KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan Rahmat dan Hidayahnya Buku
Saku Tugas Mahasiswa dalam pendampingan Ibu Hamil beresiko telah selesai disusun.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan jumlah kematian Ibu di Kabupaten
Banyuwangi. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah melalui pemberdayaan masyarakat yaitu
pendampingan Ibu Hamil terutama yang beresiko tinggi oleh seorang mahasiswa DIII Kebidanan, pada
masa kehamilan sampai dengan masa nifas.
Untuk membantu pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa DIII Kebidanan maka
disusunlah Buku Saku Tugas Mahasiswa Dalam Pendampingan Ibu Hamil. Dengan buku ini
mahasiswa DIII Kebidanan akan lebih mudah melaksanakan kegiatan pendampingan.
Demikian buku ini disusun, semoga bermanfaat dan kegiatan pendampingan yang
dilaksanakan dapat memberikan kontribusi dalam upaya penurun jumlah kematian Ibu di Kab.
Banyuwangi Provinsi Jawa Timur.

IDENTITAS IBU
IDENTITAS MAHASISWA D III KEBIDANAN
Nama Ibu

:

Umur

:

KK

:

Alamat

:

Kecamatan

:

Nama Mahasiswa

:

pendamping
NIM

:

Asal Perguruan Tinggi

:

Nama bidan

:

pendamping
Nama Kader

:

Pendamping
Nama dosen
pendamping
Penggunaan buku saku : satu buku saku mahasiswa untuk satu klien ibu hamil yang di dampingi

LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PENDAMPINGAN
1. Penapisan Ibu Hamil Resiko Tinggi yang akan didampingi, dilakukan oleh Bidan Desa berdasarkan
urutan prioritas, yaitu :
a. Ibu Hamil Resiko Tinggi/komplikasi dengan nilai KSPR (Kartu Skor Poedji Rochjati) lebih dari
atau sama dengan 10 dan umur kehamilan maksimal trimester 2
b. Ibu Hamil Resiko Tinggi/Komplikasi dengan KSPR (Kartu Skor Poedji Rochjati) lebih dari atau
sama dengan ( 6) dan umur kehamilan maksimal trimester 3
c. Alasan/Pertimbangan khusus misalnya kelainan fisik, kelainan jantung, penyakit menahun, dsb
2. Ibu Hamil yang sudah terpilih didampingi dan dipantau oleh mahasiswa DIII Kebidanan mulai dari
awal kehamilan sampai dengan masa nifas dan KB
3. Selama mahasiswa DIII Kebidanan mendampingi Ibu Hamil, mahasiswa selalu berkoordinasi/
melaporkan hasil pendampingannya kepada bidan.
4. Jika masa pendampingan bumil telah berakhir sampai masa nifas dan KB, tetapi lama mahasiswa
DIII Kebidanan mendampingi belum sampai 10 bulan maka mahasiswa DIII Kebidanan akan
mendampingi bumil risti baru lain yang telah ditunjuk oleh Bidan
5. Sebagai petunjuk teknis pelaksanaan pendampingan, dalam buku ini dijelaskan tentang:
-

Rincian tugas-tugas mahasiswa

-

Catatan hasil kunjungan / pendampingan ibu hamil (rapor ibu hamil)

6. Tugas Mahasiwa dalam pendampingan terbagi menjadi 4 periode yaitu :
a. Masa kehamilan
b. Saat persiapan persalinan
c. Sesaat setelah melahirkan

d. Masa nifas dan KB

TUGAS MAHASISWA
1. TUGAS MAHASISWA MENDAMPINGI IBU HAMIL PADA MASA KEHAMILAN
 Melapor ke Bidan apabila ada Ibu Hamil baru
 Memotivasi Ibu Hamil, suami dan keluarganya untuk memeriksakan kehamilannya secara rutin
 Mengantar Ibu Hamil memeriksakan kehamilannya (Bila perlu diperlukan)
 Melakukan deteksi dini dan memantau perkembangan Resiko Tinggi pada Ibu Hamil dengan
menggunakan Kartu Skor Poedji Rochjati (KSPR)
 Memotivasi Ibu Hamil untuk melakukan rujukan apabila ditemukan tanda tanda bahaya
 Memberikan penyuluhan gizi, tanda bahaya dan perawatan Ibu Hamil
 Mendampingi Ibu Hamil dalam memahami isi buku KIA
 Memantau kepatuhan minum tablet tambah darah
 Menyampaikan informasi kepada tenaga kesehatan hasil melaksanakan kunjungan rumah
2. TUGAS MAHASISWA DIII KEBIDANAN MENDAMPINGI IBU HAMIL PADA SAAT PERSIAPAN
PERSALINAN
 Memotivasi untuk melakukan persalinan ke bidan/Polindes/Puskesmas/Rumah Sakit
 Membantu mempersiapkan transportasi (koordinasi dengan Pokja Transportasi)
 Membantu mempersiapkan pendanaan (koordinasi dengan Pokja Dasolin/Tabulin)
 Mengantar Ibu ke tempat persalinan Bidan/Polindes/Puskesmas/Rumah sakit (apabila
diperlukan)
 Menyampaikan informasi kepada bidan di wilayahnya terkait perkembangan Ibu menjelang
persalinan
3. TUGAS MAHASISWA DIII KEBIDANAN MENDAMPINGI IBU SESAAT SETELAH MELAHIRKAN
 Mendampingi Ibu sesaat setelah melahirkan dengan menganjurkan IMD (Inisiasi Menyusu Dini)
minimal selama 1 jam sampai bayi dapat menyusu sendiri pada ibunya
4. TUGAS MAHASISWA DIII KEBIDANAN MENDAMPINGI IBU PADA MASA NIFAS
 Mencatat dan melaporkan ke bidan tentang persalinan dan bayi lahir
 Memantau kesehatan Ibu dan Bayi baru lahir
 Memotivasi Ibu, suami dan keluarga untuk melakukan rujukan apabila diperlukan
 Memotivasi untuk melakukan pelayanan masa nifas ke bidan/Puskesmas/Rumah sakit
 Memotivasi Ibu, Suami dan keluarga untuk mengikuti program KB setelah melahirkan
 Membantu menyiapkan transportasi dan pendanaan apabila diperlukan
 Mendampingi Ibu dalam memahami isi buku KIA

KETERANGAN CARA PENGISIAN KOLOM
No. 1
No. 2
No. 3

No. 4
No. 5
No. 6

: Diisi tanggal kunjungan/pendampingan mahasiswa ke rumah ibu hamil/bersalin/nifas
: Diisi kondisi ibu sewaktu dikunjungi mahasiswa (keluhan, masalah, resiko tinggi/komplikasi
sesuai dengan KSPR)
: Diisi peran yang dilakukan oleh mahasiswa pada waktu mengunjungi ibu :
Contoh:
- Mengantar ibu hamil periksa ke bidan
- Memberikan penyuluhan/motivasi kepada keluarga
- Menanyakan/menganjurkan ke ibu hamil minum tablet tambah darah
- Mencarikan transport /kendaraan ke Puskesmas/ Rumah Sakit
- Mengajari / memberikan penyuluhan tentang ibu menyusui
: Diisi dengan tanda tangan ibu sesuai tanggal kunjungan
: Diisi saran/tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan laporan dari mahasiswa atau
keluhan ibu hamil
: Diisi tanda tangan bidan

PANDUAN TEORI PENDAMPINGAN BUMIL
KEHAMILAN RESIKO TINGGI
Pengertian
Kehamilan resiko tinggi adalah kehamilan yang akan menyebabkan terjadinya bahaya dan komplikasi
yang lebih besar baikpada ibu dan pada janin dalam kandungan dan dapat menyebabkan kematian,
kesakitan, kecacatan, ketidaknyamanan dan ketidak puasan
Kriteria Kehamilan Beresiko
1. KRR (Kehamilan Risiko Rendah)
Kehamilan risiko rendah dimana ibu seluruh ibu hamil berisiko terhadap kehamilanya untuk ibu
hamil dengan kehamilan risiko rendah jumlah skor 2 yaitu tanpa adanya masalah atau faktor risiko.
Persalinan dengan kehamilan risiko rendah dalam dilakukan secara normal dengan keadaan ibu
dan bayi sehat, tidak dirujuk dan dapat ditolong oleh bidan
2. KRT (Kehamlan Risiko Tinggi)
Kehamilan risiko tinggi dengan jumlah skor 6 - 10, adanya satu atau lebih penyebab masalah pada
kehamilan, baik dari pihak ibu maupun bayi dalam kandungan yang memberi dampak kurang
menguntungkan baik bagi ibu atau calon bayi. Kategori KRT memiliki risiko kegawatan tetapi tidak
darurat
3. KRST (Kehamilan Risiko Sangat Tinggi)
Kehamilan risiko sangat tinggi (KRST) dengan jumlah skor ≥ 12. Ibu hamil dengan dua atau lebih
faktor risiko meningkat dan memerlukan ketepatan waktu dalam melakukan tidakan rujukan serta
pertolongan persalinan yang memadai di Rumah Sakit ditantangani oleh Dokter spesialis.19 Hasil
penelitian menunjukan bahwa KRST merupakan kelompok risiko terbanyak penyebab kematian
maternal.
Pengelompokan faktor risiko tinggi kehamilan
1. Faktor risiko tinggi menjelang kehamilan. Faktor genetika yaitu faktor keturunan dan faktor
lingkungan yang dipengaruhi oleh pendidikan dan sosial.
2. Faktor risiko tinggi yang bekerja selama hamil atau keadaan yang dapat merangsang
kehamilanKebiasaan ibu seperti merokok, minum minuman alkohol, kecanduan obat dll. Penyakit
yang mempengaruhi kehamilan misalnya hipertensi gestasional, toksemia gravidarum.
3. Faktor risiko saat persalinan
4. Faktor risiko pada neonatus
Batasan Faktor Risiko
1. Ada potensi gawat obstetri (APGO)
a. Ibu hamil primi muda (usia ≤ 16 tahun)
b. primi tua (lama perkawinan ibu ≥ 4 tahun atau usia ibu ≥ 35 tahun)
c. primi tua sekunder (jarak persalinan sebelumnya ≥ 10 tahun )
d. anak terkecil ≤ 2 tahun
e. multigrande ( ibu pernah mengalami persalinan 4 kali atau lebih)
f. Tinggi Badan (TB) ≤ 145 cm
g. Persalinan yang lalu dengan tindakan cunam/forcep/vakum, uri manual (manual plasenta),
pemberian infus / tranfusi pada saat proses persalinan dan operasi sectio caesars pada
persalinan

