuban sudah pecah dan air ketuban bercampur darah 
 K : ketuban sudah pecah dan tidak ada air ketuban (“kering”) 
 

Mekonium dalam cairan ketuban tidak selalu menunjukkan 
adanya gawat janin. Jika terdapat mekonium, pantau DJJ secara seksama 
untuk mengenali tanda-tanda gawat janin selama proses persalinan. Jika ada 
tanda-tanda gawat janin (denyut jantung janin < 100 atau >180 kali per 
menit), ibu segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang sesuai (lihat Tabel 2-1). 
Tetapi jika terdapat mekonium kental, segera rujuk ibu ke tempat yang 
memiliki asuhan kegawatdaruratan obstetri dan bayi  baru  lahir  (lihat tabel 
2-1) 

 
3. Molase (penyusupan kepala janin) 

Penyusupan adalah indikator penting tentang seberapa jauh kepala 
bayi dapat menyesuaikan diri dengan bagian keras panggul ibu. Tulang 
kepala yang saling menyusup atau tumpang tindih, menunjukkan 
kemungkinan adanya disproporsi tulang panggul (CPD). Ketidakmampuan 
akomodasi akan benar-benar terjadi jika tulang kepala yang saling menyusup 
tidak dapat dipisahkan. Apabila ada dugaan disproprosi tulang panggul, 
penting sekali untuk tetap memantau kondisi janin dan kemajuan persalinan. 
Lakukan tindakan pertolongan awal yang scsuai dan rujuk ibu dengan tanda-
tanda disproporsi tulang panggul ke fasilitas kesehatan yang memadai. 
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Setiap kali melakukan pemeriksaan dalam, nilai penyusupan kepala 
janin. Catat temuan dikotak yang sesuai (Gambar 2-6) di bawah lajur air 
ketuban. Gunakan lambang-lambang berikut ini : 
 
0 :     tulang-tulang kepala janin terpisah, sutura dengan mudah dapat  
            dipalpasi 
1 :     tulang-tulang kepala janin hanya saling bersentuhan 
2 :     tulang-tulang kepala janin saling tumpang tindih, tapi masih dapat  
            dipisahkan 
3 :     tulang-tulang kepala janin tumpang tindih dan tidak dapat dipisahkan 
 

C. Kemajuan persalinan 
Kolom dan lajur kedua pada partograf adalah untuk pencatatan kemajuan 
persalinan. Angka 0-10 yang tertera di tepi kolom paling kiri adalah besarnya 
dilatasi serviks (Gambar 2-6). Masing-masing angka mempunyai lajur dan 
kotak tersendiri. Setiap angka/kotak menunjukkan besarnya pembukaan 
serviks. Kotak yang satu dengan kotak yang lain pada lajur di atasnya, 
menunjukkan penambahan dilatasi sebesar 1 cm. Skala angka 1-5 juga 
menunjukkan seberapa jauh penurunan janin. Masing-masing kotak di 
bagian ini menyatakan waktu 30 menit. 

 
1. Pembukaan serviks 

Dengan rnenggunakan metode yang dijelaskan di bagian 
Pemeriksaan Fisik dalam bab ini, nilai dan catat pembukaan serviks setiap 4 
jam (lebih sering dilakukan jika ada tanda tanda penyulit). Saat ibu berada 
dalam fase aktif persalinan, catat pada partograf hasil temuan dan setiap 
pemeriksaan. Tanda “X’ harus ditulis di garis waktu yang sesuai dengan lajur 
besarnya pembukaan serviks. Beri tanda untuk temuan-temuan dan 
pemeriksaan dalam yang dilakukan pertama kali selama fase aktif 
persalinan di garis waspada. Hubungkan tanda ‘X” dan setiap perneriksaan 
dengan garis utuh (tidak terputus). 
Contoh : Perhatikan contoh partograf untuk Ibu Rohati (Gambar 2-6) : 
 Pada pukul 17.00, pembukaan serviks 5 cm dan ibu ada dalam fase 

aktif. Pembukaan serviks dicatat di garis waspada” dan waktu 
pemeriksaan dituliskan di bawahnya. 

2. Penurunan bagian terbawah atau presentasi janin 
Dengan menggunakan metode yang dijelaskan di bagian Penieriksaan 

fisik di bab ini. Setiap kali melakukan pemeriksaan dalam (setiap 4 jam), atau 
lebih sering jika ada tanda tanda penyulit, nilai dan catat turunnya bagian 
tcrbawah atau presentasi janin. 

Pada persalinan normal, kemajuan pernbukaan serviks umumnya 
diikuti dengan turunnya bagian terbawah atau presentasi janin. Tapi 
kadangkala, turunnya bagian terbawah/presentasi janin baru terjadi setelah 
pembukaan serviks sebesar 7 cm. 

Kata-kata “Turunnya kepala” dan garis tidak terputus dan 0-5, tertera 
di sisi yang sama dengan angka pembukaan serviks. Berikan tanda “pada 
garis waktu yang sesuai. Sebagai contoh, jika kepala bisa dipalpasi 4/5, 
tuliskan tanda “S’ di nomor 4. Hubungkan tanda “0” dan setiap pemeriksaan 
dengan garis tidak terputus. 
Contoh: Partograf untuk Ibu Rohati (Gambar 2-6) : 
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 Pada pukul 17.00 penurunan kepala 3/5 
 Pada pukul 21.00 penurunan kepala 1/5 

3. Garis waspada dan garis bertindak 
Garis waspada dimulai pada pembukaan serviks 4 cm dan berakhir 

pada titik di mana pembukaan lengkap diharapkan terjadi jika laju 
pembukaan 1 cm per jam. Pencatatan Selama fase aktif persalinan harus 
dimulai di garis waspada. Jika pembukaan serviks mengarah ke sebelah 
kanan garis waspada (pembukaan kurang dan 1 cm per jam), maka harus 
dipertimbangkan adanya penyulit (misalnya fase aktif yang memanjang, 
macet, dll). Pertirnbangkan pula adanya tindakan intervensi yang diperlukan, 
misalnya persiapan rujukan ke fasilitas kesehatan rujukan (rumah sakit atau 
puskesmas) yang mampu menangani penyulit dan kegawatdaruratan 
obstetri. Garis bertindak tertera sejajar dengan garis waspada, dipisahkan 
oleh 8 kotak atau 4 jalur ke sisi kanan. Jika pembukaan serviks berada di 
sebelah kanan garis bertindak, maka tindakan untuk menyelesaikan 
persalinan harus dilakukan. Ibu harus tiba di tempat rujukan sebelum garis 
bertindak terlampaui. 

 
D. Jam dan waktu 
1. Waktu mulainya fase aktif persalinan 

Di bagian bawah partograf (pembukaan serviks dan penurunan) tertera 
kotak-kotak yang diberi angka 1-16. Setiap kotak menyatakan waktu satu 
jam sejak dimulainya fase aktif persalinan. 

2. Waktu aktual saat pemeriksaan dilakukan 
Di bawah lajur kotak untuk waktu mulainya fase aktif, tertera kotak-

kotak untuk mencatat waktu aktual saat pemeriksaan dilakukan. Setiap kotak 
menyatakan satu jam penuh dan berkaitan dengan dua kotak waktu tiga 
puluh menit pada lajur kotak diatasnya atau lajur kontraksi di bawahnya. Saat 
ibu masuk dalam fase aktif persalinan, catatkan pembukaan serviks di garis 
waspada. Kernudian catatkan waktu aktual pemeriksaan ini di kotak waktu 
yang sesuai. Sebagai contoh, jika pemeriksaan dalam menunjukkan ibu 
mengalami pembukaan 6 cm pada pukul 15.00, tuliskan tanda di garis 
waspada yang sesuai dengan angka 6 yang tertera di sisi luar kolom paling 
kiri dan catat waktu yang sesuai pada kotak waktu di bawahnya (kotak ketiga 
dan kiri). 

 
E. Kontraksi uterus 

Di bawah lajur waktu partograf terdapat lima lajur kotak dengan tulisan 
kontraksi per 10 menit” di sebelah luar kolom paling kiri. Setiap kotak 
menyatakan satu kontraksi. Setiap 30 menit, raba dan catat jumlah kontraksi 
dalam 10 menit dan lamanya kontraksi dalam satuan detik. 
Nyatakan jumlah kontraksi yang terjadi dalam waktu 10 menit dengan 
mengisi angka pada kotak yang sesuai (Gambar 2-4). Sebagai contoh jika 
ibu mengalami 3 kontraksi dalam waktu satu kali 10 menit, isi 3 kotak. 
Nyatakan Iamanya kontraksi dengan: 

 
F. Obat-obatan dan cairan yang diberikan 

Di bawah lajur kotak observasi kontraksi uterus tertera lajur kotak untuk 
mencatat oksitosin, obat-obat lainnya dan cairan IV. 
1. Oksitosin 
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Jika tetesan (drip) oksitosin sudah dimulai, dokurnentasikan setiap 30 
menit jumlah unit oksitosin yang diberikan per volume cairan IV dan dalam 
satuan tetesan per menit. 

2. Obat-obatan lain dan cairan IV 
Catat semua pemberian obat-obatan tambahan dan/atau cairan IV dalam 
kotak yang sesuai dengan kolom waktunya. 

 
G. Kesehatan dan kenyamanan ibu 

Bagian terakhir pada lembar depan partograf berkaitan dengan kesehatan 
dan kenyamanan ibu. 

1. Nadi, tekanan darah dan temperatur tubuh 
Angka di sebelah kiri bagian partograf ini berkaitan dengan nadi dan tekanan 
darah ibu. 
 Nilai dan catat nadi ibu setiap 30 menit selama fase aktifpersalinan. (lebih 

seringjika dicurigai adanya penyulit). Ben tanda titik pada kolom waktu 
yang sesuai (•). 

 Nilai dan catat tekanan darah ibu setiap 4 jam selama fase aktif persalinan 
(lebih sering jika dianggap akan adanya penyulit). Beri tanda panah pada 
partograf pada kolom waktu yang sesuai: 

 Nilai dan catat temperatur tubuh ibu (lebih lebih jika meningkat, atau 
dianggap adanya infeksi) setiap 2 jam dan catat temperatur tubuh dalam 
kotak yang sesuai. 

2. Volume urin, protein atau aseton 
Ukur dan catat jumlah produksi urin ibu sedikitnya setiap 2 jam (setiap kali 
ibu berkemih). Jika memungkinkan setiap kali ibu berkemih, lakukan 
pemeriksaan adanya ase ton atau protein dalam urin. 

 
H. Asuhan, pengamatan dan keputusan klinik lainnya 

Catat semua asuhan lain, hasil pengamatan dan keputusan klinik di sisi luar 
kolom partograf. atau buat catatan terpisah tentang kemajuan persalinan. 
Cantumkan juga tanggal dan waktu saat membuat catatan persalinan. 
Asuhan, pengamatan dan/atau keputusan klinik mencakup : 
 Jumlah cairan per oral yang diberikan 
 Keluhan sakit kepala atau pengelihatan (pandangan) kabur 
 Konsu dengan penolong persalinan lainnya (Obgin, bidan, dokter umum) 
 Persiapan sebelum melakukan rujukan 
 Upaya rujukan 

 
INGAT : 

1. Fase laten persalinan didefinisikan sebagai pembukaan serviks kurang 
dan 4 cm. Biasanya fase laten berlangsung tidak lebih dan 8 jam. 

2. Dokumentasikan asuhan, pengamatan dan pernenksaan selama fase 
laten persalinan pada catatan kemajuan persalinan yang dibuat secara 
terpisah atau pada kartu KMS. 

3. Fase aktif persalinan didefinisikan sebagai pembukaanserviks dart 4 
sampai 10 cm. Biasanya, selania fase aktif, terjadi pembukaan serviks 
sedikitnya 1 cm/jam.. 

4. Saat persalinan maju dan fase laten ke fase aktif, dimulailah pencatatan 
pada garis waspada di patrograf.  
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5. Jika ibu datang pada saat fase akif persalinan pencatatan kemajuan 
pembukaan serviks dilakukan pada ganis waspada. 

6. Pada persalinan tanpa penyulit, catatan pembukaan seviks umumnya 
tidak akan melewati garis waspada. 

 
Pencatatan pada lembar belakang Partograf 

Halaman belakang partograf (Gambar 2-5) merupakan bagian untuk 
mencatat hal-hal yang terjadi selama proses persalinan dan kelahiran, serta 
tindakan-tindakan yang dilakukan sejak persalinan kala I hingga kala IV 
(termasuk bayi baru lahir). Itulah sebabnya bagian ini disebut sebagai Catatan 
Persalinan. Nilai dan catatkan asuhan yang diberikan pada ibu dalam masa 
nifas terutama selama persalinan kala empat untuk memungkinkan penolong 
persalinan mencegah terjadinya penyulit dan membuat keputusan klinik yang 
sesuai. Dokumentasi ini sangat penting untuk membuat keputusan klinik, 
terutama pada pemantauan kala IV (mencegah terjadinya perdarahan 
pascapersalinan). Selain itu, catatan persalinan (yang sudah diisi dengan 
lengkap dan tepat) dapat pula digunakan untuk menilai/memantau sejauh mana 
telah dilakukan pelaksanaan asuhan persalinan yang dan bersih aman. 
 

TUGAS KEGIATAN BELAJAR 4 
 

Setelah mempelajari materi Kegiatan Belajar 4 dan melaksanakan 
beberapa simulasi di atas, saya ajak Saudara untuk mendemonstrasikan 
pertolongan persalinan dengan menggunakan model. Menyeting laboratorium 
mendekati situasi nyata di lapangan. Model belajar seperti ini dinamakan 
“Role-Play & Simulation”. Pada situasi yang berbeda Saudara dapat 
menerapkan pembelajaran seperti ini. 

 
Baiklah, mari kita mulai saja. Lakukanlah tugas berikut dengan sebaik-

baiknya: 
1. Ajaklah salah satu teman saudara untuk mengamati tindakan, dan 

tunjukkan manuver  presentasi belakang kepala. 
2. Buatlah kelompok kecil 5 orang dan pilihlah salah satu teman saudara 

untuk menjadi ibu bersalin dan saudara sebagai bidan penolong persalinan 
dan teman saudara yang lain sebagai pengamat dengan penuntun belajar.  

3. Siapkan ruangan dan alat, dan ambilah penuntun belajar tentang amniotomi  
Lalu demonstrasikan kegiatan tersebut. 

4. Demonstrasikan tindakan episiotomi sesuai langkah pada penuntun belajar.  
5. Demonstrasikan pertolongan persalinan sesuai penuntun belajar 58 

langkah APN.  
6. Diskusikan dengan teman-teman saudara tindakan saudara sesuai 

pengamatan teman saudara mana yang perlu perbaikan, mana yang 
mampu dan langkah mana yang sudah mahir. 

7. Ulangi kegiatan tersebut bergantian tiap-tiap anggota kelompok.   
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LATIHAN KEGIATAN BELAJAR 4 
 

SOAL LATIHAN 
 

Setelah Saudara pelajari Kegiatan Belajar 4 di atas, pelajari juga 
referensi tambahan dari buku atau internet, lalu jawablah pertanyaan-
pertanyaan berikut ! Usahakan agar tidak melihat materi pembelajaran ini! 
1. Apa sajakah perubahan fisiologis yang terjadi pada kala II ? 
2. Jelaskan dengan bahasa saudara sendiri mekanisme persalinan belakang 

kepala? 
3. Sebutkan indikasi melakukan amniotomi! 
4. Sebutkan indikasi melakukan episiotomy! 
 

Kunci Jawaban Latihan 

 
1. Perubahan fisiologis pada kala II meliputi kontraksi, pergeseran organ 

panggul sampai bayi ekspulsi. 
2. Kepala masuk, angegement, desensus, fleksi, rotasi interna, defleksi, rotasi 

externa, expulsi. 
3. Kepala masuk PAP, pembukaan lengkap. 
4. Perineum parut, adanya penyulit persalinan. 

 
RANGKUMAN KEGIATAN BELAJAR 4 
 
1. Mekanisme persalinan belakang kepala meliputi: engagement, Descent, 

fleksi, putaran paksi dalam, ekstensi, putaran paksi luar dan ekspulsi. 
2.  Asuhan Persalinan Normal: adalah standar asuhan bagi semua ibu 

bersalin disetiap tahapan persalinan oleh setiap penolong persalinan 
dianapun hal tersebut terjadi. 

