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KATA PENGANTAR 

 

Modul Asuhan Kebidanan ini membahas tentang ketidaknyamanan selama 

kehamilan dan antisipasinya, perencanaan dan persiapan persalinan dan 

kegawatdaruratan, dan asuhan kebidanan pada kehamilan dengan penyulit/komplikasi. 

Modul ini terdiri atas 3 kegiatan belajar sesuai dengan materinya.  

Setelah mempelajari modul Asuhan Kebidanan Kehamilan ini, diharapkan Anda 

mampu mendiskripsikan tentang ketidaknyamanan selama kehamilan dan antisipasinya, 

perencanaan dan persiapan persalinan dan kegawatdaruratan, dan asuhan kebidanan 

pada kehamilan dengan penyulit/komplikasi. 

Dalam mempelajari modul ini Anda diharapkan banyak membaca dan berlatih 

berbagai materi yang disajikan, baik secara mandiri maupun bersama teman-teman 

Anda, untuk mendapatkan gambaran dan penguasaan yang lebih mendalam dan luas. 

Modul ini diharapkan dapat Anda selesaikan dalam waktu 6 jam. 

Materi  dalam modul ini telah disesuaikan dengan pengalaman dan realita yang 

ada di lingkungan Anda sehari-hari, sehingga dengan membaca dan berlatih sungguh-

sungguh, mudah – mudahan Anda dapat menyelesaikan modul ini dan mendapatkan 

hasil yang maksimal.  

 

Klaten,      Februari 2015 

 

Penulis, 

 

 

Gita Kostania, S.ST.,M.Kes. 

NIP: 19861216 201212 2 002 
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I. KEGIATAN BELAJAR 1: KETIDAKNYAMANAN SELAMA KEHAMILAN DAN 

ANTISIPASINYA 

 

A. Tujuan Pembelajaran Umum 

Mahasiswa dapat memberikan pendidikan kesehatan dan konseling kehamilan pada 

ibu dan keluarga tentang ketidaknyamanan selama kehamilan dan antisipasinya 

sesuai kebutuhan.   

      

B. Tujuan Pembelajaran Khusus 

1. Mahasiswa dapat menjelaskan ketidaknyamanan selama kehamilan dan 

antisipasinya sesuai dengan kebutuhan. 

2. Mahasiswa dapat melakukan konseling dengan ibu hamil dan keluarga tentang 

ketidaknyamanan kehamilan dan antisipasinya sesuai kebutuhan.   

 

C. Pokok-Pokok Materi 

1. Mual dan Muntah 

2. Mengidam (Pica) 

3. Ptialism (Peningkatan Salivasi/Hipersalivasi) 

4. Heartburn (Panas Perut) 

5. Fatigue (Kelelahan/Keletihan) 

6. Sakit Kepala (Pusing) 

7. Perubahan Payudara 

8. Striae Gravidarum 

9. Keringat Berlebih 

10. Peningkatan Frekuensi Buang Air Kecil/BAK (Nocturia) 

11. Konstipasi 

12. Flatulence 

13. Hemorrhoid 

14. Leukorrhea (Keputihan) 

15. Dyspareunia  

16. Insomnia  

17. Hiperventilasi (Sesak Nafas) 

18. Nyeri Punggung Atas  

19. Nyeri Punggung Bawah (Pinggang) 

20. Kram Kaki  



Prodi DIII Kebidanan 
Modul Askeb Hamil - Materi Gita.K 

-6- 

 

 

21. Varises Vena pada Kaki 

22. Dependen Edema 

23. Nyeri Ligamentum Rotundum 

24. Mati Rasa pada Jari-Jari Tangan (dan atau Tremor) 

25. Supine Hypotensive Syndrome 

26. Perubahan Emosional.       

 

D. Uraian Materi 

 

1. Mual dan Muntah 

Umumunya mual dan muntah terjadi pada awal kehamilan (trimester 1), disebut 

dengan emesis gravidarum. Penyebab pasti belum dapat dijelaskan, namun terdapat 

anggapan bahwa hal ini dapat terjadi akibat kombinasi perubahan hormonal, adaptasi 

psikologis, dan faktor neurologis. Mual dan muntah yang berlebihan disebut 

hyperemesis gravidarum dapat mengakibatkan terjadinya dehidrasi dan asidosis 

metabolic. Untuk itu setiap ibu hamil yang mengalami gejala mual dan muntah harus 

ditangani dengan tepat. 

Bidan dapat menganjurkan ibu hamil untuk memakan biscuit/cracker dengan 

segelas air sebelum bangun dari tempat tidur di pagi hari; menghindari makanan yang 

pedas, berlemak/berminyak, berbumbu, dan berbau tajam; makan/minum sesuatu yang 

manis sebelum tidur; dan meningkatkan frekuensi makan dengan porsi sedikit (sedikit 

tapi sering), serta pertahankan posisi duduk tegak setiap selesai makan. Pola makan 

sedikit tapi sering dapat mempertahankan kadar glukosa darah, sedangkan minum air 

diantara waktu makan dapat mempertahankan hidrasi tubuh. Bidan juga dapat 

menganjurkan ibu untuk menghindari bau-bauan yang merangsang/menyengat dan 

faktor penyebab mual-muntah, dan hindari menggosok gigi setelah selesai makan. 

Penggunaan terapi tambahan dapat membantu mengurangi gelaja, seperti penggunaan 

aromatherapy, terapi akupunktur/akupressure di daerah pergelangan tangan, konsumsi 

ramuan tradisional, pemberian vitamin B6 50mg, dan terapi homeopatik. Gangguan 

mual dan muntah dapat membaik pada usia gestasi kira-kira 16 minggu (trimester 2), 

dimana tubuh ibu sudah dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi akibat 

kehamilan. 

Konsumsi diet yang seimbang yang terdiri atas seluruh kelompok zat gizi yang 

dibutuhkan tubuh dalam porsi yang adekuat dari sebelum konsepsi sampai terjadinya 

kehamilan, dapat menurunkan kemungkinan terjadinya hyperemesis. Keadaan 
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psikologis ibu hamil juga mempunyai peranan yang besar terhadap gangguan mual dan 

muntah, untuk itu dibutuhkan pengertian dan waktu yang cukup antara keluarga ibu 

hamil dan bidan untuk memberikan dukungan psikologis selama hamil. 

 

2. Mengidam  

Mengidam merupakan suatu keadaan yang berkaitan dengan kondisi psikologis 

ibu hamil. Umumnya dialami oleh ibu hamil primi. Banyak mitos yang beredar terkait 

mengidam, namun hal itu tidak terbukti secara ilmiah. Untuk itu penting bagi bidan 

untuk memberikan pendidikan kesehatan yang tepat. Jelaskan pada ibu dan keluarga 

bahwa hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan selama asupan nutrisi memenuhi 

kebutuhannya. Jelaskan pula tentang bahaya makanan yang tidak bisa diterima, 

mencakup gizi yang diperlukan serta memuaskan rasa mengidam atau kesukaan 

menurut budayanya. 

 

3. Hipersalivasi (Peningkatan Salivasi) 

Peningkatan salivasi merupakan suatu kondisi yang tidak biasa yang disebabkan 

oleh peningkatan keasaman pada mulut dan atau peningkatan enzyme ptyalin, serta 

peningkatan stimulasi kelenjar air ludah, sehingga meningkatkan sekresi air ludah yang 

berlebih. Penyebab hipersalivasi belum diketahui secara pasti, diduga terjadi karena 

adanya perubahan hormonal. Wanita hamil yang mengalami hipersalivasi, biasanya 

juga mengalami gejala mual-muntah. Kondisi ini merupakan suatu hal yang saling 

berhubungan, tidak hanya peningkatan salivasi yang intensif menyebabkan mual-

muntah, tetapi juga keinginan ibu dalam menghindari mual-muntah dapat 

menyebabkan ibu hamil menelan sedikit air ludah, sehingga meningkatkan 

volume/produksi saliva dalam mulut.. Pada ibu hamil yang mengalami mual-muntah, 

setiap kali menelan air liur maka akan membilas kerongkongannya dan membantu 

menetralisir asam lambung. Oleh karena itu hal ini dapat dianggap suatu hal yang 

fiiologis. 

Untuk mengurangi gejala hipersalivasi diantaranya adalah: bersihkan mulut 

menggunakan sikat gigi yang lembut dengan pasta gigi yang sesuai, dan gunakan 

penyegar mulut beberapa kali sehari; konsumsi makanan dengan gizi seimbang, dan 

hindari makanan yang banyak mengandung tepung; perbanyak minum (sering minum 

walaupun sedikit- sedikit); serta mengulum sebutir permen atau mengunyah permen 

karet tanpa gula. Mengulum/mengunyah permen tidak langsung membuat produksi 

saliva menjadi berkurang, tetapi hal ini akan membuat ibu menelan saliva. Hindari 
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permen asam atau permen karet manis, karena akan semakin menstimulasi produksi 

saliva. Akan lebih baik apabila ibu hamil menelan saliva yang berlebihan. Tetapi kalau 

hal ini justru membuat ibu menjadi mual, sebaiknya sarankan ibu cari alternatif tempat 

seperti tissue, handuk waslap, atau gelas/cangkir untuk meludah. Tekankan pada ibu 

agar minum air putih yang banyak sehingga tidak dehidrasi. 