h. riwayat penyakit, kehamilan hidramnion dan riwayat tindakan ini merupakan faktor fisik pertama
yang menyebabkan ibu hamil berisiko
2. Ada gawat darurat tanda bahaya (AGDT) pada saat kehamilan, persalinan dan nifas
Beberapa penyakit ibu hamil yang dikategorikan sebagai gawat obstetri yaitu: anemia, malaria pada
ibu hamil, penyakit TBC, payah jantung, diabetes militus, HIV/AIDS, toksoplasmosis, pre eklampsi
ringan, kehamilan gemeli, hidramnion, IUFD, hamil serotinus UK ≥ 42 minggu, kelainan letak (letak
sungsang, melintang atau obligue)
3. Ada gawat darurat obstetri (AGDO)
Adanya ancaman nyawa ibu dan bayi yaitu perdarahan antepartum dan pre eklampsi atau eklampsi
Antenatal Care (ANC)
Asuhan antenatal care merupakan serangkaian kegiatan pemantauan kehamilan rutin yang
dilakukan oleh tenaga kesehatan. Kunjungan antenatal care dilakukan sedini mungkin semenjak ibu
hamil merasa dirinya hamil untuk mencegah adanya komplikasi obstetri dan memastikan bahwa
komplikasi dideteksi sedini mungkin serta ditangani secara memadai. Kunjungan antenatal care bagi
ibu hamil normal direkomendasikan untuk mendapat pelayanan antenatal minimal 4 kali kunjungan
selama kehamilan.
Kunjungan ibu hamil adalah kontak antara ibu hamil dengan petugas kesehatan yang
memberikan pelayanan antenatal standar untuk mendapatkan pemeriksaan kehamilan
Faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan kunjungan ibu hamil yaitu pengetahuan, sikap
negative, Peran bidan saat kunjungan, kepercayaan dan dukungan dari keluarga, Dukungan dari
petugas kesehatan, Keterjangkauan, Media informasi dan penerapan standar
1. Kunjungan pertama (K1)
Asuhan kehamilan kunjungan awalan (K1) adalah kontak ibu hamil pertama kali dengan petugas
kesehatan, Tujuannya yaitu untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan pelayanan kesehatan
terpadu dan komprehensif sesuai standar, Kontak pertama kali oleh ibu hamil dengan tenaga
kesehatan harus dilakukan sedini mungkin pada trimester pertama, sebaiknya sebelum minggu ke 8
2. Kunjungan keempat (K4)
Asuhan kehamilan kunjungan ulang (K4) adalah kontak ibu hamil dengan petugas kesehatan pada
trimester III untuk mendapatkan pemeriksaan kehamilan atau pelayanan kesehatan sesuai dengan
standar. Cakupan K4 berpengaruh terhadap deteksi dini kehamilan berisiko yang berarti semakin
baik cakupan K4 bidan maka semakin baik pula deteksi dini kehamilan berisiko tinggi yang dilakukan
oleh bidan. Kunjungan antenatal dapat dilakukan lebih dari empat kali sesuai dengan kebutuhan ibu
hamil seperti adanya keluhan, penyakit lainya dan gangguan kehamilan dan kunjungan ini termasuk
dalam K4
Standar minimal pelayanan antenatal dikenal sebagai 10 T
1. Timbang berat badan
2. Ukur tinggi badan
3. Ukur tekanan darah
4. Ukur lingkar lengan atas (LILA)
5. Ukur tinggi fundus uteri (TFU)
6. Penentuan letak janin dan hitung denyut jantung janin (DJJ)
7. Pemberian imunisasi tetanus toksoid (TT) lengkap
8. Pemberian tablet zat besi minimal 120 hari selama kehamilan
9. Tes terhadap penyakit menular seksual HIV/AIDS dan malaria
10. Temu wicara atau konseling dan tata laksana

Keluhan yang lazim
Trimester I (1 – 13 minggu)
1. Kelelahan yang luar biasa
2. Payudara sakit dan bengkak
3. Perut tidak enak, dengan atau tanpa muntah
4. Mood tidak stabil
5. Semebelit
6. Sering kencing
7. Mengidam
8. Morning sickness
Trimester II (14 – akhir 27 minggu)
1. Pusing
2. Hidung tersumbat
3. Masalah gusi yang jadi sensitif
4. Perubahan kulit (noda hitam dan stretch marks)
5. Sakit punggung
6. Kram kaki
Trimester III (28 – 40 minggu)
1. Sesak napas
2. Rasa khawatir dan cemas
3. Rasa tidak nyaman dan tekanan pada perineum
4. Kontraksi palsu
5. Kram betis
6. Bengkak pada kaki sampai tungkai
Kebutuhan ibu hamil
Trimester I (1 – 13 minggu)
1. Diet dalam kehamilan
2. Pergerakan dan gerak badan
3. Hygene dalam kehamilan
4. Koitus
5. Imunisasi TT1 dan TT2
Trimester II (14 – akhir 27 minggu)
1. Pakaian dalam kehamilan
2. Nafsu makan meningkat dan pertumbuhan yang pesar
3. Imunisasi TT3
4. ASI esklusif
Trimester III (28 – 40 minggu)
1. Persiapan kelahiran dan kemungkinan darurat
2. Konseling tanda tanda persalinan
MASA PERSALINAN
Pengertian
Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan plasenta) yang telah cukup bulan atau
hampir cukup bulan dan dapat hidup diluar kandungan melalui jalan lahir atau melalui jalan lahir lain
dengan bantuan atau tanpa bantuan atau kekuatan sendiri

Tahapan persalinan
KALA I (Pembukaan 0 – 10 cm)
Dimulai sejak adanya his yang teratur dan meningkatnya (frekuensi dan kekuatannya) yang
menyebabkan pembukaan, sampai serviks membuka lengkap (10cm). Kala 1 terdiri dari 2 fase , yaitu
fase laten dan fase aktif .
1. Fase laten
a) Dimulai sejak awal kontraksi yang menyebabkan pembukaan sampai pembukaan 3 cm.
b) Pada umumnya berlangsung 8 jam.
2. Fase aktif , dibagi menjadi 3 fase , yaitu :
3. Fase akselerasi
Dalam waktu 2 jam pembukaan 3 cm menjadi 4 cm.
4. Fase dilatasi maksimal
Dalam waktu 2 jam pembukaan serviks berlangsung cepat dari 4 cm menjadi 9 cm.
5. Fase deselerasi
Pembukaan serviks menjadi lambat, dalam waktu 2 jam dari pembukaan 9 cm menjadi 10 cm.
Pada primipara, berlangsung selama 12 jam dan pada multipara sekitar 8 jam. Kecepatan pembukaan
serviks 1 cm/jam (primipara) atau lebih dari 1 cm hingga 2 cm (multipara)
KALA II (kelahiran kepala, bahu, badan, kaki)
Persalinan kala II dimulai ketika pembukaan serviks sudah lengkap (10 cm) dan berakhir dengan
lahirnya bayi, Kala II juga disebut sebagai kala pengeluaran bayi. Tanda pasti kala II ditentukan melalui
pemeriksaan dalam yang hasilnya adalah :
1. Pembukaan serviks telah lengkap (10 cm)
2. Terlihatnya bagian kepala bayi melalui introitus vagina
KALA III (kelahiran plsenta)
Persalinan kala III dimulai segera setelah bayi lahir dan berakhir dengan lahirnya plasenta serta selaput
ketuban yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Biasanya plasenta lepas dalam 6 sampai 15 menit
setelah bayi lahir dan keluar spontan atau dengan tekanan dari fundus uteri
KALA IV (2 jam Post Partum)
Kala IV persalinan setelah lahirnya plasenta sampai 2 jam post partum
Tahapan persalinan sudah dekat
1. Lightening (penurunan fundus UK 36 minggu, kepala bayi masuk PAP)
a. Kontraksi braxto hiks
b. Ketegangan otot perut
c. Ketegangan ligamentum rotundum
d. Gaya berat janin kepala kearah bawah
2. Terjadinya his permulaan (makin tua UK, estrogen dan progesteron berkurang sehingga oksitosin
menimbulkan kontraksi, yang lebih sering disebut his palsu. Sifat his palsu :
a. Rasa nyeri ringan bagian bawah
b. Datangnya tidak teratur
c. Tidak ada perubahan serviks
d. Durasinya pendek
e. Tidak bertambah jika beraktivitas