3. Amniotomi Adalah tindakan untuk membuka selaput amnion dengan jalan 
membuat robekan kecil yang kemudian akan melebar secara spontan 
akibat gaya berat cairan dan adanya tekanan didalam rongga amnion 
adapun indikasi amniotomi Jika ketuban belum pecah dan pembukaan 
serviks legkap kepala sudah masuk PAP, Akselerasi persalinan, 
Persalinan pervaginam menggunakan alat. 

4. Episiotomi adalah suatu tindakan insisi pada perineum yang 
menyebabkan terpotongnya selaput lendir, cincin selaput dara, jaringan 
pada septum rektovainal, otot-otot dan fasia perinium dan kulit sebelah 
depan perinium adapun Indikasi episiotomi: Terjadi gawat janin dan gawat 
ibu, persalinan mungkin episiotomi harus diselesaikan dengan bantuan 
alat (ekstraksi cunam atau vakum), Adanya penyulit (distosia bahu, 
persalinan sungsang), Adanya parut pada perineum yang menghambat 
proses pengeluaran bayi  
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TES FORMATIF KEGIATAN BELAJAR 4 
 
Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar! 
KASUS 
Seorang perempuan berusia 26 tahun hamil anak pertama UK 9 bln, datang ke 
BPM mengeluh mules-mules makin sering dan kuat sejak tadi malam, Hasil 
pemeriksaan: KU baik, TTV: normal, Palp: TFU 34 cm, kep. 2/5, his teratur dan 
kuat 3/10’/50”,DJJ + (144x/mnt) teratur. Hasil VT : Ø  lengkap, ketuban (+), Kep. 
HIII. 
 
1. Apakah diagnosis kasus tersebut ? 

a. G1 Poooo dengan inpartu kala II  
b. G1 Poooo dengan inpartu kala I fase laten 
c. G1 Poooo dengan inpartu kala I fase aktif akselerasi 
d. G1 Poooo dengan inpartu kala I fase aktif deselerasi 
e. G1 Poooo dengan inpartu kala I fase aktif dilatasi maksimal 

 
2. Apakah tindakan yang tepat pada kasus tersebut ? 

a. Memimpin meneran 
b. Memecahkan ketuban 
c. Menunggu dan observasi 
d. Meminta ibu untuk berjalan-jalan 
e. Mengatur posisi senyaman mungkin 

 
3. Apakah indikasi melakukan tindakan diatas? 

a. Pembukaan sempurna 
b. Kepala terpegang cincin vulva 
c. Kepala Hodge III 
d. Kepala masuk dalam PAP 
e. Ada doran teknus 

 
4. Bagaimanakah gerakan utama mekanisme persalinan belakang kepala? 

a. Descen, turunnya kepala, fleksi, ekstensi, ekspulsi 
b. Descen, fleksi, rotasi interna, defleksi, rotasi eksterna, ekspulsi 
c. Turunnya kepala, descen, engagement, fleksi, ekstensi dan ekspulsi 
d. Engagement, descen,  rotasi interna, defleksi, rotasi eksterna, ekspulsi 
e. Turunnya kepala, defleksi, rotasi internal, fleksi, rotasi eksterna dan 

ekspulsi 
 

KASUS 
Seorang perempuan inpartu di BPM, anak pertama, umur kehamilan 40 
minggu,  hasil pemeriksaan ibu ingin meneran, tekanan pada anus, perineum 
menonjol, vulva membuka, ketuban pecah, cairan ketuban jernih, TFU 29 cm 
his kuat 5/10’/50”, palpasi perlimaan 1/5. Hasil VT:Pembukaan lengkap, eff 
100%, ketuban Positif, Kep H III +, UUK Bawah symp, keadaan panggul 
normal, DJJ 140X/Mnt besar teratur. 
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5. Apakah tindakan yang diberikan sesuai kasus tersebut ? 
a. Lakukan episiotomi 
b. Pimpin ibu meneran dengan efektif 
c. Berikan oksitosin drip supaya his tetap kuat 
d. Lakukan dorongan pada fundus saat meneran 
e. Berikan makan dan minum sesuai permintaan 

 
6. Apakah syarat melakukan tindakan tersebut ? 

a. Bila persalinan macet 
b. Saat ada lingkaran bandl 
c. Ibu sudah mengejan optimal 
d. Kepala sudah crowning 4-5cm 
e. Ibu sudah lama dipimpin mengejan 

 
7. Apakah obat yang diberikan untuk mengurangi nyeri pada tindakan 

tersebut? 
a. Oxitocin  
b. Syntocinon 
c. Lidokain 1% epineprin 
d. Lidokain 1% non epineprin 
e. Lidokain 0,5% non epineprin 

 
KASUS 
Seorang perempuan inpartu anak pertama, umur kehamilan 40 minggu, 
mengeluh ingin meneran, tekanan pada anus, perineum menonjol, vulva 
membuka, ketuban pecah, cairan ketuban jernih,  TFU 29 cm his kuat 5/10’/50”, 
palpasi perlimaan 1/5. Hasil VT:Pembukaan lengkap, eff 100%, ketuban Positif, 
Kep H III +, UUK Bawah symp,  Sudah beberapa saat dipimpin mengejan. 
 
8. Bagaimanakah biar pimpinan persainan tersebut efektif ? 

a. Saat ada his 
b. Hembuskan nafas dalam-dalam 
c. Mengejan dengan mulut tertutup 
d. Mengejan kebawah seperti BAK 
e. Mengangkat bokong dengan kuat 

 

UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT KEGIATAN BELAJAR 4 
 

Cocokkan jawaban Saudara dengan kunci jawaban tes formatif yang 
terdapat pada bagian akhir Kegiatan Belajar 4, kemudian hitunglah jumlah 
jawaban yang benar! Jika jawaban yang benar adalah: 
 
90% - 100%  : baik sekali 
80% - 89%  : baik 
70% -79%  : cukup 
kurang dari 70% : kurang 
 

Kalau Saudara memiliki tingkat pencapaian 80% ke atas, maka hasil 
Saudara Bagus! Saudara dapat melanjutkan ke Kegiatan Belajar 5. Tetapi jika 
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pencapaian Saudara kurang dari 80%, maka sebaiknya ulangilah Kegiatan 
Belajar 4, terutama bagian-bagian yang belum Saudara kuasai! 
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KUNCI JAWABAN TES FORMATIF KEGIATAN BELAJAR 4 

 
1. D 
2. B 
3. D 
4. D 
5. A 
6. D 
7. D 
8. A 
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DESKRIPSI MATERI KEGIATAN BELAJAR 5 
  
Materi kegiatan belajar ini berfokus pada Asuhan Kebidanan Pada Ibu 

Bersalin Kala II meliputi: Perubahan fisiologis pada kala II persalinan, Asuhan 
sayang ibu dan posisi meneran, Menolong persalinan sesuai APN, Melakukan 
Amniotomi dan Episiotomi. 

 
CAPAIAN PEMBELAJARAN KEGIATAN BELAJAR 5 

 
Kemampuan akhir yang diharapkan setelah menempuh kegiatan belajar 

ini adalah mahasiswa mampu memberikan Asuhan Kebidanan Pada Ibu 
Bersalin Kala II.  
 

KRITERIA PENILAIAN KEGIATAN BELAJAR 5 
 

Kriteria penilaian pada kegiatan belajar tahap ini adalah mahasiswa 
mampu mendemonstrasikan pertolongan persalinan normal dengan benar, 
sesuai urutan dan waktu kerja yang sangat efisien. 
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MATERI KEGIATAN BELAJAR 5 
 

1. Perubahan Fisiologis Pada Kala II Persalinan 
 
Nah sekarang ingat kembali materi di KB 2 tentang kontraksi uterus/power. 
  

A. KONTRAKSI, DORONGAN OTOT-OTOT PERSALINAN 

 
Dimana kontraksi uterus pada persalinan mempunyai sifatnya tersendiri. 

Kontraksi  menimbulkan nyeri, merupakan kontraksi satu-satunya kontraksi 
normal muskulus. Kontraksi ini dikendalikan oleh syaraf intrinsik, tidak disadari, 
tidak dapat diatur oleh ibu bersalin, baik frekuensi maupun lama kontraksi. 
 
Sedangkan Sifat Khas His adalah: 
a.      Rasa sakit dari fundus merata ke seluruh uterus sampai berlanjut ke 

punggung bawah. 
b.      Penyebab rasa sakit belum diketahui secara pasti. Beberapa dugaan 

penyebab antara lain : 1). Pada saat kontraksi terjadi kekurangan O₂  pada 
meometrium, 2)      Penekanan ganglion syaraf di serviks dan uterus bagian 
bawah, 3) Peregangan servik akibat dari pelebaran serviks. 4) Peregangan 
peritoneum sebagai organ yang menyelimuti uterus. 

 
Pada waktu selang kontraksi periode relaksasi diantara kontraksi memberikan 
dampak berfungsinya sistem-sistem dalam tubuh, yaitu : 
a.     Memberikan kesempatan pada jaringan otot-otot uterine untuk beristirahat 

agar tidak memberikan menurunkan fungsinya oleh karena kontraksi yang 
kuat secara terus-menerus. 

b.     Memberikan kesempatan kepada ibu untuk istirahat, karena rasa sakit 
selama kontraksi. 

c.      Menjaga kesehatan janin karena pada saat kontraksi  uterus 
mengakibatkan konstriksi pembuluh darah placenta sehingga bila 
berkontraksi secara terus menerus, maka akan menyebabkan hipoksia, 
anoksia dan kematian janin. 

 

Pada awal persalinan kontraksi uterus selama 15-20 detik. Pada saat 
memasuki fase aktif, kontraksi terjadi selama 45-90 detik rata-rata 60 detik. 
Dalam satu kali kontraksi selama 3 fase, yaitu fase inkremen, Acme dan 
Decremen. Pada saat fase naik lamanya 2 kali fase lainnya. Pemeriksaan 
kontraksi uterus meliputi, frekuensi, durasi lama, intensitas kuat /lemah. 
Frekuensi dihitung dari awal timbulnya kontraksi sampai muncul kontraksi 
berikutnya. Pada saat memeriksa durasi/ lama kontraksi, perlu diperhatikan 
bahwa cara pemeriksaan kontraksi uterus dilakukan dengan palpasi pada perut. 
Karena bila berpedoman pada rasa sakit yang dirasakan ibu bersalin saja 
kurang akurat. Pada saat awal kontraksi biasanya ibu bersalin belum 
merasakan sakit, begitu juga pada saat kontraksi sudah berakhir, ibu bersaliin 
masih merasakan sakit. Begitu juga dalam menentukan intensitas kontraksi 
uterus atau kekuatan kontraksi /kontraksi uterus, hasil pemeriksaan yang 
disimpulkan tidak dapat diambil dari seberapa reaksi nyeri ibu bersalin pada 
saat kontraksi. Ambang rasa nyeri tiap individu berbeda. Pada ibu bersalin yang 
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belum siap menghadapi persalinan, kurang matang psikologis, tidak mengerti 
proses persalinan yang ia hadapi akan bereaksi serius dengan berteriak keras 
saat kontraksi walaupun kontraksinya lemah. Sebaliknya ibu bersalin yang 
sudah siap menghadapi persalinan, matang psikologis, mengerti tentang proses 
persalinan, mempunyai ketabahan, kesabaran yang kuat, pernah melahirkan, 
didampingi keluarga dan didukung oleh penolong persalinan yang professional, 
dapat menggunakan teknik pernafasan untuk relaksasi,maka selama kontraksi 
yang kuat tidak akan berteriak. Intensitas dapat diperiksa dengan cara jari-jari 
tangan ditekan pada perut, bisa atau tidak uterus ditekan. Pada kontraksi yang 
lemah akan mudah dilakukan, tetapi pada kontraksi yang kuat tidak mudah 
dilakukan. Bila dipantau dengan monitor janin, kontraksi uteru yang paling kuat 
pada fase kontraksi puncak tidak akan melebihi 40 mmHg. 

Selanjutnya, kesimpulan pemeriksaan kontraksi uterus tidak hanya 
meliputi, frekuensi, durasi/lama, intensitas kuat/lemah tetapi  perlu diperhatikan 
juga pengaruh dari ketiga hal tersebut mulai dari kontraksi yang belum teratur 
hingga hasil persalinan. Misalnya pada awal persalinan, kontraksi uterus setiap 
20-30 menit selama 20-25 detik, intensitas ringan lama-kelamaan menjadi 2- 3 
menit, lama 60-90 detik, kuat,maka hal ini akan menghasilkan pengeluaran 
janin. Bila ibu bersalin mulai berkontraksi selam 5 menit selama 50-60 detik 
dengan intensitas cukup kuat maka dapat terjadi kontraksi tidak teratur, 
frekuensi lebih sering, durasi lebih lama. Terkadang dapa terjadi disfungsi 
uterin, yaitu kemajuan proses persalinan yang meliputi dilatasi servik/pelebaran 
serviks, mekanisme penurunan kepala memakan waktu yang lama tidak sesuai 
dengan harapan. 

Kontraksi uterus berkontraksi pada setiap bagian karena mempunyai 
pola gradient. Kontraksi yang kuat mulai dari fundus hingga berangsur-angsur 
berkuran dan tidak ada sama sekali kontraksi pada serviks. Hal ini memberikan 
efek pada uterus sehingga uterus menjadi 2 zona, yaitu zona atas dan zona 
bawah uterus. Zona atas merupakan zona yang berfungsi mengeluarkan janin 
karena merupakan zona yang berkontraksi dan menebal. Dan sifatnya aktif. 
Zona ini terbentuk akibat mekanisme kontraksi otot. Pada saat relaksasi 
panjang otot tidak bisa kembali ke ukuran semula, ukuran panjang otot selama 
masa relaksasi semakin memendek, dan setiap terjadi relaksasi ukuran 
panjang otot semakin memendek dan demikian seterusnya setiap kali terjadi 
relaksasi sehingga zona atas semakin menebal dan mencapai batas tertentu 
pada zona bawah semakin tipis dan luas. 

Sedangkan zona bawah terdiri dari ismus dan servik uteri. Pada saat 
persalinan ismus uteri disebut sebagai segmen bawah rahim. zona ini sifatnya 
pasif tidak berkontraksi seperti zona atas. Zona bawah menjadi tipis dan 
membuka akibat dari sifat pasif dan pengaruh dari kontraksi pada zona atas 
sehingga janin dapat melewatinya. Jika zona bawah ikut berkontraksi seperti 
zona atas maka tidak dapat terjadi dilatasi/ pembukaan servik, hal ini dapat 
mempersulit proses persalinan. 

 UTERUS 

Terjadi perbedaan pada bagian uterus : 
a.      Segmen atas : bagian yang berkontraksi, bila dilakukan palpasi akan teraba 

keras saat kontraksi. 
b.      Segmen bawah : terdiri atas uterus dan serviks, merupakan daerah yang 

teregang, bersifat pasif. Hal ini mengakibatkan pemendekan segmen 
bawah uterus. 
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c.       Batas antara segmen atas dan segmen bawah uterus membentuk lingkaran 
cincin retraksi fisiologis. Pada keadaan kontraksi uterus inkoordinasi akan 
membentuk cincin retraksi patologis yang dinamakan cincin bandl. 

Perubahan bentuk : 
Bentuk uterus menjadi oval yang disebabkan adanya pergerakan tubuh janin 
yang semula membungkuk menjadi tegap, sehingga uterus bertambah panjang 
5-10 cm. 
 

Adapun perubahan selanjutnya pada kala II adalah:  
 

B. PERGESERAN ORGAN DASAR PANGGUL 

 
Keadaan segmen atas dan segmen bawah rahim pada persalinan.Sejak 

kehamilan lanjut, uterus dengan jelas terdiri atas dua bagian yaitu segmen atas 
rahim yang dibentuk oleh korpus uteri dan segmen bawah rahim yang terjadi 
dari isthmus uteri. Dalam persalinan, perbedaan antara segmen atas rahim dan 
segmen bawah rahim lebih jelas lagi. Segmen atas memegang peranan aktif 
karena berkontraksi dan dindingnya bertambah tebal dan majunya persalinan. 
Segmen bawah rahim memegang peranan pasif dan makin tipis dengan 
majunya persalinan karena diregang. 

Jadi secara singkat, saat persalinan segmen atas berkontraksi, menjadi 
tebal, dan mendorong anak keluar.Sementara itu segmen bawah dan serviks 
mengadakan relaksasi, dilatasi, serta menjadi saluran yang tipis dan teregang 
yang nantinya akan dilalui bayi. 
Ingat kembali sifat khas dari Kontraksi otot rahim: 
1.  Setelah kontraksi, otot tersebut tidak berelaksasi kembali ke keadaan 

sebelum kontraksi, tetapi menjadi edikit lebih pendek tonusnya walaupun 
sebelum kontraksi.Kejadian ini disebut retraksi.Dengan retraksi ini, maka 
rongga rahim mengecil dan anak secara perlahan didorong ke bawah dan 
tidak naik lagi keatas setelah his hilang.Akibat retraksi ini, segmen atas 
makin tebal dengan majunya persalinan apalagi setelah bayi lahir. 

