
 

 
 

 

ASUHAN KEBIDANAN KOMPREHENSIF PADA IBU A DI KLINIK BERSALIN 

AMINAH AMIN SAMARINDA TAHUN 2019 

 

ERCIANE SUCI DELVIANI EWO 

 

ABSTRAK 

Latar Belakang 

 Hasil studi pendahuluan yang dilakukan di Puskesmas Temindung didapatkan jumlah 

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dari tahun 2017 sampai 2018 

yaitu 0 (Data dari Puskesmas Temindung Samarinda, 2018).  

Menurut Yanti dalam presentasinya di Universitas Gadjah Madah tahun 2015 adapun 

upaya yang dilakukan untuk mengurangi angka kejadian AKI dan AKB itu sendiri yaitu salah 

satunya dilakukanlah Continuity Of Care atau asuhan yang dilakukan secara komprehensif 

mulai dari pengawasan kehamilan, persalinan, perawatan bayi baru lahir, perawatan pada 

masa nifas, neonatus, hingga pelaksanaan program KB. 

 Berdasarkan data dan fakta tersebut perlu dilakukan pelayanan komprehensif dan 

berkesinambungan pada Ibu A dengan multigravida untuk meningkatkan pelayanan dan 

kualitas kehamilan. 

Tujuan Memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif pada Ibu A dengan multigravida 

menggunakan pola pikir ilmiah melalui pendekatan manajemen kebidanan  

Hasil Penelitian Pada asuhan kehamilan diberikan asuhan sesuai standar pelayanan yaitu 10 

T. Pada persalinan didapatkan penyulit yaitu partus lama yang diakibatkan oleh pembukaan 

serviks yang kaku. 

Pada asuhan bayi baru lahir tidak terdapat kelainan. Pada kunjungan nifas dan neonatus 

dilakukan kunjungan sebanyak 3 kali, tidak ada penyulit serta pada pelayanan kontrasepsi ibu 

memilih suntik 3 bulan. 

Kesimpulan Dalam pemberian asuhan kebidanan yang dimulai sejak kehamilan hingga 

pelayanan kontrasepsi (Continuity of Care) telah sesuai dengan teori dengan melakukan 

pendekatan menggunakan manajemen kebidanan 7 langkah Varney. 

Kata Kunci : Asuhan Kebidanan Komprehensif Pada Ibu A di Klinik Bersalin Aminah 

Amin Samarinda Tahun 2019 

  



 

 
 

PENDAHULUAN  

     Hasil studi pendahuluan yang dilakukan 

di Puskesmas Temindung didapatkan 

jumlah Angka Kematian Ibu (AKI) dan 

Angka Kematian Bayi (AKB) dari tahun 

2017 sampai 2018 yaitu 0 (Data dari 

Puskesmas Temindung Samarinda, 2018).  

Menurut Yanti dalam presentasinya di 

Universitas Gadjah Madah tahun 2015 

adapun upaya yang dilakukan untuk 

mengurangi angka kejadian AKI dan AKB 

itu sendiri yaitu salah satunya dilakukanlah 

Continuity Of Care atau asuhan yang 

dilakukan secara komprehensif mulai dari 

pengawasan kehamilan, persalinan, 

perawatan bayi baru lahir, perawatan pada 

masa nifas, neonatus, hingga pelaksanaan 

program KB. 

Berdasarkan data dan fakta tersebut 

perlu dilakukan pelayanan komprehensif 

dan berkesinambungan pada Ibu A dengan 

multigravida untuk meningkatkan 

pelayanan dan kualitas kehamilan. 
TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan Teori  

     Manuaba tahun 2010 menyatakan 

bahwa kehamilan merupakan pertumbuhan 

dan perkembangan janin intrauterine mulai 

sejak konsepsi dan berakhir sampai 

permulaan persalinan.  

     Persalinan adalah  proses pengeluaran 

hasil konsepsi (janin dan uri) yang telah 

cukup bulan atau dapat hidup di luar 

kandungan melalui jalan lahir atau melalui 

jalan lain, dengan bantuan atau tanpa 

bantuan (kekuatan sendiri) (Manuaba, 

2010) 

     Bayi baru lahir normal adalah bayi 

yang lahir dari kehamilan 37 minggu 

sampai 42 minggu dan berat badan lahir 

2500 gram sampai dengan 4000 gram 

(Arief, 2009). 

     Varney tahun 2008 menyatakan masa 

nifas adalah masa dari kelahiran plasenta 

dan selaput janin (menandakan akhir 

periode intrapartum) hingga kembalinya 

traktus reproduksi wanita pada kondisi 

tidak hamil. 

         Muslihatun tahun 2010 menyatakan 

bahwa neonatus adalah bayi berumur 0 

(baru lahir) sampai dengan usia 1 bulan 

(28 hari) sesudah lahir. 

     Kontrasepsi adalah upaya mencegah 

kehamilan yang bersifat sementara atau 

menetap, yang dapat dilakukan tanpa 

menggunakan alat, secara mekanis, 

menggunakan alat/obat, atau dengan 

operasi (Wiknjosastro, 2011). 

Tinjauan Kasus 

ANC I  

Tanggal 1 Februari 2019 pukul 20.15 

WITA. 

S : Ibu A, umur 23 tahun, agama Islam, 

suku Banjar, pendidikan terakhir SMK, 

pekerjaan IRT. Tn. W, umur 27 tahun, 

agama Islam, suku Banjar, pendidikan 

terakhir SMK, pekerjaan Swasta, alamat Jl. 

Biawan Gg. 10. Ibu mengatakan tidak ada 

keluhan. Riwayat menstruasi HPHT : 29-

5-2018, TP : 05-2-2019. Sebelum hamil 

ibu menggunakan kontrasepsi Pil dan 

Kondom. Pada pola nutrisi, ibu makan 3-

4x/hari dengan menu seimbang, ibu 

minum air putih 7-8 gelas/hari. Pola 

eliminasi pada kehamilan saat ini BAK 6-

7x/hari, BAB 1x/hari. Ibu dan keluarga 

menerima dan merasa senang dengan 

kehamilan ibu saat ini, status pernikahan 

sah, tidak ada adat-istiadat dan tradisi 

keagamaan dalam keluarga ibu dan suami 

yang dapat mengganggu kesehatan.  

O : kesadaran composmentis, tekanan 

darah 110/80 mmHg, nadi 82 x/m, suhu 

36,7oC, pernapasan 22 x/m. tinggi badan 

143 cm, BB sebelum hamil 60 kg, BB saat 

ini 73 kg, LILA 27 cm. Pemeriksaan fisik 

konjungtiva terlihat sedikit pucat, pada 

payudara putting susu menonjol, belum 

ada pengeluaran kolostrum, TFU 31 cm 

leopold I teraba lunak, kurang melenting, 

kurang bulat. Leopold II teraba bagian 

kecil janin disebelah kiri, teraba bagian 

panjang dan keras disebelah kanan. 

Leopold III teraba bulat, keras, melenting, 

tidak dapat digoyangkan. Leopold IV tidak 

dilakukan. TBJ 2945 gram, DJJ 148 x/m. 

Ekstremitas atas dan bawah simetris, CRT 



 

 
 

kembali dalam 2 detik, tidak ada oedem, 

reflek bisep dan trisep (+), reflek patella 

(+), tidak ada varices, reflek babinski (-), 

homan sign (-). 

A : GIIP1001 , usia kehamilan 35 minggu 3 

hari, janin tunggal hidup. Intrauteri dengan 

anemia ringan.  

P :  

No. Jam Penatalaksanaan 

1. 20.35 Menjelaskan hasil 

pemeriksaan kepada 

ibu bahwa hasil 

pemeriksaan ibu dan 

janin dalam kondisi 

baik. Evaluasi :  

Ibu memahami 

penjelasan yang 

diberikan. 

2. 20.40 Menjelaskan tanda 

bahaya trimester III 

seperti perdarahan, 

demam tinggi, 

bengkak kaki tangan 

dan wajah, sakit 

kepala disertai 

kejang, gerakan janin 

kurang, dan ketuban 

pecah dini. 

Evaluasi: 

Ibu memahami 

penjelasan yang 

diberikan. 

 20.45 

 

 

 

Menjelaskan tanda-

tanda persalinan 

seperti keluarnya 

lendir becampur 

darah, perut kencang-

kencang seperti mau 

BAB, dan 

menganjurkan ibu 

untuk segera datang 

ke BPM, Klinik, atau 

RS terdekat apabila 

merasakan hal 

tersebut. 

Evaluasi : 

Ibu memahami 

penjelasan yang 

diberikan. 

4. 

 

 

20.48 

 

 

Menganjurkan ibu 

untuk mengurangi 

konsumsi makanan 

dan minuman yang 

manis-manis untuk 

mencegah bayi besar. 

Evaluasi: 

Ibu memahami 

penjelasan yang 

diberikan 

 

5.  

 

 

 

20.50 

 

 

 

Menganjurkan ibu 

untuk melanjutkan 

konsumsi tablet 

penambah darah. 