Bagi kebanyakan ibu hamil, masalah hipersalivasi ini dapat berkurang dan hilang 

dengan sendirinya seiring dengan meredanya rasa mual sekitar akhir trimester pertama. 

Tetapi bagi sebagian kecil ibu hamil, masalah ini sama halnya dengan mual-muntah 

(emesis) yang dapat berlangsung sampai akhir masa kehamilan. 

 

4. Heartburn (Panas Perut) 

Heartburn / panas perut merupakan suatu ketidaknyamanan dimana ibu 

merasakan panas pada perutnya, dapat dimulai pada trimester dua kehamilan dan 

semakin bertambah seiring dengan bertambahnya umur kehamilan, serta dapat 

menghilang pada saat persalinan. Panas perut merupakan suatu istilah untuk 

regurgitasi atau refluks dari asam lambung ke esophagus bagian bawah karena gerakan 

peristaltik yang membalik. Isi dari asam lambung menjadi asam karena cairan asam 

hidroklorid di perut. Keasaman ini menyebabkan sensasi terbakar pada tenggorokan 

dengan rasa yag tidak enak. Kemungkinan penyebab keluhan ini dapat disebabkan 

oleh: a) relaksasi dan atau penurunan motalitas saluran pencernaan akibat peningkatan 

progesterone, b) penekanan lambung oleh karena pembesaran uterus, c) 

berkurangnya/sempitnya ruang abdomen karena desakan dari pembesaran uterus. 

Untuk mengatasi keluhan tersebut, dapat dilakukan: a) makan dalam porsi kecil 

namun sering, untuk menghindari penuhnya saluran pensernaan, dan hindari makan 

makanan berat sebelum tidur, b) pertahankan postur tubuh yang baik (tegak, tidak 

bungkuk) guna menyediakan ruang yang cukup untuk fungsi abdomen, c) lakukan 

stretching / peregangan bagian lengan ke atas kepala untuk memberikan ruang yang 

cukup bagi fungsi abdomen, d) hindari makanan pedas, berbumbu tajam dan berlemak, 

lemak dapat menghambat motalitas saluran pencernaan dan sekresi asam lambung 

yang dibutuhkan dalam sistem pencernaan, e) hindari makan makanan yang sangat 

dingin, f) hindari makan bersamaan dengan minum, beri jeda antara makan dan 

minum, g) hindari berbaring setelah makan, h) minum susu rendah lemak dan atau es 

krim rendah lemak pada sebagian wanita hamil dapat membantu.  
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5. Kelelahan/Keletihan 

Kelelahan yang dirasakan oleh ibu hamil dapat terjadi selama trimester pertama 

dengan sebab yang belum diketahui secara pasti. Namun hal ini kemungkinan dapat 

disebabkan oleh keadaan psikologis ibu hamil, perubahan hormonal dan proses 

organogenesis. Faktor tersebut menyebabkan ibu hamil merasakan kantuk yang luar 

biasa. Kondisi ini akan hilang pada trimester kedua dan muncul lagi pada trimester 

ketiga. Pada trimester ketiga, kelelahan ini dapat berkaitan dengan peningkatan berat 

badan yang menyebabkan kesulitan bergerak dan peningkatan kebutuhan metabolism 

tubuh dalam rangka persiapan persalinan dan menyusui.  

Mengurangi beban pekerjaan ibu hamil dapat dilakukan untuk mengurangi 

kelelahan, karena hal ini secara psikologis bersifat menenteramkan hati ibu, dapat 

dilakukan sampai ibu memasuki trimester kedua. Mengurangi beban kerja juga dapat 

meningkatkan frekuensi periode istirahat sepanjang hari, namun hindari istirahat yang 

berlebihan. Olahraga ringan dan asupan nutrisi yang adekuat juga dapat mengatasi 

gejala kelelahan. Bidan perlu meyakinkan pada ibu bahwa gejala kelelahan merupakan 

suatu hal yang normal terjadi pada awal kehamilan. 

 

6. Sakit Kepala (Pusing) 

Sakit kepala (pusing) merupakan suatu keluhan yang sering dialami oleh ibu 

hamil. Hal ini dapat disebabkan oleh perubahan hormonal, sinusitis, tegangan pada 

mata, keletihan, dan perubahan emosional. Apapun penyebabnya, penting bagi bidan 

untuk mengetahui sifat dari sakit kepala tersebut dan memberikan pendidikan 

kesehatan tentang cara mengatasinya. Sakit kepala pada ibu hamil juga dapat 

berkaitan dengan adanya anemia fisiologis selama kehamilan. Keluhan pusing/sakit 

kepala dapat muncul pada trimester satu, dua ataupun tiga.  

Untuk mengatasi keluhan ini, apabila ibu sedang beraktivitas maka ibu dapat 

beristirahat. Hindari berdiri terlalu lama pada lingkungan yang panas dan sesak. Apabila 

pusing terjadi saat berbaring, maka bangun secara perlahan dari posisi tersebut, dan 

hindari berbaring dalam posisi terlentang. Sebisa mungkin hindari obat-obatan kimia, 

kecuali atas resep dokter dan hanya obat yang dapat membantu. Imbangi juga dengan 

asupan gizi seimbang. Sakit kepala ini dapat terjadi kapan saja selama kehamilan, 

namun apabila terjadi sakit kepala akut dan terjadi pada trimester ketiga disertai 

dengan bengkak pada ekstrimitas dan muka, maka ibu harus segera periksa ke petugas 

kesehatan, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut (tekanan darah dan protein 

urune). 
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7. Perubahan Payudara 

Perubahan payudara seringkali menjadi salah satu perubahan pertama yang 

disadari oleh ibu hamil berkaitan dengan kehamilannya. Seringkali payudara menjadi 

lebih lunak dan terasa penuh akibat perubahan hormonal. Terjadi peningkatan hormone 

estrogen yang berguna sebagai persiapan laktasi dengan peningkatan deposit lemak 

pada jaringan payudara. Terjadi pula peningkatan sirkulasi vaskuler, putting susu 

membesar dan terjadi hiperpigmentasi areola dan putting. Perubahan tersebut dapat 

menjadi suatu ketidaknyamanan pada sebagian ibu hamil, ibu akan merasakan 

payudaranya tegang.  

Perubahan payudara yang signifikan terjadi pada saat hamil, bukan setelah 

melahirkan. Untuk itu, perawatan yang tepat pada payudara saat hamil, akan 

menentukan bentuk payudara ibu setelah berakhirnya proses menyusui. Gunakan bra 

yang menopang payudara dari bawah (bukan menekan payudara dari depan) dengan 

tali bra yang tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar, dan gunakan bra yang berasal 

dari bahan katun, serta hindari membersihkan payudara pada area putting dan areola 

menggunakan sabun. Membersihkan putting dapat mengunakan baby oil, ataupun 

minyak zaytun.  

 

8. Striae Gravidarum 

Striae gravidarum disebut juga dengan stretch mark yaitu suatu guratan yang 

muncul di permukaan kulit akibat peregangan yang berlebihan pada jaringan kulit. 

Striae gravidarum dapat muncul di abdomen, payudara, paha ataupun lengan bagian 

atas, dan nampak jelas mulai bulan ke 6-7 kehamilan. Guratan halus ataupun kasar ini 

dapat muncul pada sebagian wanita hamil, berkenaan dengan tingkat elastisitas kulit 

dan penambahan berat badan (deposit lemak). 

Untuk mengatasi hal ini, wanita hamil dapat menggunakan emolien topikal atau 

antipruritic yang bebas alergi, dapat juga menggunakan minyak zaitun pada bagian 

yang mengalami strech mark atau yang berpotensi mengalami stretch mark. Ibu dapat 

menggunakan baju yang longgar namun menopang payudara dan abdomen. Pada 

kebanyakan kasus, strech mark ditimbulkan dan atau diperparah oleh tindakan ibu 

hamil yang menggaruk daerah tersebut. Rasa gatal pada abdomen maupun payudara, 

paha ataupun lengan bagian atas merupakan reaksi yang normal oleh karena proses 

peregangan kulit, dapat juga disebabkan oleh adanya reaksi alergi terhadap antigen 
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placenta. Untuk itu perawatan yang baik harus dilakukan sejak awal kehamilan dan 

hindari menggaruk daerah tersebut. 

 

9. Keringat Berlebih 

Meningkatnya keringat pada ibu hamil dapat terjadi mulai trimester pertama 

kehamilan dan akan terus meningkat secara perlahan sampai akhir kehamilan. Hal ini 

dapat disebabkan oleh perubahan sistem integument akibat kehamilan, dan 

meningkatnya metabolisme. Bidan perlu menjelaskan pada ibu hamil bahwa ini 

merupakan suatu hal yang normal. Untuk itu, jelaskan pada ibi hamil untuk 

mengenakan pakaian yang mudah menyerap keringat, tidak terlalu tebal dan longgar. 

Tingkatkan kebersihan badan dengan mandi menggunakan air mengalir minimal dua 

kali sehari (frekuensi mandi bisa ditambah). Untuk menghindari dehidrasi, tingkatkan 

rehidrasi/asupan cairan. Keluhan sering BAK yang mungkin timbul, hendaknya tidak 

menjadi alasan bagi ibu hamil untuk membatasi cairan. 