2.   Kontraksi tidak sama kuatnya, tetapi paling kuat didaerah fundus uteri dan 
berangsur berkurang kebawah.Kontraksi yang paling lemah terjadi pada 
segmen bawah rahim. 

 

2. Asuhan Sayang Ibu Dan Posisi Meneran 

 
1. Mekanisme persalinan normal: panggul dan foetal skull 

a. Turunnya kepala dibagi menjadi dua yaitu masuknya kepala dalam pintu 
atas panggul, dan majunya kepala 

b. Pembagian ini terutama berlaku pada primigravida. Masuknya kedalam 
pintu atas panggul pada primigravida (yang baru pertama kali hamil) 
sudah terjadi pada bulan terkahir kehamilan tetapi pada multigravida 
(yang sudah pernah hamil sebelumnya) biasanya baru terjadi pada 
permulaan persalinan. 

c. Masuknya kepala kedalam pintu atas panggul biasanya dengan sutura 
sagitalis, melintang dan dengan fleksi yang ringan 

d. Masuknya sutura sagitalis terdapat ditengah-tengah jalan lahir, ialah tepat 
diantara simpisis dan promontorium, maka kepala dikatakan dalam 
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synclitismus dan synclitismus os parietal depan dan belakang sama 
tingginya 

e. Jika sutura sagitalis agak ke depan mendekati simpisis atau agak 
kebelakang mendekati promontorium maka posisi ini disebut 
asynclitismus. Pada pintu atas panggul biasanya kepala dalam 
asynclitismus posterior yang ringan. Asynclitismus posterior ialah jika 
sutura sagitalis mendekati simpisis dan os parietal belakang lebih rendah 
dari os parietal depan. Asynclitismus anterior ialah jika sutura sagitalis 
mendekati promontorium sehingga os parietal depan lebih rendah dari os 
parietal belakang 

f. Majunya kepala pada primigravida terjadi setelah kepala masuk kedalam 
rongga panggul dan biasanya baru dimulai pada kala 2. Pada multigravida 
sebaiknya majunya kepala dan masuknya kepala kedalam rongga 
panggul terjadi bersamaan. Yang menyebabkan majunya kepala : 
Tekanan cairan intrauterin, tekanan langsung oleh fundus pada bokong, 
kekuatan meneran, melurusnya badan janin oleh perubahan bentuk rahim 

g. Penurunan terjadi selama persalinan oleh karena daya dorong dari 
kontraksi dan posisi, serta peneranan selama kala 2 oleh ibu 

h. Fiksasi (engagement) merupakan tahap penurunan pada waktu diameter 
biparietal dari kepala janin telah masuk panggul ibu 

i. Desensus merupakan syarat utama kelahiran kepala, terjadi karena 
adanya tekanan cairan amnion, tekanan langsung pada bokong saat 
kontraksi, usaha meneran, ekstensi dan pelurusan badan janin 

j. Fleksi, sangat penting bagi penurunan kepala selama kala 2 agar bagian 
terkecil masuk panggul dan terus turun. Dengan majunya kepala, fleksi 
bertambah hingga ubun-ubun besar. Keuntungan dari bertambahnya fleksi 
ialah ukuran kepala yang lebih kecil melalui jalan lahir yaitu diameter 
suboccipito bregmatika (9,5 cm) menggantikan diameter suboccipito 
frontalis (11,5 cm). Fleksi disebabkan karena janin didorong maju, dan 
sebaliknya mendapat tahanan dari pinggir pintu atas panggul, serviks, 
dinding panggul atau dasar panggul. Akibat dari kekuatan dorongan dan 
tahanan ini terjadilah fleksi, karena moment yang menimbulkan fleksi lebih 
besar dari moment yang menimbulkan defleksi. 

k. Putaran paksi dalam/rotasi internal, pemutaran dari bagian depan 
sedemikian rupa sehingga bagian terendah dari bagian depan memutar ke 
depan ke bawah sympisis. Pada presentasi belakang kepala bagian yang 
terendah ialah daerah ubun-ubun kecil dan bagian inilah yang akan 
memutar kedepan kebawah simpisis. Putaran paksi dalam mutlak perlu 
untuk kelahiran kepala karena putara paksi merupakan suatu usaha untuk 
menyesuaikan posisi kepala dengan bentuk jalan lahir khususnya bentuk 
bidang tengah dan pintu bawah panggul. Putaran paksi dalam tidak terjadi 
tersendiri, tetapi selalu kepala sampai ke hodge III, kadang-kadang baru 
setelah kepala sampai di dasa panggul. Sebab-sebab putaran paksi 
dalam : Pada letak fleksi, bagian belakang kepala merupakan bagian 
terendah dari kepala. Pada bagian terendah dari kepala ini mencari 
tahanan yang paling sedikit yaitu pada sebelah depan atas dimana 
terdapat hiatus genetalis antara M. Levator ani kiri dan kanan. Pada 
ukuran terbesar dari bidang tengah panggul ialah diameter anteroposterior 
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l. Rotasi internal dari kepala janin akan membuat diameter enteroposterior 
(yang lebih panjang) dari kepala akan menyesuaikan diri dengan diameter 
anteroposterior dari panggul 

m. Ekstensi, setelah putaran paksi selesai dan kepala sampai didasar 
panggul, terjadilah ekstensi atau defleksi dari kepala. Hal ini terjadi pada 
saat lahir kepala, terjadi karena gaya tahanan dari dasar panggul dimana 
gaya tersebut membentuk lengkungan Carrus, yang mengarahkan kepala 
keatas menuju lubang vulva sehingga kepala harus mengadakan ekstensi 
untuk melaluinya. Bagian leher belakang dibawah occiputnya akan 
bergeser dibawah simpisis pubis dan bekerja sebagai titik poros. Uterus 
yang berkontraksi kemudian memberi tekanan tambahan atas kepala 
yang menyebabkan ekstensi kepala lebih lanjut saat lubang vulva-vagina 
membuka lebar. Pada kepala bekerja dua kekuatan, yang satu 
mendesaknay ekbawah dan satunya kerena disebabkan tahanan dasar 
panggul yang menolaknya keatas. Resultantenya ialah kekuatan kearah 
depan atas. 

n. Setelah subocciput tertahan pada pinggir bawah sympisis maka yang 
dapat maju karena kekuatan tersebut diatas adalah bagian yang 
berhadapan dengan subocciput, maka lahirlah berturut-turut pada pinggir 
atas perineum ubun-ubun besar, dahi hidung dan mulut dan akhirnya 
dagu dengan gerakan ekstensi. Subocciput yang menjadi pusat 
pemutaran disebut hypomoclion 

o. Rotasi eksternal/putaran paksi luar, terjadi bersamaan dengan 
perputaran interior bahu. Setelah kepala lahir, maka kepala anak memutar 
kembali ke arah punggung anak untuk menghilangkan torsi pada leher 
yang etrjadi karena putaran paksi dalam. Gerakan ini disebut putaran 
restitusi. Restitusi adalah perputaran kepala sejauh 45ᴼ baik kearah kiri 
atau kanan bergantung pada arah dimana ia mengikuti perputaran menuju 
posisi oksiput anterior. Selanjutnya putaran dilanjutkan hingga belakang 
kepala berhadapan dengan tuber ischidicum. Gerakan yang terakhir ini 
adalah gerakan paksi luar yang sebenarnya dan disebabkan karena 
ukuran bahu, menempatkan diri dalam diameter anteroposterior dari pintu 
bawah panggul. 

p. Ekspulsi, setelah putaran paksi luar bahu depan sampai dibawah 
sympisis dan menjadi hypomoclion untuk kelahiran bahu belakang. 
Kemudian bahu depan menyusul dan selanjutnya seluruh badan anak 
lahir searah dengan paksi jalan lahi mengikuti lengkung carrus (kurva jalan 
lahir). 

2. Asuhan kala II 
a. Kontraksi: Kontraksi selama kala dua adalah sering, kuat dan sedikit lebih 

lama yaitu kira-kira 2 menit yang berlangsung 60-90 detik dengan interaksi 
tinggi dan semakin ekspulsif sifatnya. 

b. Tanda-tanda kala II: 
1) Ibu merasa ingin meneran (dorongan meneran/doran) 
2) Perineum menonjol (perjol) 
3) Vulva vagina membuka (vulka) 
4) Adanya tekanan pada spincter anus (teknus) 
5) Jumlah pengeluaran air ketuban meningkat 
6) Meningkatnya pengeluaran darah dan lendir 
7) Kepala telah turun didasar panggul 
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8) Ibu kemungkinan ingin buang air besar 
c. Keadaan umum 

1) Periksa nadi ibu setiap 30 menit  
2) Pantau frekuensi dan lama kontraksi setiap 30 menit  
3) Memastikan kandung kemih kosong melalui bertanya kepada ibu 

secara langsung sekaligus dengan melakukan palpasi  
4) Penuhi kebutuhan hidrasi, nutrisi ataupun keinginan ibu  
5) Periksa penurunan kepala bayi melalui pemeriksaan abdomen 

(pemeriksaan luar) setiap 30 menit dan pemeriksaan dalam setiap 60 
menit atau kalau ada indikasi 

6) Upaya meneran ibu 
7) Apakah ada presentasi majemuk atau tali pusat disamping kepala 
8) Putaran paksi luar segera setelah bayi lahir 
9) Adanya kehamilan kembar setelah bayi pertama lahir 

d. Pemantauan janin: 
Saat bayi belum lahir 
1) Lakukan pemeriksaan DJJ setiap selesai menera atau setiap 5-10  

menit 
2) Amati warna air ketuban jika selaputnya sudah pecah 
3) Periksa kondisi kepala, vertex, caput, molding 

e. Menolong persalinan sesuai APN: Melihat tanda dan gejala kala 2, 
Mengamati tanda dan gejala kala 2. 

 Menyiapkan peralatan pertolongan persalinan 

 Memastikan perlengkapan, bahan dan obat-obatan esensial yang siap 
digunakan. Mematahkan mapul oksitosin 10 unit dan menempatkan 
tabung suntik steril sekali pakai didalam partus set. 

 Mengenakan baju penutup atau celemek plastik 

 Melepaskan semua perhiasan yang dipakai dibawah siku. Mencuci 
kedua tangan dengan sabun dan air bersih yang megalir dan 
mengeringkan tangan dengan handuk 1x pakai/handuk pribadi yang 
bersih. 

 Memakai sarung tangan desinfeksi tingkat tinggi 

 Menyiapkan oksitosin 10 unit kedalam spuit (dengan memakai sarung 
tangan) dan meletakannya kembali di partus set. 

 
Memastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin baik 
 Membersihkan vulva dan perineum, menyekanya dengan hati-hati dari depan 

ke belakang dengan menggunakan kapas atau kasa yang sudah dibasahi air 
DTT 

 Dengan menggunakan teknik aseptik, melakukan pemeriksaan dalam untuk 
memastikan bahwa pembukaan serviks sudah lengkap (bila ketuban belum 
pecah maka lakukan amniotomi) 

 Mendekontaminasi sarung tangan 
 Memeriksa DJJ setelah berakhir setiap kontraksi (batas normal 120-

160x/menit)  
 
Menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses pimpinan meneran 
 Memberitahukan ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin 

baik, membantu ibu berada dalam posisi yang nyaman 
 Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran 
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 Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan kuat untuk 
meneran 
 

Persiapan pertolongan kelahiran 
 Jika kepala telah membuka vulva dengan diameter 4-5 cm, meletakan 

handuk bersih diatas perut ibu untuk mengeringkan bayi 
 Meletakan kain yang bersih dilipat 1/3 bagian dibawah bokong ibu 
 Membuka partus set 
 Memakai sarung tangan steril  

 
Memulai meneran 
 Jika pembukaan belum lengkap, tenteramkan ibu dan bantu pilihkan posisi 

yang nyaman 
 Jika ibu merasa ingin meneran namun pembukaan belum lengkap, berikan 

semangat dan anjurkan ibu untuk bernafas cepat dan bersabar agar jangan 
meneran dulu 

 Jika pembukaan sudah lengkap dan ibu merasa ingin meneran, bantulah ibu 
memilih posisi yang nyaman untuk meneran dan pastikan ibu untuk 
beristirahat diantara kontraksi 

 Jika pembukaan sudah lengkap namun belum ada dorongan untuk meneran, 
bantu ibu memilih posisi yang nyaman dan biarkan berjalan-jalan 

 Jika ibu tidak merasa ingin meneran setelah pembukaan lengkap selama 60 
menit, anjurkan ibu untuk memulai meneran pada saat puncak kontraksi, dan 
lakukan stimulasi puting susu serta berikan asupan gizi yang cukup 

 Jika bayi tidak lahir setelah 60 menit, lakukan rujukan (kemungkinan CPD, 
tali pusat pendek) 
 

Cara meneran 
 Anjurkan ibu untuk meneran sesuai dengan dorongan alamiahnya selama 

kontraksi 
 Jangan menganjurkan untuk menahan nafas selama meneran 
 Anjurkan ibu untuk berhenti meneran dan segera beristirahat diantara 

kontraksi 
 Jika ibu berbaring miring atau setengah duduk, ibu mungkin merasa lebih 

mudah untuk meneran jika ibu menarik lutut kearah dada dan menempelkan 
dagu ke dada 

 Anjurkan ibu untuk tidak mengangkat bokong saay meneran 
 Jangan melakukan dorongan pada fundus untuk membantu kelahiran bayi. 

Dorongan pada fundus meningkatkan resiko distosia bahu dan ruptur uteri 
 

Menolong kelahiran bayi 
 Saat kepala bayi membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, lindungi perineum 

dengan satu tangan yang dilapisi kain, letakan tangan yang lain di kepala 
bayi dan lakukan tekanan yang lembut dan tidak mengahmbat pada kepala 
bayi, membiarkan kepala keluar perlahan-lahan. Menganjurkan ibu untuk 
meneran perlahan atau bernafas cepat saat kepala lahir 

 Dengan lembut menyeka muka, mulut dan hidung bayi dengan kain atau 
kasa bersih 

 Memeriksa lilian tali pusat dan jika kendurkan lilitan jika memang terdapat 
lilitan dan kemudian meneruskan segera proses kelahiran bayi 
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 Menunggu hingga kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara spontan 
 Tempatkan kedua tangan dimasing-masing sisi kedua muka bayi 
 Menelusurkan tangan mulai dari kepala bayi yang berada dibagian bawah 

kearah perienum tangan membiarkan bahu dan lengan posterior lahir ke 
tangan tersebut 

 Menelusurkan tangan yang berada diatas anterior dari punggung ke arah 
kaki bayi untuk menyangga saat punggung dan kaki lahir. Memegang kedua 
mata kaki bayi dengan hati-hati membantu kelahiran kaki. 
 

Penanganan bayi baru lahir 
 Menilai bayi dengan cepat, kemudian meletakan bayi diatas perut ibu dengan 

posisi kepala bayi lebih rendah dari tubuhnya 
 Segera mengeringkan bayi, membungkus kepala dan badan bayi kecuali 

bagian tali pusat 
 Menjepit tali pusat menggunakan klem kira-kira 3 cm dari pusat/umbilical 

bayi 
 Memegang tali pusat dengan satu tangan smabil melindungi bayi dari 

gunting, dan tangan yang lain memotong tali pusat diantara dua klem 
tersebut 

 Mengganti handuk basah dan menyelimuti bayi dengan kain atau selimut 
bersih, menutupi bagian kepala, membiarkan tali pusat terbuka 

 Memberikan bayi kepada ibunya dan menganjurkan ibu untuk memeluk 
bayinya dan memulai pemberian ASI jika ibu menghendakinya 
 

Yang harus diperhatikan pada saat pengeluaran bayi 
 Posisi ibu saat melahirkan bayi 
 Cegah terjadinya laserasi atau trauma 
 Proses melahirkan kepala 
 Memeriksa lilitan tali pusat pada leher bayi 
 Proses melahirkan bahu 
 Proses melahirkan tubuh bayi 
 Mengusap muka, mengeringkan dan rangsang taktil pada bayi 
 Memotong tali pusat 

 
Gejala dan tanda distosia bahu 
 Turtle sign adalah kepala terdorong keluar tetapi kembali kedalam vagina 

setelah kontraksi atau ibu berhenti meneran 
 Tidak terjadi puataran paksi luar apabila kepala telah lahir 
 Kepala tetap pada posisinya (dalam vagina) walau ibu meneran sekuat 

mungkin 
 

AMNIOTOMI/pemecahan selaput ketuban 

 
Coba apa yang saudara lakukan jika pembukaan cervik sudah 10 

cm/sempurna sedangkan selaput ketuban masih utuh, tentunya saudara berfikir 
bagaimana selaput ketuban bisa robek sehingga persalinan bisa segera 
berlangsung. Ingat kembali persiapan alat persalinan ada ½ kokher, itulah alat 
yang digunakan untuk merobek selaput ketuban, tindakannya dinamakan 
AMNIOTOMI.  
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Jadi amniotomi adalah tindakan untuk membuka selaput amnion dengan 
jalan membuat robekan kecil yang kemudian akan melebar secara spontan 
akibat gaya berat cairan dan adanya tekanan didalam rongga amnion. 
Tapi ingat dalam melakukan amniotomi ada persyaratan atau indikasinya yaitu: 
Jika ketuban belum pecah dan serviks telah membuka sepenuhnya, kepala 
sudah masuk PAP, Akselerasi persalinan dan Persalinan pervaginam 
menggunakan instrumen. Coba cari lagi 3 indikasi/persyaratan amniotomi. 