Evaluasi: 

Ibu memahami 

penjelasan yang 

diberikan dan 

bersedia melanjutkan 

konsumsi tablet 

penambah darah. 

6. 

 

 

20.53 Menganjurkan ibu 

untuk mengonsumsi 

makanan penambah 

darah seperti sayuran 

hijau, hati ayam, dan 

daging. 

Evaluasi: 

Ibu memahami 

penjelasan yang 

diberikan 

7. 20.58 Menganjurkan ibu 

untuk berolahraga 

yang ringan seperti 

jalan-jalan santai. 

Evaluasi: 

Ibu memahami 

penjelasan yang 

diberikan dan 

bersedia untuk 

berolahraga. 

 



 

 
 

8. 

 

 

 

21.00 

 

 

 

Menjelaskan kepada 

ibu untuk 

mempersiapkan 

barang-barang yang 

akan dibawa saat 

menjelang persalinan 

seperti buku KIA, 

perlengkapan ibu dan 

bayi, KTP, KK, kartu 

jaminan kesehatan, 

persiapan donor 

darah, persiapan 

kendaraan, dan 

sebagainya. 

Evaluasi: 

Ibu memahami 

penjelasan yang 

diberikan. 

9. 21.10 Menganjurkan ibu 

miring kiri apabila 

ibu ingin tidur untuk 

mencegah bayi 

kekurangan oksigen 

atau hipoksia. 

Evaluasi: 

Ibu memahami 

penjelasan yang 

diberikan. 

 

10. 

 

 

 

21.15 Memberikan KIE 

kepada ibu tentang 

personal hygiene 

untuk menjaga 

kebersihan ibu dalam 

menghadapi proses 

persalinan seperti 

mandi, 

membersihkan alat 

genetalia, dan lain-

lain. 

Evaluasi: 

Ibu memahami 

penjelasan yang 

diberikan. 

 

11. 21.19 Memberikan KIE 

kepada ibu tentang 

perawatan payudara 

untuk mencegah 

terjadinya payudara 

lecet, bengkak, dan 

mencegah terjadinya 

infeksi serta 

penyebaran penyakit 

pada bayi. 

Evaluasi: 

Ibu memahami 

penjelasan yang 

diberikan. 

 

12. 21.24 Memberitahu ibu 

tentang IMD bahwa 

setelah persalinan 

akan dilakukan IMD 

atau inisiasi menyusu 

dini dengan cara 

meletakkan bayi di 

dada ibu selama 1 

jam untuk 

memberikan 

kesempatan bayi 

menyusu sesegara 

mungkin yang 

berguna untuk 

merangsang 

pengeluaran ASI, 

memberi kekebalan 

pada bayi, serta 

meningkatkan ikatan 

batin antara ibu dan 

bayi. 

Evaluasi: 

Ibu memahami 

penjelasan yang 

diberikan 

 

 

ANC II 

Tanggal 10 Februari 2019 pukul 18.00 

WITA. 

S   :   Ibu merasa perutnya kencang-

kencang sampai ke punggung dan ada 

keluar lendir darah. 

O : Kesadaran composmentis, tekanan 

darah 120/80 mmHg, nadi 80 x/m, suhu 



 

 
 

36,5oC, pernapasan 21 x/m, BB saat ini 77 

kg. Konjungtiva terlihat sedikit pucat, TFU 

30 cm, leopold I teraba lunak, kurang 

melenting, kurang bulat. Leopold II teraba 

bagian kecil janin disebelah kiri, teraba 

bagian panjang dan keras disebelah kanan. 

Leopold III teraba bulat, keras, melenting, 

sulit untuk digoyangkan. Leopold IV 

divergen. TBJ 2945 gram, DJJ 143 x/m. 

Ekstremitas atas dan bawah simetris, CRT 

kembali dalam 2 detik, tidak ada oedem, 

reflek bisep dan trisep (+),tidak ada 

varices, eflek patella (+), reflek babinski (-

), homan sign (-).  

A : GIIP1001 , usia kehamilan 37 minggu, 

janin tunggal hidup. Intrauteri dengan 

anemia ingan. 

P :  

No. Jam Penatalaksanaan 

1. 18.30 Menjelaskan hasil 

pemeriksaan 

kepada ibu bahwa 

hasil pemeriksaan 

ibu dan janin 

dalam kondisi 

baik. Evaluasi :  

Ibu memahami 

penjelasan yang 

diberikan. 

 

2. 18.35 Menjelaskan kepada 

ibu bahwa apa 

yang ibu rasakan 

saat ini adalah 

normal dan 

merupakan tanda-

tanda persalinan. 

Evaluasi: 

Ibu memahami 

penjelasan yang 

diberikan. 

 

3. 18.38 

 

Menganjurkan ibu 

untuk menarik 

nafas dalam 

apabila ibu 

merasa ada 

kontraksi. 

Evaluasi : 

Ibu memahami 

penjelasan yang 

diberikan. 

4. 

 

 

18.40 

 

 

Menganjurkan ibu 

untuk makan dan 

minum ketika his 

berkurang. 

Evaluasi: 

Ibu memahami 

penjelasan yang 

diberikan 

 

5.  

 

18.43 

 

Menganjurkan 

keluarga untuk 

menemani ibu 

selama ibu 

dirawat inap. 

Evaluasi: 

Keluarga memahami 

dan bersedia 

untuk menemani 

ibu. 

6. 

 

 

18.46 Menjelaskan kepada 

ibu dan keluarga 

untuk 

mempersiapkan 

barang-barang 

yang diperlukan 

saat menjelang 

persalinan seperti 

buku KIA, 

perlengkapan ibu 

dan bayi, KTP, 

KK, kartu 

jaminan 

kesehatan, 

persiapan donor 

darah, persiapan 

kendaraan, dan 

sebagainya. 

Evaluasi: 

Ibu memahami 

penjelasan yang 

diberikan. . 

 

7. 18.50 Menganjurkan ibu 

untuk miring kiri 

apabila ibu 

berbaring. 



 

 
 

Evaluasi: 

Ibu memahami 

penjelasan yang 

diberikan dan 

bersedia untuk 

miring kiri. 

 

8. 

 

18.54 

 

 

Menjelaskan kepada 

ibu bahwa akan 

dilakukan 

pemeriksaan 

denyut jantung 

janin setiap 2 jam 

sekali. 

Evaluasi: 

Ibu memahami 

penjelasan yang 

diberikan. 

 

9. 18.58 Melakukan 

pemeriksaan 

dalam. 

Evaluasi: 

Didapatkan hasil 

pembukaan: 2 cm, 

portio masih tebal 

 

10. 

 

 

19.00 Memberitahu ibu 

untuk tidak 

mengejan apabila 

ada kontraksi, 

untuk mencegah 

pembengkakan 

pada jalan lahir. 

Evaluasi: 

Ibu memahami 

penjelasan yang 

diberikan. 

 

11. 19.15 Menganjurkan 

keluarga untuk 

memberi 

dukungan kepada 

ibu agar ibu tetap 

semangat 

menghadapi 

persalinannya 

Evaluasi: 

Keluarga memahami 

penjelasan yang 

diberikan dan 

bersedia memberi 

dukungan kepada 

ibu. 

12. 19.18 Menganjurkan suami 

atau keluarga 

untuk 

mendampingi ibu 

menjelang proses 

persalinan. 

Evaluasi: 

Suami dan keluarga 

memahami 

penjelasan yang 

diberikan dan 

bersedia 

mendampingi ibu 

menjelang proses 

persalinan. 

 

 

INC 

Tanggal 11 Februari 2019. Kala I  

S : Ibu mengatakan perutnya kencang-

kencang sampai ke punggung serta ada 

pengeluaran lendir bercampur darah. 

O : kesadaran composmentis, 110/80 

mmHg, nadi 82 x/menit, pernafasan 21 

x/menit, suhu 36,70C. TFU 30 cm, leopold 

I teraba lunak, kurang melenting, kurang 

bulat. Leopold II teraba bagian kecil janin 

disebelah kiri, teraba bagian panjang dan 

keras disebelah kanan. Leopold III teraba 

bulat, keras, melenting, sulit untuk 

digoyangkan. Leopold IV divergen. TBJ 

2945 gram, DJJ 148 x/m. Pada genetalia 

terdapat pengeluaran lendir darah. 

Pemeriksaan khusus pemeriksaan dalam 

vulva terdapat pengeluaran darah 

bercampur lendir, Ø 10 cm, ketuban utuh, 

presentasi kepala, denominator UUK, tidak 

ada presentasi majemuk kepala, Hodge 

III+. kontraksi 5 x 10 dalam menit dengan 

durasi : 50-55 detik. 

A : GIIP1001, usia kehamilan 37 minggu 

dengan kala I memanjang. 

P :  



 

 
 

Penatalaksanaan 

Melakukan pemeriksaan tanda-tanda 

vital ibu, dan menjelaskan kepada ibu 

bahwa tanda-tanda vital ibu dalam batas 

normal. 