Tanda persalinan
1. Terjadinya his persalinan
a. Pinggang terasa sakit , yang menjalar kedepan
b. Sifatnya teratur, intervalnya makin pendek dan kekuatannya makin besar
c. Kontraksi uterus mengakibatkan perubahan uterus
d. Makin beraktivitas (jalan), kekuatan makin bertambah
2. Bloddy show
Dengan his permulaaan, terjadi perubahan pada serviks yang menimbulkan pendataran dan
pembukaan, lendir yang terdapat dikanalis servikalis lepas, kapiler pembuluh darah pecah, yang
menjadikan perdarahan sedikit
3. Pengeluaran cairan
Terjadinya akibat pecahnya ketuban atau selaput ketuban robek. Sebagian besar ketuban baru
pecah menjelang pembukaan lengkap tetapi kadang pecah pada pembukaan kecil.
Persiapan persalinan
Barang yang perlu dipersiapkan ibu melahirkan
1. Kartu identitas (KTP, SIM atau kartu identitas lainnya), kartu asuransi, dan setiap dokumen penting
rumah sakit termasuk pemeriksaan rutin dokter atau bidan bila diperlukan.
2. Baju ganti, minimal untuk 3 hari. Sebisa mungkin pilihlah baju longgar dan tidak terlalu rumit
pemakaiannya.
3. Sarung atau kain jarit untuk memudahkan gerak Moms saat persiapan menjelang persalinan ketika
air ketuban mulai pecah.
4. Celana dalam dan bra, minimal untuk 3 hari
5. Jubah mandi dan perlengkapan mandi
6. Sandal dan kaus kaki
7. Barang apa pun yang akan membantu Moms meredakan kecemasan dan lebih rileks menjelang
persalinan, misalnya: bantal kesayangan, pemutar musik MP3, foto pasangan, buku tentang
persiapan persalinan, snack, dan sebagainya
Barang perlengkapan ibu setelah melahirkan
1. Daster atau baju berkancing depan yang memudahkan untuk menyusui
2. Bra menyusui, minimal untuk 3 hari
3. Stagen, minimal untuk 3 hari
4. Celana dalam, minimal untuk 3 hari
5. Mempersiapkan celana dalam khusus untuk masa nifas yang nyaman.
6. Pembalut nifas
7. Baju ganti untuk pulang dari rumah sakit
8. Buku jurnal kelahiran bayi dan alat tulis
9. Buku bacaan tentang menyusui bayi
10. Ponsel dan charger
Barang perlengkapan bayi baru lahir
1. Baju bayi baru lahir, minimal untuk 3 hari
2. Popok bayi, persiapkan sebanyak mungkin
3. Topi untuk menghangatkan kepala
4. Kaos kaki untuk menjaga agar kaki bayi tetap hangat
5. Selimut untuk membungkus bayi agar tetap hangat.
6. Tisu basah yang dirancang untuk bayi baru lahir atau kulit sensitif

7. Sarung tangan, karena kebanyakan bayi baru lahir memiliki kuku panjang, sehingga mencegah
mereka untuk menggaruk wajah dan bagian tubuh lainnya.
Kebutuhan ibu masa persalinan
1. Dukungan fisik dan psikologis
2. Kebutuhan cairan dan nutrisi
3. Kebutuhan elimainasi
4. Posisi dan ambulasi
5. Pengurangan rasa nyeri
MASA NIFAS
Masa nifas dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti
keadaan sebelum hamil yang berlangsung kira-kira 6 minggu
Tujuan dari pemberian asuhan pada masa nifas
1. Menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik fisik maupun psikologis.
2. Melaksanakan skrinning secara komprehensif, deteksi dini, mengobati atau merujuk bila terjadi
komplikasi pada ibu maupun bayi.
3. Memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan diri, nutrisi, KB, cara dan manfaat
menyusui, pemberian imunisasi serta perawatan bayi sehari-hari.
4. Memberikan pelayanan keluarga berencana.
5. Mendapatkan kesehatan emosi
Tahapan masa nifas
1. Puerperium dini
Suatu masa kepulihan dimana ibu diperbolehkan untuk berdiri dan berjalan-jalan.
2. Puerperium intermedial
Suatu masa dimana kepulihan dari organ-organ reproduksi selama kurang lebih enam minggu.
3. Remote puerperium
Waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat kembali dlam keadaan sempurna terutama ibu bila
ibu selama hamil atau waktu persalinan mengalami komplikasi
Lochea masa nifas
Lochea
Rubra

Waktu
1 – 3 hari

Warna
Merah kehitaman

Sanguinolenta
Serosa

3 – 7 hari
8 – 14 hari

Alba

>14 hari

Merah kekuningan
Kekuningan/
kecokelatan
Putih

Ciri - ciri
Terdiri dari sel desidua, verniks caseosa, rambut
lanugo, sisa mekonium dan sisa darah
Sisa darah bercampu lendir
Lebih sedikit darah dan lebih banyak serum, juga
terdiri dari leukosit dan robekan laserasi plasenta
Mengandung leukosit, selaput lendir serviks dan
serabut mati

Jadwal Kunjungan Masa Nifas
Kunjungan
I

Waktu
6 – 8 Jam setelah
persalinan

Tujuan
1. Mencegah perdarahan masa nifas oleh karena atonia uteri.
2. Deteksi dan perawatan penyebab lain perdarahan serta lakukan
rujukan bila perdarahan berlanjut.
3. Pemberian ASI awal.
4. Konseling ibu dan keluarga tentang cara mencegah perdarahan karena
atonia uteri.

II

6 hari setelah
persalinan

III

2 minggu setelah
persalinan
6 minggu setelah
persalinan

IV

5. Mengajarkan cara mempererat hubungan ibu dan bayi baru lahir.
6. Menjaga bayi tetap sehat melalui pencegahan hipotermi
1. Memastikan involusi uterus berjalan normal, uterus berkontraksi baik,
tunggi fundus uteri di bawah umbilikus, tidak ada perdarahan
abnormal.
2. Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi dan perdarahan.
3. Memastikan ibu cukup istirahat, makanan dan cairan.
4. Memastikan ibu menyusui dengan baik dan benar serta tidak ada
tanda-tanda kesulitan menyusui.
5. Memberikan konseling tentang perawatan bayi baru lahir.
Asuhan pada 2 minggu post partum sama dengan asuhan yang diberikan
pada kunjungan 6 hari post partum
1. Menanyakan penyulit-penyulit yang dialami ibu selama masa nifas.
2. Memberikan konseling KB secara dini

Asuhan lanjutan masa nifas dirumah
Prinsip
1. Asuhan postpartum di rumah berfokus pada pengkajian, penyuluhan dan konseling.
2. Pemberian asuhan kebidanan di rumah, bidan dan keluarga dilakukan dalam suasana rileks dan
kekeluargaan.
3. Perencanaan kunjungan rumah.
4. Keamanan
Perencanaan kunjungan rumah
1. Kunjungan rumah tidak lebih 24-48 jam setelah pasien pulang.
2. Memastikan keluarga sudah mengetahui rencana kunjungan rumah dan waktu kunjungan bidan
telah direncanakan bersama.
3. Menjelaskan maksud dan tujuan kunjungan.
4. Merencanakan tujuan yang ingin dicapai dan menyusun alat serta perlengkapan yang digunakan.
5. Memikirkan cara untuk menciptakan dan mengembangkan hubungan baik dengan keluarga.
6. Melakukan tindakan yang sesuai standar pelayanan kebidanan dalam pemberian asuhan.
7. Membuat pendokumentasian hasil kunjungan.
8. Meyediakan sarana telepon untuk tindak lanjut asuhan .
Keamanan pada saat kunjungan rumah
1. Mengetahui alamat lengkap pasien dengan jelas.
2. Menggambar rute alamat pasien.
3. Memperhatikan keadaan di sekitar lingkungan rumah pasien sebelum kunjungan.
4. Memberitahu rekan kerja ketika melakukan kunjungan.
5. Membawa telepon selular sebagi alat komunikasi.
6. Membawa cukup uang.
7. Menyediakan senter (kunjungan malam hari).
8. Memakai tanda pengenal dan mengenakan pakaian yang sopan.
9. Waspada pada bahasa tubuh yang diisyaratkan dari siapa saja yang ada selama kunjungan.
10. Menunjukkan perasaan menghargai di setiap kesempatan.
11. Saat perasaan tidak aman muncul, segeralah akhiri kunjungan
Asuhan pada ibu baru pulang dari RS
1. Keputusan bersama antara tenaga kesehatan dengan ibu/keluarga.
2. Bidan memberikan informasi tentang ringkasan proses persalinan, hasil dan info lain yang relevan.