Tolong dicamkan ada beberapa alasan untuk menghindari pemecahan 
ketuban secara dini diantaranya: kemungkinan kompresi tali pusat, molase 
yang meningkat serta kemungkinan kompresi kepala yang tidak merata dan 
tekanan yang meningkat pada janin mengakibatkan oksigenasi janin yang 
berkurang. 
Sekarang  saudara sudah tahu indikasi dan kontara indikasi amniotomi. Coba 
lihat di internet teknik atau mekanisme amniotomi, baru kita samakan 
persepsi kita praktekkan dan diskusikan bersama-sama.   

Adapun mekanisme amniotomi adalah: Saat melakukan pemeriksaan 
dalam, sentuh ketuban yang menonjol, pastikan kepala telah engaged dan tidak 
teraba adanya tali pusat atau bagian-bagian kecil janin lainnya. Pegang ½ klem 
kocher/kelly memakai tangan kiri dan memasukan kedalam vagina dengan 
perlindungan 2 jari tangan kanan yang mengenakan sarung tangan hingga 
menyentuh selaput ketuban. Saat kekuatan his sedang berkurang, dengan 
bantuan jari-jari tangan kanan, goreskan klem ½ kocher untuk menyobek 1-2 
cm hingga pecah. Tarik keluar klem ½ kocher/kelly dengan tangan kiri dan 
rendam dalam larutan klorin 0,5%. Tetap pertahankan jari-jari tangan kanan 
didalam vagina untuk merasakan turunnya kepala janin dan memastikan tetap 
tidak teraba adanya tali pusat. Keluarkan jari tangan kanan dari vagina, setelah 
yakin bahwa kepala turun dan tidak teraba tali pusat. Cuci dan lepaskan sarung 
tangan dalam keadaan terbalik didalam larutan klorin 0,5%. Periksa kembali 
denyut jantung janin. 

 
 

 

 

EPISIOTOMI 
 

Mungkin dihati saudara muncul pertanyaan bagaimana bila ibu bersalin 
sudah dipimpin mengejan, persalinan tidak segera berlangsung karena ada 
kemacetan dari jalan lahir. tentunya hal tersebut dapat segera diakhiri dengan 
tindakan melebarkan jalan lahir yang lunak/EPISIOTOMI.  

Cara Melakukan Amniotomi 
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Jadi episiotomi adalah suatu tindakan insisi pada perineum yang menyebabkan 
terpotongnya selaput lendir, cincin selaput dara, jaringan pada septum 
rektovaginal, otot-otot dan fasia perinium dan kulit sebelah depan perinium. 
Tapi perlu saudara ingat dalam melakukan episiotomi ada indikasinya yaitu: 
Terjadi gawat janin dan persalinan mungkin harus diselesaikan dengan bantuan 
alat (ekstraksi cunam atau vakum), Adanya penyulit (distosia bahu, persalinan 
sungsang)  dan Adanya parut yang menghambat proses pengeluaran bayi  
Tolong di perhatikan episiotomi tidak dilakukan secara rutin tapi harus ada 
indikasinya hal tersebut dikarenakan bila tidak tepat waktu dan prosedurnya 
salah, terjadi peningkatan jumlah perdarahan, laserasi derajat 3 atau 4 dan 
kejadian hematoma, menyebabkan nyeri pasca persalinan dan meningkatkan 
resiko infeksi. 
 

Didalam melakukan tindakan episiotomi diperlukan persiapan-persiapan 
diantaranya: Pertimbangkan indikasi episiotomi dan pastikan bahwa episiotomi 
penting untuk kesehatan dan kenyamanan ibu/bayi. Pastikan perlengkapan dan 
bahan-bahan yang diperlukan sudah tersedia dan steril. Gunakan teknik aseptik 
setiap saat, cuci tangan dan gunakan sarung tangan steril. Jelaskan kepada ibu 
alasan dilakukannya episiotomi dan diskusikan prosedurnya dengan ibu, 
berikan dukungan dan dorongan pada ibu  
 
Coba ingat kembali otot-otot dasar panggul dan cari 4 muskulus yang ikut 
terpotong saat episiotomi. 

 Adapun manfaat episiotomi MEDIALIS adalah: secara anatomis lebih 
alamiah, menghindari pembuluh-pembuluh darah dan syaraf, jadi 
penyembuhan tidak terlalu sakit , lebih mudah dijahit karena anatomis jaringan 
lebih mudah, nyeri saat berhubungan (dispareunia) jarang terjadi. kehilangan 
darah lebih sedikit  dan jarang terjadi kesalahan penyembuhan.   
 
Coba sebutkan secara lisan bahaya episiotomi Medialis.  

Sedangkan episiotomi Mediolateralis adalah: Pemotongan dimuali dari 
garis tengah fossa vestibula vagina ke posterior ditengah antara spina 
ischiadica dan anus. Dilakukan pada ibu yang memiliki perineum pendek, 
 pernah ruptur grade 3. Adapun bahayanya Penyembuhan terasa lebih sakit 
dan lama, mungkin kehilangan  darah lebih banyak, Jika dibandingkan dengan 
medialis (yang tidak sampai spincter ani) lebih sulit dijahit , bekas luka parut 
kurang baik, pelebaran introitus vagina dan kadangkala diikuti dispareunia 
(nyeri saat berhubungan). 
 
Coba sebutkan secara lisan keuntungan episiotomi Mediolateralis. 
Otot yang terpotong 
 M. Transversa perinei  
 M. Bulbocavernosi  
 M. Bulbococcygeal  
 M. Iliococcygei 

 

 

 



Modul Ajar Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir  Untuk Mahasiswa D III Kebidanan 

K E G I A T A N    B E L A J A R  5 

 KB-5/14 

 

 
 
 
 

TUGAS KEGIATAN BELAJAR 5 
 

Setelah mempelajari materi Kegiatan Belajar 5 dan melaksanakan 
beberapa simulasi di atas, saya ajak Saudara untuk mendemonstrasikan 
pertolongan persalinan dengan menggunakan model. Menyeting laboratorium 
mendekati situasi nyata di lapangan. Model belajar seperti ini dinamakan 
“Role-Play & Simulation”. Pada situasi yang berbeda Saudara dapat 
menerapkan pembelajaran seperti ini. 

 
Baiklah, mari kita mulai saja. Lakukanlah tugas berikut dengan sebaik-

baiknya: 
1. Ajaklah salah satu teman saudara untuk mengamati tindakan, dan 

tunjukkan manuver  presentasi belakang kepala. 
2. Buatlah kelompok kecil 5 orang dan pilihlah salah satu teman saudara 

untuk menjadi ibu bersalin dan saudara sebagai bidan penolong persalinan 
dan teman saudara yang lain sebagai pengamat dengan penuntun belajar.  

3. Siapkan ruangan dan alat, dan ambilah penuntun belajar tentang amniotomi  
Lalu demonstrasikan kegiatan tersebut. 

4. Demonstrasikan tindakan episiotomi sesuai langkah pada penuntun belajar.  
5. Demonstrasikan pertolongan persalinan sesuai penuntun belajar 58 

langkah APN.  
6. Diskusikan dengan teman-teman saudara tindakan saudara sesuai 

pengamatan teman saudara mana yang perlu perbaikan, mana yang 
mampu dan langkah mana yang sudah mahir. 

7. Ulangi kegiatan tersebut bergantian tiap-tiap anggota kelompok.   

 

Episiotomi Mediolateralis 
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LATIHAN KEGIATAN BELAJAR 5 
 

SOAL LATIHAN 
 

Setelah Saudara pelajari Kegiatan Belajar 5 di atas, pelajari juga 
referensi tambahan dari buku atau internet, lalu jawablah pertanyaan-
pertanyaan berikut ! Usahakan agar tidak melihat materi pembelajaran ini! 
1. Apa sajakah perubahan fisiologis yang terjadi pada kala II ? 
2. Jelaskan dengan bahasa saudara sendiri mekanisme persalinan belakang 

kepala. 
3. Sebutkan indikasi melakukan amniotomi. 
4. Sebutkan indikasi melakukan episiotomi. 

 

Kunci Jawaban Latihan 

 
1. Perubahan fisiologis pada kala II meliputi kontraksi, pergeseran organ 

panggul sampai bayi ekspulsi. 
2. Kepala masuk, angegement, desensus, fleksi, rotasi interna, defleksi, rotasi 

externa, expulsi. 
3. Kepala masuk PAP, pembukaan lengkap. 
4. Perineum parut, adanya penyulit persalinan. 

 
RANGKUMAN KEGIATAN BELAJAR 5 
 
1. Mekanisme persalinan belakang kepala meliputi: engagement, Descent, 

fleksi, putaran paksi dalam, ekstensi, putaran paksi luar dan ekspulsi. 
2.  Asuhan Persalinan Normal: adalah standar asuhan bagi semua ibu 

bersalin disetiap tahapan persalinan oleh setiap penolong persalinan 
dianapun hal tersebut terjadi. 

3. Amniotomi Adalah tindakan untuk membuka selaput amnion dengan jalan 
membuat robekan kecil yang kemudian akan melebar secara spontan 
akibat gaya berat cairan dan adanya tekanan didalam rongga amnion 
adapun indikasi amniotomi Jika ketuban belum pecah dan pembukaan 
serviks legkap kepala sudah masuk PAP, Akselerasi persalinan, 
Persalinan pervaginam menggunakan alat. 

4. Episiotomi adalah suatu tindakan insisi pada perineum yang 
menyebabkan terpotongnya selaput lendir, cincin selaput dara, jaringan 
pada septum rektovainal, otot-otot dan fasia perinium dan kulit sebelah 
depan perinium adapun Indikasi episiotomi: Terjadi gawat janin dan gawat 
ibu, persalinan mungkin episiotomi harus diselesaikan dengan bantuan 
alat (ekstraksi cunam atau vakum), Adanya penyulit (distosia bahu, 
persalinan sungsang), Adanya parut pada perineum yang menghambat 
proses pengeluaran bayi  
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TES FORMATIF KEGIATAN BELAJAR 5 
 
Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar! 
KASUS 
Seorang perempuan berusia 26 tahun hamil anak pertama UK 9 bln, datang ke 
BPM mengeluh mules-mules makin sering dan kuat sejak tadi malam, Hasil 
pemeriksaan: KU baik, TTV: normal, Palp: TFU 34 cm, kep. 2/5, his teratur dan 
kuat 3/10’/50”,DJJ + (144x/mnt) teratur. Hasil VT : Ø  lengkap, ketuban (+), Kep. 
HIII. 
1. Apakah diagnosis kasus tersebut ? 

a. G1 Poooo dengan inpartu kala II  
b. G1 Poooo dengan inpartu kala I fase laten 
c. G1 Poooo dengan inpartu kala I fase aktif akselerasi 
d. G1 Poooo dengan inpartu kala I fase aktif deselerasi 
e. G1 Poooo dengan inpartu kala I fase aktif dilatasi maksimal 

 
2. Apakah tindakan yang tepat pada kasus tersebut ? 

a. Memimpin meneran 
b. Memecahkan ketuban 
c. Menunggu dan observasi 
d. Meminta ibu untuk berjalan-jalan 
e. Mengatur posisi senyaman mungkin 

 
3. Apakah indikasi melakukan tindakan diatas? 

a. Pembukaan sempurna 
b. Kepala terpegang cincin vulva 
c. Kepala Hodge III 
d. Kepala masuk dalam PAP 
e. Ada doran teknus 

 
4. Bagaimanakah gerakan utama mekanisme persalinan belakang kepala? 

a. Descen, turunnya kepala, fleksi, ekstensi, ekspulsi 
b. Descen, fleksi, rotasi interna, defleksi, rotasi eksterna, ekspulsi 
c. Turunnya kepala, descen, engagement, fleksi, ekstensi dan ekspulsi 
d. Engagement, descen,  rotasi interna, defleksi, rotasi eksterna, ekspulsi 
e. Turunnya kepala, defleksi, rotasi internal, fleksi, rotasi eksterna dan 

ekspulsi 
KASUS 
Seorang perempuan inpartu di BPM, anak pertama, umur kehamilan 40 
minggu,  hasil pemeriksaan ibu ingin meneran, tekanan pada anus, perineum 
menonjol, vulva membuka, ketuban pecah, cairan ketuban jernih, TFU 29 cm 
his kuat 5/10’/50”, palpasi perlimaan 1/5. Hasil VT:Pembukaan lengkap, eff 
100%, ketuban Positif, Kep H III +, UUK Bawah symp, keadaan panggul 
normal, DJJ 140X/Mnt besar teratur. 
5. Apakah tindakan yang diberikan sesuai kasus tersebut ? 

a. Lakukan episiotomi 
b. Pimpin ibu meneran dengan efektif 
c. Berikan oksitosin drip supaya his tetap kuat 
d. Lakukan dorongan pada fundus saat meneran 
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e. Berikan makan dan minum sesuai permintaan 
6. Apakah syarat melakukan tindakan tersebut ? 

a. Bila persalinan macet 
b. Saat ada lingkaran bandl 
c. Ibu sudah mengejan optimal 
d. Kepala sudah crowning 4-5cm 
e. Ibu sudah lama dipimpin mengejan 

7. Apakah obat yang diberikan untuk mengurangi nyeri pada tindakan 
tersebut? 
a. Oxitocin  
b. Syntocinon 
c. Lidokain 1% epineprin 
d. Lidokain 1% non epineprin 
e. Lidokain 0,5% non epineprin 

 
KASUS 
Seorang perempuan inpartu anak pertama, umur kehamilan 40 minggu, 
mengeluh ingin meneran, tekanan pada anus, perineum menonjol, vulva 
membuka, ketuban pecah, cairan ketuban jernih,  TFU 29 cm his kuat 5/10’/50”, 
palpasi perlimaan 1/5. Hasil VT:Pembukaan lengkap, eff 100%, ketuban Positif, 
Kep H III +, UUK Bawah symp,  Sudah beberapa saat dipimpin mengejan. 
8. Bagaimanakah biar pimpinan persainan tersebut efektif ? 

a. Saat ada his 
b. Hembuskan nafas dalam-dalam 
c. Mengejan dengan mulut tertutup 
d. Mengejan kebawah seperti BAK 
e. Mengangkat bokong dengan kuat 

 

UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT KEGIATAN BELAJAR 5 
 

Cocokkan jawaban Saudara dengan kunci jawaban tes formatif yang 
terdapat pada bagian akhir Kegiatan Belajar 5, kemudian hitunglah jumlah 
jawaban yang benar! Jika jawaban yang benar adalah: 
 
90% - 100%  : baik sekali 
80% - 89%  : baik 
70% -79%  : cukup 
kurang dari 70% : kurang 
 

Kalau Saudara memiliki tingkat pencapaian 80% ke atas, maka hasil 
Saudara Bagus! Saudara dapat melanjutkan ke Kegiatan Belajar 6. Tetapi jika 
pencapaian Saudara kurang dari 80%, maka sebaiknya ulangilah Kegiatan 
Belajar 5, terutama bagian-bagian yang belum Saudara kuasai! 