Evaluasi : 

Ibu memahami penjelasan yang 

diberikan. 

Melakukan observasi DJJ dan 

memberitahukan kepada ibu hasil 

pemeriksaan. 

Evaluasi : 

DJJ : 140 x/ menit 

Ibu mengerti penjelasan yang diberikan 

 

Menganjurkan ibu menarik nafas dalam 

saat his. 

Evaluasi :  

Ibu memahami penjelasan yang 

diberikan. 

Melakukan observasi his dan 

memberitahu ibu hasil pemeriksaan. 

Evaluasi: 

His: 2 x 10’ = 10 – 15” 

Ibu memahami penjelasan yang 

diberikan 

Melakukan pemeriksaan dalam dan 

menjelaskan hasil pemeriksaan kepada 

ibu. 

Evaluasi: 

Pembukaan: 2 cm 

Ibu memahami penjelasan yang 

diberikan 

Melakukan observasi his dan 

memberitahu ibu hasil pemeriksaan. 

Evaluasi: 

His: 2 x 10’ = 10 – 15” 

Ibu memahami penjelasan yang 

diberikan 

Melakukan observasi DJJ dan 

memberitahukan kepada ibu hasil 

pemeriksaan. 

Evaluasi : 

DJJ : 143 x/ menit 

Ibu mengerti penjelasan yang diberikan 

 

Melakukan observasi his dan 

memberitahu ibu hasil pemeriksaan. 

Evaluasi: 

His: 2 x 10’ = 15 – 20” 

Ibu memahami penjelasan yang 

diberikan 

Melakukan pemeriksaan dalam dan 

menjelaskan hasil pemeriksaan kepada 

ibu. 

Evaluasi: 

Pembukaan: 2 cm 

Ibu memahami penjelasan yang 

diberikan 

 

Melakukan observasi his dan 

memberitahu ibu hasil pemeriksaan. 

Evaluasi: 

His: 3 x 10’ = 20 – 25” 

Ibu memahami penjelasan yang 

diberikan 

 

Menganjurkan ibu untuk mengosongkan 

kandung kemih. 

Evaluasi: 

Ibu memahami penjelasan yang 

diberikan dan bersedia ke toilet untuk 

BAK 

Menganjurkan ibu berbaring dengan 

posisi miring kiri, untuk mencegah 

terjadinya hipoksia pada janin. 

Evaluasi: 

Ibu memahami penjelasan yang 

diberikan dan bersedia untuk miring 

kiri. 



 

 
 

Melakukan observasi tekanan darah ibu 

dan memberitahu ibu hasil pemeriksaan. 

Evaluasi: 

TD: 110/80 mmHg 

Ibu memahami penjelasan yang 

diberikan. 

 

 

Melakukan observasi DJJ dan 

memberitahukan    kepada ibu hasil 

pemeriksaan. 

Evaluasi : 

DJJ : 145 x/ menit 

Ibu mengerti penjelasan yang diberikan 

 

Melakukan observasi his dan 

memberitahu ibu hasil pemeriksaan. 

Evaluasi: 

His: 3 x 10’ = 20 – 25” 

Ibu memahami penjelasan yang 

diberikan 

Melakukan pemeriksaan dalam dan 

menjelaskan hasil pemeriksaan kepada 

ibu. 

Evaluasi: 

Pembukaan: 2 cm 

Ibu memahami penjelasan yang 

diberikan 

 

Menganjurkan keluarga untuk 

mendampingi ibu selama proses 

persalinan dan memberi dukungan 

kepada ibu agar ibu dapat menghadapi 

persalinan tanpa rasa takut. 

Evaluasi: 

Keluarga memahami penjelasan yang 

diberikan. 

 

Menganjurkan keluarga untuk memberi 

makan dan minum kepada ibu saat his 

berkurang. 

Evaluasi: 

Keluarga memahami penjelasan yang 

diberikan. 

Melakukan observasi DJJ dan 

memberitahukan    kepada ibu hasil 

pemeriksaan. 

Evaluasi : 

DJJ : 140 x/ menit 

Ibu mengerti penjelasan yang diberikan. 

 

Melakukan observasi his dan 

memberitahu ibu hasil pemeriksaan. 

Evaluasi: 

His: 3 x 10’ = 25 – 30” 

Ibu memahami penjelasan yang 

diberikan. 

Menganjurkan ibu untuk mandi dan 

keramas agar ibu merasa segar. 

Evaluasi: 

Ibu memahami penjelasan yang 

diberikan dan bersedia untuk mandi. 

Menganjurkan ibu untuk makan dan 

minum apabila his berkurang. 

Evaluasi: 

Ibu memahami penjelasan yang 

diberikan dan bersedia untuk makan dan 

minum. 

Menganjurkan ibu untuk berjalan-jalan, 

atau jongkok untuk membantu 

mempercepat penurunan kepala. 

Evaluasi: 

Ibu memahami penjelasan yang 

diberikan. 

 

 

Menganjurkan ibu untuk beristirahat 

apabila ingin beristirahat. 

Evaluasi: 

Ibu memahami penjelasan yang 

diberikan. 



 

 
 

Mengenjurkan ibu untuk makan dan 

minum ketika his berkurang. 

Evaluasi: 

Ibu memahami penjelasan yang 

diberikan. 

Melakukan pemeriksaan dalam dan 

menjelaskan hasil pemeriksaan kepada 

ibu. 

Evaluasi: 

Pembukaan: 3 cm 

Ibu memahami penjelasan yang 

diberikan 

 

Melakukan kolaborasi dengan dokter 

kandungan dan memberitahu ibu bahwa 

ibu akan dilakukan pemeriksaan oleh 

dokter kandungan. Saat dilakukan 

pemeriksaan dalam oleh dokter 

didapatkan hasil pembukaan: 4 cm dan 

dokter menganjurkan untuk melanjutkan 

observasi. 

Evaluasi: 

Ibu memahami penjelasan yang 

diberikan oleh dokter kandungan dan 

bersedia untuk dilakukan pemeriksaan. 

Melakukan observasi DJJ dan 

memberitahukan    kepada ibu hasil 

pemeriksaan. 

Evaluasi : 

DJJ : 143 x/ menit 

Ibu mengerti penjelasan yang diberikan. 

 

Melakukan observasi his dan 

memberitahu ibu hasil pemeriksaan. 

Evaluasi: 

His: 3 x 10’ = 35 – 40” 

Ibu memahami penjelasan yang 

diberikan. 

Melakukan observasi tanda-tanda vital 

ibu dan memberitahu hasil pemeriksaan 

kepada ibu. 

Evaluasi: 

TD: 110/80 mmHg 

N: 90 x/m 

T: 36,7 °C 

RR: 21 x/m 

Menganjurkan suami atau keluarga 

untuk menemani ibu apabila ibu ingin 

ke kamar mandi. 

Evaluasi: 

Suami dan keluarga memahami 

penjelasan yang diberikan dan bersedia 

untuk menemani ibu. 

Memastikan lingkungan sekitar ibu 

bersih dana man untuk mencegah 

terjadinya infeksi. 

Evaluasi: 

Lingkungan sekitar ibu bersih dan aman. 

Melakukan observasi DJJ dan 

memberitahukan    kepada ibu hasil 

pemeriksaan. 

Evaluasi : 

DJJ : 150 x/ menit 

Ibu mengerti penjelasan yang diberikan. 

 

Melakukan observasi his dan 

memberitahu ibu hasil pemeriksaan. 

Evaluasi: 

His: 4 x 10’ = 35 – 40” 

Ibu memahami penjelasan yang 

diberikan. 

Menyiapkan partus set, APD, serta air 

dekontaminasi. 

Evaluasi: 

Partus set, APD, serta air dekontaminasi 

telah siap. 



 

 
 

Mematahkan ampul oksitosin dan 

mengapul oksitosin dengan spuit 1 cc 

dan menggunakan handscoen steril dan 

diletakkan di bak instrument. 

Evaluasi: 

Oksitosin telah diaplus dan diletakkan di 

bak instrument. 

Melakukan observasi DJJ dan 

memberitahukan    kepada ibu hasil 

pemeriksaan. 

Evaluasi : 

DJJ : 148 x/ menit 

Ibu mengerti penjelasan yang diberikan. 

 

Melakukan observasi his dan 

memberitahu ibu  hasil pemeriksaan. 

Evaluasi: 

His: 4 x 10’ = 35 – 40” 

Ibu memahami penjelasan yang 

diberikan. 

 

Melakukan observasi DJJ dan 

memberitahukan    kepada ibu hasil 

pemeriksaan. 

Evaluasi : 

DJJ : 140 x/ menit 

Ibu mengerti penjelasan yang diberikan. 

Melakukan observasi his dan 

memberitahu ibu  hasil pemeriksaan. 

Evaluasi: 

His: 5 x 10’ = 35 – 50” 

Ibu memahami penjelasan yang 

diberikan. 