3. Mengulang kembali bilamana perlu.
Kunjungan postnatal rutin
1. Kunjungan rumah dilakukan minimal 2x setiap hari.
2. Mengajarkan ibu dan keluarga tentang perawatan bayi baru lahir.
3. Mengajarkan ibu untuk merawat diri.
4. Memberikan saran dan nasehat sesuai kebutuhan dan realistis.
5. Bidan harus sabar dan telaten menghadapi ibu dan bayi.
6. Melibatkan keluarga saat kunjungan rumah
Kebutuhan ibu masa nifas (SAP + Leaflet)
1. Gizi
2. Kebersihan diri/ bayi
3. Istirahat/ tidur
4. Pemberian ASI
5. Latihan/ senam nifas
6. Hubungan seks dan KB
7. Tanda tanda bahaya selama masa nifas
BAYI BARU LAHIR DAN NEONATUS
Pengertian
1. Bayi baru lahir adalah bayi yang baru lahir selama 1 jam pertama kelahiran (saifudin, 2002)
2. Bayi baru lahir adalah bayi dari lahir sampai usia 4 minggu. Lahirnya biasanya dengan usia gestasi
38 – 42 minggu (donna L. Wong, 2003)
3. Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dengan umur kehamilan 37 minggu sampai 42
minggu dan berat lahir 2500 gram sampai 4000 gram (Dep.Kes. RI, 2007)
4. Neonatus adalah masa sejak lahir sampai dengan 4 minggu (28 hari) sesudah kelahiran.
5. Neonatus adalah bayi berumur 0 (baru lahir) sampai dengan usia 28 hari.
6. Neonatus dini adalah bayi berusia 0 – 7 hari.
7. Neonatus lanjut adalah bayi berusia 8 – 28 hari (Wafi Nur Muslihatun, 2010)
8. Bayi adalah individu yang berusia 0 – 12 bulan yang ditandai dengan pertumbuhan dan
perkembangan yang cepat disertai dengan perubahan dalam kebutuhan zat gizi (Wong, 2003)
9. Bayi adalah usia 0 bulan hingga 1 tahun (masa neonatal yaitu 0 – 28 hari 1, masa neonatal dini
yaitu 0 – 7 hari 2, masa neonatal lanjut yaitu 0 – 28 hari, masa pasca neonatal yaitu 29 – 1 tahun)
10. Batita adalah anak yang berumur 0 – 59 bulan
11. Batita adalah anak usia 1 sampai 5 tahun (1-3 tahun batita, anak prasekolah 3 – 5 tahun)
12. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun
13. Menurut DEPKES RI (2009)
a. Masa balita : 0 – 5 tahun
b. Masa kanak – kanak : 5 – 11 tahun
c. Masa remaja awal : 12 – 16 tahun
d. Masa remaja akhir : 17 – 25 tahun
e. Masa dewasa awal : 26 – 35 tahun
f. Masa dewasa akhir : 36 – 45 tahun
g. Masa lansia awal : 46 – 55 tahun
h. Masa lansia akhir : 56 – 65 tahun
i. Masa manula : 65 – sampai atas

Ciri – ciri umum BBL normal
1. Berat badan 2500 – 4000 gram
2. Panjang badan 48 – 52 cm
3. Lingkar dada 30 – 38 cm
4. Lingkar kepala 33 – 35 cm
5. Bunyi jantung dalam menit pertama kira – kira 180 kali/ menit, kemudian menurun sampai 120/ 140
denyut/ menit
6. Pernapasan pada menit pertama cepat kira-kira 80 kali/menit, kemudian menurun setelah tenang
kira-kira 40 kali/menit
7. Kulit kemerah-merahan dan licin karena jaringan subcutan yang cukup terbentuk dan diliputi
verniks kaseosa
8. Rambut lanugo tidak terlihat lagi, rambut kepala biasanya telah sempurna
9. Kuku agak panjang dan lunak
10. Genetalia : labia mayora sudah menutupi labia minora (pada perempuan), testis sudah turun (pada
laki-laki)
11. Reflek sucking (isap dan menelan) sudah terbentuk dengan baik
12. Reflek moro sudah baik, bayi ketika dikejutkan akan memperlihatkan gerakan tangan seperti
memeluk
13. Eliminasi baik, urine dan mekonium akan keluar dalam 48 jam pertama, mekonium berwarna hitam
kecoklatan
Masa adaptasi bayi baru lahir
1. Masa portunate
Berlangsung antara 15 – 30 menit pertama sejak bayi lahir sampai tali pusatnya dipotong
2. Masa neonate
Berlangsung dari pemotongan dan pengikatan tali pusar sampai akhir minggu kedua dari
kehidupan pascamatur.
Ada empat penyesuaian utama yang harus dilakukan sebelum anak dapat memperoleh kemajuan
perkembangan tingkah laku, yaitu :
a. Perubahan suhu dalam rahim ibu dengan suhu lingkungan.
b. Perubahan pernafasan, sebelum lahir bayi bernafas dengan plasenta dan setelah lahir
bernafas dengan paru-paru.
c. Dan menelan sebagai cara untuk memperoleh makanan yang semula dari plasenta melalui tali
pusat.
d. Cara pembuangan melalui organ-organ sekresi yang mana sebelum lahir melalui plasenta dan
tali pusat.
Thermoregulasi
1. Evaporasi
Kehilangan panas terjadi karena menguapnya cairan pada tubuh bayi.
2. Konduksi
Konduksi adalah kehilangan panas melalui kontak langsung antara tubuh bayi dan benda atau
permukaan yang temperaturnya lebih rendah.
3. Konveksi
Konveksi adalah kehilangan panas yang terjadi pada saat tubuh bayi terpapar udara atau
lingkungan yang bertemperatur dingin.
4. Radiasi

Kehilangan panas badan bayi melalui pancaran/ radiasi dari tubuh bayi kelingkungan sekitar bayi
yang lebih dingin.
Reflek neonatus
1. Tonic Neck reflek (reflek tonus leher) adalah gerakan spontan otot kuduk, apabila bayi
ditengkurapkan, maka secara spontan bayi akan memiringkan kepalanya.
2. Rooting reflek (reflek menghisap) adalah reflek apabila ada yang menyentuh disekitar mulut bayi,
maka bayi akan membuka mulutnya dan memiringkan kepalanya kearah yang menyentuh.
3. Graps reflek (reflek menggenggam), apabila tangan kita menyentuh telapak tangan bayi, maka bayi
akan berusaha menggenggam tangan kita dengan kuat.
4. Moro reflek adalah reaksi emosional yang timbul di luar kemauan atau kesadaran bayi. Reflek ini
seolah-olah bayi mendekatkan tubuhnya pada orang yang mendekapnya.
5. Startle reflek (reflek mengehntak) adalah rekasi emosional berupa hentakan dan gerakan seperti
mengejang pada lengan dan tangan dan sering diikuti dengan tangisan rasa takut.
6. Stapping reflek bersifat reflek belajar seolah-olah akan berjalan
7. Reflek sucking : timbul bersama rangsangan pipi untuk menghisap putting susu dan menelan ASI.
8. Reflek babinsky : bila ada rangsangan pada telapak kaki, ibu jari akan bergerak ke atas
Penatalaksanaan awal pada bayi baru lahir
1. Membersihkan jalan nafas
2. Memotong dan merawat tali pusat
3. Mempertahankan suhu tubuh bayi
4. Pemberian vit K
5. Upaya profilaksis terhadap gangguan mata
6. Pemberian ASI
Kebutuhan KIE neonatus
1. Perawatan tali pusat
2. Pemberian ASI
3. Jaga kehangatan bayi
4. Tanda – tanda bahaya
5. Imunisasi
6. Perawatan harian atau rutin
7. Pencegahan infeksi dan kecelakaan
Kebutuhan imunisasi
Pengertian suatu usaha untuk meningkatkan kekebalan aktif seseorang terhadap sutu penyakit dengan
memasukan vaksin ke dalam tubuh bayi dan anak.(Depkes 2005)
Imunisasi dasar lengkap adalah BCG 1 X, Hepatitis B 3X, DPT 3X, Polio 4X, dan Campak 1x sebelum
bayi berusia 1 tahun
Imunisasi BCG (Bacillus Calmete Guerrin)
Vaksin ini mengandung bakteri Bacillus Calmete Guerrin yang dilemahkan, diberikan intracutan dosis
0.05 ml pada insertio muskulus deltoideus
Kontra indikasi : penderita gangguan sistem kekebalan (misalnya penderita leukemia, penderita yang
menjalani pengobatan steroid jangka panjang, penderita infeksi HIV)