 
REFERENSI KEGIATAN BELAJAR 5 
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KUNCI JAWABAN TES FORMATIF KEGIATAN BELAJAR 5 
 
1. D 
2. B 
3. D 
4. D 
5. A 
6. D 
7. D 
8. A 
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DESKRIPSI MATERI KEGIATAN BELAJAR 6 
 

 Materi kegiatan belajar ini berfokus pada Asuhan Kebidanan Pada Ibu 
Bersalin Kala III meliputi: Fisiologis pada kala III persalinan, Manajemen Aktif 
Kala III, Pemeriksaan: Plasenta, Selaput Ketuban dan Tali Pusat. Pemantauan: 
kontraksi uterus, robekan jalan lahir dan perineum, tanda vital dan hygiene. 
Kebutuhan ibu pada kala III.  

 
CAPAIAN PEMBELAJARAN KEGIATAN BELAJAR 6 

 
Kemampuan akhir yang diharapkan setelah menempuh kegiatan belajar 

ini adalah mahasiswa mampu memberikan Asuhan Kebidanan Pada Ibu 
Bersalin Kala III.  
 

KRITERIA PENILAIAN KEGIATAN BELAJAR  6 
 
Kriteria penilaian pada kegiatan belajar tahap ini adalah mahasiswa 

mampu mendemonstrasikan pertolongan persalinan pada kala III dengan 
benar, sesuai urutan dan waktu kerja yang sangat efisien. 

Setelah mempelajari modul ini mahasiswa mampu: 
1. Menjelaskan fisiologis pada kala III 
2. Mendemonstrasikan Menajemen aktif kala III. 
3. Mendemonstrasikan pemeriksaan Plasenta, Selaput Ketuban dan Tali 

Pusat. 
4. Pemantauan: kontraksi, robekan jalan lahir dan perineum, tanda vital dan 

hygiene. 
5. Menjelaskan Kebutuhan ibu pada kala III.  
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MATERI KEGIATAN BELAJAR 6 
 

A. FISIOLOGI KALA III 
 

Mungkin dibenak saudara muncul pertanyaan bagaimana plasenta yang 
melekat kuat pada endometrium bisa lepas dengan sendirinya.Hal yang 
menyebabkan terpisahnya plasenta dari dinding uterus karena kontraksi uterus 
(spontan atau dengan stimulus) setelah kala dua selesai. Pada kala III, otot 
uterus (miometrium) berkontraksi mengikuti penyusutan volume rongga uterus 
setelah lahirnya bayi. Penyusutan ukuran ini menyebabkan berkurangnya 
ukuran tempat perlekatan plasenta. Karena tempat perlekatan menjadi semakin 
kecil, sedangkan ukuran plasenta tidak berubah maka pasenta akan terlipat, 
menebal dan kemudian lepas dari dinding uterus. Setelah lepas, plasenta akan 
turun kenagian bawah uterus atau ke dalam vagina. Berat plasenta 
mempermudah terlepasnya selaput ketuban, yang terkelupas dan dikeluarkan. 
Tempat perlekatan plasenta menentukan kecepatan pemisahan dan metode 
ekspulsi plasenta.  
 
Nah, sekarang sebutkan secara lisan pengertian kala III.  
 
Adapun tanda-tanda pelepasan plasenta  yaitu : 
a. Perubahan bentuk dan tinggi fundus uteri. 

Setelah bayi lahir dan sebelum miometrium mulai berkontraksi, uterus 
berbentuk bulat penuh dan tinggi fundus biasanya di bawah pusat. Setelah 
uterus berkontraksi dan plasenta terdorong ke bawah, uterus berbentuk 
segitiga atau seperti buah pear atau alpukat dan fundus berada di atas 
pusat. 

b. Tali pusat memanjang. 
Tali pusat terlihat menjulur keluar melalui vulva. 

c. Semburan darah mendadak dan singkat. 
Darah yang terkumpul di belakang plasenta akan membantu mendorong 
plasenta keluar di bantu oleh gaya gravitasi. Apabila kumpulan darah 
(retroplasental pooling/haematoom retro plasenta) dalam ruang di antara 
dinding uterus dan permukaan dalam plasenta melebihi kapasitas 
tampungnya maka darah tersembur keluar dari tepi plasenta yang terlepas. 
Tanda ini kadang – kadang terlihat dalam waktu satu menit setelah bayi lahir 
dan biasanya dalam 5 menit. 
 

Coba cari di literatur 3 (tiga) cara-cara pelepasan plasenta dan pelajari 3 ( 
tiga) perasat untuk mengetahui apakah plasenta sudah lepas dari tempat 
implantasinya. 

 

B. Manajemen Aktif Kala III 

 
Persalinan kala III merupakan tahap yang berbahaya bagi ibu karena 

dapat terjadi perdarahan postpartum atau pasien bisa kehilangan darah 350-
500 cc dalam satu menit  yang merupakan penyebab kematian ibu sehingga ibu 
bisa meninggal kurang dari1jam.  Sebagian besar kasus kesakitan dan 
kematian ibu di Indonesia disebabkan oleh perdarahan pascapersalinan dimana 
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sebagian besar disebabkan oleh Antonia uteri dan retensio plasenta yang 
sebenarnya dapat dicegah dengan melakukan manajemen aktif kala III.  

Adapun pengertian manajemen aktif kala III adalah tindakan yang 
dilakukan setelah bayi lahir untuk mempercepat lepasnya placenta.Manajemen 
aktif kala tiga terdiri dari tiga langkah utama: 
1. Pemberian Suntikan Oksitosin 
2. Peneganggan tali pusat terkendali 
3. Rangsangan Taktil (Pemijatan) Fundus Uteri 
Sedangkan tujuan dari manajemen aktif kala III yaitu: 1. Menurunkan kejadian 
perdarahan post partum, 2. Mengurangi lamanya kala III dan 3. Mengurangi 
angka kematian dan kesakitan yang berhubungan dengan perdarahan. 
Kebijakan Program manajemen aktif kala III dilakukan segera setelah bayi lahir 
pada semua persalinan. Alasan penyuntikan oksitoksin merangsang fundus 
uteri untuk berkontraksi dengan kuat dan efektif sehingga dapat membantu 
pelepasan plasenta dan mengurangi kehilangan darah. Aspirasi sebelum 
penyuntikan akan mencegah penyuntikan oksitoksin kepembuluh darah. 

Jika oksitoksin tidak tersedia, minta ibu untuk melakukan stimulasi puting 
susu atau menganjurkan ibu untuk menyusui dengan segera. Ini akan 
menyebabkan pelepasan oksitoksin secara alamiah. 
 
Nah sekarang praktikkan prosedur/tindakan manajemen aktif kala III dibawah 
ini:  
1. Palpasi abdominal untuk memastikan tidak ada janin kedua/undiagnostig 

twin 
2. Beri penjelasan pada ibu bahwa akan dilakukan injeksi pada paha 
3. Injeksi oxytocin 10 IU IM pada bagian lateral dari paha ibu kira-kira 1/3 atas 

paha bagian luar  dalam waktu 1 menit dari kelahiran bayi 
4. Pindahkan klem tali pusat diujung, tempatkan kira-kira 5-10 cm dari vulva 
5. Lakukan penegangan tali pusat terkendali ( PTT ) dengan cara: 

a. Letakkan tangan kiri diatas symfisis 
b. Tegangkan tali pusat dengan tangan kanan 
c. Dorong uterus kearah dorso kranial pada saat ada his dan terlihat tanda-

tanda pelepasan placenta, sementara tangan kanan menegangkan tali 
pusat 

d. Bila dalam waktu 15’ uterus tidak berkontraksi, ulangi pemberian 
oxytocin10 IU 

6. Lahirkan placenta 
7. Setelah plasenta lahir, segera tangan kiri melakukan masase fundus uteri 

menggunakan palmar/telapak tangan dengan gerakan melingkar sampai 
uterus berkontraksi 

8. Tempatkan plasenta pada wadah yang telah disediakan, cuci tangan dengan 
larutan klorin.  

Sedangkan keuntungan Manajemen Aktif Kala III yaitu: Mengurangi jumlah 
kehilangan darah dan Mengurangi kejadian retensio plasenta. Setelah 
penatalakanaan kala III selesai, catatan persalinan harus dilengkapi secara 
rinci, termasuk pemberitahuan kelahiran. Keluarga diberi kesempatan untuk 
berkumpul, observasi tanda-tanda vital, begitu juga kontraksi uterus ibu dan 
kehilangan darah yang dialami ibu.  
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C. Pemeriksaan Plasenta 

 
Pemeriksaan plasenta setelah persalinan merupakan keterampilan yang 

sangat penting yang dilakukan oleh bidan untuk menurunkan kemungkinan 
terjadinya perdarahan pascapartum dan infeksi. Prosedur pemeriksaan 
plasenta:  Jelaskan prosedur pada orang tua, dan tanyakan apakah mereka 
ingin melihat pemeriksaan dan siapkan alat :  

Sarung tangan, celemek/apron, Kantong sekali pakai untuk 
plasenta/kendil, Penutup pelindung sekali pakai, model plasenta. Cuci tangan 
dan pakai sarung tangan dan apron. 

Adapun prosedur pemeriksaan adalah:   Letakkan plasenta diatas 
permukaan yang datar. Periksa sisi maternal/yang menempel pada ibu: Jumlah 
kotiledon, kelengkapan koteledon, Diameter, tebal, bau, warna, kelengkapan 
selaput janin. Periksa sisi foetal insertie tali pusat, panjangnya, kemungkinan 
adanya simpul, Hitung jumlah pembuluh darah diujung potongan tali pusat. 
Adanya pembuluh darah besar yang terputus.Timbang berat plasenta, dan 
dokumentasikan hasil pemeriksaan. 

 
Coba cari dan catat ukuran/ kondisi plasenta dan talipusat yang 

normal serta kelainan pada plasenta dan tali pusat. 
 

D. Pemeriksaan Selaput Ketuban 

 
Ingatlah pemeriksaan amnion dan korion terdiri dari selaput janin, yang 

tampak menyatu sebenarnya tidak . menarik salah satunya dapat merusaknya, 
amnion dapat ditarik kearah tali pusat. Amnion terasa halus, tembus cahaya 
dan liat, sedangkan karion lebih tebal, keruh dan rapuh. Korion mulai terdapat 
di tepi plasenta dan melebar ke sekitar desidua. Setelah kelahiran, selaput 
ketuban akan berlubang karena dilewati bayi. Bila selaput ketuban tampak tidak 
rata, kemungkinana ada bagian yang tertinggal di uterus. Hal ini dapat 
mempengaruhi kontraktillitas uterus dan mencetuskan perdarahan 
pascapartum. Hal ini juga menjadi media tumbuhnya mikroorganisme, yang 
menjadi pencetus infeksi. Bekuan pascapartum yang keluar harus diperiksa 
adanya selaput ketuban. 

 

E. Pemeriksaan Tali Pusat 

 
Nah ingat kembali materi kehamilan tentang fisiologi tali pusat.Tali pusat 

terdiri dari dua arteri umbilikalis dan satu vena umbilikalis, dikelilingi oleh jeli 
warthon dan ditutupi oleh amnion. Tali pusat dengan dengan jumlah pembuluh 
darah kurang dari tiga mengindikasikan adanya abnormalitas congenital, bayi 
harus di rujuk ke dokter anak dan sampel tali pusat diperlukan dianalisis. 
Panjang tali pusat adalah 50 cm (berkisar 30 – 90 cm), diameter 1-2 cm dan 
berbentuk spiral untuk melindungi pembuluh darah dari tekanan. Tali pusat 
yang pendek adalah tali pusat yang panjangnya kurang dari 40 cm, dan hal ini 
biasanya tidak signifikan, kecuali jika terlalu pendek, karena pada saat janin 
turun kerongga panggul tali pusat akan tertarik dan terjadi juga tarikan pada 
plasenta. Tali pusat yang terlalu panjang dapat melilit janin atau tersimpul, 
sehingga terjadi penyumbatan pembuluh darah, risiko presentasi atau prolaps 
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tali pusat mengalami peningkatan jika tali pusat terlalu panjang, terutama bila 
bagian terendah janin tidak sesuai dengan serviks. Lilitan palsu dapat terjadi 
jika pembuluh darah lebih panjang dari tali pusat dan memebentuk lingkaran di 
jeli wharton, hal ini tidak begitu bermakna. Tali pusat yang terlalu besar atau 
terlalu kecil akan sulit untuk diklem setelah kelahiran. 

 

F. Pemantauan: Kontraksi, robekan jalan lahir dan perineum; tanda 
vital; hygiene  

 
1. Pemantauan Kontraksi 

    Seperti diketahui bahwa otot rahim terdiri atas tiga lapis yang 
teranyam dengan sempurna yaitu, lapisan otot longitudinal dibagian luar, 
lapisan otot sirkuler dibagian dalam, dan lapisan otot menyilang diantara 
keduanya. Dengan susunan demikian, pembuluh darah yang terdapat 
diantara otot rahim akan tertutup rapat saat terjadinya kontraksi postpartum 
sehingga menghindari perdarahan. Periksa uterus setelah satu hingga dua 
menit memastikan uterus berkontraksi degan baik, jika belum ulangi 
rangsangan taktil fundus uteri. 

     
2. Robekan Jalan Lahir dan Perinium 

    Robekan perineal sering terjadi, khususnya pada wanita primipara. 
Robekan derajat satu kadang kala bahkan tidak perlu untuk dijahit, robekan 
derajat dua biasanya dapat dijahit dengan mudah dibawah pengaruh 
analgesia lokal dan biasanya sembuh tanpa komplikasi. Robekan derajat tiga 
dapat mempunyai akibat yang lebih serius dan dimana pun bila 
memungkinkan harus dijahit oleh ahli obstetri, dirumah sakit dengan 
peralatan yang lengkap, dengan tujuan mencegah inkontinensia fekal dan 
atau fistula fekal. 

     
Carilah di literatur atau internet tentang derajat robekan perineum, 
pelajari, hafalkan dan tuliskan kembali.  
 

3. Tanda Vital dan Hygien 
Banyak perubahan fisiologis normal yang terjadi selama kala satu dan 

dua persalinan, yang berakhir ketika plasenta dikeluarkan dan tanda-tanda 
vital wanita kembali ketingkat sebelum persalinan selama kala tiga: 
a. Tekanan darah 

Tekanan sistolik dan distolik mulai kembali ketingkat sebelum persalian.  
Peningkatan atau penurunan tekanan darah masing-masing merupakan 
indikasi gangguan hipertensi pada kehamilan atau syok. Peningkatan 
tekanan sistolik dengan tekanan diastolik dalam batas normal dapat 
mengindikasikan ansietas atau nyeri. 
 

b. Nadi 
Nadi secara bertahap kembali ketingkat sebelum melahirkan. Peningkatan 
denyut nadi dapat menunjukkan infeksi, syok, ansietas, atau dehidrasi. 
 

c. Suhu 
Suhu tubuh kembali meningkat perlahan. Peningkatan suhu menunjukkan 
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proses infeksi atau dehidrasi. 
 

d. Pernapasan 
Pernapasan kembali normal, pada peningkatan frekuensi pernapasan 
dapat menunujukan syok atau ansietas. 
 

    Tekanan darah dan nadi ibu sebaiknya diukur paling tidak satu kali 
selama kala tiga dan lebih sering jika pada kala tiga memanjang daripada 
rata-rata atau tekanan darah dan nadi berada pada batas atau dalam kisaran 
abnormal. Pemantauan ini tidak hanya dilakukan setelah evaluasi 
peningkatan sebelumnya, tetapi penting sebagai sarana penapisan syok 
pada kejadian perdarahan. 

 

G. KEBUTUHAN IBU PADA KALA III  

 

ASUHAN SAYANG IBU KALA III 
Asuhan sayang ibu membantu ibu dan keluarganya untuk merasa aman 

dan nyaman selama proses persalinan. Asuhan sayang ibu adalah asuhan 
dengan prinsip saling menghargai budaya, kepercayaan dan keinginan sang 
ibu. Asuhan yang dapat dilakukan pada ibu adalah : 
1. Memberikan kesempatan kepada ibu untuk memeluk bayinya dan menyusui 

segera. 
2. Memberitahu setiap tindakan yang akan dilakukan. 
3. Pencegahan infeksi pada kala III. 
4. Memantau keadaan ibu (tanda vital, kontraksi, perdarahan). 
5. Melakukan kolaborasi/ rujukan bila terjadi kegawatdaruratan. 
6. Pemenuhan kebutuhan nutrisi dan hidrasi. 
7. Memberikan motivasi dan pendampingan selama kala III.  
 