 

Melakukan observasi his dan 

memberitahu ibu  hasil pemeriksaan. 

Evaluasi: 

His: 5 x 10’ = 35 – 50” 

Ibu memahami penjelasan yang 

diberikan. 

 

Melakukan observasi DJJ dan 

memberitahukan    kepada ibu hasil 

pemeriksaan. 

Evaluasi : 

DJJ : 143 x/ menit 

Ibu mengerti penjelasan yang diberikan. 

 

Melakukan pemeriksaan dalam dan 

menjelaskan hasil pemeriksaan kepada 

ibu. 

Evaluasi: 

Pembukaan: 7 cm 

Ibu memahami penjelasan yang 

diberikan. 

Melakukan observasi DJJ dan 

memberitahukan    kepada ibu hasil 

pemeriksaan. 

Evaluasi : 

DJJ : 150 x/ menit 

Ibu mengerti penjelasan yang diberikan. 

 

Melakukan observasi his dan 

memberitahu ibu  hasil pemeriksaan. 

Evaluasi: 

His: 5 x 10’ = 50 – 55” 

Ibu memahami penjelasan yang 

diberikan. 

 

Melakukan observasi his dan 

memberitahu ibu  hasil pemeriksaan. 

Evaluasi: 

His: 5 x 10’ = 50 – 55” 

Ibu memahami penjelasan yang 

diberikan. 

Melakukan observasi DJJ dan 

memberitahukan    kepada ibu hasil 

pemeriksaan. 

Evaluasi : 

DJJ : 150 x/ menit 

Ibu mengerti penjelasan yang diberikan. 



 

 
 

Melakukan observasi his dan 

memberitahu ibu  hasil pemeriksaan. 

Evaluasi: 

His: 5 x 10’ = 50 – 55” 

Ibu memahami penjelasan yang 

diberikan. 

Melakukan observasi DJJ dan 

memberitahukan    kepada ibu hasil 

pemeriksaan. 

Evaluasi : 

DJJ : 150 x/ menit 

Ibu mengerti penjelasan yang diberikan. 

Melakukan Vulva Hygiene dan 

melakukan pemeriksaan dalam dan 

menjelaskan kepada ibu hasil 

pemeriksaan. 

Evaluasi: 

Pembukaan: lengkap 

Ibu memahami penjelasan yang 

diberikan. 

 

Kala II 

S : Ibu merasa ingin meneran bersamaan 

dengan terjadinya kontraksi, Ibu merasa 

ingin BAB, Ibu merasakan adanya 

peningkatan tekanan pada vaginanya, Ibu 

merasakan pengeluaran lendir bercampur 

darahnya semakin banyak. 

O : kesadaran composmentis, genetalia: 

perineum menonjol, vulva dan sfingter ani 

membuka, pembukaan 10 cm, effacement 

100%, ketuban jernih, presentasi kepala, 

denominator UUK, tidak teraba bagian 

terkecil janin lainnya.  

A : GIIP1001 kala II persalinan normal. 

P :  

Jam Penatalaksanaan 

20.02 Memeriksa kelengkapan alat untuk 

menolong persalinan, mencuci tangan, 

memakai APD. 

Evaluasi : 

Alat telah siap, tangan sudah dicuci, APD 

telah dipakai. 

20.06 Memberitahu ibu dan keluarga 

bahwa pembukaan telah lengkap serta 

menjelaskan kepada suami atau keluarga 

untuk mendampingi ibu selama proses 

persalinan. 

Evaluasi : 

Suami dan keluarga mengerti dengan 

penjelasan yang diberikan. 

 

20.07 Membimbing ibu untuk meneran 

dengan baik dan benar. 

Evaluasi :  

Ibu meneran ketika kontraksi, dagu 

ditempelkan didada, mata melihat kearah 

perut ibu. 

20.08 Menganjurkan suami atau keluarga 

memberi minum pada saat his berkurang. 

Evaluasi: 

Suami dan keluarga mengerti dengan 

penjelasan yang diberikan dan ibu telah 

diberi minum 

20.09 Mengobservasi penurunan kepala 

janin. 

Evaluasi: 

Kepala janin 5-6 cm di depan vulva. 

20.10 Meletakkan kain lampin di atas 

perut bawah ibu. 

Evaluasi : 

Kain lampin telah diletakkan 

Meletakkan duk yang dilipat 1/3 di bawah 

bokong ibu 

Evaluasi : 

Duk telah diletakkan. 

Membuka tutup partus set dan periksa 

kembali kelengkapan alat dan bahan. 

Evaluasi: 

Alat dan bahan lengkap/ 

Memakai sarung tangan steril pada kedua 

tangan. 

Evaluasi: 

Sarung tangan telah dipakai. 

20.11 Melindungi perineum dengan satu 

tangan dengan kain bersih, dan tangan 

yang lain menahan belakang kepala untuk 

mempertahankan posisi defleksi dan 

membantu melahirkan kepala. 



 

 
 

Evaluasi: 

Kepala telah lahir. 

Periksa apakah ada lilitan tali pusat. 

Evaluasi: 

Tidak ada lilitan tali pusat 

20.12 Tunggu kepala melakukan putaran 

paksi luar, kemudian melakukan biparietal 

untuk melahirkan bahu bayi. Curam ke 

bawah untuk melahirkan bahu anterior dan 

curam ke atas untuk melahirkan bahu 

posterior. 

Evaluasi: 

Bahu telah lahir.  

20.15 Melakukan sanggah susur, tangan 

atas menyusuri dan tangan yang lain 

memegang lengan siku bagian atas dan 

berlanjut sampai ke bokong dan kaki. 

Evaluasi: 

Bayi sudah lahir. 

Memeriksa kembali uterus apakah ada 

gamely atau tidak. 

Evaluasi: 

Tidak ada gamely. 

Mengeringkan bayi dan Melakukan 

pemotongan tali pusat dan mengikat tali  

pusat serta mengganti kain yang kotor 

dengan kain bersih dan hangat. Tali pusat 

dijepit dengan klem 1 dengan jarak 2 cm 

dari umbilicus dan klem 2 dengan jarak 3 

cm dari klem 1 kemudian lakukan 

pemotongan tali pusat dan mengikat tali 

pusat dengan pengikat tali pusat. 

Evaluasi: 

Tali pusat telah dipotong dan diikat. 

20.17 Melakukan IMD. Meletakkan bayi 

di atas dada ibu  selama 1 jam, bayi 

dikenakan topi serta kain bersih dan 

hangat. 

Evaluasi: 

IMD telah dilakukan. 

Kala III 
S : Ibu mengatakan perutnya terasa mules. 

O : kesadaran composmentis, TFU 3 jari di 

atas pusat, uterus membulat, Genetalia: tali 

pusat memanjang, terdapat semburan 

darah dari vagina. 

A : GIIP1001 Kala III Persalinan Normal. 

P :  

 

 

Kala IV 

 

S : Ibu mengatakan perutnya mules setelah 

persalinan 

O : kesadaran composmentis, tekanan 

darah 110/80 mmHg, nadi 90 x/menit, 

pernafasan 21 x/menit, suhu 36,8oC. 

pemeriksaan fisik abdomen TFU: 2 jari di 

atas pusat, uterus berada ditengah, teraba 

bulat, konsistensi keras, kandung kemih 

kosong. 

A : P2002 kala IV persalinan normal. 

P :  

Jam Penatalaksanaan 

20.18 Memberitahu ibu bahwa ibu akan disuntikkan 

oksitosin. 

Evaluasi : 

Oksitosin telah disuntikkan. 

20.19 Membantu melahirkan plasenta, 

memindahkan klem tali pusat hingga jarak 5-

10 cm di depan vagina, dan melakukan PTT 

dimana tangan dominan memegang klem dan 

tangan yang lain melakukan dorso kranial di 

atas simphisis ibu, setelah plasenta terlihat di 

introitus vagina, tangkap dan lahirkan 

plasenta dengan gerakan memutar searah 

jarum jam. 

Evaluasi : 

Plasenta telah lahir. 

20.29 Melakukan masase pada perut Ibu selama 15 

detik. 

Evaluasi :  

Masase telah dilakukan. 

20.30 Memeriksa kelengkapan plasenta dan selaput 

ketuban. 

Evaluasi: 

Plasenta lahir lengkap. 

 



 

 
 

 

 

 

Bayi Baru Lahir 

S :  

Nama Bayi      : By. Ny. A 

Tanggal Lahir : 11 Februari 2019 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Bayi lahir di Klinik Aminah Amin, bayi 

lahir aterm, jenis persalinan spontan, 

bayi lahir segera menangis kuat, pukul 

20.15 WITA. Bayi dilakukan IMD, bayi 

diberi vit. K, Hb 0, dan salap mata. 

 

O : nadi 140 x/menit, pernafasan 40 

x/menit, suhu 36,5oC, berat badan 3300 

gram, panjang badan 52 cm. 

Pemeriksaan fisik pada bayi tidak 

didapat adanya kelainan dan refleks 

dalam kondisi normal. 