Imunisasi DPT (Difteri Pertusis dan Tetanus)
Difteri adalah suatu infeksi bakteri yang menyerang tenggorokan dan dapat menyebabkan komplikasi
yang serius dan fatal.
Pertusis (batuk rejak) adalah infeksi bakteri pada saluran udara yang ditandai dengan batuk hebat
yang menetap serta bunyi pernafasan yang melengking Pertusis berlangsung selama beberapa minggu
dan dapat meneyebakan serangan batu hebat sehingga anak tidak dapat bernafas, makan atau
minum. Pertusis juga dapat menimbulkan komplikasi yang serius seperti pneumonia, kejang, dan
kerusakan otak.
Tetanus adalah infeksi yang bisa menyebabkan kekakuan pada rahang serta kejang .
DPT diberikan pada anak berumur kurang dari 7 bulan, diberikan sebanyak 3 kali (DPT I anak umur 2
bulan, DPT II anak usia 3 bulan, DPT III anak usia 4 bulan)
Kontra indikasi : jika anak mempunyai riwayat kejang (yang boleh diberikan adalah imunisasi DT
Efek samping : 1-2 hari setelah mendapat imunisasi ini, mungkin akan terjadi demam ringan, nyeri,
kemerahan, atau pembengkakan di tempat penyuntikkan. Untuk mengatasi nyeri dan menurunkan
demam, dapat diberikan asetaminofen atau ibuprofen. Untuk mengurangi nyeri ditempat penyuntikkan
juga dapat dilakukan kompres hangat atau lebih sering menggerak-gerakan lengan maupun tulang
yang bersangkutan
Imunisasi Polio
memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit poliomyelitis. Polio bisa menyebabkan nyeri otot dan
kelumpuhan pada salah satu maupun kedua lengan atau tungkai. Polio juga bisa menyebabkan
kelumpuhan pada otot-otot pernafasan dan otot untuk menelan. Polio bisa menyebabkan kematian.
Imunisasi dasar polio diberikan 4 kali (polio I,II,III, dan IV) dengan interval tidak kurang dari 4 minggu.
Vaksin polio deiberikan sebanyak 2 tetes (0,2 ml) langsung ke mulut anak atau dengan menggunakan
sendok yang berisi air gula.
Kontra Indikasi
Diare, gangguan kekebalan dan kehamilan
Efek samping
Efek samping yang mungkin terjadi adalah kelumpuhan dan kejang-kejang. Dosis pertama dan kedua
diperlukan untuk menimbulkan respon kekebalan primer, sedangkan dosis ketiga dan keempat
diperlukan untuk meningkatkan kekuatan antibody sampai tingkat yang tertinggi
Imunisasi campak
memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit campak. Imunisasi campak diberikan sebanyak 1 dosis
pada saat anak berumur 9 bulan dan diulang 6 bulan kemudian. Vaksin disuntikkan secara sub kutan
sebanyak 0,5 mL. jika terjadi wabah campak, dan ada bayi yang belum berusia 9 bulan, maka
imunisasi campak boleh diberikan. Kontraindikasi pemberian vaksin campak adalah sebagai berikut :
a. Infeksi akut yang disertai demam lebih dari 38⁰C
b. Gangguan system kekebalan
c. Pemakaian obat imunosupresan
d. Alergi terhadap protein telur
e. Hipersensitivitas terhadap kanamisin dan eritromisin
f. Wanita hamil
Efek samping yang mungkin terjadi berupa demam, ruam kulit, diare, konjungtivitis, dan gejala katarak
serta ensefalitis (jarang).

Imunisasi HB (Hepatitis B)
Imunisasi HB memberikan kekebalan terhadap hepatitis B. Hepatitis B adalah suatu infeksi hati
yang bisa menyebabkan kanker hati dan kematian. Dosis pertama (HB 0) diberikan segera setelah bayi
lahir atau kurang dari 7 hari setelah kelahiran. Pada umur 2 bulan, bayi mendapat imunisasi HB 1 dan 4
minggu kemudian mendapat imunisasi HB II. Imunisasi dasar diberikan sebanyak 3 kali dengan selang
waktu 1 bulan. Vaksin disuntikkan pada otot paha secara sub kutan dalam dengan dosis 0,5 ml.
Pemberian imunisasi kepada anak yang sakit berat sebaiknya ditunda samapi anak benarbenar pulih. Efek samping dari vaksin HB adalah efek local (nyeri di tempat suntikan) dan sistemik
(demam ringan, lesu, perasaan tidak enak pada saluran pencernaan), yang akan hilang dalam
beberapa hari.
Jadwal Imuniasi
1. Imunisasi dasar
Umur
Jenis
0 bulan Hepatitis B0
1 bulan BCG, Polio 1
2 bulan DPT-HB-Hib 1, Polio 2
3 bulan DPT-HB-Hib 2, Polio 3
4 bulan DPT-Hb-Hib 3, Polio 4
9 bulan Campak
2. Imunisasi lanjutan pada anak < 3 tahun (imunisasi booster)
Umur
Jenis
18 bulan DPT-HB-Hib
24 bulan Campak
3. Imunisasi lanjutan pada anak usia SD
Sasaran
Imunisasi
Waktu Pelaksanaan
Campak
Agustus
Kelas 1 SD
DT
November
Kelas 2 SD
Td
November
Kelas 3 SD
Td
November
Tanda bahaya bayi baru lahir dan bayi muda
1. Tidak bisa menyusu
2. Kejang
3. Mengantuk atau tidak sadar
4. Frekuensi napas < 20 kali/menit atau apnu (pernapasan berhenti selama
5. >15 detik)
6. Frekuensi napas > 60 kali/menit
7. Merintih
8. Tarikan dada bawah ke dalam yang kuat
9. Sianosis sentral.
Pencegahan infeksi BBL
Sebagian besar infeksi neonatal dini dapat dicegah dengan:
1. Higiene dan kebersihan yang baik selama persalinan

2. Perhatian khusus pada perawatan tali pusat
3. Perawatan mata.
Sebagian besar infeksi neonatal lanjut didapat di rumah sakit. Hal ini dapat dicegah dengan:
1. ASI eksklusif
2. Prosedur cuci tangan yang ketat bagi semua staf dan keluarga sebelum dan sesudah memegang
bayi
3. Tidak menggunakan air untuk pelembapan dalam inkubator (Pseudomonas akan mudah
berkolonisasi) atau hindari penggunaan inkubator (gunakan perawatan metode kanguru)
4. Sterilitas yang ketat untuk semua prosedur
5. Tindakan menyuntik yang bersih
6. Hentikan pemberian cairan intravena (IV) jika tidak diperlukan lagi
7. Hindari transfusi darah yang tidak perlu
Perawatan bayi menurut usia 0 – 6 bulan
Usia 0 – 1 bulan
1. Jarak pandang fokus mata bayi baru sekitar 18 – 45 sentimeter
2. Menangis tanpa air mata
3. Mengenal suara ibu dan ayahnya
4. Terkejut bila mendengar suara bising disekitarnya
5. Menangis menjadi bentuk komunikasi utamanya
6. Tangan dan kakinya bergerak secara refleks
Usia 2 bulan
1. Dapat meraih dan memegang objek dalam waktu yang singkat
2. Dapat berguling satu arah
3. Mampu belajar menegakkan kepalanya untuk beberapa saat
4. Gerak refkes mulai berkurang, sehingga bayi mulai bisa menendang-nendang dengan kaki
mungilnya
Usia 3 bulan
1. Dapat meregangkan tangan dan kaki
2. Bisa memegang benda lebih lama
3. Kedua matanya mulai dapat mengamati benda yang bergerak
4. Mulai mengoceh
5. Dapat mengangkat kepala dan dadanya, meskipun belum terlalu kuat dan

seimbang
6. Koordinasi antara tangan dan matanya sudah mulai membaik
Usia 4 bulan
1. Dapat berdiri dan menahan beban dengan bantuan
2. Duduk dengan tangan disangga
3. Dapat meraih benda terdekat di sekitarnya
4. Suka mengulang suatu perilaku karena senang atau tertarik dengan respons lingkungan sekitar

Usia 5 bulan
1. Mulai berguling ke satu sisi tubuh
2. Dapat meraih kaki dan jari kaki
3. Dapat memindahkan benda dari tangan ke tangan
4. Bisa menyesuaikan gerakan tubuh dengan ukuran dan jarak suatu benda
Usia 6 bulan
1. Kepala bayi mulai tegak
2. Mulai bisa duduk tegak tanpa bantuan orang dewasa
3. Mencoba merangkak
4. Menggulingkan badan, baik ke kiri ataupun ke kanan
5. Dapat mengunyah makanan
KELUARGA BERENCANA
Kontrasepsi ialah usaha untuk mencegah terjadinya kehamilan. Kontrasepsi suntikan ialah
suatu cara kontrasepsi wanita yang diberikan melalui suntikan.
Pengendalian kehamilan yaitu pengaturan jumlah anak yang dikandung atau lahir.Kontrasepsi
adalah pencegahan kehamilan.
Keluarga berencana memiliki konotasi yang luas.Pada istilah ini terkandung pertimbangan
tambahan terhadap faktor fisik, sosial, psikologis, ekonomi dan keagamaan yang mengatur sikap
keluarga sekaligus mempengaruhi keputusan keluarga dalam menetapkan ukuran keluarga, jarak antar
anak, dan pemilihan serta penggunaan metode pengendalian kehamilan
Jenis KB
1. Koitus Interuptus (Senggama terputus)
2. Sistem kalender (pantang berkala/ ogino-knaus)
3. Metode amenore laktasi
4. Metode perlindungan (barrier): kondom, IUD/AKDR
5. Metode Hormonal : Pil KB, Suntik KB, Implant KB/ susuk KB
6. Metode Sterilisasi (Kontap : MOW/MOP)
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PENGKAJIAN STATUS IBU ANTENATAL
A. BIODATA
Nama Ibu