H. Pendokumentasian kala III 

 
     Hal-hal yang perlu di catat selama kala III sebagai berikut: 

1. Lama kala III 
2. Pemberian oksitosin berapa kali 
3. Bagaimana pelaksanaan penegangan tali pusat terkendali 
4. Perdarahan 
5. Kontraksi uterus 
6. Adakah laserasi jalan lahir 
7. Vital sign ibu 
8. Keadaan bayi baru lahir 

 

TUGAS KEGIATAN BELAJAR 6 
 

Setelah mempelajari materi Kegiatan Belajar 6 dan melaksanakan 
beberapa simulasi di atas, saya ajak Saudara untuk mendemonstrasikan 
pertolongan persalinan pada kala III dengan menggunakan model. Menyeting 
laboratorium mendekati situasi nyata di lapangan. Model belajar seperti ini 
dinamakan “Role-Play & Simulation”. Pada situasi yang berbeda Saudara 
dapat menerapkan pembelajaran seperti ini. 
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Baiklah, mari kita mulai saja. Lakukanlah tugas berikut dengan sebaik-
baiknya: 
1. Buatlah kelompok kecil 5 orang dan pilihlah salah satu teman saudara 

untuk menjadi ibu bersalin dan saudara sebagai bidan penolong persalinan 
pada kala III dan teman saudara yang lain sebagai pengamat dengan 
penuntun belajar.  

2. Siapkan ruangan dan alat, dan ambilah penuntun belajar tentang 
Manajemen aktif kala III  Lalu demonstrasikan kegiatan tersebut. 

3. Diskusikan dengan teman-teman saudara tindakan saudara sesuai 
pengamatan teman saudara mana yang perlu perbaikan, mana yang 
mampu dan langkah mana yang sudah mahir. 

4. Ulangi kegiatan tersebut bergantian tiap-tiap anggota kelompok.   

 
LATIHAN KEGIATAN BELAJAR 6 
 

SOAL LATIHAN 

 
Setelah Saudara pelajari Kegiatan Belajar 9 di atas, pelajari juga 

referensi tambahan dari  buku atau internet, lalu jawablah pertanyaan-
pertanyaan berikut ! Usahakan agar tidak melihat materi pembelajaran ini! 
1. Apakah yang dimaksud manajemen aktif kala III? 
2. Apa sajakah yang perlu diperiksa dari plasenta  dan tali pusat? 
3. Sebutkan prinsip dari peregangan tali pusat terkendali. 

 

Kunci Jawaban Latihan 

 
1. Suatu tindakan mempercepat lepasnya plasenta pada kala III, dengan 

penyuntikan oksitocin, PTT dan masasse fundus uteri. 
2. Setidak-tidaknya  mencakup sisi maternal dan foetal kelengkapan kotiledon 

dan selaput janin letak insertie tali pusat.  
3. Harus ada kontraksi uterus.  

 

RANGKUMAN KEGIATAN BELAJAR 6 
 
1. Mekanisme pelepasan plasenta: Pada kala III, otot uterus (miometrium) 

berkontraksi mengikuti penyusutan volume rongga uterus setelah lahirnya 
bayi. Penyusutan ukuran ini menyebabkan berkurangnya ukuran tempat 
perlekatan plasenta. Karena tempat perlekatan menjadi semakin kecil, 
sedangkan ukuran plasenta tidak berubah maka pasenta akan terlipat, 
menebal dan kemudian lepas dari dinding uterus. 

2. Manajemen aktif kala III adalah tindakan yang dilakukan setelah bayi lahir 
untuk mempercepat lepasnya placenta yang terdiri dari tiga langkah 
utama: Pemberian Suntikan Oksitosin, Peneganggan tali pusat terkendali 
dan Rangsangan Taktil (Pemijatan) Fundus Uteri. 

3. Pemeriksaan pada kalaIII: Plasenta dan tali pusat. 
4. Pemantauan selama kala III: Kontraksi, robekan jalan lahir dan perineum, 

tanda vital dan hygiene. 
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TES FORMATIF KEGIATAN BELAJAR 6 
 
Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar! 
1. Apakah tindakan bidan selanjutnya setelah bayi lahir? 

a. Meyakinkan un diagnostik twin / tidak ada bayi kembar  
b. Menyuntikkan oksitosin  
c. Melakukan PTT 
d. Melahirkan plasenta 

 
2. Apakah tujuan menyuntikkan oksitosin  pada manajemen aktif kala III ? 

a. Menghasilkan kontraksi uterus yang lebih efektif 
b. Melahirkan plasenta 
c. Mempercepat pelepasan plasenta 
d. Mencegah perdarahan 
 

3. Berapakah dosis oksitosin yang diberikan pada manajemen aktif kala III ? 
a. 5 unit  b.  10 unit c.  15 unit d.  20 unit 

 
4. Apakah yang bisa dilakukan saat menejemen aktif kala III, sedang 

persediaan oksitosin tidak ada? 
a. Segera lakukan massage uterus 
b. Minta ibu atau keluarga menstimulasi putting susu ibu 
c. Segera melakukan PTT 
d. Diberikan suntikan etil ergometrin 0,2 mg im sebelum plasenta lahir 
 
 

5. Bagaimanakah Posisi tangan kiri saat melahirkan plasenta ? 
a. Menekan uterus diatas simpisis 
b. Mendorong uterus kearah ke dorsokranial 
c. Mendorong uterus kearah bawah  
d. Melahirkan plasenta sesuai sumbu panggul 

 
6. Apakah tindakan yang saudara laksanakan setelah plasenta lahir ? 

a. memeriksa kelengkapan plasenta dan selaput ketuban 
b. Mengukur jumlah darah yang hilang 
c. Memeriksa laserasi jalan lahir 
d. Masase fundus uteri 
 

7.  Apakah yang harus dikaji dari plasenta pada sisi maternal ? 
a. Insertie tali pusat       
b. Jumlah pembuluh darah 
c. Kelengkapan koteledon              
d. Panjang tali pusat 
 

8. Berapa banyak pasien bisa kehilangan darah dalam 1 menitnya pada kala 
III? 

a. 200 – 300 cc        
b. 350 –  500 cc      
c. 300 –  400 cc       
d. 400 –  600 cc     
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9. Berapa lama pasien bisa meninggal  akibat kekurangan darah pada kala III? 
a. kurang dari 1 menit     
b. kurang dari 1 jam 
c. lebih dari 1 jam  
d. 10 jam 

 

UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT KEGIATAN BELAJAR 6 
 

Cocokkan jawaban Saudara dengan kunci jawaban tes formatif yang 
terdapat pada bagian akhir Kegiatan Belajar 6, kemudian hitunglah jumlah 
jawaban yang benar! Jika jawaban yang benar adalah: 
 
90% - 100%  : baik sekali 
80% - 89%  : baik 
70% -79%  : cukup 
kurang dari 70% : kurang 
 

Kalau Saudara memiliki tingkat pencapaian 80% ke atas, maka hasil 
Saudara Bagus! Saudara dapat melanjutkan ke Kegiatan Belajar 7. Tetapi jika 
pencapaian Saudara kurang dari 80%, maka sebaiknya ulangilah Kegiatan 
Belajar 6, terutama bagian-bagian yang belum Saudara kuasai! 

 
REFERENSI KEGIATAN BELAJAR 6 
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KUNCI JAWABAN TES FORMATIF KEGIATAN BELAJAR 6 
 
1. A 
2. A 
3. B 
4. B 
5. D 
6. D 
7. C 
8. B 
9. B 
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DESKRIPSI MATERI KEGIATAN BELAJAR 7 
 
 Materi kegiatan belajar ini berfokus pada Asuhan Kebidanan Pada Ibu 

Bersalin Kala IV meliputi: Fisiologi kala IV Evaluasi uterus: konsistensi, atonia, 
Pemeriksaan cervix, vagina dan perineum, Pemantauan dan evaluasi lanjut: 
Tanda vital, Kontraksi uterus, Lochea, Kandung kemih, Perineum, perkiraan 
darah yang hilang, Melakukan penjahitan luka episiotomi/laserasi: Anestasi 
lokal, prinsip penjahitan perineum, Penjahitan episiotomi/laserasi 

 
CAPAIAN PEMBELAJARAN KEGIATAN BELAJAR 7 

 
Kemampuan akhir yang diharapkan setelah menempuh kegiatan belajar 

ini adalah mahasiswa mampu memberikan Asuhan Kebidanan Pada Ibu 
Bersalin Kala IV.  
 

KRITERIA PENILAIAN KEGIATAN BELAJAR 7 
 
Kriteria penilaian pada kegiatan belajar tahap ini adalah mahasiswa 

mampu mendemonstrasikan pertolongan persalinan pada kala IV dengan 
benar, sesuai urutan dan waktu kerja yang sangat efisien. 

 
Setelah mempelajari modul ini mahasiswa mampu: 

1. Menjelaskan fisiologis pada kala IV 
2. Mendemonstrasikan pemeriksaan kontraksi uterus, jalan lahir. 
3. Memgukur perdarahan yang hilang 
4. Mendemonstrasikan injeksi anestesi lidokain, penjahitan episiotomi/laserasi  

perineum. 
5. Pemantauan: kontraksi, robekan jalan lahir dan perineum, tanda vital dan 

hygiene. 
6. Menjelaskan Kebutuhan ibu pada kala IV.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modul Ajar Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir  Untuk Mahasiswa D III Kebidanan 

K E G I A T A N    B E L A J A R  7 
 

 

 KB- 7/4 

MATERI KEGIATAN BELAJAR 7 
 
A. FISIOLOGI KALA IV 

 
Kala IV dimulai sejak plasenta lahir sampai dengan 2 jam sesudahnya, 

adapun hal-hal yang perlu diperhatikan adalah kontraksi uterus sampai uterus 
kembali dalam bentuk normal. Hal ini dapat dilakukan dengan rangsangan taktil 
(masase) untuk merangsang uterus berkontraksi baik dan kuat. Perlu juga 
dipastikan bahwa plasenta telah lahir lengkap dan tidak ada yang tersisa 
sedikitpun dalam uterus serta benar-benar dijamin tidak terjadi perdarahan 
lanjut (Sumarah, 2008). 
 

Nah, sekarang sebutkan secara lisan pengertian kala IV.  
 

.    B. Evaluasi uterus: konsistensi, atonia   

        
Perlu diperhatikan bahwa kontraksi uterus mutlak diperlukan untuk 

mencegah terjadinya  perdarahan dan pengembalian uterus kebentuk normal. 
Kontraksi uterus yang tak kuat dan terus menerus dapat menyebabkan 
terjadinya atonia uteri yang dapat mengganggu keselamatan ibu. Untuk itu 
evaluasi terhadap uterus pasca pengeluaran plasenta sangat penting untuk 
diperhatikan. Untuk membantu uterus berkontraksi dapat dilakukan dengan 
masase agar tidak menjadi lembek dan mampu berkontraksi dengan kuat. 
Kalau dengan usaha ini uterus tidak mau berkontraksi dengan baik dapat 
diberikan oksitosin dan harus diawasi sekurang-kurangnya selama satu jam 
sambil mengamati terjadinya perdarahan post partum. 

 
Nah sekarang praktikkan prosedur/tindakan masase kontraksi uterus  
 

C. Pemeriksaan serviks, vagina dan perineum  
.     

Hal ini berguna untuk mengetahui terjadinya laserasi (adanya robekan) 
yang dapat diketahui dari adanya perdarahan pasca persalinan, plasenta yang 
lahir lengkap serta adanya kontraksi uterus. 

Segera setelah kelahiran bayi, servik dan vagina harus diperiksa secara 
menyeluruh untuk mencari ada tidaknya laserasi dan dilakukan perbaikan lewat 
pembedahan kalau diperlukan. Servik, vagina dan perineum dapat diperiksa 
lebih mudah sebelum pelepasan plasenta karena tidak ada perdarahan rahim 
yang mengaburkan pandangan ketika itu. Pelepasan plasenta biasanya dalam 
waktu 5 sampai 10 menit pada akhir kala II. Memijat fundus seperti memeras 
untuk mempercepat pelepasan plasenta tidak dianjurkan karena dapat 
meningkatkan kemungkinan masuknya sel janin ke dalam sirkulasi ibu. Setelah 
kelahiran plasenta perhatian harus ditujukan pada setiap perdarahan rahim 
yang dapat berasal dari tempat implantasi plasenta. Kontraksi uterus yang 
mengurangi perdarahan ini dapat dilakukan dengan pijat uterus dan 
penggunaan oksitosin. Dua puluh unit oksitosin rutin ditambahkan pada infus 
intravena setelah bayi dilahirkan. Plasenta harus diperiksa untuk memastikan 
kelengkapannya. Kalau pasien menghadapi perdarahan masa nifas (misalnya 
karena anemia, pemanjangan masa augmentasi, oksitosin 

http://jurnalbidandiah.blogspot.com/2012/04/materi-asuhan-kebidanan-ii-persalinan.html
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pada persalinan, kehamilan kembar atau hidramnion) dapat diperlukan 
pengeluaran plasenta secara manual, eksplorasi uterus secara manual atau 
kedua-duanya. 

 

D D. Pemantauan dan evaluasi lanjut 

 
1.  Tanda Vital 

     Pemantauan tanda-tanda vital pada persalinan kala IV antara lain: 
a. Kontraksi uterus harus baik 
b. Tidak ada perdarahan dari vagina atau alat genitalia lainnya. 
c. Plasenta dan selaput ketuban harus telah lahir lengkap. 
d. Kandung kencing harus kosong. 
e. Luka-luka pada perineum harus terawat dengan baik dan tidak terjadi 

hematoma. 
f. Bayi dalam keadaan baik. 
g. Ibu dalam keadaan baik. 

Pemantauan tekanan darah pada ibu pasca persalinan digunakan 
untuk memastikan bahwa ibu tidak mengalami syok akibat banyak 
mengeluarkan darah. Adapun gejala syok yang diperhatikan antara lain: nadi 
cepat, lemah (110 kali/menit atau lebih), tekanan rendah (sistolik kurang dari 
90 mmHg, pucat, berkeringat atau dingin, kulit lembab,nafas cepat (lebih dari 
30 kali/menit), cemas, kesadaran menurun atau tidak sadar serta produksi 
urin sedikit sehingga produksi urin menjadi pekat, dan suhu yang tinggi perlu 
diwaspadai juga kemungkinan terjadinya infeksi dan perlu penanganan lebih 
lanjut. 

 

2. Kontraksi uterus 
Pemantauan adanya kontraksi uterus sangatlah penting dalam asuhan 

kala IV persalinan dan perlu evaluasi lanjut setelah plasenta lahir yang 
berguna untuk memantau terjadinya perdarahan. Kalau kontraksi uterus baik 
dan kuat kemungkinan terjadinya perdarahan sangat kecil. Pasca melahirkan 
perlu dilakukan pengamatan secara seksama mengenai ada tidaknya 
kontraksi uterus yang diketahui dengan meraba bagian perut ibu serta perlu 
diamati apakah tinggi fundus uterus telah turun dari pusat, karena saat 
kelahiran tinggi fundus uterus telah berada 1-2 jari dibawah pusat dan 
terletak agak sebelah kanan sampai akhirnya hilang dihari ke-10 kelahiran. 

 
3. Lochea 

Melalui proses katabolisme jaringan, berat uterus dengan cepat 
menurun dari sekitar 1000gr pada saat kelahiran menjadi sekitar 50gr pada 
saat 30 minggu masa nifas. Serviks juga kahilangan elastisitasnya dan 
menjadi kaku seperti sebelum kehamilan. Selama beberapa hari pertama 
setelah kelahiran sekret rahim (lochea) tampak merah (lochea rubra) karena 
adanya eritrosit. Setelah 3 sampai 4 hari lochea menjadi lebih pucat (lochea 
serosa) dan di hari ke-10 lochea tampak putih atau putih kekuningan (lochea 
alba). Lochea yang berbau busuk diduga adanya suatu di endometriosis. 