 

10. Peningkatan Frekuensi Buang Air Kecil/BAK (Nocturia) 

Peningkatan frekuensi BAK merupakan suatu gangguan/ ketidaknyamanan yang 

fisiologis, umumnya terjadi pada ibu hamil trimester satu dan kembali terjadi pada 

trimester ketiga. Pada trimester satu terjadi pembesaran uterus dan penambahan berat 

uterus pada bagian fundus uteri, dan isthmus uteri menjadi lunak (tanda Hegar), 

menyebabkan uterus menjadi semakin antefleksi sehingga mendesak vesika urinaria. 

Sedangkan pada trimester ketiga peningkatan frekuensi BAK terjadi karena bagian 

terendah janin yang mulai memasuki Pintu Atas Panggul (PAP) mendesak vesika 

urinaria (umumnya pada primigravida), hal tersebut mengurangi kapasitas vesika 

urinaria sehingga urine yang tertampung di vesika urinaria terdesak keluar (ibu sering 

merasa ingin BAK). 

Untuk mengantisipasi ketidaknyamanan tersebut, bidan dapat menjelaskan 

tentang sebab terjadinya ganguan sering BAK; berikan penjelasan untuk 

mengosongkan vesika urinaria saat ada dorongan untuk BAK; perbanyak minum pada 

siang hari; jangan kurangi minum untuk mencegah ingin BAK (nokturia), kecuali jika 

nokturia sangat mengganggu tidur di malam hari; batasi minum kopi, teh, dan soda; 

dan jelaskan pula tentang bahaya infeksi saluran kemih dengan menjaga posisi tidur, 

yaitu dengan berbaring miring ke kiri dan kaki ditinggikan untuk mencegah diuresis. 
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11. Konstipasi 

Wanita yang sebelumnya belum pernah mengalami keluhan konstipasi/sembelit, 

akan mengalami keluhan ini saat hamil yang mungkin terjadi pada trimester kedua atau 

trimester ketiga. Konstipasi dapat disebabkan oleh penurunan peristaltic saluran 

pencernaan oleh karena relaksasi otot halus pada usus besar sebagai akibat dari 

peningkatan hormone progesterone. Penekanan usus besar oleh karena pembesaran 

uterus juga berkontribusi pada penurunan motilitas saluran pencernaan sehingga 

menyebabkan konstipasi. Salah satu efek samping utama dari mengkonsumsi tablet 

besi adalah konstipasi, hal ini menambah masalah pada wanita hamil. 

Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi konstipasi ini akan lebih baik apabila 

digunakan secara bersamaan (kombinasi). Pengobatan secara alami sudah cukup untuk 

mengatasi keluhan ini. Diantaranya: a) meningkatkan intake cairan minimal delapan 

gelas perhari, b) mengkonsumsi buah atau jus prune/prem/plum (di dalamnya 

termasuk persik, ceri, dll), buah ini bersifat laksatif alami, c) cukup istirahat, d) minum 

minuan yang hangat sesaat setelah bangun tidur, dan akan lebih baik dicampur madu, 

dapat menstimulasi peristaltic usus, e) mengkonsumsi makanan (buah dan sayur yang 

tinggi serat), f) biasakan makan teratur, hindari memakan makanan karena dorongan 

makan, bukan karena kebutuhan, g) latihan fisik / olah raga ringan secara teratur, 

dengan berjalan kaki setiap hari, mempertahankan postur tubuh yang baik, body 

mekanik yang baik, dapat meningkatkan sirkulasi pembuluh darah vena sehingga dapat 

mencegah kongesti/kemacetan pada usus besar, h) membiasakan buang air besar 

secara teratur dan segera BAB saat ada dorongan, i) dapat diberikan obat laksatif atau 

gliserin dengan izin petugas kesehatan.    

 

12. Flatulence 

Flatulence yaitu keluhan sering buang angin/kentut, dapat juga diasosiasikan 

dengan perut kembung, dapat terjadi pada trimester dua ataupun tiga kehamilan. 

Peningkatan frekuensi flatus dapat diakibatkan oleh penurunan motalitas 

gastrointestinal. Hal ini juga dimungkinkan hasil/efek dari peningkatan progesterone 

yang mengakibatkan relaksasi saluran pencernaan dan penekanan saluran pencernaan 

oleh karena pembesaran uterus, sehingga menyebabkan makanan yang dikonsumsi 

bergerak melalui sistem pencernaan lebih lambat, akibatnya menyebabkan ibu hamil 

sering buang angina. 

Upaya untuk mengatasi keluhan ini adalah: a) pola makan yang teratur, dan 

hindari makanan yang: mengandung gas (kol, sawi, bunga kol, durian, nangka), 
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berkadar lemak tinggi (steak, ayam goring tepung dengan kulit, martabak daging), 

minuman bersoda, permen karet), b) meengunyah makanan secara sempurna, c) 

pertahankan BAB secara teratur, d) melakukan senam secara teratur, e) posisi knee-

chest dapat membantu ketidaknyamanan untuk mengeluarkan gas dari dalam perut.   

 

13. Hemorrhoid 

Hemoroid disebut juga wasir, merupakan suatu keluhan yang disebabkan oleh 

konstipasi. Oleh sebab itu, konstipasi memegang peranan penting pada perkembangan 

hemoroid. Progesterone juga menyebabkan relaksasi pembuluh darah vena dan usus 

besar. Pembesaran uterus dapat menekan pembuluh darah vena khususnya vena 

hemorroidal, sehingga penekanan ini akan menghambat sirkulasi pada pembuluh darah 

vena dan menyebabkan kemacetan pada vena di pelvis.  

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mengatasi keluhan ini, 

yaitu: a) hindari terjadinya konstipasi, pencegahan merupakan tindakan yang paling 

efektif, b) hindari mengejan terlalu kuat saat defekasi / BAB, c) mandi menggunakan air 

dingin dan air hangat, tidak hanya meningkatkan kenyamanan pada ibu hamil tetapi 

juga dapat meningkatkan sirkulasi pembuluh darah vena, d) untuk mengurangi dapat 

dikompres di hemoroid tersebut menggunakan air es atau air hangat, e) reinsersi 

hemoroid ke dalam rectum (menggunakan lubrikan) bersamaan dengan latihan Kegel 

setiap selesai BAB, f) bedrest dengan posisi tungkai bawah ditinggikan, g) berikan obat 

analgetik topical, h) makan makanan yang berserat dan banyak minum.  

 

14. Leukorrhea (Keputihan) 

Leukorrhea/keputihan merupakan peningkatan sekresi vagina yang encer sampai 

kental akibat perubahan hormonal dan terjadi mulai pada trimester pertama kehamilan. 

Sekresi vagina ini bersifat asam, oleh karena perubahan peningkatan jumlah glikogen 

pada sel epitel vagina menjadi asam laktat oleh bakteri Doderleins. Meskipun hal ini 

berfungsi untuk melindungi ibu dan janin dari serangan kuman infeksi berbahaya, 

namun hal ini dapat menjadi media bagi pertumbuhan organisme penyebab vaginitis. 

Produktivitas kelenjar pada cerviks dalam mensekresi dan meningkatkan jumlah 

mucus/lendir menjadi lendir cerviks, pada periode ini juga berkontribusi pada terjadinya 

keputihan.  

Untuk mengatasi hal tersebut, ibu hamil disarankan untuk meningkatkan 

perhatian pada kebersihan badan terutama pada area vagina dan meningkatkan 

frekuensi pergantian celana dalam yang berbahan katun dan mudah diserap. Ibu hamil 
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tidak disarankan untuk menggunakan douche vagina atau spray vagina. Bersihkan 

vagina menggunakan sabun setiap mandi, setiap selesai BAK dan BAB, dari arah depan 

ke belakang, kemudian mengeringkan dengan handuk bersih atau tisyu. Ibu hamil juga 

disarankan untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya dengan banyak makan makanan 

yang banyak mengandung vitamin C terutama buah dan sayur. 

 

15. Dyspareunia  

Dyspareunia yaitu nyeri saat berhubungan seksual/coitus. Dyspareunia selama 

hamil dapat disebabkan oleh perubahan fisiologis, yaitu kongesti/kemacetan pada 

pembuluh darah pelvis/vagina karena terhalang oleh pembesaran uterus. Masalah ini 

merupakan efek dari pembesran uterus karena penekanannya pada organ pelvis. Faktor 

psikologis dapat juga berpengaruh pada keluhan ini karena terjadi miskonsepsi dan 

ketakutan bahwa coitus dapat menyakiti janin. 

Penatalaksanaan disesuaikan dengan penyebabnya, diantaranya: a) perubahan 

posisi selama coitus dapat meringankan masalah ini karena pembesaran abdomen dan 

sakit karena penetrasi yang dalam, b) penggunaan es mungkin dapat meringankan 

keluhan ini, namun dapat mengakibatkan ketidaknyamanan selama coitus, c) diskusi 

tentang miskonsepsi dan ketakutan akan bahaya coitus selama hamil dengan 

menyajikan fakta-fakta dapat meyakinkan wanita hamil, d) suami-isteri saling terbuka 

akan informasi mengenai alternative pemecahan masalah tentang kebutuhan seksual 

dan kepuasan seksual selama hamil. 