Nama Suami

Umur

Umur

Suku

Suku

Agama

Agama

Pendidikan

Pendidikan

Pekerjaan

Pekerjaan

Alamat Rumah

Alamat Rumah

No Hp/Telp

No Hp/Telp

B. DATA SUBYEKTIF
KELUHAN UTAMA :

Riwayat Obstetri :
G....... P......... Ab........ Ah.......
Hamil Ke : ........
Riwayat Persalinan
Riwayat nifas
Tgl lahir :
Laktasi :
Umur kehamilan :
Komplikasi :
Jenis persalinan :
Penolong :
Komplikasi :
Jenis kelamin :
BB lahir :
Riwayat Menstruasi (coret tidak perlu)
Menarche Umur :
Tahun
Disminore : ya / tidak
Siklus :
hari
Banyak nya :
cc
Frekuensi : Teratur/ tidak
HPMT:
Sifat darah : encer/ beku
HPL:
Bau :
UK:
Flour albus : ya / tidak
Riwayat Kehamilan Sekarang
Riwayat pemeriksaan kehamilan
Periksa hamil sejak UK :
minggu, Di...................................................
Frekuensi : trimester I: ............. kali, trimester II: ............ kali, trimester III: ............ kali
Pergerakan janin pertama : UK : .............minggu, dalam 24 jam terakhir :.................kali
Imunisasi TT ke :........... tgl ..................

Pola makan dan minum
Makan

Minum

Frekuensi
Macam
Jumlah
Keluhan
Riwayat perkawinan
Kawin : ...............kali
Kawin pertama umur :...............tahun
Dengan suami sekarang : .................tahun
Status : ......................
Pola aktivitas dan istirahat
Aktivitas/ kegiatan sehari – hari :

Istirahat/ tidur :

Pola Eliminasi
BAK

BAB

Frekuensi
Warna
Bau
Konsistensi
Keluhan
Pola seksualitas
Sebelum hamil :
Saat hamil :
Keluhan :
Personal Hygiene
Kebiasaan mandi :

kali / hari

Kebiasaan membersihkan alat kelamin : ya/ tidak, ...............kali
Kebiasaan mengganti pakaian dalam : ya/ tidak, ...............kali
Jenis pakaian dalam yang digunakan:

Riwayat kontrasepsi
No Jenis
Mulai memakai
Kontrasepsi
tgl
Oleh
tempat

keluhan

Berhenti/ ganti cara
tgl
Oleh tempat

keluhan

Riwayat Kesehatan
Penyakit yang pernah/ sedang diderita (coret yang tidak perlu)
Ibu mengatakan Pernah/ Sedang/ Tidak pernah menderita (coret yang tidak perlu)
(Centang pada kotak yang tersedia dibawah ini)
Hepatitis
Asma
HIV
Jantung
TBC
Hipertensi
Anemia
Diabetes
Malaria
IMS (Infeksi Menular Seksual)
Penyakit yang pernah/ sedang diderita (coret yang tidak perlu)
Ibu mengatakan Pernah/ Sedang/ Tidak pernah menderita (coret yang tidak perlu)
(Centang pada kotak yang tersedia dibawah ini)
Hepatitis
Asma
HIV
Jantung
TBC
Hipertensi
Anemia
Diabetes
Malaria
IMS (Infeksi Menular Seksual)
Yang lain :

Riwayat alergi
Makanan :
Obat :
Zat lain :
Kebiasaan kurang baik
Merokok : ya / tidak
Minum jamu : ya / tidak, sebutkan : ...............................................................
Minum – minuman beralkohol : ya / tidak
Makanan/minuman pantang : ya / tidak, sebutkan : ...............................................................
Keadaan psikososial dan spiritual
Kehamilan ini
Di inginkan
Tidak di inginkan
Pengetahuan ibu tentang kehamilan

Pengetahuan Ibu tentang kondisi/keadaan yang dialami sekarang
Penerimaan Ibu terhadap kehamilan saat ini
Tanggapan keluarga terhadap kehamilan
Persiapan persalianan
Rencana melahirkan di :
Ingin ditolong oleh :
Diantar oleh :
Yang menemani ketika melahirkan :
Persiapan biaya persalinan :
Siapa yang menjaga keluarga dan anaknya dirumah ketika ibu melahirkan :
Siapa yang membuat keputusan apabila terjadi kegawatdaruratan :
Dirujuk dimana apabila terjadi kegawatdarurat :
Siapa donor darah apabila diperlukan :
Persiapan perlengkapan bayi dan ibu :
C. DATA OBYEKTIF
Pemeriksaan fisik umum
Keadaan umum : Baik/ Lemah/ Pucat
Kesadaran : Composmentis/ Stupor/ Somnolen/ Apatis/ Koma
Tanda – tanda vital
Tekanan Darah : ......../ ....... mmHg

BB Sebelum hamil : .............Kg

Denyut Nadi

: ………… X/menit

BB Saat Hamil : ………… Kg

Pernafasan

: ………… X/menit

TB

: ………... cm

Suhu

: ………... 0C

LILA

: ………... cm

IMT

: .............

Pemeriksaan Head To Toe
(Tulis normal/tidak)
a. Postur tubuh :
b. Kepala :
- Muka :
- Mata :
- Hidung :
- Telinga :
- Mulut :
c. Leher :
d. Dada :
e. Payudara dan axilla:

f. Perut (lihat buku KIA pemeriksaan terakhir)
- Leopold I :
- Leopold II:
- Leopold III:
- Leopold IV:
- DJJ :
- Mac.Donald:
- TBJ:
g. Genetalia :
h. Anus :
i. Ekstremitas atas:
j. Ekstremitas bawah :

Pemeriksaan penunjang
Tanggal : ............................................. jam : ............ wib
Hb
:
Golongan Darah

:

Urine:

:

 Protein /albumin

:

 Reduksi /glucosurin

:

USG

:

Hb Sag

:

D. CEK LIST PENAPISAN IBU HAMIL
(Beri centang pada kolom yang telah tersedia)
No
KETERANGAN
1

Riwayat bedah sesar

2

Perdarahan pervaginam

3

Persalinan kurang bulan (UK <37 minggu)

4

Ketuban pecah dengan mekonium kental

5

Ketuban pecah lama (>24 jam)

6

Ketuban pecah pada persalinan kurang bulan (<37 minggu)

7

Ikterus

8

Anemia berat

9

Tanda/gejala infeksi

10

Pre eklamsi/ Hipertensi dalam kehamilan

11

Tinggi fundus uteri 40 cm atau lebih

12

Gawat janin

13

Primipara dalam fase aktif kala satu persalinan dengan hasil palpasi
kepala masih 5/5

14

Presentasi bukan belakang kepala

15

Presentasi majemuk

16

Kehamilan GEMELI

17

Tali pusat menumbung

18

Syok

19

Penyakit penyakit yang menyertaui

Ya

Tidak

SKRINING / DETEKSI DINI IBU RISIKO TINGGI
Nama

: ..........................................

Alamat

: ...................................

Umur ibu

: .................... th .................

Kec/ Kab

: ...................................

pendidikan

: ..........................................

pekerjaan

: ...................................

Hamil ke................... Haid terakhir tgl...................... Perkiraan persalinan tgl ...... bl.
Periksa I
Umur kehamilan : ........................ bln
I
KEL
F.R.
I

II
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

II

10
11

12

III

Di : .................................

13
14
15
16
17
18
19
20

III

IV

Masalah/ faktor resiko

SKOR
I

Skor awal ibu hamil
Terlalu muda, hamil ≤ 16 th
Terlalu tua, hamil ≥ 35 th
Terlalu lambat hamil, kawin ≥ 4 th
Terlalu lama hamil lagi (≥ 10 th)
Terlalu cepat hamil lagi (< 2 th)
Terlalu banyak anak, 4 / lebih
Terlalu tua, umur ≥ 35 tah
Terlalu pendek ≤ 145 cm
Pernah gagal kehamilan
Pernah melahirkan dengan :
a. Tarikan tang / vakum
b. Uri dirogoh
c. Diberi infuf/ Transfusi
Pernah Operasi Sesar
Penyakit pada ibu hamil:
a. Kurang darah b.Malaria
c. TBC Paru d. Payah Jantung
e. Kencing Manis (Diabetes)
f. Penyakit Menular Seksual
Bengkak pada muka / tungkai
dan tekanan darah tinggi
Hamil kembar 2 atau lebih
Hamil kembar air (Hydramnion)
Bayi mati dalam kandungan
Kehamilan lebih bulan
Letak sungsang
Letak lintang
Pendarahan dalam kehamilan ini
Preeklampsia Berat / Kejang

II

Tribulan
III.1

III.2

2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
8
4
4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8

JUMLAH SKOR

PENYULUHAN KEHAMILAN/PERSALINAN AMAN – RUJUKAN TERENCANA
KEHAMILAN

KEHAMILAN DENGAN RISIKO

JML.
SKOR

JML.
SKOR

PERA
WATAN

RUJUKAN

TEMPAT

PENO
LONG

2

KRR

BIDAN

TIDAK
DIRUJUK

TIDAK DIRUJUK

BIDAN

6 – 10

KRT

≥2

KRST

POLINDES
PKM/ RS
RUMAH SAKIT

BIDAN
DOKTER
DOKTER

BIDAN
DOKTER
DOKTER

BIDAN PKM
RUMAH SAKIT

Kematian Ibu dalam Kehamilan : 1. Abortus

2. Lain – lain

RDB

RUJUKAN
RDR

RTW

KARTU SCORE ‘POEDJI ROCHJATI’
PERENCANAAN PERSALINAN AMAN
Persalinan melahirkan tanggal : ......... / ....... /........
RUJUK DARI :

1.
2.
3.
4.