 

4. Kandung Kemih 
Pada saat setelah plasenta keluar kandung kencing harus diusahakan 

kosong agar uterus dapat berkontraksi dengan kuat yang berguna untuk 

http://jurnalbidandiah.blogspot.com/2012/04/materi-asuhan-kebidanan-ii-persalinan.html
http://jurnalbidandiah.blogspot.com/2012/04/materi-konsep-dasar-kehamilan-lengkap.html
http://jurnalbidandiah.blogspot.com/2012/04/materi-asuhan-kebidanan-ii-persalinan.html
http://jurnalbidandiah.blogspot.com/2012/04/materi-asuhan-kebidanan-ii-persalinan.html
http://jurnalbidandiah.blogspot.com/2012/04/materi-asuhan-kebidanan-ii-persalinan.html
http://jurnalbidandiah.blogspot.com/2012/07/pengertian-nifas-dan-tujuan-asuhan-masa.html
http://jurnalbidandiah.blogspot.com/2012/04/materi-konsep-dasar-kehamilan-lengkap.html
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menghambat terjadinya perdarahan lanjut yang berakibat fatal bagi ibu. Jika 
kandung kemih penuh, bantu ibu untuk mengosongkan kandung kemihnya 
dan ibu dianjurkan untuk selalu mengosongkannya jika diperlukan, dan 
ingatkan kemungkinan keinginan berkemih berbeda setelah dia melahirkan 
bayinya. Jika ibu tidak dapat berkemih,bantu dengan menyiramkan air bersih 
dan hangat pada perineumnya atau masukkan jari-jari ibu kedalam air 
hangat untuk merangsang keinginan berkemih scara spontan. Kalau upaya 
tersebut tidak berhasil dan ibu tidak dapat berkemih secara spontan maka 
perlu dan dapat dipalpasi maka perlu dilakukan kateterisasi secara aseptik 
dengan memasukkan kateter Nelaton DTT atau steril untuk mengosongkan 
kandung kemih ibu, setelah kosong segera lakukan masase pada fundus 
untuk menmbantu uterus berkontraksi dengan baik. 

 

5. Perineum 
Terjadinya laserasi atau robekan perineum dan vagina dapat 

diklarifikasikan berdasarkan luas robekan. Robekan perineum hampir terjadi 
pada hampir semua persalinan pertama dan tidak jarang juga 
pada persalinan berikutnya. Hal ini dapat dihindarkan atau dikurangi dengan 
cara menjaga jangan sampai dasar panggul dilalui oleh kepala janin dengan 
cepat. Sebaliknya kepala janin akan lahir jangan ditekan terlalu kuat dan 
lama. 

Apabila hanya kulit perineum dan mukosa vagina yang robek 
dinamakan robekan perineum tingkat satu pada robekan tingkat dua dinding 
belakang vagina dan jaringan ikat yang menghubungkan otot-otot diafragma 
urogenetalis pada garis menghubungkan otot-otot diafragma urogenitalis 
pada garis tengah terluka. Sedang pada tingkat tiga atau robekan total 
muskulus sfringter ani ekstrium ikut terputus dan kadang-kadang dinding 
depan rektum ikut robek pula. Jarang sekali terjadi robekan yang mulai pada 
dinding belakang vagina diatas introitus vagina dan anak dilahirkan melalui 
robekan itu, sedangkan perineum sebelah depan tetap utuh (robekan 
perineum sentral). Pada persalinan sulit disamping robekan perineum yang 
dapat dilihat, dapat pula terjadi kerusakan dan keregangan muskulus 
puborektalis kanan dan kiri serta hubungannya di garis tengah. Robekan 
perineum yang melebihi robekan tingkat satu harus dijahit, hal ini dapat 
dilakukan sebelum plasenta lahir tetapi apabila ada kemungkinan plasenta 
harus dikeluarkan secara manual lebih baik tindakan itu ditunda sampai 
plasenta lahir. Perlu diperhatikan bahwa setelah melahirkan kandung kemih 
ibu harus dalam keadaan kosong, hal ini untuk membantu uterus agar 
berkontraksi dengan kuat dan normal dan kalau perlu untuk mengosongkan 
kandung kemih perlu dilakukan dengan kateterisasi aseptik. 

 

E. E. Perkiraan darah yang hilang 
        

Perkiraan darah yang hilang sangat penting untuk keselamatan ibu, 
namun untuk menentukan banyaknya darah yang hilang sangatlah sulit karena 
sering kali bercampur cairan ketuban atau urin dan mungkin terserap kain, 
handuk atau sarung. Sulitnya menilai kehilangan darah secara akurat melalui 
perhitungan jumlah sarung, karena ukuran sarung bermacam-macam dan 
mungkin telah diganti jika terkena sedikit darah atau basah oleh darah. 
Mengumpulkan darah dengan wadah atau pispot yang diletakkan dibawah 

http://jurnalbidandiah.blogspot.com/2012/04/materi-asuhan-kebidanan-ii-persalinan.html
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bokong ibu bukanlah cara yang efektif untuk mengukur kehilangan dan bukan 
cerminan asuhan sayang ibu karena berbaring diatas wadah atau pispot sangat 
tidak nyaman dan menyulitkan ibu untuk  memegang dan menyusui bayinya. 
Cara yang baik untuk memperkirakan kehilangan darah adalah dengan 
menyiapkan botol 500 ml yang digunakan untuk menampung darah dan dinilai 
berapa botol darah yang telah digunakan untuk menampung darah, kalau 
setengah berarti 250 ml dan kalau 2 botol sama dengan 1 liter. Dan ini 
merupakan salah satu cara untuk menilai kondisi ibu. Cara tak langsung untuk 
mengukur jumlah kehilangan darah adalah melalui penampakan gejala dan 
tekanan darah. Kalau menyebabkan lemas, pusing dan kesadaran menurun 
serta tekanan darah sistolik turun lebih dari 10 mmHg dari kondisi sebelumnya 
maka telah terjadi perdarahan lebih dari 500ml. Kalau ibu mengalami syok 
hipovolemik maka ibu telah kahilangan darah 50% dari total darah ibu (2000-
2500 ml). Perdarahan pasca persalinan sangat penting untuk diperhatikan 
karena sangat berhubungan erat dengan kondisi kesehatan ibu. Akibat 
banyaknya darah yang hilang dapat menyebabkan kematian ibu. Perdarahan 
terjadi karena kontraksi uterusyang tidak kuat dan baik, sehingga tidak mampu 
menjepit pembuluh darah yang ada disekitarnya akibatnya perdarahan tak 
dapat berhenti. Perdarahan juga dapat disebabkan karena adanya robekan 
perineum, serviks bahkan vagina dan untuk menghentikan perdarahannya 
maka harus dilakukan penjahitan. 
Nah ingat kembali materi kala III. 
 

F. Pemantauan: Kontraksi, robekan jalan lahir dan perineum; tanda vital; 
hygiene  

 
1. Pemantauan Kontraksi 

Seperti diketahui bahwa otot rahim terdiri atas tiga lapis yang 
teranyam dengan sempurna yaitu, lapisan otot longitudinal dibagian luar, 
lapisan otot sirkuler dibagian dalam, dan lapisan otot menyilang diantara 
keduanya. Dengan susunan demikian, pembuluh darah yang terdapat 
diantara otot rahim akan tertutup rapat saat terjadinya kontraksi postpartum 
sehingga menghindari perdarahan. Periksa uterus setelah satu hingga dua 
menit memastikan uterus berkontraksi degan baik, jika belum ulangi 
rangsangan taktil fundus uteri. 

     
2. Robekan Jalan Lahir dan Perinium 

Robekan perineal sering terjadi, khususnya pada wanita primipara. 
Robekan derajat satu kadang kala bahkan tidak perlu untuk dijahit, robekan 
derajat dua biasanya dapat dijahit dengan mudah dibawah pengaruh 
analgesia lokal dan biasanya sembuh tanpa komplikasi. Robekan derajat tiga 
dapat mempunyai akibat yang lebih serius dan dimana pun bila 
memungkinkan harus dijahit oleh ahli obstetri, dirumah sakit dengan 
peralatan yang lengkap, dengan tujuan mencegah inkontinensia fekal dan 
atau fistula fekal. 

 
    Carilah di literatur atau internet tentang derajat robekan perineum, 

pelajari, hafalkan dan tuliskan kembali.  
 
 

http://jurnalbidandiah.blogspot.com/2012/04/materi-asuhan-kebidanan-ii-persalinan.html


Modul Ajar Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir  Untuk Mahasiswa D III Kebidanan 

K E G I A T A N    B E L A J A R  7 
 

 

 KB- 7/8 

3. Tanda Vital dan Hygien 
Banyak perubahan fisiologis normal yang terjadi selama kala satu dan 

dua persalinan, yang berakhir ketika plasenta dikeluarkan dan tanda-tanda 
vital wanita kembali ketingkat sebelum persalinan selama kala tiga: 
a. Tekanan darah 

Tekanan sistolik dan distolik mulai kembali ketingkat sebelum persalian.  
Peningkatan atau penurunan tekanan darah masing-masing merupakan 
indikasi gangguan hipertensi pada kehamilan atau syok. Peningkatan 
tekanan sistolik dengan tekanan diastolik dalam batas normal dapat 
mengindikasikan ansietas atau nyeri. 

b. Nadi 
Nadi secara bertahap kembali ketingkat sebelum melahirkan. Peningkatan 
denyut nadi dapat menunjukkan infeksi, syok, ansietas, atau dehidrasi. 

c. Suhu 
Suhu tubuh kembali meningkat perlahan. Peningkatan suhu menunjukkan 
proses infeksi atau dehidrasi. 

d. Pernapasan 
Pernapasan kembali normal, pada peningkatan frekuensi pernapasan 
dapat menunujukan syok atau ansietas. 

Tekanan darah dan nadi ibu sebaiknya diukur paling tidak satu kali 
selama kala tiga dan lebih sering jika pada kala tiga memanjang daripada 
rata-rata atau tekanan darah dan nadi berada pada batas atau dalam kisaran 
abnormal. Pemantauan ini tidak hanya dilakukan setelah evaluasi 
peningkatan sebelumnya, tetapi penting sebagai sarana penapisan syok 
pada kejadian perdarahan. 

 

G. Pendokumentasian kala IV 

 
Hal-hal yang perlu di catat selama kala IV sebagai berikut: 

a. Tanda Vital 
b. Kontraksi uterus harus baik 
c. Tidak ada perdarahan dari vagina atau alat genitalia lainnya. 
d. Plasenta dan selaput ketuban harus telah lahir lengkap. 
e. Kandung kencing harus kosong. 
f. Luka-luka pada perineum harus terawat dengan baik dan tidak terjadi 

hematoma. 

g. Bayi dalam keadaan baik. 
h. Ibu dalam keadaan baik 

 

TUGAS KEGIATAN BELAJAR 7 
 

Setelah mempelajari materi Kegiatan Belajar 7 dan melaksanakan 
beberapa simulasi di atas, saya ajak Saudara untuk mendemonstrasikan 
pertolongan persalinan pada kala IV dengan menggunakan model. Menyeting 
laboratorium mendekati situasi nyata di lapangan. Model belajar seperti ini 
dinamakan “Role-Play & Simulation”. Pada situasi yang berbeda Saudara 
dapat menerapkan pembelajaran seperti ini. 

 
Baiklah, mari kita mulai saja. Lakukanlah tugas berikut dengan sebaik-

baiknya: 
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1. Buatlah kelompok kecil 5 orang dan pilihlah salah satu teman saudara 
untuk menjadi ibu bersalin dan saudara sebagai bidan penolong persalinan 
pada kala IV dan teman saudara yang lain sebagai pengamat dengan 
penuntun belajar.  

2. Siapkan ruangan dan alat, dan ambilah penuntun belajar tentang 
Manajemen kala IV  Lalu demonstrasikan kegiatan tersebut. 

3. Diskusikan dengan teman-teman saudara tindakan saudara sesuai 
pengamatan teman saudara mana yang perlu perbaikan, mana yang 
mampu dan langkah mana yang sudah mahir. 

4. Ulangi kegiatan tersebut bergantian tiap-tiap anggota kelompok.   

 
LATIHAN KEGIATAN BELAJAR 7 
 

SOAL LATIHAN 

 
Setelah Saudara pelajari Kegiatan Belajar 7 di atas, pelajari juga 

referensi tambahan dari  buku atau internet, lalu jawablah pertanyaan-
pertanyaan berikut ! Usahakan agar tidak melihat materi pembelajaran ini! 
1. Apakah yang dimaksud  kala IV? 
2. Apa sajakah yang perlu diperiksa pada kala IV? 
3. Berapakah banyaknya perdarahan Kala IV dikatakan patologis? 

 

Kunci Jawaban Latihan 

 
1. Kala dalam persalinan setelah plasenta lahir sampai 1-2 jam pasca 

persalinan. 
2. Tanda Vital, kontraksi uterus, perdarahan, kandung kemih, perineum. 
3. Kurang lebih 500 cc,  

 

RANGKUMAN KEGIATAN BELAJAR 7 
 
1. Pemantauan kontraksi uterus sangatlah penting dalam asuhan kala 

IV persalinan dan perlu evaluasi lanjut setelah plasenta lahir yang berguna 
untuk memantau terjadinya perdarahan.  

2. Pemantauan kontraksi uterus, Nadi, Tekanan Darah dan Kandung kemih 
dilakukan 2-3 kali dalam limabelas menit pertama, tiap 15 menit pada jam 
pertama, 20-30 menit pada jam ke dua. Suhu dikaji tiap 1 jam sekali 
selama 2 jam. 
 

TES FORMATIF KEGIATAN BELAJAR 7 
 
 Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar! 
1. Hal-hal yang perlu dipantau pada 2-6 jam pertama PP adalah : 
    1. Kontraksi uterus 
    2. Kandung kemih 
    3. TFU 
    4. Perdarahan 
 

http://jurnalbidandiah.blogspot.com/2012/04/materi-asuhan-kebidanan-ii-persalinan.html
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2.  Penyebab perdarahan post partum adalah : 
a. Atonia uteri, Laserasi jalan lahir, Solutio plasenta 
b. Sisa placenta, atonia uteri, laserasi jalan lahir 
c. Solutio placenta, atonia uteri, laserasi jalan lahir, invertio uteri 
d. Sisa placenta, atonia uteri, robekan jalan lahir, invertio uteri, plasenta 

previa 
  
3. Klasifikasi perdarahan post partum adalah : 

1. Early haemorrhagie post partum 
2. Perdarahan post partum primer 
3. Late haemorrhagie post partum 
4. Haemorrhagie post partum sekunder 

 
4.  Dikatakan terjadi HPP apabila : 

 a. Kontraksi uteri lemah 
 b. Perdarahan > 500 cc 
 c. Perdarahan yang dikeluarkan saat post partum 
 d. haemorrhagie  pada masa post partum 

 
5. Predis posisi perdarahan post partum adalah : 

1. Anemia 
2. Grandemultipara 
3. Gemeli 
4. Hidramnion 

 
6. Palpasi ditemukan CU jelek, Atonia uteri termasuk : 
    a. Etiologi  b. Predisposisi c. Diagnosis  d. Penanganan 

 
7. Penanganan HPP harus sesuai etiologinya pernyataan dibawah ini yang 

benar: 
    a. Atonia uteri lakukan masase uterus 
    b. Atonia uteri lakukan penjahitan laserasi 
    c. Laserasi jalan lahir lakukan eksplorasi 
    d. retensio plasenta lakukan kateterisasi 
 

UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT KEGIATAN BELAJAR 7 
 

Cocokkan jawaban Saudara dengan kunci jawaban tes formatif yang 
terdapat pada bagian akhir Kegiatan Belajar 7, kemudian hitunglah jumlah 
jawaban yang benar! Jika jawaban yang benar adalah: 
 
90% - 100%  : baik sekali 
80% - 89%  : baik 
70% -79%  : cukup 
kurang dari 70% : kurang 
 

Kalau Saudara memiliki tingkat pencapaian 80% ke atas, maka hasil 
Saudara Bagus! Saudara dapat melanjutkan ke Kegiatan Belajar 8. Tetapi jika 
pencapaian Saudara kurang dari 80%, maka sebaiknya ulangilah Kegiatan 
Belajar 7, terutama bagian-bagian yang belum Saudara kuasai! 
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1. E 
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DESKRIPSI MATERI KEGIATAN BELAJAR 8 
 
 Materi kegiatan belajar ini berfokus pada Adaptasi Bayi Segera Setelah 

Lahir meliputi: Adaptasi fisiologis BBL terhadap kehidupan diluar uterus, 
Perlindungan termal (termoregulasi), Pemeliharaan pernafasan. 

  

CAPAIAN PEMBELAJARAN KEGIATAN BELAJAR 8 
 
Kemampuan akhir yang diharapkan setelah menempuh kegiatan belajar 

ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan Adaptasi Bayi Segera Setelah Lahir.   
 