A : NCB-SMK. Usia 0 hari 

P : 

 

 

     Jam Penatalaksanaan 

20.32 Mengevaluasi apakah terdapat luka laserasi atau 

tidak. 

Evaluasi : 

Terdapat luka laserasi derajat 2. 

20.34 Mengobservasi kontraksi uteus 

Evaluasi: 

Kontraksi uterus baik. 

20.35 Mengajarkan ibu untuk masase uterus searah 

jarum jam untuk mencegah terjadinya 

perdarahan. 

Evaluasi: 

Ibu memahami penjelasan yang diberikan. 
20.37 Menghitung jumlah perdarahan. 

Evaluasi: Jumlah perdarahan ± 200 ml 

20.39 Melakukan penjahitan pada robekan dengan 

heating set. 

Evaluasi: 

Penjahitan telah dilakukan. 
20.45 

 

 

Memeriksa kembali apakah IMD berhasil. 

Evaluasi : 

IMD berhasil dilakukan. 

20.46 

 

 

 

 
 

 

 

20.47 

 

 

Mendekontaminasi semua alat persalinan dalam 

larutan klorin selama 10 menit dan membuang 

semua bahan bekas pakai di tempat sampah 

medis. 

Evaluasi : 
Semua alat telah didekontaminasi dan bahan 

bekas pakai telah dibuang di tempat sampah 

medis. 

membersihkan ibu dengan air DTT dan 

membantu ibu memakai pakaian. 

Evaluasi: 

Ibu telah dibersihkan dan telah mangganti 

pakaian. 

20.50 Pastikan ibu merasa nyaman dan membantu ibu 

memberikan ASI. 

Evaluasi: 
Ibu merasa nyaman dan ASI telah diberikan. 

20.52 Mendekontaminasi tempat persalinan. 

Evaluasi: 

Tempat persalinan telah didekontaminasi. 

20.55  Membersihkan diri, membersihkan celemek 

dengan washlap dan air klorin, melepas APD dan 

cuci tangan. 

21.00 Melakukan pemantauan keadaan umum ibu. 

Evaluasi: 

Keadaan umum ibu baik. 

21.15 Melakukan pemantauan 2 jam postpartum untuk 
menilai tanda-tanda vital ibu, perdarahan, 

kontraksi, involusi uterus, dan kandung kemih. 

Yaitu 15 menit pertama dan 30 menit kedua. 

Evaluasi: 

Pemantauan 2 jam postpartum telah dilakukan. 

21.19  Mendokumentasikan pemantauan kala IV di 

partograph. 

         20.15 Mengeringkan bayi dan 

Melakukan pemotongan tali 

pusat dan mengikat tali  pusat 

serta mengganti kain yang kotor 

dengan kain bersih dan hangat. 

Tali pusat dijepit dengan klem 1 

dengan jarak 2 cm dari 
umbilicus dan klem 2 dengan 

jarak 3 cm dari klem 1 kemudian 

lakukan pemotongan tali pusat 

dan mengikat tali pusat dengan 

pengikat tali pusat. 

Evaluasi: 

Tali pusat telah dipotong dan 

diikat. 

22.15 Mencuci tangan dan 

menggunakan handscoen bersih. 
Evaluasi: 

Tangan sudah dicuci dan 

handscoen telah digunakan. 

22.18 

 

 

22.19 

Mengganti kain kotor dengan 

kain yang bersih dan hangat. 

Evaluasi: 

Kain telah diganti. 

 

Merawat tali pusat dengan kasa 

steril. 

Evaluasi: 

Tali pusat dibungkus dengan 
kasa steril tanpa diberi apapun. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PNC I 

Tanggal 12 Februari 2019 pukul 07:00. 

S : Ibu merasa lelah dan mules pada peut 

bagian bawah.  

O :  

kesadaran composmentis, tekanan darah 

110/80 mmHg, nadi 80 x/menit, 

pernafasan 20 x/menit, suhu 36,70C. 

Abdomen: simetris, terdapat linea nigra, 

tidak ada striae, tinggi fundus uteri: 2 jari 

di bawah pusat, Diastasis Rektus 

Abdominalis: 3 x 12 cm, bising usus tidak 

terdengar. Genetalia: Terdapat pengeluaran 

lokhea rubra, tidak ada tanda REEDA pada 

luka robekan yang dijahit, tidak ada 

oedem, tidak ada pembesaran pada 

kelenjar skene dan bartholini. 

. 

A : P2002  postpartum 11  jam. 

P :  

 
Waktu Penatalaksanaan 

07.20 Menjelaskan hasil pemeriksaan bahwa keadaan ibu  

dalam batas normal 

Evaluasi :  

Ibu mengatakan mengerti tentang hasil pemeriksaan 
07.23 Memberitahu ibu tentang tanda bahaya masa nifas  

seperti demam, perdarahan aktif, keluar banyak  
bekuan darah, lokhea berbau, pusing, kelemahan  

berat atau luar biasa, adanya penyulit dalam  

menyusukan bayi, nyeri panggul atau abdomen 

 yang lebih hebat, dan adanya tanda-tanda infeksi  

pada luka laserasi. 

Evaluasi: 

Ibu memahami penjelasan yang diberikan. 

07.26 

 

 

 

Memberikan penyuluhan kesehatan tentang  
personal hygiene kepada ibu untuk rajin menjaga  
kebersihan diri dan bayinya. Mengajarkan ibu tentang 
 perawatan luka jahitan dengan senantiasa mencegah  
kelembaban, kebersihan genetalia, serta  
mengeringkannya setelah BAK dan BAB sering ganti 
 pembalut atau pempers. Mengganti pakaian dalam  
minimal 2 kali sehari serta mandi 2x sehari. 
Evaluasi : 
Ibu mengerti  dan bersedia menjaga kebersihan diri. 

07.28 Menganjurkan ibu untuk tidak menahan buang air kecil,  

agar tidak menghambat involusi uterus, dan  

mencegah infeksi pada saluran kencing. 

Evaluasi: 

Ibu memahami penjelasan yang diberikan. 

22.23 Memberikan injeksi Neo-K 1 mg 

pada paha bagian atas sebelah kiri 

bayi  secara IM sebanyak 0,5 cc 

Evaluasi : 

Bayi telah diberikan injeksi Neo-K 

22.25 Memberikan salep mata pada kedua 

mata bayi secukupnya. 

Evaluasi : 
Bayi telah diberikan salep mata 

22.30 Memberikan vaksin Hb 0 di paha 

kanan atas secara IM dengan dosis 

0,5 cc. 

Evaluasi: 

Bayi telah diberi Hb 0 

22.34 Menjaga kehangatan bayi dengan 

mengenakan pakaian, popok, sarung 

tangan dan kaki, topi, dan bedong. 

Evaluasi: 

Bayi sudah dikenakan  pakaian, 

popok, sarung tangan dan kaki, topi, 

dan bedong. 
22.40 

 

 

 

 

22.45 

Membersihkan alat, dan melakukan 

dekontaminasi. 

Evaluasi: 

Semua alat telah dibersihkan dan 

didekontaminasi. 

Menganjurkan ibu untuk menyusui 

bayinya. 

Evaluasi: 

Ibu memahami penjelasan yang 

diberikan dan bersedia menyusui 

bayinya. 

22.48 Menganjurkan ibu untuk menjaga 

kehangatan bayi dengan memberikan 

selimut pada bayi agar bayi tetap 
hangat. 

Evaluasi: 

Ibu memahami penjelasan yang 

diberikan. 

22.52 Memberitahu ibu dan keluarga untuk 

menjaga kebersihan bayi apabila bayi 

BAB atau BAK segera menggantikan 

popok bayi dengan yang bersih. 

Evaluasi: 

Ibu dan keluarga memahami 

penjelasan yang diberikan. 



 

 
 

07.30 Memberikan KIE tentang nutrisi ibu  

nifas, menganjurkan ibu untuk makan-makanan yang mengandung  

karbohidrat, serat, dan protein seperti nasi, 

 ubi-ubian, telur, tempe, tehu, ikan,  

sayuran hijau, daging, buah-buahan, serta minum susu atau air 
mineral untuk membantu proses  

penyembuhan luka, serta membantu produksi ASI. 

Evaluasi : 

Ibu mengerti penjelasan yang telah  

diberikan.  

 

07.35 Menganjurkan ibu untuk melakukan  

mobilisasi seperti duduk, miring kanan  

dan kiri, berdiri atau berjalan,  

untuk membantu proses penyembuhan  
luka setelah persalinan serta membantu  

meregangkan otot-otot setelah persalinan. 

Evaluasi: 

Ibu memahami penjelasan yang  

diberikan serta bersedia melakukan  

mobilisasi. 

 

07. 40 

 

 

 

Memberikan KIE tentang perawatan  

payudara, menganjurkan ibu untuk  

melakukan perawatan payudara  

minimal 2x/hari, dengan menggunakan  

baby oil untuk mencegah terjadinya  
payudara bengkak, infeksi, dan  

mencegah penurunan penyakit pada bayi. 