 

16. Insomnia  

Insomnia/sulit tidur merupakan suatu gangguan/ketidaknyamanan yang dapat 

dialami ibu hamil. Gangguan ini juga umumnya dapat dialami oleh perempuan yang 

tidak hamil. Gangguan ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: gelisah karena 

kekhawatiran yang berlebihan, cemas, dan terlalu bersemangat akan peristiwa yang 

akan terjadi di kemudian hari (ibu hamil: menyambut kelahiran janin yang dikandung). 

Secara psikologis, ibu hamil mempunyai banyak alasan untuk mengalami insomnia. Hal 

ini, termasuk karena ketidaknyamanan oleh sebab pembesaran uterus, 

ketidaknyamanan lain karena kehamilan, dan pergerakan janin, khususnya untuk janin 

yang sangat aktif. 

Ada banyak cara untuk mengatasi ketidaknyamanan ini, tetapi pada beberapa 

wanita mempunyai respon yang berbeda-beda. Namun setidaknya hal ini dapat 

membantu, yaitu: a) mandi dengan air hangat; b) meminum minuman yang hangat 
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(susu, cokelat, teh), sebelum tidur; c) tidak melakukan aktivitas yang menstimulsi untuk 

janin menjadi aktif sebelum tidur (malam hari); d) tidur dalam posisi relaksasi, yaitu: 

posisi sims (seperti memeluk bantal) miring ke kiri; e) menggunakan teknik relaksasi 

yang progressive, yaitu menggunakan teknik nafas dalam yang dikombinasikan dengan 

teknik lain: spiritual hypnotherapy, aromatherapy, dll. 

 

17. Hiperventilasi (Sesak Nafas) 

Hiperventilasi ditandai dengan nafas yang cepat dan keluhan sesak nafas, pada 

ibu hamil hal ini merupakan reaksi yang fisiologis (non patologis). Hiperventilasi 

disebabkan oleh peningkatan hormone progesterone selama kehamilan, berakibat 

langsung pada sistem pernafasan dimana kadar karbon dioksida berada pada kadar 

yang rendah dan oksigen berada pada kadar yang tinggi. Peningkatan kadar oksigen 

yang tinggi bermanfaat bagi janin. Peningkatan metabolisme yang terjadi selama 

kehamilan menyebabkan peningkatan kadar karbon dioksida, terjadinya hiperventilasi 

berdampak pada berkurangnya kadar karbon dioksida dalam darah. Ibu hamil dapat 

mulai merasakan efek progesterone ini pada awal trimester kedua. 

Keluhan sesak nafas merupakan suatu ketidaknyamanan yang semakin berat 

dirasakan ibu hamil pada trimester ketiga. Selama periode ini, uterus semakin 

membesar dan menekan diafragma. Oleh sebab itu, diafragma bergeser (berelevasi) 

kira-kira 4 cm selama kehamilan. Meskipun pelebaran diameter transversal dari rongga 

dada (thoraks) hanya beberapa cm, namun hal ini cukup mengganti pergeseran 

diafragma dan mengurangi fungsi kapasitas residual dan volume residual udara. 

Kombinasi penggunaan tekanan pada diafragma (memungkinkan penurunan fungsi 

volume residual) menyebabkan sedikit kesulitan dalam bernafas (nafas sesak). Pada 

beberapa ibu hamil, merespon keadaan fisiologis ini dengan hiperventilasi. 

Untuk mengatasi hiperventilasi maka dapat diatasi dengan: a) penjelasan pada 

ibu hamil tentang keadaan fisiologis hal ini; b) menasehati ibu hamil untuk dengan 

sengaja secara berhati-hati mengatur pernafasannya (kecepatan dan kedalaman) dalam 

kondisi normal ketika ibu menyadari terjadinya hiperventilasi; c) meringnkan gejala 

sesak nafas sebagai faktor akibat, dijelaskan pada paragraph selanjutnya. 

Upaya untuk mengatasi keluhan sesak nafas adalah dengan menyediakan ruang 

yang cukup untuk isi abdomen dan thoraks, dengan mengurangi tekanan pada 

diafragma dan memfasilitasi fungsi paru-paru, yaitu: a) secara periodic anjurkan ibu 

hamil untuk berdiri dan melakukan gerakan peregangan pada tangannya ke atas kepala 

disertai menarik nafas panjang; b) menganjurkan ibu hamil untuk membiasakan diri 
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dengan postur tubuh yang baik dan hindari membungkukkan badan (badan selalu 

tegak); c) ajari ibu hamil untuk melakukan pernafasan intercostal; d) ajarkan ibu hamil 

untuk melakukan peregangan yang sama saat duduk/berdiri dengan ketika berbaring di 

tempat tidur; e) jelaskan terjadinya nafas sesak, kecemasan atau ketakutan dapat 

mengurangi respon terhadap hiperventilasi. 

 

18. Nyeri Punggung Atas  

Nyeri punggung (terutama bagian atas) dapat terjadi mulai trimester pertama, 

yang terjadi karena peningkatan ukuran dan perubahan payudara yang menjadi lunak 

dan padat, yang merupakan salah satu tanda presumtif kehamilan. Untuk mengatasi hal 

ini, ibu hamil dapat menggunakan bra yang menopang payudara dengan tali bra yang 

dapat menarik punggung ke atas/menjadi tegak. Dengan mengurangi mobilitas 

payudara yaitu bra dengan cup yang sesuai dan nyaman, juga dapat mengurangi 

ketidaknyamanan ini. Cara lain adalah dengan menggunakan postur tubuh yang baik, 

ibu hamil juga dapat menggunakan kasur yang tidak terlalu empuk, serta menggunakan 

bantal tambahan ketika tidur untuk meluruskan punggung. 

 

19. Nyeri Punggung Bawah (Pinggang) 

Nyeri punggung bawah merupakan nyeri pinggang pada daerah lumbosacral. 

Intensitas nyeri biasanya bertambah seiring dengan bertambahnya usia kehamilan, 

karena hasil dari perubahan pusat gravitasi dari perubahan postur tubuhnya 

(hiperlordosis), yaitu akibat dari penambahan barat dari pembesaran uterus. Jika ibu 

hamil berusaha untuk memperbaiki posturnya, dia akan berjalan condong ke arah 

belakang dari peningkatan lordosis. Lengkungan ini mengakibatkan ketegangan pada 

otot belakang dan menyebabkan nyeri yang sangat. 

Ketidaknyamanan ini dapat meningkat apabila otot abdominal ibu hamil lemah, 

otot-otot ini gagal dalam menyokong pembesaran uterus. Kelemahan otot abdominal 

ini, umum dijumpai pada grande multipara dimana otot-otot abdomennya tidak kembali 

seperti semula setelah beberapa kali melahirkan. Pada primigravida biasanya otot 

abdomennya lebih elastis karena otot-ototnya belum pernah teregang sebelumnya. 

Nyeri otot balakang (pinggang) dengan demikian akan meningkat seiring dengan 

jumlahnya paritas. 

Nyeri pinggang juga merupakan akibat dari posisi menekuk/membungkuk yang 

berlebihan, berjalan tanpa periode istirahat, mengangkat benda berat khususnya 

apabila dikerjakan saat ibu lelah. Kondisi-kondisi tersebut menyebabkan ketegangan 



Prodi DIII Kebidanan 
Modul Askeb Hamil - Materi Gita.K 

-17- 

 

 

pada otot-otot pinggang. Prinsip body mekanik dapat dilakukan untuk menghindari 

ketegangan otot ini. Terdapat dua prinsip untuk dilakukan, yaitu: a) menekukkan kaki 

daripada membungkuk saat mengangkat/mengambil benda yang berat, sehingga kaki 

(paha) yang lebih menahan beban dan lebih meregang daripada otot pinggang; b) 

letakkan salah satu kaki / tempatkan salah satu kaki dengan lebih rendah / di depan 

kaki yang satunya ketika akan membungkuk (mengambil benda yang berada di 

bawah/lantai), sehingga memperlus tumpuan untuk keseimbangan ketika akan 

bangkit/berdiri dari posisi sebelumnya. 

Tindakan lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketidaknyamanan ini adalah: 

a) biasakan postur tubuh yang baik; b) lakukan prinsip body mekanik saat akan 

mengangkat beban; c) hindari membungkuk yang berlebihan, mengangkat beban 

terlalu berat atau berjalan kaki tanpa periode istirahat; d) menggoyang daerah pelvis; 

e) gunakan sepatu berhak rendah, hak sepatu yang tinggi menyebabkan ketidakstabilan 

pusat grafitasi dan menyebabkan terjadinya hiperlordosis; f) apabila nyeri bertambah, 

maka penggunaan korset penopang sangat dianjurkan; g) enghangatkan pinggang, 

seperti: mandi air hangat, menggunakan alat pemanas (kompres hangat di daerah 

pinggang), atau duduk pada shower yang hangat; h) menggosok/memijat pinggang; i) 

saat istirahat/tidur: gunakan kasur yang tidak terlalu empuk (keras dianjurkan), saat 

berbaring posisikan pinggang dengan diganjal bantal untuk meluruskan pinggang dan 

meringankan tarikan/ketegangan pada otot-otot belakang. 