KRITERIA PENILAIAN KEGIATAN BELAJAR  8 
 
Kriteria penilaian pada kegiatan belajar tahap ini adalah mahasiswa 

mampu menjelaskan Adaptasi Bayi Segera Setelah Lahir  
 
Setelah mempelajari modul ini mahasiswa mampu: 

1. Adaptasi fisiologis BBL terhadap kehidupan diluar uterus 
2. Perlindungan termal (termoregulasi) 
3. Pemeliharaan pernafasan 
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MATERI KEGIATAN BELAJAR  8 
 

A. Adaptasi fisiologis BBL terhadap kehidupan diluar uterus 

 
Adaptasi BBL sebagai akibat perubahan lingkungan dalam uterus keluar 

uterus, maka bayi menerima rangsangan yang bersifat kimiawi, mekanik dan 
termik. Hasil perangsangan ini membuat bayi akan mengalami perubahan 
metabolik, pernafasan, sirkulasi dan lain-lain. 
1. Gangguan metabolisme karbohidrat 

Oleh karena kadar gula darah tali-pusat yang 65mg/100ml akan 
menurun menjadi 50 mg/100ml dalam waktu 2 jam sesudah lahir, energi 
tambahan yang diperlukan neonatus pada jam-jam pertama setelah lahir 
diambil dari hasil metabolisme asam lemak sehingga kadar gula darah dapat 
mencapai 120mg/100ml. bila oleh karena sesuatu hal perubahan glukosa 
menjadi glikogen meningkat atau adanya gangguan pada metabolisme asam 
lemak yang tidak dapat memenuhi kebutuhan neonatus, maka kemungkinan 
besar bayi akan menderita hipoglikemi, misalnya terdapat pada bayi BBLR 
(Bayi Berat Lahir Rendah), bayi dari ibu menderita diabetes mellitus dan lain-
lain. (Budjang, 2002:253) 

2. Gangguan umum 
Sesaat sesudah lahir ia akan berada ditempat yang suhunya lebih 

rendah dari dalam kandungan dan dalam keadaan basah. Bila didiamkan 
saja pada suhu kamar 250 C maka bayi akan kehilangan panas melalui 
evaporasi, konveksi dan radiasi sebanyak 200 kalori/ kg BB/menit. 
Sedangkan pembentukan panas yang dapat diproduksi hanya sepersepuluh 
daripada yang tersebut diatas, dalam waktu yang bersamaan. Hal ini akan 
menyebabkan penurunan suhu tubuh sebanyak 20 C dalam waktu 15 menit.  
Kejadian ini sangat berbahaya untuk neonatus terutama BBLR, dan bayi 
asfiksia oleh karena mereka tidak sanggup mengimbangi penurunan suhu 
tersebut dengan vasokontriksi, insulasi dan produksi panas yang dibuat 
sendiri. Akibat suhu tubuh yang rendah metabolism jaringan akan meninggi 
dan asidosis yang ada (terdapat pada semua neonatus) akan bertambah 
berat, sehingga kebutuhan oksigen pun akan meningkat. hipotermi ini juga 
dapat menimbulkan hiperglikemia. kehilangan panas dapat dikurangi dengan 
mengatur suhu lingkungan (mengeringkan, membungkus badan dan kepala 
dan kemudian letakkan di tempat yang hangat  seperti pangkuan ibu, tempat 
tidur dengan botol-botol hangat sekitar bayi atau dalam inkubator dan dapat 
pula dibawah sorotan lampu). (Budjang, 2002:253-254) 

3. Perubahan sistem pernafasan 
Pernafasan pertama pada bayi normal terjadi dalam waktu 30 detik 

sesudah kelahiran. Pernafasan ini timbul sebagai akibat aktivitas normal 
susunan saraf pusat dan perifer yang dibantu oleh beberapa rangsangan 
lainnya, seperti kemoreseptor karotid yang sangat peka terhadap 
kekurangan oksigen; rangsangan hipoksemia, sentuhan dan perubahan suhu 
didalam uterus dan diluar uterus. 

Semua ini menyebabkan perangsangan pusat pernafasan dalam otak 
yang melanjutkan rangsangan tersebut untuk menggerakkan diafragma serta 
otot-otot pernafasan lainnya. Tekanan rongga dada pada bayi pada waktu 
melalui jalan lahir pervaginam mengakibatkan paru-paru, yang pada janin 
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normal cukup bulan mengandung 80-100 ml cairan, kehilangan 1/3 dari 
cairan ini. 
Sesudah bayi lahir cairan yang hilang diganti dengan udara. Paru-paru 
berkembang, sehingga rongga dada kembali pada bentuk semula. (Budjang, 
2002: 254-255) 

4. Perubahan system sirkulasi 
Dengan berkembangnya paru-paru, tekanan oksigen didalam alveoli 

meningkat. Sebaliknya, tekanan karbon dioksida turun. Hal-hal tersebut 
mengakibatkan turunya resistensi pembuluh-pembuluh darah paru sehingga 
aliran darah kealat tersebut meningkat. Ini menyebabkan darah dari arteri 
pumonalis mengalir ke paru-paru dan duktus arteriosus menutup. Dengan 
menciutnya arteria dan vena umbilikalis dan kemudian dipotongnya tali pusat 
aliran darah dari plasenta melalui vena kava inferior dan foramen ovale ke 
atrium kiri terhenti. Dengan diterimanya darah oleh atrium kiri dari paru-paru, 
tekanan di atrium kiri menjadi lebih tinggi daripada tekanan di atrium kanan; 
ini menyebabkan foramen ovale menutup. Sirkulasi janin sekarang berubah 
menjadi sirkulasi bayi yang hidup diluar badan ibu. (Budjang, 2002:255) 

5. Perubahan lain 
Alat-alat pencernaan, hati, ginjal dan alat-alat lain mulai berfungsi. (Budjang, 
2002:255) 
 

B. Perlindungan Termal (termoregulasi) 

 
1.  Pencegahan Kehilangan Panas 

Bayi baru lahir dapat mengatur temperatur tubuhnya secara memadai, dan 
dapat dengan cepat kedinginan jika kehilangan panas tidak segera dicegah. 

2.  Mekanisme kehilangan panas tubuh pada bayi baru lahir 
a.    Evaporasi adalah cara kehilangan panas yang utama pada tubuh bayi 

terjadi karena menguapkan air ketuban, air kencing yang tidak cepat 
dikeringkan, atau terjadi setelah bayi dimandikan. 

b.    Konduksi adalah kehilangan panas melalui kontak langsung antara 
tubuh bayi dengan permukaan yang dingin. 

c.    Konveksi adalah kehilangan panas yang terjadi saat bayi terpapar 
dengan udara di sekitar yang lebih dingin. 

d.    Radiasi adalah kehilangan panas yang terjadi saat bayi ditempatkan 
dekat benda yang mempunyai temperatur tubuh lebih rendah dari 
temperatur tubuh bayi. 

3. Cara mencegah kehilangan panas 
a.    Keringkan bayi secara seksama. 
b.    Selimuti bayi dengan selimut atau kain bersih, kering dan hangat. 
c.    Tutup bagian kepala bayi. 
d.    Anjurkan ibu untuk memeluk dan menyusui bayinya. 
e.    Jangan segera menimbang atau memandikan bayi baru lahir. 
f.     Tempatkan bayi di lingkungan yang hangat. 

 
Coba sebutkan 2 dari 4 cara kehilangan panas pada bayi baru lahir. 
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C. Pemeliharaan Pernafasan 

 
Semua petugas yang bekerja di kamar bersalin hendaknya terlatih 

mengenai teknik penilaian dan resusitasi. Kalau faktor resiko meningkatkan 
kemungkinan kelahiran bayi yang depresi pernafasan, dokter anak yang terlatih 
mengenai resusitasi neonatal harus dipanggil. Setelah kelahiran neonatus yang 
normal, perhatian harus ditujukan pada langkah-langkah penting berikut untuk 
memastikan adaptasi neonatal yang optimal. Hal-hal yang perlu mendapat 
perhatian: 
1. Membersihkan jalan nafas 

Proses penurunan melalui jalan lahir menyebabkan kompresi dinding 
dada, mengakibatkan pembuangan cairan dari mulut dan hidung. Bila 
kepala keluar dari jalan lahir, dokter harus menggunakan handuk atau kain 
kassa untuk membuang sekresi dari faring lewat mulut. Penghisap lendir 
tidak boleh digunakan untuk menghisap lender dari hidung karena 
perangsangan hidung dapat menginisiasi hembusan nafas dan dapat 
menyebabkan terjadinya bradikardi dan juga dapat menyebabkan aspirasi 
mekonium 

2.  Memastikan permulaan Pernafasan 
Pernafasan biasanya dimulai beberapa detik dari kelahiran tetapi 

mungkin tertunda sampai 60 detik. Bila tidak ada data klinik untuk 
menunjukkan suatu kelainan biokimia (hipoksia asidosis) yang terbaik 
biasanya mengambil keputusan untuk menunggu dan memberi kesempatan 
kepada bayi untuk bernafas secara spontan. 

3. Membuat saluran nafas 
Pada setiap bayi dengan kemungkinan asfiksia yang tinggi maka 

penghisapan saluran nafas harus dimulai setelah kelahiran kepala. Bayi 
yang mengalami sesak nafas biasanya terdapat mekonium dalam saluran 
nafas bagian atas, yang harus dibersihkan dengan keteter penghisap oral 
sebelum kelahiran bahu. Segera setelah kelahiran bayi, suatu pipa 
endotrakeal harus segera dimasukan untuk membuang lendir yang kental 
atau mekonium dari trakea dan saluran nafas bagian atas 

4. Memulai Pernafasan 
Setelah jalan nafas dibuat, ventilasi kantung masker atau ventilasi 

lewat pipa endotrakeal harus diinisiasi untuk memberikan oksigen ke paru-
paru. Biasanya frekuensi denyut  jantung meningkat dengan cepat setelah 
apneu dikorelasi dan ventilasi kantung masker (bag mask) berkala dengan 
oksigen tambahan diberikan hingga pernafasan spontan dimulai. 

 

TUGAS KEGIATAN BELAJAR 8 
 

Setelah mempelajari materi Kegiatan Belajar 8 dan melaksanakan 
beberapa simulasi di atas, saya ajak Saudara untuk mendemonstrasikan 
pertolongan persalinan pada bayi baru lahir dengan menggunakan model. 
Menyeting laboratorium mendekati situasi nyata di lapangan. Model belajar 
seperti ini dinamakan “Role-Play & Simulation”. Pada situasi yang berbeda 
Saudara dapat menerapkan pembelajaran seperti ini. 
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Baiklah, mari kita mulai saja. Lakukanlah tugas berikut dengan sebaik-
baiknya: 
1. Buatlah kelompok kecil 5 orang dan pilihlah salah satu teman saudara 

sebagai bidan penolong persalinan pada bayi baru lahir dan teman saudara 
yang lain sebagai pengamat dengan penuntun belajar.  

2. Siapkan ruangan dan alat, dan ambilah penuntun belajar untuk bayi baru 
lahir  Lalu demonstrasikan kegiatan tersebut. 

3. Diskusikan dengan teman-teman saudara tindakan saudara sesuai 
pengamatan teman saudara mana yang perlu perbaikan, mana yang mampu 
dan langkah mana yang sudah mahir. 

4. Ulangi kegiatan tersebut bergantian tiap-tiap anggota kelompok.   

 
LATIHAN KEGIATAN BELAJAR 8 
 

SOAL LATIHAN 

 
Setelah Saudara pelajari Kegiatan Belajar 8 di atas, pelajari juga 

referensi tambahan dari buku atau internet, lalu jawablah pertanyaan-
pertanyaan berikut! Usahakan agar tidak melihat materi pembelajaran ini! 
1. Apakah yang dimaksud dengan perlindungan termal ? 
2. Sebutkan mekanisme kehilangan panas pada bayi? 
3. Bagaimanakah cara mencegah kehilangan panas pada bayi baru lahir? 
4. Apakah alasan tidak boleh menghisap lendir dari hidung  dulu? 

 

Kunci Jawaban Latihan 

 
1.  Pencegahan Kehilangan Panas 
2.  Mekanisme kehilangan panas tubuh pada bayi baru lahir 

a. Evaporasi adalah cara kehilangan panas yang utama pada tubuh bayi 
terjadi karena menguapkan air ketuban, air kencing yang tidak cepat 
dikeringkan, atau terjadi setelah bayi dimandikan. 

b. Konduksi adalah kehilangan panas melalui kontak langsung antara tubuh 
bayi dengan permukaan yang dingin. 

c. Konveksi adalah kehilangan panas yang terjadi saat bayi terpapar 
dengan udara di sekitar yang lebih dingin. 

d. Radiasi adalah kehilangan panas yang terjadi saat bayi ditempatkan 
dekat benda yang mempunyai temperatur tubuh lebih rendah dari 
temperatur tubuh bayi. 

3.  Keringkan bayi secara seksama. 
a. Selimuti bayi dengan selimut atau kain bersih, kering dan hangat. 
b. Tutup bagian kepala bayi. 
c. Anjurkan ibu untuk memeluk dan menyusui bayinya. 
d. Jangan segera menimbang atau memandikan bayi baru lahir. 
e. Tempatkan bayi di lingkungan yang hangat 

4. Karena perangsangan hidung dapat menginisiasi hembusan nafas dan 
dapat menyebabkan terjadinya bradikardi dan juga dapat menyebabkan 
aspirasi mekonium. 
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RANGKUMAN KEGIATAN BELAJAR 8 
 
1. Pencegahan Kehilangan Panas: Bayi baru lahir dapat mengatur temperatur 

tubuhnya secara memadai, dan dapat dengan cepat kedinginan jika 
kehilangan panas tidak segera dicegah. 

2. Mekanisme kehilangan panas tubuh pada bayi baru lahir. 
a. Evaporasi adalah cara kehilangan panas yang utama pada tubuh bayi 

terjadi karena menguapkan air ketuban, air kencing yang tidak cepat 
dikeringkan, atau terjadi setelah bayi dimandikan. 

b. Konduksi adalah kehilangan panas melalui kontak langsung antara tubuh 
bayi dengan permukaan yang dingin. 

c. Konveksi adalah kehilangan panas yang terjadi saat bayi terpapar 
dengan udara di sekitar yang lebih dingin. 

d. Radiasi adalah kehilangan panas yang terjadi saat bayi ditempatkan 
dekat benda yang mempunyai temperatur tubuh lebih rendah dari 
temperatur tubuh bayi. 

3. Cara mencegah kehilangan panas. 
a.   Keringkan bayi secara seksama. 
b.   Selimuti bayi dengan selimut atau kain bersih, kering dan hangat. 
c.   Tutup bagian kepala bayi. 
d.   Anjurkan ibu untuk memeluk dan menyusui bayinya. 
e.   Jangan segera menimbang atau memandikan bayi baru lahir. 
f.    Tempatkan bayi di lingkungan yang hangat. 

 

TES FORMATIF KEGIATAN BELAJAR 8 
 
Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar! 
1. Apakah dampak suhu tuhuh yang rendah/hipotermi pada bayi baru lahir? 

1. Metabolism jaringan akan meninggi  
      2. Asidosis akan bertambah berat 
      3. Kebutuhan oksigen akan meningkat.  
      4. Hiperglikemia 
 
2. Apakah mekanisme kehilangan panas tubuh pada bayi baru lahir karena 

terlalu cepat dimandikan? 
a. Konduksi 
b. Evaporasi  
c. Konveksi 
d. Radiasi 
 

3. Apakah bahaya penghisapan lendir mulai dari hidung dahulu? 
a. Aspirasi mekonium 
b. Tersedak 
c.  Tachikardia 
d.  Denyut jantung meningkat 
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4. Apabila bayi baru lahir ditimbang tanpa alas dapat menyebabkan kehilangan 
panas secara? 
a. Konduksi 
b. Evaporasi  
c. Konveksi 
d. Radiasi 

 
5. Kapankah saat yang tepat memandikan bayi baru lahir normal? 

a. Secepatnya 
b. Setelah kala  IV selesai 
c. 1 -2 jam pasca persalinan  
d. 6 jam pasca persalinan 

 

UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT KEGIATAN BELAJAR 8 
 

Cocokkan jawaban Saudara dengan kunci jawaban tes formatif yang 
terdapat pada bagian akhir Kegiatan Belajar 8, kemudian hitunglah jumlah 
jawaban yang benar! Jika jawaban yang benar adalah: 
 
90% - 100%  : baik sekali 
80% - 89%  : baik 
70% -79%  : cukup 
kurang dari 70% : kurang 
 

Kalau Saudara memiliki tingkat pencapaian 80% ke atas, maka hasil 
Saudara Bagus! Tetapi jika pencapaian Saudara kurang dari 80%, maka 
sebaiknya ulangilah Kegiatan Belajar 8, terutama bagian-bagian yang belum 
Saudara kuasai! 
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KUNCI JAWABAN TES FORMATIF KEGIATAN BELAJAR 8 
 
1. A 
2. B 
3. A 
4. A 
5. D 