Sendiri
Dukun
Bidan
Puskesmas

RUJUK KE :

1.
2.
3.

Bidan
Puskesmas
Rumah Sakit

RUJUKAN :
1. Rujukan Dini Berencana

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(RDB)/

2. Rujukan Tepat Waktu (RTW)

Gawat Obstetrikn

Gawat Obstetrikn

Kel. Faktor Resiko I & II

Kel. Faktor Resiko I & II

.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

TEMPAT
Rumah ibu
Rumah bidan
Polindes
Puskesmas
Rumah sakit
Perjalanan
Lain – lain ....................

1. Perdarahan antepartum
Komplikasi Obstetrik
3. Perdarahan postpartum
4. Uri tertinggal
5. Persalinan lama

1.
2.
3.
4.

PENOLONG
Dukun
Bidan
Dokter
Lain – lain

MACAM PERSALINAN
1. Normal
2. Tindakan pervaginam
3. Operasi sesar

PASCA PERSALINAN :
IBU :
1. Hidup
2. Mati, dengan penyebab :
a. Perdarahan b. Preeklampsia/ Eklampsia
c. Partus lama d. Infeksi e. Lain –2 .........

TEMPAT KEMATIAN IBU :
1. Rumah ibu
2. Rumah bidan
3. Polindes
4. Puskesmas
5. Rumah sakit
6. perjalanan

IBU :
1.
2.
3.
4.
5.

Berat lahir : ............gram, laki -2 / perempuan
Lahir hidup : apgar score ......................
Lahir mati, penyebab .............................................................................................................
Mati kemudian, umur ............... hr, penyebab .......................................................................
Kelainan bawaan : tidak ada / ada ........................................................................................
KEADAAN IBU SELAMA MASA NIFAS (42 Hari Pasca Salin)

1. Sehat
Keluarga Berencana :

2. Sakit

3. Mati, penyebab ................................................

1. Ya ..................... / Sterilisasi ..........................

Kategori Keluarga Miskin :

1. Ya

2. Tidak

RAPOR MAHASISWA
Tanggal/
Kunjungan
ke

Perkembangan
Ibu

Peran Mahasiswa

TTD
Ibu

Catatan Bidan

TTD
Bidan

RAPOR MAHASISWA
Tanggal/
Kunjungan
ke

Perkembangan
Ibu

Peran Mahasiswa

TTD
Ibu

Catatan Bidan

TTD
Bidan

RAPOR MAHASISWA
Tanggal/
Kunjungan
ke

Perkembangan
Ibu

Peran Mahasiswa

TTD
Ibu

Catatan Bidan

TTD
Bidan

RAPOR MAHASISWA
Tanggal/
Kunjungan
ke

Perkembangan
Ibu

Peran Mahasiswa

TTD
Ibu

Catatan Bidan

TTD
Bidan

RAPOR MAHASISWA
Tanggal/
Kunjungan
ke

Perkembangan
Ibu

Peran Mahasiswa

TTD
Ibu

Catatan Bidan

TTD
Bidan

Planning Of Action (POA)
Kunjungan Asuhan Kebidanan Continuity Of Care
Asuhan Kehamilan dan Persalinan,
BULAN
KEGIATAN

Mgg 1

Mgg 2

Mgg 3

Mgg 4

Mgg 1

Mgg 2

Mgg 3

Mgg 4

Mgg 1

Mgg 2

Mgg 3

Mgg 4

Planning Of Action (POA)
Kunjungan Asuhan Kebidanan Continuity Of Care
Asuhan Kehamilan dan Persalinan,
BULAN
KEGIATAN

Mgg 1

Mgg 2

Mgg 3

Mgg 4

Mgg 1

Mgg 2

Mgg 3

Mgg 4

Mgg 1

Mgg 2

Mgg 3

Mgg 4

ASUHAN KEPERAWATAN/ KEBIDANAN PADA......................................
SUBYEKTIF (S)

OBYEKTIF (O)

Mahasiswa

ASESMEN (P)

PENATALKSANAAN (P)

Pembimbing Lahan

Pembimbing Institusi
Ttd/stempel

(

)

(

)

(

)

ASUHAN KEPERAWATAN/ KEBIDANAN PADA......................................
SUBYEKTIF (S)

OBYEKTIF (O)

Mahasiswa

ASESMEN (P)

PENATALKSANAAN (P)

Pembimbing Lahan

Pembimbing Institusi
Ttd/stempel

(

)

(

)

(

)

ASUHAN KEPERAWATAN/ KEBIDANAN PADA......................................
SUBYEKTIF (S)

OBYEKTIF (O)

Mahasiswa

ASESMEN (P)

PENATALKSANAAN (P)

Pembimbing Lahan

Pembimbing Institusi
Ttd/stempel

(

)

(

)

(

)

ASUHAN KEPERAWATAN/ KEBIDANAN PADA......................................
SUBYEKTIF (S)

OBYEKTIF (O)

Mahasiswa

ASESMEN (P)

PENATALKSANAAN (P)

Pembimbing Lahan

Pembimbing Institusi
Ttd/stempel

(

)

(

)

(

)

ASUHAN KEPERAWATAN/ KEBIDANAN PADA......................................
SUBYEKTIF (S)

OBYEKTIF (O)

Mahasiswa

ASESMEN (P)

PENATALKSANAAN (P)

Pembimbing Lahan

Pembimbing Institusi
Ttd/stempel

(

)

(

)

(

)

ASUHAN KEPERAWATAN/ KEBIDANAN PADA......................................
SUBYEKTIF (S)

OBYEKTIF (O)

Mahasiswa

ASESMEN (P)

PENATALKSANAAN (P)

Pembimbing Lahan

Pembimbing Institusi
Ttd/stempel

(

)

(

)

(

)

ASUHAN KEPERAWATAN/ KEBIDANAN PADA......................................
SUBYEKTIF (S)

OBYEKTIF (O)

Mahasiswa

ASESMEN (P)

PENATALKSANAAN (P)

Pembimbing Lahan

Pembimbing Institusi
Ttd/stempel

(

)

(

)

(

)

ASUHAN KEPERAWATAN/ KEBIDANAN PADA......................................
SUBYEKTIF (S)

OBYEKTIF (O)

Mahasiswa

ASESMEN (P)

PENATALKSANAAN (P)

Pembimbing Lahan

Pembimbing Institusi
Ttd/stempel

(

)

(

)

(

)

ASUHAN KEPERAWATAN/ KEBIDANAN PADA......................................
SUBYEKTIF (S)

OBYEKTIF (O)

Mahasiswa

ASESMEN (P)

PENATALKSANAAN (P)

Pembimbing Lahan

Pembimbing Institusi
Ttd/stempel

(

)

(

)

(

)

ASUHAN KEPERAWATAN/ KEBIDANAN PADA......................................
SUBYEKTIF (S)

OBYEKTIF (O)

Mahasiswa

ASESMEN (P)

PENATALKSANAAN (P)

Pembimbing Lahan

Pembimbing Institusi
Ttd/stempel

(

)

(

)

(

)

ASUHAN KEPERAWATAN/ KEBIDANAN PADA......................................
SUBYEKTIF (S)

OBYEKTIF (O)

Mahasiswa

ASESMEN (P)

PENATALKSANAAN (P)

Pembimbing Lahan

Pembimbing Institusi
Ttd/stempel

(

)

(

)

(

)

ASUHAN KEPERAWATAN/ KEBIDANAN PADA......................................
SUBYEKTIF (S)

OBYEKTIF (O)

Mahasiswa

(

ASESMEN (P)

PENATALKSANAAN (P)

Pembimbing Lahan

)

(

)

Pembimbing Institusi

(

)

ASUHAN KEPERAWATAN/ KEBIDANAN PADA......................................
SUBYEKTIF (S)

OBYEKTIF (O)

Mahasiswa

(

ASESMEN (P)

PENATALKSANAAN (P)

Pembimbing Lahan

)

(

)

Pembimbing Institusi

(

)

ASUHAN KEPERAWATAN/ KEBIDANAN PADA......................................
SUBYEKTIF (S)

OBYEKTIF (O)

Mahasiswa

ASESMEN (P)

PENATALKSANAAN (P)

Pembimbing Lahan

Pembimbing Institusi
Ttd/stempel

(

)

(

)

(

)

PENGKAJIAN MASA PERSALINAN DAN BBL
A. DATA SUBJEKTIF
Keluhan
Sejak kapan kenceng – kenceng :
Pengeluaran Pervaginam :
Keadaan Umum Klien :
Kesiapan ibu dan keluarga menghadapi persalinan
Pengambilan keputusan
Siapa pengambil keputusan :
Dimana tempat bersalin:
Pendamping persalinan

Persiapan yang telah dilakukan
Persiapan kendaraan

Persiapan donor
Persiapan biaya
Persiapan kelengkapan ibu dan bayi

Jenis persalinan

Penolong persalinan

B. DATA OBJEKTIF
Pemeriksaan umum
Keadaan Umum : …………….
Kesadaran

: …………….

