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Langkah-langkah Manajemen Kebidanan (Varney, 1997): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Langkah I: Pengumpulan Data Dasar 

Pada langkah pertama ini dilakukan pengumpulan data dasar untuk 

mengumpulkan semua data yang diperlukan guna mengevaluasi keadaan klien 

secara lengkap. Data terdiri atas data subjektif dan data objektif. Data subjektif 

dapat diperoleh melalui anamnesa langsung, maupun meninjau catatan 

dokumentasi asuhan sebelumnya, dan data objektif didapatkan dari pemeriksaan 

langsung pada pasien. Pada langkah pertama ini dikumpulkan semua informasi 

yang akurat dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien.  
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2. Langkah II: Interpretasi Data Dasar 

Pada langkah ini, data dasar yang sudah dikumpulkan diinterpretasikan sehingga 

ditemukan diagnosis yang sfesifik (sesuai dengan “nomenklatur standar 

diagnosa”) dan atau masalah yang menyertai. Dapat juga dirumuskan kebutuhan 

klien berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. 

Masalah dan diagnosis keduanya digunakan karena beberapa masalah tidak dapat 

diselesaiakan seperti diagnosis, tetapi membutuhkan penanganan yang dituangkan 

ke dalam sebuah rencana asuhan terhadap klien. Masalah sering berkaitan dengan 

pengalaman wanita yang diidentifikasi oleh bidan. Masalah ini sering menyertai 

diagnosa. Sebagai contoh diperoleh diagnosa “kemungkinan wanita hamil”, dan 

masalah yang berhubungan dengan diagnosa ini adalah bahwa wanita tersebut 

mungkin tidak menginginkan kehamilannya.  

 

3. Langkah III: Mengidentifikasi Diagnosa atau Masalah Potensial 

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah atau diagnosa potensial lain 

berdasarkan ragkaian masalah dan diagnosa yang sudah diidentifikasi. Langkah ini 

membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan. Sambil 

mengamati klien, bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila diagnosa/masalah 

potensial ini benar-benar terjadi. 

  Pada langkah ini penting sekali melakukan asuhan yang aman. Contoh: seorang 

wanita yang hamil pertama kali, tetapi letak janinnya tidak normal (misalnya: bayi 

letak sungsang), yang harus diantisipasi adalah terhadap kemungkinan kelahiran 

bayi tersebut apabila ingin dilahirkan pervaginam, maka bidan harus 

dipertimbangkan besarnya janin dan ukuran panggul ibu, juga harus dapat 

mengantisipasi terjadinya persalinan macet (aftercoming head) pada waktu 

melahirkan kepala. 

 

4. Langkah IV: Mengidentifikasi dan Menetapkan Kebutuhan yang Memerlukan 

Penanganan Segera 

Pada langkah ini, bidan mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan 

untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan yang 

lain sesuai kondisi klien. Dalam kondisi tertentu seorang wanita mungkin akan 

memerlukan konsultasi atau kolaborasi dengan dokter atau tim kesehatan lainnya 
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seperti pekerja sosial, ahli gizi atau seorang ahli perawatan klinis bayi baru lahir. 

Dalam hal ini bidan harus mampu mengevaluasi kondisi setiap klien untuk 

menentukan kepada siapa konsultasi dan kolaborasi yang paling tepat dalam 

manajemen asuhan kebidanan. 

 

5. Langkah V: Merencanakan Asuhan yang Menyeluruh 

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh, ditentukan oleh langkah-

langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap 

diagnosa atau masalah yang telah diidentifikasi atau diantisipasi, dan pada langkah 

ini reformasi / data dasar yang tidak lengkap dapat dilengkapi. Rencana asuhan 

yang menyeluruh tidak hanya meliputi apa yang sudah teridentifikasi dari kondisi 

klien atau dari setiap masalah yang berkaitan tetapi juga dari kerangka pedoman 

antisipasi terhadap wanita tersebut seperti apa yang diperkirakan akan terjadi 

berikutnya apakah dibutuhkan penyuluhan, konseling, dan apakah perlu merujuk 

klien bila ada masalah-masalah yang berkaitan dengan sosial-ekonomi, kultural 

atau masalah psikologis.  

Dengan perkataan lain, asuhan terhadap wanita tersebut sudah mencakup setiap 

hal yang berkaitan dengan semua aspek asuhan. Setiap rencana haruslah disetujui 

oleh kedua belah pihak, yaitu oleh bidan dan klien, agar dapat dilaksankan dengan 

efektif karena klien merupakan bagian dari pelaksanaan rencana tersebut. Oleh 

karena itu, pada langkah ini tugas bidan adalah merumuskan rencana asuhan sesuai 

dengan hasil pembahasan rencana bersama klien, kemudian membuat kesepakatan 

bersama sebelum melaksankannya. 

 

6. Langkah VI: Melaksanakan Perencanaan 

Pada langkah ini, rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah diurakan pada 

langkah kelima dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini bisa 

dilakukan oleh bidan atau sebagian dilakukan oleh bidan dan sebagian lagi oleh 

klien, atau anggota tim kesehatan yang lain. Jika bidan tidak melakukannya 

sendiri, ia tetap memikul tanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaannya 

(misalnya : memastikan agar langkah-langkah tersebut benar-benar  terlaksana). 

Dalam situasi dimana bidan dalam manajemen asuhan bagi klien adalah 

bertanggungjawab terhadap terlaksananya rencana asuhan bersama yang 
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menyeluruh tersebut. Manajemen yang efisien akan mengurangi waktu dan biaya 

serta meningkatkan mutu dari asuhan klien. 

 

7. Langkah VII: Evaluasi 

Pada langkah ke-tujuh ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah 

diberikan, meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah 

terpenuhi sesuai dengan sebagaimana telah diidentifikasi dalam masalah dan 

diagnosis. Rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang sesuai dengan 

masalah dan diagnosis klien, juga benar dalam pelaksanaannya. Disamping 

melakukan evaluasi terhadap hasil asuhan yang telah diberikan, bidan juga dapat 

melakukan evaluasi terhadap proses asuhan yang telah diberikan. Dengan harapan, 

hasil evaluasi proes sama dengan hasil evaluasi secara keseluruhan. 

 