 

20. Kram Kaki  

Kram kaki dapat muncul setelah usia kehamilan 24 minggu. Penyebab terjadinya 

kram belum dapat dipastikan, namun selama beberapa tahun kram kaki diperkirakan 

disebabkan oleh kekurangan asupan kalsium atau ketidakseimbangan antara rasio 

kalsium-fosfor di dalam tubuh. Kemungkinan lain diasumsikan berhubungan dengan 

terhambatnya aliran darah ke pembuluh darah perifer akibat penekanan pembuluh 

darah di sekitar pelvis oleh pembesaran uterus pada vena yang membawa darah ke 

bagian ekstrimitas bawah, dan atau penekanan pada syaraf di sekitar foramen 

obturator yang menuju ke ekstrimitas bawah.  

Tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah: a) latihan 

dorsofleksi pada kaki dan meregangkan otot yang kram, b) lakukan olah raga ringan 

secara teratur dan lakukan body mekanik yang baik untuk meningkatkan sirkulasi, c) 

lakukan elevasi pada kaki (mengangkat kaki) secara periodic sepanjang hari, d) 
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konsumsi susu dengan kandungan kalsium dan fosfor secara seimbang, e) gunakan 

penghangat untuk otot.   

 

21. Varises Vena pada Kaki 

Varises vena disebut juga varicosities, dapat terjadi pada ibu hamil trimester dua 

akhir ataupun trimester tiga. Banyak faktor yang menyebabkan berkembangnya varises 

vena pada kaki ibu hamil selama kehamilan. Varises vena mungkin terjadi pada ibu 

hamil dimana mempunyai kecenderungan dari faktor keluarga/faktor genetilk. Varises 

vena dapat terjadi akibat sirkulasi pada pembuluh darah balik di ekstrimitas bawah 

tidak adekuat dan karena peningkatan tekanan pada vena di ekstrimitas bawah. 

Perubahan tersebut disebabkan oleh penekanan karena pembesaran uterus pada 

pembuluh darah vena di pelvis ketika ibu hamil duduk atau berdiri dan pada vena cava 

inferior ketika berbaring. Penggunaan pakaian yang teralu ketat dapat menghambat 

kembalinya darh dari vena di ekstrimitas bawah, atau berdiri yang terlalu lama juga 

dapat memperparah masalah ini. Progesterone dapat mengakibatkan relaksasi dinding 

pembuluh darah vena, katup jantung, dan otot-otot yang mengelilingi jantung, juga 

dapat berkontribusi pada perkembangan varises vena. 

Varises vena dalam kehamilan sering timbul di ekstrimitas bawah (kaki) dan atau 

vulva. Varises vena pada vulva dapat berbahaya apabila dalam proses persalinan 

pembuluh darah tersebut pecah, dapat mengakibatkan perdarahan hebat. Beberapa hal 

untuk mengantisispasi ketidaknyamanan terkait varises vena adalah: a) gunakan kaos 

kaki atau stocking yang elastis, digunakan sebelum menggerakkan kaki/beraktivitas; b) 

hindari menggunakan sepatu berhak tinggi, kaos kaki pendek dan atau kaos kaki 

bertali; c) hindari berdiri atau duduk yang terlalu lama; d) istirahatkan kaki pada waktu 

istirahat dengan meninggikan kaki secara periodic sepanjang hari; e) berbaring dengan 

posisi kaki ditinggikan lurus membentuk sudut 450 dengan dinding, dimana kaki 

menempel di dinding; f) hindari menggunakan pakaian atau korset yang ketat; g) 

hindari duduk menyilangkan kaki; h) lakukan senam hamil untuk melancarkan 

peredaran darah; i) pertahankan postur tubuh yang baik dan body mekanik; j) gunakan 

penopang perut untuk meringankan tekanan pada vena di pelvis.  

Untuk mengantisipasi varises vena pada vulva, dapat mencoba posisi inklinasi 

beberapa kali sehari, yaitu: posisi ibu berbaring kaki ditinggikan lurus dan menempel 

pada dinding membentuk sudut 450, dan kemudian bagian bokong diangkat. Selain itu, 

dapat juga melakukan senam Kegel, senam Kegel juga bermanfaat untuk mencegah 

hemoroid dan meningkatkan sirkulasi darah. Senam ini dapat dilakukan kapan dan 
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dimanapun dalam posisi tubuh tegak sempurna, tulang belakang lurus dan dada 

membusung (duduk atau berdiri) dengan keadaan kandung kemih kosong (tidak 

berkeinginan untuk miksi/buang air kecil), yaitu: dengan menahan/menarik bagian otot-

otot dasar panggul seperti ketika menahan miksi, tahan beberapa detik kemudian 

lepaskan. Selengkapnya: a) lakukan seolah-olah sedang menahan buang air kecil dan 

buang angin sekaligus, rapatkan otot liang vagina dan liang dubur sekaligus sampai 

dinding otot perut juga tertarik “masuk”, dan tahan napas; b) tahan  posisi ini sekitar 

10 detik, caranya: hitung angka 1001, 1002, 1003... sampai 1010), jika belum bisa 10 

detik, coba dulu 5 detik dan bertahap makin lama; c) setelah mencapai  10 detik, 

kendurkan kembali semua otot, relaks, buang napas, dan ambil napas secara teratur, 

lakukan sekitar 4 detik dan ulangi lagi “kontraksi” buatan ini sampai sekitar 10 kali. 

Lakukan latihan ini dengan sabar hingga sekitar 6 kali sehari, lebih sering lebih baik. 

Selain mengatasi keluhan varises pada vena, senam kegel juga bermanfaat untuk 

menjaga elastisitas otot-otot dasar panggul, sehingga berdampak pada keadaan otot-

otot dasar panggul dan perineum pada proses persalinan dan setelah melahirkan. 

 

22. Edema 

Edema fisiologis yang sering terjadi adalah pada tungkai bawah, merupakan 

akibat dari sirkulasi darah (pembuluh darah vena) yang terhambat dan peningkatan 

tekanan vena pada ekstrimitas bawah. Terganggunya sirkulasi ini disebabkan oleh 

peningkatan tekanan karena pembesaran uterus pada vena pelvia ketika ibu hamil 

duduk ataupun berdiri dan pada vena cava inferior ketika ibu berbaring telentang. 

Penggunaan baju yang terlalu ketat juga dapat menghambat sirkulasi darah pada 

pembuluh darah vena di ekstrimitas bawah. 

Edema fisiologis yang umumnya dijumpai pada bagian pergelangan kaki dan kaki 

ini, harus dapat dibedakan dengan edema patologis yang berhubungan dengan 

preeklamsi dan eklamsi. Umumnya edema fisiologis dapat berkurang dengan tindakan 

berikut ini: a) hindari penggunaan baju/celana ketat; b) luruskan kaki secara periodic 

sepanjang hari; c) posisi badan miring ketika berbaring; d) penggunaan korset yang 

sesuai/menopang perut ibu , mungkin dapat mengurangi tekanan pada vena pelvis. 

 

23. Nyeri Ligamentum Rotundum 

Ligamentum rotundum terletak pada sisi uterus, yaitu di bawah dan di depan 

insersi tuba falopii. Ligamentum ini melintasi/bersilangan pada lipatan peritoneum, 

melewati saluran pencernaan dan memasuki bagian depan (atas) labia mayora pada sisi 
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atas perineum. Ligament terdiri atas otot halus yang meluas yang terhubung dengan 

otot halus uterus. Jaringan otot ini memungkinkan ligamentum rotundum mengalami 

hipertropi selama kehamilan, dan merupakan pokok peregangan dari pembesaran 

uterus. Secara anatomi, hal ini menyebabkan ligamentum rotundum dapat 

meningkatkan lebar pembesaran uterus memasuki abdomen. Nyeri pada ligamentum 

rotundum diakibatkan oleh peregangan dan tekanan yang besar pada ligament oleh 

pembesaran uterus. Hal ini merupakan ketidaknyamanan yang umum, dan harus dapat 

dibedakan dari gangguan gastrointestinal dan penyakit-penyakit pada organ-organ 

abdomen (appendicitis, peradangan saluran kemih, ulkus peptikum, dll). Ciri-ciri yang 

menjadi perbedaan adalah peningkatan nyeri pada daerah abdomen, dimana dari 

beberapa kondisi yang telah disebutkan tadi, nyeri ligamentum rotundum ini sangat 

khas, yaitu hanya pada ligament. 

Tindakan untuk mengatasi ketidaknyamanan ini tidak selalu efektif. Nyeri 

ligamentum rotundum merupakan salah satu ketidaknyamanan yang sering dikeluhkan 

oleh ibu hamil. Penjelasan tentang fisiologi terjadinya nyeri paling tidak dapat 

mengurangi/meringankan kecemasan/ketakutan dan dapat membantunya dalam 

mengatasi nyeri. Upaya tambahan untuk mengurangi nyeri ligamentum rotundum, 

yaitu: a) menekuk lutut sampai menyentuh abdomen; b) mengalihkan nyeri untuk 

mengurangi peregangan pada ligament; c) memiringkan pelvis; d) mandi air hangat; e) 

gunakan bantalan pemanas pda area yang terasa sakit hanya jika tidak terdapat 

kontraindikasi; f) gunakan sebuah bantal untuk menopang uterus dan bantal lainnya 

yang diletakkan di antara lutut sewaktu dalam posisi berbaring miring; g) menggunakan 

korset penopang abdomen. 