Evaluasi: 

Ibu memahami penjelasan yang diberikan. 

07.45 

 

 

Memberikan KIE tentang  

perawatan bayi sehari-hari, menganjurkan 

 ibu untuk memandikan bayinya 2x/hari,  

menggantikan pakaian bayi  serta popok 2x/hari atau apabila 

sudah terkontaminasi dengan kotoran bayi, 

 mengolesi bayi dengan baby oil, atau minyak telon untuk 
menjaga kelembaban kulit, serta menjaga  

kehangatan kulit bayi. 

Evaluasi: 

Ibu memahami penjelasan yang diberikan. 

PNC II 

Tanggal 19 Februari 2019 pukul 19.35 

WITA. 

S    :   Ibu mengatakan tidak ada keluhan 

O : Kesadaran: composmentis, tekanan 

darah 120/70 mmHg, nadi 80 x/menit, 

pernafasan 21 x/menit, suhu 36,70C. BB: 

73 Kg 

A : P2002 postpartum hari ke 8. 

P : 
Waktu                   Penatalaksanaan 

19.45 Menjelaskan hasil pemeriksaan bahwa  

keadaan ibu dalam batas normal 

Evaluasi :  

Ibu mengatakan mengerti tentang hasil pemeriksaan 

19.47 Memberitahu ibu tentang tanda bahaya masa nifas  

seperti demam, perdarahan aktif, keluar banyak  

bekuan darah, lokhea berbau, pusing, kelemahan berat 

atau luar biasa, adanya penyulit dalam menyusukan  

bayi, nyeri panggul atau abdomen yang lebih hebat,  

dan adanya tanda-tanda infeksi pada luka laserasi. 

Evaluasi: 

Ibu memahami penjelasan yang diberikan. 

19.49 

 

 

 

Memberikan penyuluhan kesehatan tentang personal hygiene 

kepada ibu untuk rajin menjaga kebersihan diri dan bayinya. 

Mengajarkan ibu tentang perawatan luka jahitan dengan  

senantiasa mencegah kelembaban, kebersihan  

genetalia, serta mengeringkannya setelah BAK dan  

BAB sering ganti pembalut atau pempers. Mengganti  

pakaian dalam minimal 2 kali sehari serta mandi 2x sehari. 

Evaluasi : 

Ibu mengerti  dan bersedia menjaga kebersihan diri. 

19.52 Memberikan KIE tentang nutrisi ibu nifas, menganjurkan 

 ibu untuk makan-makanan yang mengandung  

karbohidrat, serat, dan protein seperti nasi, ubi-ubian,  

telur, tempe, tehu, ikan, sayuran hijau, daging, buah- 

buahan, serta minum susu atau air mineral untuk  

membantu proses penyembuhan luka, serta membantu produksi 

ASI. 

Evaluasi : 

Ibu mengerti penjelasan yang telah diberikan. 

20.00 Memberikan KIE tentang perawatan payudara,  

menganjurkan ibu untuk melakukan perawatan payudara minimal 

2x/hari, dengan menggunakan baby oil untuk mencegah 

 terjadinya payudara bengkak, infeksi, dan mencegah 

 penurunan penyakit pada bayi. 

Evaluasi: 

Ibu memahami penjelasan yang diberikan.  



 

 
 

 20.05 Memberikan KIE tentang perawatan bayi  

sehari-hari, menganjurkan ibu untuk  

memandikan bayinya 2x/hari,  

menggantikan pakaian bayi  serta popok  

2x/hari atau apabila sudah terkontaminasi dengan kotoran bayi, 

mengolesi bayi dengan baby oil, atau minyak telon untuk menjaga 

kelembaban kulit, serta menjaga kehangatan kulit bayi. 

Evaluasi: 

Ibu memahami penjelasan yang diberikan. 

20.08 

 

 

Menganjurkan ibu dan suami untuk memilih alat kontrasepsi yang 

akan digunakan guna membantu menjarangkan kehamilan. 

Evaluasi: 

Ibu memahami penjelasan yang diberikan. 

  20.13 Memberitahu ibu bahwa akan dilakukan  

kunjungan ulang untuk melakukan pemeriksaan pada ibu dan  bayi. 

Evaluasi: 

Ibu memahami penjelasan yang diberikan dan bersedia untuk 

dilakukan kunjungan ulang. 

 

PNC III 

Tanggal 11 Maret 2019 pukul 19.00 

WITA. 

S    :   Ibu tidak memiliki keluhan 

O : kesadaran: composmentis, tekanan 

darah 110/80 mmHg, nadi 82 x/menit, 

pernafasan 20 x/menit, suhu 36,70C, berat, 

BB: 77 Kg.  

A : P2002, postpartum hari ke 28  

P : 

 Waktu               Penatalaksanaan 

19.30 Menjelaskan hasil pemeriksaan bahwa  

keadaan ibu dalam batas normal 

Evaluasi :  

Ibu mengatakan mengerti tentang hasil  

pemeriksaan 
19.35 Memberitahu ibu tentang tanda bahaya  

masa nifas seperti demam, perdarahan aktif, keluar banyak 

bekuan darah, lokhea berbau, pusing,  

kelemahan berat atau luar biasa,  

adanya penyulit dalam menyusukan bayi, nyeri panggul atau 
abdomen yang lebih hebat, dan adanya  

tanda-tanda infeksi pada luka laserasi. 

Evaluasi: 

Ibu memahami penjelasan yang diberikan. 

19.40 

 

Memberikan penyuluhan kesehatan  

tentang personal hygiene kepada ibu untuk rajin menjaga 

 

 

kebersihan diri dan bayinya. Mengajarkan ibu tentang  

perawatan luka jahitan dengan senantiasa mencegah  

kelembaban, kebersihan genetalia, serta mengeringkan 

nya setelah BAK dan BAB sering ganti pembalut atau 

pempers. Mengganti pakaian dalam minimal 2 kali  
sehari serta mandi 2x sehari. 

Evaluasi : 

Ibu mengerti  dan bersedia menjaga kebersihan diri. 

19.43 Memberikan KIE tentang nutrisi ibu nifas,  

menganjurkan ibu untuk makan-makanan yang  

mengandung karbohidrat, serat, dan protein seperti  

nasi, ubi-ubian, telur, tempe, tehu, ikan, sayuran hijau 

, daging, buah-buahan, serta minum susu atau air mineral untuk  

membantu proses penyembuhan luka, serta membantu 

 produksi ASI. 

Evaluasi : 

Ibu mengerti penjelasan yang telah diberikan. 
19.47 Memberikan KIE tentang perawatan payudara,  

menganjurkan ibu untuk melakukan perawatan payudara 

 minimal 2x/hari, dengan menggunakan baby oil untuk 

 mencegah terjadinya payudara bengkak, infeksi, dan 

 mencegah penurunan penyakit pada bayi. 

Evaluasi: 

Ibu memahami penjelasan yang diberikan.  

19.50 Memberikan KIE tentang perawatan bayi  

sehari-hari, menganjurkan ibu untuk memandikan bayinya 

2x/hari, menggantikan pakaian bayi  serta popok  

2x/hari atau apabila sudah terkontaminasi dengan  
kotoran bayi, mengolesi bayi dengan baby oil, atau  

minyak telon untuk menjaga kelembaban kulit, serta 

 menjaga kehangatan kulit bayi. 

Evaluasi: 

Ibu memahami penjelasan yang diberikan. 

20.00 

 

 

Memberikan arahan kepada ibu dan suami untuk  

memilih alat kontrasepsi jangka panjang. 

Evaluasi: 

Ibu memahami penjelasan yang diberikan dan bersedia 

 memilih alat kontrasepsi jangka panjang. 

  20.08 Memberikan penyuluhan tentang papsmear dan iva test pada ibu 

guna mencegah terjadinya gangguan pada  

reproduksi wanita seperti kanker serviks. 

Evaluasi: 

Ibu memahami penjelasan yang diberikan. 

Neonatus I 

Tanggal 12 Februari 2019 pukul 08.00 

WITA. 

S : Bayi mendapat ASI setiap 2 jam sekali, 

BAK: 3x warna kuning jernih, konsistensi 

lunak. BAB: 1x warna hijau kehitaman, 

konsistensi lunak. 

O : Nadi 138 x/menit, pernafasan 

43x/menit, suhu  36,5oC, pada 

pemeriksaan fisik tidak terdapat adanya 

kelainan.  

Antropometri : BB : 3300 gram, LD: 33 

cm, PB : 52 cm, LP : 34 cm, LK : 34 cm 

LILA: 10 cm   



 

 
 

 

A : NCB-SMK usia 12 jam. 

P :  
Jam                 Penatalaksanaan 

08.30 Menjelaskan kepada ibu hasil pemeriksa 

an pada bayinya bahwa keadaan bayi 

nya dalam kondisi baik. 