Tanda – tanda vital
Tekanan Darah

: …………. mmHg

Denyut Nadi

: ………… X/menit

Pernafasan

: ………… X/menit

Suhu

: ….…… 0C

PROSES PERSALINAN
Tanggal :
Jam :
Tempat persalinan :
Nama bidan :
Alasan merujuk :
Tempat merujuk :
Pembukaan lengkap jam : ............... wib
Ketuban : Jernih / Keruh/ Mekonium/ Darah
Episiotomi : Ya / Tidak
Perdarahan : ya/ tidak
Heating : ya/ tidak , derajat : I / II / III / IV
Komplikasi saat persalinan dan penanganan :

Operasi caecar
Tanggal operasi :
Tempat operasi :
Oleh dokter :
Bentuk sayatan :
Keadaan luka :
Keadaan Umum Ibu :

Keadaan BBL :
Bayi Lahir : Nomal/ Operasi
Berta Badan Lahir : ......................Gram
Panjang badan : ...................Cm
Lingkar kepala : ...................Cm
Lingkar dada: ...................Cm
Jenis Kelamin : L / P
Penilaian Bayi Baru Lahir : Baik/ Ada Penyulit
Bayi Baru Lahir : Normal/ Aspiksia Ringan/ Sedang/ Berat
Cacat bawaan : ya / tidak, sebutkan : ......................................................
Hipotermi : ya/ tidak
APGAR SCORE
KRITERIA

Menit

NILAI
0

1

2

Warna kulit
tubuh normal
merah muda,
tetapi tangan
dan kaki
kebiruan
<100 kali/
menit
Meringis atau
menangis
lemah ketika
di stimulasi/
gerakan
sedikit

Warna kulit,
tubuh, tangan
dan kaki
normal merah
muda, tidak ada
sianosis
>100 kali/
menit
Meringis atau
bersin atau
batuk saat
stimulasi
saluran napas
(menangis)

A–
Appearance
(Warna kulit)

Seluruh
badan biru
atau Pucat

P – Pulse
(Denyut Nadi)

Tidak ada

G – Grimace
(Reflek)

Tidak ada
respon
terhadap
stimulasi

A – Activity
(Tonus Otot)

Lemah atau
Lumpuh
atau Tidak
ada

Sedikit
gerakan atau
fleksi lemah

Gerakan aktif

R – Respiration
(Usaha
Bernafas)

Tidak ada

Lemah atau
tidak teratur
atau merintih

Menangis kuat,
penapasan baik
dan teratur

1

5

10

Jumlah score
PEMBERIAN ASI
1 jam pertama setelah persaliann (IMD) : Ya / Tidak
Jika Tidak, apa alasannya : ............................................................................................................
Masalah lain sebutkan

RAPOR MAHASISWA
Tanggal/
Kunjungan
ke

Perkembangan
Ibu dan Bayi

Peran Mahasiswa

TTD
Ibu

Catatan Bidan

TTD
Bidan

RAPOR MAHASISWA
Tanggal/
Kunjungan
ke

Perkembangan
Ibu dan Bayi

Peran Mahasiswa

TTD
Ibu

Catatan Bidan

TTD
Bidan

ASUHAN KEPERAWATAN/ KEBIDANAN PADA......................................
SUBYEKTIF (S)

OBYEKTIF (O)

Mahasiswa

ASESMEN (P)

PENATALKSANAAN (P)

Pembimbing Lahan

Pembimbing Institusi
Ttd/stempel

(

)

(

)

(

)

ASUHAN KEPERAWATAN/ KEBIDANAN PADA......................................
SUBYEKTIF (S)

OBYEKTIF (O)

Mahasiswa

ASESMEN (P)

PENATALKSANAAN (P)

Pembimbing Lahan

Pembimbing Institusi
Ttd/stempel

(

)

(

)

(

)

RAPOR MAHASISWA
Tanggal/
Kunjungan
ke

Perkembangan
Ibu dan Bayi

Peran Mahasiswa

TTD
Ibu

Catatan Bidan

TTD
Bidan

RAPOR MAHASISWA
Tanggal/
Kunjungan
ke

Perkembangan
Ibu dan Bayi

Peran Mahasiswa

TTD
Ibu

Catatan Bidan

TTD
Bidan

RAPOR MAHASISWA
Tanggal/
Kunjungan
ke

Perkembangan
Ibu dan Bayi

Peran Mahasiswa

TTD
Ibu

Catatan Bidan

TTD
Bidan

RAPOR MAHASISWA
Tanggal/
Kunjungan
ke

Perkembangan
Ibu dan Bayi

Peran Mahasiswa

TTD
Ibu

Catatan Bidan

TTD
Bidan

ASUHAN KEPERAWATAN/ KEBIDANAN PADA......................................
SUBYEKTIF (S)

OBYEKTIF (O)

Mahasiswa

ASESMEN (P)

PENATALKSANAAN (P)

Pembimbing Lahan

Pembimbing Institusi
Ttd/stempel

(

)

(

)

(

)

ASUHAN KEPERAWATAN/ KEBIDANAN PADA......................................
SUBYEKTIF (S)

OBYEKTIF (O)

Mahasiswa

ASESMEN (P)

PENATALKSANAAN (P)

Pembimbing Lahan

Pembimbing Institusi
Ttd/stempel

(

)

(

)

(

)

ASUHAN KEPERAWATAN/ KEBIDANAN PADA......................................
SUBYEKTIF (S)

OBYEKTIF (O)

Mahasiswa

ASESMEN (P)

PENATALKSANAAN (P)

Pembimbing Lahan

Pembimbing Institusi
Ttd/stempel

(

)

(

)

(

)

ASUHAN KEPERAWATAN/ KEBIDANAN PADA......................................
SUBYEKTIF (S)

OBYEKTIF (O)

Mahasiswa

ASESMEN (P)

PENATALKSANAAN (P)

Pembimbing Lahan

Pembimbing Institusi
Ttd/stempel

(

)

(

)

(

)

ASUHAN KEPERAWATAN/ KEBIDANAN PADA......................................
SUBYEKTIF (S)

OBYEKTIF (O)

Mahasiswa

ASESMEN (P)

PENATALKSANAAN (P)

Pembimbing Lahan

Pembimbing Institusi
Ttd/stempel

(

)

(

)

(

)

Planning Of Action (POA)
Kunjungan Asuhan Kebidanan Continuity Of Care
Asuhan Nifas, Neonatus Dan KB
BULAN
KEGIATAN

Mgg 1

Mgg 2

Mgg 3

Mgg 4

Mgg 1

Mgg 2

Mgg 3

Mgg 4

Mgg 1

Mgg 2

Mgg 3

Mgg 4

Planning Of Action (POA)
Kunjungan Asuhan Kebidanan Continuity Of Care
Asuhan Nifas, Neonatus Dan KB
BULAN
KEGIATAN

Mgg 1

Mgg 2

Mgg 3

Mgg 4

Mgg 1

Mgg 2

Mgg 3

Mgg 4

Mgg 1

Mgg 2

Mgg 3

Mgg 4

OPERAN KLIEN
Tanggal operan :
Waktu :
Tempat :
Alasan operan klien :
Nama pendamping I (pemberi operan) :
Nama pendamping II (penerima operan) :
Status klien terakhir saat didampingi :

Frekuensi kunjungan : ..................kali
Terakhir kunjungan tgl : ............................
Intervensi yang telah diberikan selama pendampingan :

Klien bersedia di ganti pendamping : ya/ tidak
.........................., ................................20....
Pemberi Operan Klien

Penerima Operan Klien

(..............................................................)
Pembimbing

(...............................................................)

(..............................................................)
Mengetahui
Persetujuan Klien

(...............................................................)
Menyetujui
Bidan Koordinator
Ttd & stempel

(...............................................................)

OPERAN KLIEN
Tanggal operan :
Waktu :
Tempat :
Alasan operan klien :
Nama pendamping I (pemberi operan) :
Nama pendamping II (penerima operan) :
Status klien terakhir saat didampingi :

Frekuensi kunjungan : ..................kali
Terakhir kunjungan tgl : ............................
Intervensi yang telah diberikan selama pendampingan :

Klien bersedia di ganti pendamping : ya/ tidak
.........................., ................................20....
Pemberi Operan Klien

Penerima Operan Klien

(..............................................................)
Pembimbing

(...............................................................)

(..............................................................)
Mengetahui
Persetujuan Klien

(...............................................................)
Menyetujui
Bidan Koordinator
Ttd & stempel

(...............................................................)

RESUME KLIEN :

RESUME KLIEN :

DOKUMENTASI :
(Tempelkan dokumentasi kegiatan anda, selama kegiatan asuhan)

DOKUMENTASI :
(Tempelkan dokumentasi kegiatan anda, selama kegiatan asuhan)