 

24. Mati Rasa pada Jari-Jari Tangan (dan atau Tremor) 

Perubahan pusat gravitasi pada kehamilan yang merupakan akibat dari 

pembesaran uterus dapat menyebabkan perubahan postur tubuh ibu hamil, sehingga 

bahu ibu hamil menjadi semakin jauh ke arah belakang badan dan mengakibatkan 

antefleksi bagian kepala, merupakan suatu upaya untuk menyeimbangkan semakin 

beratnya bagian depan badan ibu dan semakin melengkungknya bagian belakang 

badan ibu. Perubahan postur tubuh ini memungkinkan menyebabkan penekanan pada 

bagian median dan ulnar syaraf-syaraf yang terdapat di tangan, yang dapat 

mengakibatkan jari-jari tangan mengalami mati rasa dan atau tremor. Hiperventilasi 

juga dapat menyebabkan keadaan tersebut, namun sebagian besar ibu hamil tidak 

merasakan keluhan ini sebagai efek dari hiperventilsi.  
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Upaya yang dilakukan untuk mengatasi ketidaknyamanan ini adalah dengan 

menjelaskan penyebab secara fisiologis, dan menganjurkan ibu hamil untuk melakukan 

postur tubuh yang baik, dapat juga dengan membaringkan badan.  

 

25. Supine Hypotensive Syndrome 

Ketidaknyamanan ini ditandai dengan: ibu merasa pusing, sampai-sampai ibu 

dapat pingsan apabila pusingnya tidak segera diatasi. Supine hypotensive syndrome 

dapat terjadi ketika ibu berbaring dalam posisi terlentang (posisi supine), karena 

pembesaran uterus mendesak/menekan vena cava inverior dan pembuluh darah vena 

yang lain. Kembalinya darah ke jantung melalui pembuluh darah vena terhambat, 

sehingga mengurangi jumlah darah yang mengalir ke jantung kemudian menurunkan 

jumlah cardiac output. Supine hypotensive syndrome sebenarnya juga merupakan 

hipotensi arterial, dimana pembesaran uterus dapat menekan pembuluh darah aorta, 

sehingga berakibat pada perubahan tekanan pada pembuluh darah aorta. 

Untuk mengatasi hal ini, maka saat berbaring berbaringlah dengan posisi miring, 

atau dengan melakukan sit up ringan. Penjelasan yang baik dengan upaya meyakinkan 

ibu tentang keadaan ini merupakan suatu hal yang sangat penting saat ibu merasa 

ketakutan ataupun sangat cemas. 

 

26. Perubahan Emosional 

Selama terjadinya kehamilan, ketidakstabilan emosional pada beberapa wanita 

hamil sangat terasa perubahannya. Hal ini dapat disebabkan oleh banyak faktor. Tidak 

hanya diakibatkan oleh perubahan hormonal yang mempengaruhi ibu dalam merasakan 

dan bereaksi terhadap situasi tertentu, tetapi dapat juga karena ketidaknyamanan fisik 

yang dirasakan akibat berbagai gangguan kehamilan yang terjadi. 

Peran bidan adalah memberikan dukungan pada ibu dan keluarga dengan 

meyakinkan mereka bahwa kondisi tersebut merupakan suatu hal yang yang umum 

terjadi pada ibu hamil (normal). Namun demikian, bidan juga perlu memperhatikan dan 

mewaspadai adanya penyebab/peristiwa lain selain karena kehamilan yang dapat 

menimbulkan kondisi tersebut, diantaranya: pindah rumah, kematian salah satu 

anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, dan lain-lain. Ketidakstabilan emosional pada 

masa kehamilan juga dapat mempengaruhi ibu pada periode postpartum, dan dapat 

menyebabkan terjadinya depresi postpartum. 
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E. Rangkuman 

Bagi seorang wanita, kehamilan merupakan suatu pengalaman yang unik. Tiap 

wanita mempunyai pengalaman kehamilan berbeda-beda, yang dapat dipengaruhi oleh 

kehamilan sebelumnya, lingkungan dan aktivitas. Sebagian wanita hamil, mempunyai 

pengalaman akan gangguan ketidaknyamanan selama hamil. Gangguan ini dapat 

menjadi pengalaman berharga bagi ibu hamil dan menjadi acuan bagaimana 

menghadapi kehamilannya. Gangguan ketidaknyamanan selama hamil dapat 

dipengaruhi oleh faktor fisik terkait perubahan anatomi, dan faktor psikologis. Pada 

umumnya gangguan ini bersifat fisiologis, namun dapat berubah menjadi patologis 

apabila tidak diatasi dengan tepat. 

Diagnosis yang tepat terkait gangguan ketidaknyamanan kehamilan dan 

penyebabnya penting dilakukan untuk penatalaksanaan yang tepat. Masing-masing 

wanita dapat diberikan treatment yang berbeda dengan kasus yang sama, untuk itu 

dibutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang menyeluruh dari bidan agar dapat 

membantu ibu dalam mengatasi gangguan dan ketidaknyamanan selama kehamilan. 

Komunikasi yang efektif antara ibu hamil dan bidan merupakan kunci utama dalam 

penatalaksanaan gangguan ketidaknyamanan selama hamil, melalui konseling atau 

pemberian pendidikan kesehatan selama melakukan asuhan antenatal. 
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F. Test Formatif 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan mencocokkan pilihan jawaban ! 

PERTANYAAN JAWABAN PILIHAN JAWABAN 

1 Mengatasi keluhan emesis 
gravidarum 

 A Anemia fisiologis 

2 Salah satu cara mengatasi keluhan 
ini: membersihkan mulut 
menggunakan sikat gigi yang 
lembut dengan pasta gigi yang 
sesuai 

 B Nyeri punggung 

3 Keluhan ini disebabkan oleh 
penurunan bagian terendah janin 
pada trimester 3 

 C Ptialism 

4 Upaya yang dilakukan untuk 
mengatasi keluhan ini: 
menggunakan bra yang menopang 
menjadi tegak, postur tubuh yang 
baik, menggunakan kasur yang 
tidak terlalu empuk 

 D Peningkatan 
progesteron 

5 Penyebab sakit kepala (pusing) 
yang sering dialami ibu hamil 
terutama trimester 3 

 E Pembesaran 
uterus  

6 Penyebab ketidaknyamanan 
dimana ibu merasakan panas pada 
perutnya, sering dijumpai pada 
trimester dua dan tiga kehamilan 

 F Emolien topical 

7 Upaya mengatasi striae gravidarum  G Akupressur  

8 Perubahan postur tubuh 
memungkinkan menyebabkan 
penekanan pada bagian median 
dan ulnar syaraf-syaraf yang 
terdapat di tangan 

 H Massage 
perineum 

9 Berhubungan dengan perubahan 
fisiologis, yaitu kongesti/kemacetan 
pada pembuluh darah pelvis/vagina 
karena terhalang oleh pembesaran 
uterus 

 I Nocturia 

10 Berkaitan dengan nyeri pinggang  J Estrogen 
meningkat 

   K Tremor dan/Mati 
Rasa 

   L Pola Istirahat 

   M Body Mekanik 

   N Dyspareunia 
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G. Tugas Mandiri 

1. Tujuan Tugas 

Membuat laporan observasi tentang ketidaknyamanan selama kehamilan dan 

antisipasinya sesuai kebutuhan. 

2. Uraian Tugas 

a. Obyek garapan 

Ketidaknyamanan selama kehamilan dan antisipasinya sesuai kebutuhan: pada 

awal kehamilan dan pada kehamilan lanjut. 

b. Tugas yang harus dikerjakan dan batasan-batasannya 

1) Prosedur 

a) Kelas dibagi menjadi 10 kelompok, satu kelompok terdiri atas 3-4 orang 

mahasiswa. 

b) Tiap kelompok melakukan observasi pada ibu hamil (diutamakan 

trimester III), menanyakan ketidaknyamanan yang pernah dan yang 

sedang dialami selama hamil dan tindakan yang telah dilakukan ibu 

untuk mengatasi keluhannya. Satu orang ibu hamil hanya diobservasi 

oleh satu kelompok. 

c) Setelah didapatkan data (secara langsung dengan wawancara), maka 

kelompok mendiskusikan temuannya dan kemudian menyusun laporan 

observasi.  

d) Pembagian tugas pada masing-masing kelompok ditentukan oleh 

kelompok yang bersangkutan dengan proporsi yang sama. 

e) Hasil observasi dan laporan observasi dipresentasikan pada pertemuan 

sesuai jadwal. 

f) Laporan dikumpulkan paling lambat satu hari setelah pertemuan di kelas. 

2) Hasil Diskusi 

Laporan hasil observasi-diskusi kelompok.  

c. Metode pengerjaan dan acuan yang digunakan 

Laporan/makalah terdiri atas 4 bab, dengan sistematika: 

1) Judul dan identitas kelompok 

2) Bab I Pendahuluan: terdiri atas 2 sub bab yaitu: a)latar belakang, b)tujuan 

penulisan laporan. 