Evaluasi : 

Ibu mengerti dengan penjelasan yang diber 

ikan 

08.35 Memberitahu ibu bahwa bayinya akan  

dimandikan agar bayi tetap terjaga kebersi 

hannya. 
Evaluasi: 

Ibu bersedia bayinya dimandikan. 

08.45 Menjaga kehangatan bayi. 

Evaluasi : 

Bayi dikeringkan dengan handuk bersih  

dan hangat. 

 

08.48 Merawat tali pusat. 

Evaluasi :  

Membungkus tali pusat dengan kasa  

steril tanpa diberi apapun tali pusat  

bersih tidak ada perdarahan. 

08.50 Memakaikan baju, popok, sarung tangan 

 dan kaki, bedong serta topi. 

Evaluasi: 

Bayi sudah dikenakan baju, popok, sarung 

 tangan dan kaki, bedong serta topi. 

 

08.58 

 

09.00 

Memberi bayi kepada ibu untuk disusui. 

Evaluasi: 

Ibu bersedia untuk menyusui bayinya. 
Memberikan KIE tentang personal hygie 

ne. Memberitahu ibu bahwa bayi  

harus dimandikan 2x/hari, pakaian, kain bedong, sarung 

tangan dan kaki serta topi bayi harus  

diganti apabila kotor atau 2x/hari, dan  

popok bayi harus diganti setiap kali kotor. 

Evaluasi: 

Ibu memahami penjelasan yang diberikan 

 

09.10 Memberikan KIE tentang perawatan tali 

 pusat kepada ibu bahwa tali pusat harus  
dibungkus dengan kasa yang bersih  

tanpa diberi apapun untuk mencegah  

infeksi pada tali pusat. 

Evaluasi: 

Ibu memahami penjelasan yang diberikan. 

 

09.18 Memberitahu ibu untuk tetap menjaga 

 kehangatan bayi agar mencegah terjadi 

nya hipotermi pada bayi. Seperti jangan  

meletakkan bayi di bawah kipas angin,  

AC, atau tempat yang dingin seperti  

meletakkan bayi di lantai tanpa alas. 
Evaluasi: 

Ibu memahami penjelasan yang diberikan. 

09.25 Memberikan KIE tentang ASI eksklusif kepada ibu  

bahwa bayi harus diberi ASI secara penuh selama 6 

 bulan tanpa diberi makanan pengganti. Dan bayi  

harus disusui setiap 2 jam sekali, 1 jam dipayudara 

 kanan, dan 1 jam dipayudara kiri minimal 8x 24 jam. 

Evaluasi: 

Ibu memahami penjelasan yang diberikan. 

09.30 

 

 

 

 

 

09.40 

Memberikan KIE tentang cara menyusui yang  

benar. Sebelum menyusui basahi sedikit putting susu 

 dan sekitarnya dengan ASI untuk mencegah putting  

susu lecet, kemudian segera susui bayi dengan  

posisi kepala dan badan bayi berada dalam garis 
 lurus, wajah bayi menghadap payudara,  

hidung berhadapan dengan putting, putting dan  

areola masuk kedalam mulut bayi, mulut terbuka lebar, 

 dan dagu menempel pada payudara ibu.  

Evaluasi: 

Ibu memahami penjelasan yang diberikan. 

Menganjurkan ibu untuk menjemur bayinya pada pagi  

hari di bawah jam 10 pagi, dan  jam 4 sore selama  

10-15 menit. Untuk mencegah bayi kuning, dan  

membantu bayi mendapatkan vitamin D, serta  

dapat menjaga kehangatan bayi. 

Evaluasi: 
Ibu memahami penjelasan yang diberikan. 

09.45 Memberikan pendidikan kesehatan tentang  

imunisasi kepada ibu guna membantu  

pencegahan penyebaran penyakit pada bayi.  

Serta memberitahukan jadwal imunisasi selanjutnya  

yang akan diberikan. 

Evaluasi: 

Ibu memahami penjelasan yang diberikan. 

Neonatus II 

Tanggal 19 Februari 2019 pukul 19.15 

WITA. 

S : Pola fungsional bayi  diberikan ASI 

tiap 2 jam, eliminasi BAK 4-6x/hr warna 

kuning jernih, konsistensi cair. dan BAB 

3-4x/hr warna kuning kecoklatan, 

konsistensi lunak.  

O : Nadi 10 x/menit, pernafasan 40 

x/menit, suhu 36,5oC. Pemeriksaan 

antropometri: BB : 3600 gram, LD: 34 cm 

PB : 58 cm, LP: 35 cm, LK : 34 cm, LILA 

: 10.5 cm 

A : NCB-SMK Usia 8 hari. 

P : 

 

 

 

 



 

 
 

Jam           Penatalaksanaan 

20.00 Menjelaskan kepada ibu hasil pemerik- 

saan pada bayinya bahwa keadaan bayi- 

nya dalam kondisi baik. 

Evaluasi : 

Ibu mengerti dengan penjelasan yang  

diberikan 

20.15 Memberikan KIE tentang ASI eksklusif  

kepada ibu bahwa bayi harus diberi  
ASI secara penuh selama 6 bulan tanpa 

diberi makanan pengganti. Dan bayi harus 

disusui setiap 2 jam sekali, 1 jam  

dipayudara kanan, dan 1 jam  

dipayudara kiri minimal 8x 24 jam. 

Evaluasi: 

Ibu memahami penjelasan yang diberikan. 

20.20 Memberikan KIE tentang personal  

hygiene. Memberitahu ibu bahwa bayi 

 harus dimandikan 2x/hari, pakaian,  

 kain bedong, sarung tangan dan kaki  

serta topi bayi harus diganti apabila kotor 
atau 2x/hari, dan popok bayi harus  

diganti setiap kali kotor. 

Evaluasi: 

Ibu memahami penjelasan yang diberikan 

20.25 Memberikan pendidikan kesehatan  

tentang imunisasi kepada ibu guna  

membantu pencegahan penyebaran  

penyakit pada bayi. Serta  

memberitahukan jadwal imunisasi  

selanjutnya yang akan diberikan. 

Evaluasi: 
Ibu memahami penjelasan yang diberikan. 

20.30 Memberitahu ibu untuk tetap menjaga 

 kehangatan bayi agar mencegah  

terjadinya hipotermi pada bayi. Seperti  

jangan meletakkan bayi di bawah kipas 

 angin, AC, atau tempat yang dingin  

seperti meletakkan bayi di lantai tanpa 

alas. 

Evaluasi: 

Ibu memahami penjelasan yang diberikan. 

20.35 
 

 

Memberikan KIE tentang cara  
menyusui yang benar. Sebelum  

menyusui basahi sedikit putting susu dan sekitarnya 

dengan ASI untuk mencegah putting susu 

 lecet, kemudian segera susui bayi  

dengan posisi kepala dan badan bayi  

berada dalam garis lurus, wajah bayi  

menghadap payudara, hidung berhadapan dengan putting, 

putting dan areola masuk kedalam  

mulut bayi, mulut terbuka lebar, dan  

dagu menempel pada payudara ibu.  

Evaluasi: 

Ibu memahami penjelasan yang diberikan. 
 

20.42 Menganjurkan ibu untuk menjemur bayinya pada  

pagi hari di bawah jam 10 pagi, dan  jam 4 sore selama  

10-15 menit. Untuk mencegah bayi kuning, dan  

membantu bayi mendapatkan vitamin D, serta 

dapat menjaga kehangatan bayi. 
Evaluasi: 

Ibu memahami penjelasan yang diberikan. 

 

 

Neonatus III 

Tanggal 11 Maret 2019 pukul 19.00 

WITA. 

S : Pola fungsional: bayi mendapatkan ASI 

tiap 2 jam, eliminasi BAK 4-6x/hr warna 

kuning jernih, dan BAB 2-3x/hr warna 

kuning, konsistensi lunak. 

O: Nadi 138 x/menit, pernafasan 43 

x/menit, suhu 36,5oC, berat badan: 5000  

gram, panjang badan: 61 cm, lingkar 

kepala: 39 cm, lingkar dada: 38 cm, 

lingkar perut: 39 cm. Pemeriksaan fisik 

dalam kondisi normal. 

A : NCB-SMK Usia  28 hari. 

P : 
Jam Penatalaksanaan 

19.25 Menjelaskan kepada ibu hasil pemeriksaan pada  

bayinya bahwa keadaan bayinya dalam kondisi baik. 

Evaluasi : 

Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan 

19.28 Memberikan KIE tentang ASI eksklusif kepada ibu  

bahwa bayi harus diberi ASI secara penuh selama 6  

bulan tanpa diberi makanan pengganti. Dan bayi  

harus disusui setiap 2 jam sekali, 1 jam dipayudara  

kanan, dan 1 jam dipayudara kiri minimal 8 x 24 jam. 

Evaluasi: 

Ibu memahami penjelasan yang diberikan. 

19.32 Memberikan KIE tentang personal hygiene.  

Memberitahu ibu bahwa bayi harus dimandikan  

2x/hari, pakaian, kain bedong, sarung tangan dan kaki 

 serta topi bayi harus diganti apabila kotor atau 2x/hari, 

 dan popok bayi harus diganti setiap kali kotor. 

Evaluasi: 

Ibu memahami penjelasan yang diberikan 

19.35 Menganjurkan ibu untuk melanjutkan imunisasi 
 bayinya sesuai jadwal imunisasi. 

Evaluasi: 

Ibu memahami penjelasan yang diberikan. 

19.40 Memberitahu ibu untuk tetap menjaga kehangatan 

 bayi agar mencegah terjadinya hipotermi pada  

bayi. Seperti jangan meletakkan bayi di bawah kipas  

angin, AC, atau tempat yang dingin seperti  

meletakkan bayi di lantai tanpa alas. 

Evaluasi: 

Ibu memahami penjelasan yang diberikan. 

 



 

 
 

19.45 

 

 

Memberikan KIE tentang cara  

menyusui yang benar. Sebelum  

menyusui basahi sedikit putting susu dan sekitarnya 

dengan ASI untuk mencegah putting susu 

 lecet, kemudian segera susui bayi  
dengan posisi kepala dan badan bayi 

 berada dalam garis lurus, wajah  

bayi menghadap payudara, hidung  

berhadapan dengan putting, putting  

dan areola masuk kedalam mulut bayi,  

mulut terbuka lebar, dan dagu menempel pada payudara 

ibu.  

Evaluasi: 

Ibu memahami penjelasan yang diberikan. 

19.50 Menganjurkan ibu untuk menjemur bayi 

nya pada pagi hari di bawah jam 10 pagi, dan  jam 4 sore 

selama 10-15 menit. Untuk mencegah  
bayi kuning, dan membantu bayi  

mendapatkan vitamin D, serta dapat 

 menjaga kehangatan bayi. 

Evaluasi: 

Ibu memahami penjelasan yang diberikan. 

19.55 Memberikan KIE tentang cara memerah dan menyimpan 

ASI memberitahu ibu apabila payudara 

 ibu terasa penuh dan bayi sudah tidak 

 mau menyusu, menganjurkan ibu  

untuk memerah dan menyimpan ASI  

dalam botol ASI atau plastik  

khusus ASI dan menyimpannya di  

dalam kulkas dengan suhu <4°C dan  

bertahan sampai 2-3 hari. 

Evaluasi: 
Ibu memahami penjelasan yang diberikan. 

Pelayanan Kontrasepsi 

Tanggal 11 Maret 2019 pukul 20.15 

WITA. 

S : Ibu mengatakan tidak ada keluhan.  

O : kesadaran: composmentis, keadaan 

umum baik, tekanan darah 110/80 mmHg, 

nadi 82 x/menit, pernafasan 20 x/menit, 

suhu 36,70C. Pada pemeriksaan fisik tidak 

didapat adanya kelainan dan keseluruhan 

hasil dalam kondisi normal. 

A : P2002, Usia 23 tahun calon akseptor KB 

IUD 

P : 
Waktu             Penatalaksanaan 

19.20 Menjelaskan hasil pemeriksaan bahwa  

keadaan ibu dalam batas normal 

Evaluasi :  

Ibu mengatakan mengerti tentang hasil  

pemeriksaan. 

19.25 Memberikan konseling KB kepada ibu dan  

suami, dan mengarahkan ibu dan suami untuk 

memilih kontrasepsi jangka panjang salah satunya IUD 

Evaluasi: 

Ibu dan suami memahami penjelasan yang diberikan dan 
bersedia memilih KB IUD. 

19.40 

 

 

 

Menganjurkan ibu dan suami untuk menentukan  

waktu dan tempat pemasangan KB IUD. 

Evaluasi: 

Ibu dan suami memahami penjelasan yang diberikan. 

 

PEMBAHASAN  

Antenatal Care 

     Ibu A merupakan ibu hamil yang 

termasuk kedalam kelompok faktor resiko 

tinggi dengan jumlah skor 8. 

Intranatal Care 

      Kala I pada Ibu A mengalami penyulit 

yaitu kala 1 memanjang yaitu 23 jam. Kala 

II persalinan Ibu A, ± 15 menit. Kala III 

Ibu A berlangsung dengan baik dan normal 

tanpa adanya penyulit. Lama kala III 

berlangsung sekitar 10 menit. Manajemen 

aktif kala III dimulai saat adanya tanda 

pelepasan plasenta seperti perubahan 

bentuk dan tinggi uterus, tali pusat 

memanjang, semburan darah mendadak 

dan singkat.  

Dalam hal ini penulis melakukan 

manajemen aktif kala III yang terdiri dari 

langkah utama pemberian suntik oksitosin 

dalam 1 menit pertama bayi baru lahir, 

melakukan peregangan tali pusat 

terkendali dan masase fundus uteri. 

      Hasil pemantauan kala IV Ibu A masih 

dalam batas normal, dengan hasil 

pemantauan kala IV tanda-tanda vital 

dalam batas normal, perdarahan ± 50 ml, 

kontraksi uterus baik, tinggi fundus 2  jari 

di atas pusat, kandung kemih kosong. 

Bayi Baru Lahir  

      Bayi Ibu A lahir dengan usia 

kehamilan cukup bulan dengan berat saat 

lahir adalah 3300 gram, panjang badan 52 

cm, lingkar kepala 34 cm, lingkar dada 33 

cm, lingkar perut 34 cm dan LILA 10 cm. 

Postnatal Care 

     Pada Kunjungan pertama, tanggal 12 

Februari 2019 hari ke-1 (12 jam) setelah 

persalinan dilakukan pemeriksaan 

kontraksi uterus Ibu A baik, tinggi fundus 

uteri 2 jari dibawah pusat, tidak ditemukan 



 

 
 

adanya tanda-tanda infeksi masa nifas. 

Tekanan darah, nadi, pernafasan serta suhu 

tubuh Ibu A dalam batas normal. Nutrisi 

Ibu A juga terpenuhi dengan baik.. 

     Pada kunjungan kedua, hari ke-8 

setelah persalinan dilakukan pemeriksaan 

kontraksi uterus Ibu A baik, tinggi fundus 

uteri pertengahan pusat dan simphisis, 

tidak ditemukan adanya tanda-tanda 

infeksi masa nifas. Tekanan darah, nadi, 

pernafasan serta suhu tubuh Ibu A dalam 

batas normal. Ibu A menjaga payudara 

tetap bersih dan kering terutama pada 

putting susu.  

     Pada kunjungan ketiga, hari ke-28 

setelah persalinan hasil pemeriksaan, 

kontraksi uterus Ibu M baik, tinggi fundus 

uteri tidak teraba, pada pemeriksaan tidak 

ditemukan adanya tanda-tanda infeksi 

masa nifas, tekanan darah, nadi, 

pernafasan serta suhu tubuh  Ibu M dalam 

batas normal. 

Neonatus 

      Pada kunjungan neonatus pertama, 

tanggal 12 Februari 2019 hari ke-1 (12 

jam) setelah kelahiran dilakukan 

pemantauan dan pemeriksaan dengan 

hasil, keadaan umum neonatus baik, nadi, 

pernafasan serta suhu tubuh neonatus 

dalam batas normal, neonatus menangis 

kuat, tali pusat terbungkus kassa steril, 

neonatus mengkonsumsi ASI dan neonatus 

sudah BAK dan BAB. Pada kunjungan 

kedua, ke-8 setelah lahir penulis 

melakukan pemeriksaan pada neonatus, 

keadaan baik, nadi, pernafasan serta suhu 

tubuh neonatus dalam batas Pada 

kunjungan ketiga, hari ke-28 setelah lahir 

penulis melakukan pemeriksaan dengan 

hasil keadaan umum baik, nadi, pernafasan 

serta suhu tubuh neonatus dalam batas 

normal, eliminasi baik, dan nutrisi 

terpenuhi. Berat badan neonatus naik 

menjadi 3600 gram. Keluarga Berencana 

      Pada hari ke-28 penulis telah 

melakukan konseling tentang persiapan 

Ibu A dalam menggunakan alat 

kontrasepsi yang akan di gunakan setelah 

berakhirnya masa nifas. Setelah konseling 

tentang macam-macam alat kontasepsi, Ibu 

A memilih untuk menggunakan KB IUD. 

KESIMPULAN  
Setelah penulis melaksanakan 

asuhan kebidanan secara komprehensif 

melalui studi kasus continuity of care pada 

ibu A mulai dari kehamilan, persalinan, 

bayi baru lahir, nifas, neonatus dan 

pelayanan kontrasepsi di Klinik Bersalin 

Aminah Amin  maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pentingnya melakukan 

asuhan kebidanan secara komprehensif 

sebagai deteksi dini untuk mengurangi 

faktor-faktor resiko yang dapat terjadi 

selama kehamilan, persalinan, bayi baru 

lahir, nifas, neonatus dan pelayanan 

kontrasepsi.  
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