3) Bab II Isi : merupakan isi materi/tinjauan teori. 



Prodi DIII Kebidanan 
Modul Askeb Hamil - Materi Gita.K 

-25- 

 

 

4) Bab III Hasil Observasi dan Pembahasan : terdiri atas 2 sub bab yaitu: a) 

hasil observasi, yang merupakan uraian dari wawancara yang dilakukan, dan 

b) pembahasan, yang merupakan uraian tentang hasil analisis antara teori 

dan hasil observasi. 

5) Bab IV Penutup: berisi simpulan penulisan  

6) Daftar Pustaka : minimal 5 buku referensi sesuai yang ada pada silabus 

7) Lampiran : dilampirkan uraian tugas yang dilakukan masing-masing anggota 

kelompok dan bahan-bahan terkait meteri 

d.  Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan 

Makalah terdiri atas minimal 15 halaman, diketik pada kertas ukuran A4, fontasi 

Times New Roman 12, spasi 1,5. Kemudian dijilid mika warna kuning. Makalah 

dalam bentuk softfile diberi identitas tiap kelompok dalam satu directory dengan 

nama: prodi-kelas-kelompok-tugas, contoh: DIII-RegulerA-Kelompok1-

Tugas1. Bentuk pengumpulan softfile dijelaskan kemudian. 

 

3. Kriteria Penilaian   

Penilaian tugas terdiri atas dua macam penilaian, yaitu penilaian laporan dan 

penilaian presentasi. Penilaian laporan dan penilaian presentasi merupakan 

penilaian kelompok. Masing-masing mempunyai bobot 50%. 
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II. KEGIATAN BELAJAR 2: PERENCANAAN DAN PERSIAPAN PERSALINAN DAN 

KEGAWATDARURATAN  

 

A. Tujuan Pembelajaran Umum 

Mahasiswa dapat menjelaskan tentang program perencanaan persalinan dan 

pencegahan komplikasi (P4K). 

 

B. Tujuan Pembelajaran Khusus 

1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian P4K 

2. Mahasiswa dapat menjelaskan tujuan P4K 

3. Mahasiswa dapat menjelaskan manfaat P4K 

4. Mahasiswa dapat menjelaskan sasaran P4K 

5. Mahasiswa dapat menjelaskan langkah/tahapan kegiatan P4K 

6. Mahasiswa dapat menjelaskan komponen P4K 

7. Mahasiswa dapat melakukan konseling (mendiskusikan dengan ibu hamil) 

tentang P4K 

 

C. Pokok-Pokok Materi 

1. Program P4K 

2. Program P4K dengan Stiker 

3. Konseling P4K 

 

D. Uraian Materi 

* Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) 

1. Latar Belakang 

Sebagian besar penyebab kematian ibu disebabkan oleh penyebab langsung, yaitu 

perdarahan, infeksi, eklampsi, persalinan lama dan komplikasi abortus. Disamping itu 

faktor sosial budaya dan faktor transportasi juga berpengaruh pada munculnya dua 

keadaan yang tidak menguntungkan, yaitu: tiga terlambat (terlambat mengenal tanda 

bahaya dan mengambil keputusan, terlambat mencapai fasilitas kesehatan, dan 

terlambat mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan), dan empat terlalu (terlalu 

muda melahirkan, terlalu sering melahirka, terlalu rapat jarak melahirkan, dan terlalu 

tua untuk melahirkan). 
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Salah satu upaya pemerintah dalam rangka mempercepat penurunan Angka 

Kematian Ibu (AKI) adalah melalui Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan 

Komplikasi (P4K). Program ini dilakukan dengan pemasangan stiker P4K pada rumah 

ibu hamil yang telah dilakukan konseling oleh bidan terkait persiapan persalinan dan 

kesigaan kegawatdaruratan. Dalam pelaksanaan program P4K dengan stiker, bidan 

diharapkan berperan sebagai fasilitator dan dapat membangun komunikasi persuasive 

dan setara di wilayah kerjanya agar dapat terwujud kerja sama dengan ibu, keluarga 

dan masyarakat terhadap upaya menurunkan AKI dan peningkatan kesehatan ibu dan 

bayi baru lahir.  

2. Tujuan  

a. Tujuan Umum 

Meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi 

baru lahir melalui peran aktif keluraga dan masyarakat dalam merencanakan 

persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi dan tanda bahaya 

kebidanan bagi ibu sehingga melahirkan bayi yang sehat. 

b. Tujuan Khusus 

1) Terdatanya status ibu hamil dan terpasangnya stiker P4K di setiap rumah ibu 

hamil yang memuat informasi tentang :  

a) Lokasi tempat tinggal ibu hamil 

b) Identitas ibu hamil 

c) Taksiran persalinan 

d) Penolong persalinan,pendamping persalinan, fasilitas tempat persalinan 

e) Calon donor darah, transportasi, serta pembiayaan. 

2) Adanya perencanaan persalinan, termasuk pemakaian metode KB pasca 

persalinan yang sesuai dan disepakati ibu hamil, suami, keluarga, dan bidan. 

3) Terlaksananya pengambilan keputusan yang cepat dan tepat bila terjadi 

komplikasi selama kehamilan, persalinan, dan nifas. 

4) Meningkatnya keterlibatan tokoh masyarakat baik formal maupun non 

formal, dukun/pendamping persalinan dan kelompok masyarakat dalam 

program P4K dengan stiker. 

3. Manfaat 

Manfaat program P4K adalah: 

a. Mempercepat berfungsinya desa siaga 

b. Meningkatanya cakupan pelayanan ANC sesuai standar 
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c. Meningkatanya Cakupan Persalinan oleh tenaga terampil 

d. Meningkatnya kemitraan bidan dan dukun 

e. Tertanganinya kejadian komplikasi secara dini 

f. Meningkatnya peserta KB pasca persalinan 

g. Terpantaunya kesakitan dan kematian ibu dan bayi 

h. Menurunnya kejadian kesakitan dan kemtian ibu serta bayi 

4. Sasaran 

Sasaran dilaksanakannya program P4K adalah: 

a. Penanggungjawab dan pengelola program KIA provinsi dan Kab/Kota 

b. Bidan Koordiantor 

c. Kepala puskesmas 

d. Dokter 

e. Perawat 

f. Bidan 

g. Kader 

h. Forum Peduli KIA (Forum P4K/Pokja posyandu,dll). 

 

** Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi 

(P4K) dengan Stiker 

 

1. Pengertian Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi 

(P4K) dengan Stiker 

Stikerisasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) 

adalah merupakan suatu kegiatan yang difasilitasi oleh bidan di desa dalam rangka 

peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang 

aman dan persiapan menghadapi komplikasi bagi ibu hamil, termasuk perencanaan 

penggunaan KB pasca persalinan dengan menggunakan stiker sebagai media notifikasi 

sasaran dalam rangka meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu 

dan bayi baru lahir (Depkes RI, 2010). 

2. Tujuan  

Tujuan yang diharapkan dari stiker Program Perencanaan Persalinan dan 

Pencegahan Komplikasi (P4K) yaitu:  

a. Semua ibu hamil terdata dan rumahnya tertempel stiker P4K 
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b. Bidan memberikan pelayanan antenatal sesuai dengan standar 

c. Ibu hamil dan keluarganya mempunyai rencana persalinan termasuk KB yang 

dibuat bersama dengan penolong persalinan 

d. Bidan menolong persalinan sesuai dengan standar 

e. Bidan memberikan pelayanan nifas sesuai dengan standar 

f. Keluarga menyiapkan biaya persalinan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan 

(sosial budaya) 

g. Adanya keterlibatan tokoh masyarakat baik formal maupun non formal dan 

forum peduli KIA/pokja posyandu dalam rencana persalinan termasuk KB pasca 

persalinan sesuai dengannya perannya masing – masing. 

h. Ibu mendapatkan pelayanan kontrasepsi pasca persalinan 

i. Adanya kerjasama yang mantap antara bidan, petugas pustu, forum peduli KIA, 

dukun bayi, dan pendamping persalinan. 

3. Komponen P4K dengan Stiker  

Menurut Depkes RI (2010), komponen dari stiker Program Perencanaan Persalinan 

dan Pencegahan Komplikasi (P4K) adalah:  

a. Fasilitas aktif oleh Bidan 

Fasilitas aktif yang harus diberikan bidan kepada ibu hamil dan ibu bersalin 

antara lain: 

1) Pencatatan ibu hamil 

2) Dasolin/ tabulin 

3) Donor darah 

4) Transport/ambulan desa 

5) Suami/keluarga menemani ibu pada saat bersalin 

6) IMD (Inisiasi Menyusui Dini) 

7) Kunjungan nifas 

8) Kunjungan rumah 

b. Operasional Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) 

dengan stiker di tingkat Desa 

Untuk operasional stikerisasi Program Perencanaan Persalinan dan 

Pencegahan Komplikasi (P4K) di tingkat desa antara lain: 

1) Memanfaatkan pertemuan bulanan tingkat desa/kelurahan 

2) Mengaktifkan forum peduli KIA 

3) Kontak dengan ibu hamil dan keluarga dalam pengisian stiker 
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4) Pemasangan stiker di rumah ibu hamil 

5) Pendataan jumlah ibu hamil di wilayah desa 

6) Pengelolaan donor darah dan sarana transportasi/  ambulan desa 

7) Penggunaan, pengelolaan, dan pengawasan tabulin/  dasolin 

8) Pembuatan dan penandatanganan amanat persalinan. 

4. Tahap Kegiatan P4K dengan Stiker 

a. Orientasi P4K dengan stiker 

Orientasi dilakukan untuk pengelola program ditingkat provinsi, Kab/kota, dan 

puskesmas yang bertajuan untuk sosialisasi tentang tujuan, manfaat, mekanisme 

pelaksanaan, sistem pencatatan dan pelaoran,serta dukungan apa saja yang 

diperlukan. 

b. Sosialisasi 

Sosialisasi ditujukan kepada kepala desa,bidan,dukun,tokoh agama, tokoh 

masyarakat,PKK, serta lintas sektor ditingkat kelurahan. 

c. Operasinalisasi P4K dengan stiker tingkat Desa 

1) Memanfaatkan pertemuan bulanan tingkat desa/kelurahan 

2) Mengaktifkan Forum peduli KIA 

3) Kontak dengan ibu hamil dan keluraga dalam pengisian stiker 

4) Pemasangan stiker dirumah ibu hamil 

5) Pendataan jumalh ibu hamil diwilayah desa 

6) Pengelolaan donor darah dan sarana transportasi/ambulan desa 

7) Penggunaan, pengelolaan, dan pengwasan tabulin/Dasolin 

8) Pembuatan dan penandatanganan Amanat persalinan 

d. Rekapitulasi Pelaporan 

1) Data yang telah didapat dari isian stiker dan data pendukung lainya. Bidan di 

Desa melakukan pencatatan di buku KIA untuk disimpan dan dipelajari oleh 

ibu hamil sebagai alat pemantauan ibu hamil, serta melaporkan hasil 

pelayanan kesehatan ibu di wilayah desa (termasuk laporan dokter dan 

bidan praktek swasta di desa tersebut) ke Puskesmas setiap bulan termasuk 

laporan kematian ibu, bayi lahir hidup dan bayi lahir mati. 

2) Puskesmas melakukan rekapitulasi dan analisa laporan dari seluruh bidan di 

desa/ kelurahan dan juga laporan dari Rumah Bersalin Swasta serta 

melaporkan Pemantauan Wilayah Setempat tentang KIA (PWS-KIA) dan 

melaporkan ke Dinas Kesehatan Kab/ Kota setiap bulan. 
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3) Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota melakukan rekapitulasi dan analisa 

laporan dari seluruh  Puskesmas di wilayahnya dan laporan Yankes Ibu dari 

Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta, serta melakukan Pemantauan Wilayah 

Setempat (PWS-KIA), evaluasi dan melaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi 

setiap bulan. 

4) Dinas Kesehatan Provinsi melakukan rekapitulasi dan analisa dari seluruh 

laporan Dinas Kesehatan Kab/ Kota di wilayahnya dan melakukan 

pemantauan, fasilitasi dan evaluasi secara berkala serta melaporkan 

ketingkat pusat setiap tiga bulan. 

5) Tingkat nasional melakukan rekapitulasi dan analisa laporan dari Dinas 

Kesehatan Propinsi dan melakukan pemantauan berkala, fasilitasi, evaluasi 

P4K dengan stiker dalam rangka PP-AKI.  

e. Forum Komunikasi 

Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan P4K di masing – masing tingkat 

wilayah dari puskesmas, Kabupaten, Provinsi mempnyai wadah forum komunikasi 

yang meliputi lintas program dan lintas sektor.. 

5. Peran Puskesmas, Bidan,Dukun,Forum Peduli KIA 

a. Peran Puskesmas 

1) Menentukan target sasaran, memastikan ketersediaan logistik (stiker, buku 

KIA) bagi setiap ibu hamil untuk keberlangsungan ANC 

2) Memnatau pelaksanaan program P4K dengan melakukan supervisi Fasilitatif 

terhadap bidan di desa, PWS – KIA. 

3) Menjajaki pertemuan rutin dengan forum peduli KIA, Dukun, dan Kader 

untuk mencari masukan – masukan dari masyarakat tentang program P4K 

b. Peran Bidan 

1) Masa Kehamilan 

a) Melakukan pemeriksaan ibu hamil (ANC) sesuai standar minimal 4 kali 

b) Melakukan penyluhan dan konseling pada ibu hamil dan keluarga 

c) Melakukan kunjungan rumah  

d) Melakukan rujukan apabila diperlukan 

e) Melakukan pencatatan pada : Kartu ibu, Kohort Ibu, Buku KIA 

f) Membuat laporan (PWS KIA) 

g) Memberdayakan unsur – unsur masyarakat termasuk suami, keluarga, 

dan kader untuk terlibat aktif dalam program P4K 
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h) Mendukung partisipasi Aktif forum peduli KIA dan Dukun untuk 

melaksanakan komponen – komponen P4K dengan stiker di wilayahnya 

melalui peretemuan rapat koordiansi tingkat desa. 

2) Masa Persalinan 

Memberikan pertolongan persalinan sesuai dengan standar yaitu : 

a) Menyiapkan sarana dan prasarana yang aman termasuk pencegahan 

infeksi 

b) Memantau kemajuna persalinan sesuai dengan partograf 

c) Melakukan asuhan persalinan normal sesuai dengan standar 

d) Melakukan manjemen aktif kala III 

e) Melaksanakan Inisasi Menyusu Dini (IMD) 

f) Melakukan perawatan bayi baru lahir, termasuk pe,berian salep mata, vit 

K dan imunisasi HB 0 

g) Melakukan tindakan kegawatdaruratan apabila mengalami komplikasi 

h) Melakukan pencatatan persalinan : Kartu ibu, Kohort ibu dan bayi, 

Registe persalinan,Buku KIA. 

i) Membuat Laporan 

3) Masa Nifas 

Memberikan pelayanan nifas sesuai dengan standar : 

a) Melakukan kunjungan nifas 

b) Melakukan penyluhan dan konseling pada ibu, keluarga, dan masyarakat 

c) Melakukan rujukan apabila diperlukan 

d) Melakukan pencatatan pada : Kohort bayi dan buku KIA 

e) Membuat laporan 

c. Peran dukun 

Dukun tidak boleh menolong persalinan tetapi melakukan perawatan sebelum 

dan sesuadah melahirkan keoada ibu dan bayi sesuai dengan kemampuannya dan 

atas sepengetahuan dan dan supervisi tenaga kesehatan. 

1) Masa Hamil 

a) Memotivasi ibu hamil untuk periksa hamil dan melahirkan di bidan 

b) Menyadarkan dan mengantarkan ibu-ibu hamil yg tidak mau periksa ke 

bidan 

c) Membantu bidan saat pemeriksaan ibu hamil 

d) Melakukan penyuluhan pada ibu hamil  dan keluarga 

e) Memotivasi ibu hamil dan keluarga tentang Kb pasca persalinan 
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f) Memotivasi ibu pada waktu  rujukan diperlukan 

2) Masa Persalinan 

a) Mengantar caoln ibu bersalin ke bidan 

b) Mengintakna keluarga menyiapkan alat transpot ke bidan 

c) Mendampingi ibu saat persalinan 

d) Memotivasi ibu bila terjadi rujukan 

3) Masa Nifas 

a) Merawat ibu setelah melahirkan 

b) Memotivasi ibu dan keluraga untuk menjadi akseptor KB 

c) Memotivasi apabila diperlukan rujukan 

d) Melaporkan ke bidan apabila ada akseptor baru 

d. Peran Forum Peduli KIA 

1) Melakukan pertemuan rutin yang di fasilitasi oleh bidan 

2) Memberikan masukan untuk pemantapan pelaksanaan P4K 

3) Melakukan up date data bulanan KIA 

4) Membahas hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan P4K dan bagaimana 

mengatasinya 

5) Memantau kesiapan masyrakat dalam berpartisasi  

6. Hambatan dalam Pemasangan Stiker P4K 

a. Belum semua desa mempunyai jadwal pertemuan antara bidan desa, kepala 

desa, dan tokoh agama untuk membahas dan menyepakati calon donor darah, 

transportasi dan pembiayaan 

b. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui golongan darah masing-

masing. 

c. Kurang pro aktif suami, keluarga, kader, dukun untuk memantau secara intensif 

keadaan ibu hamil   

d. Ketidaksiapan petugas dalam memberi pelayanan bulin dan penanganan 

komplikasi yang terjadi. 
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*** Konseling Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) 

 

Konseling persiapan persalinan dan kesiagaan kegawatdaruratan dapat dilakukan 

bersamaan dengan kunjungan antenatal maupun dalam agenda khusus. Konseling ini 

dapat dilakukan dengan cara seperti yang diuraikan berikut ini: 

1. Mengucap salam dan memperkenalkan diri. 

2. Menjelaskan maksud dan tujuan konseling. 

3. Menanyakan (memastikan kembali) identitas pasien: nama ibu, umur ibu, nama 

suami, alamat. 

4. Menanyakan (memastikan kembali): gravida (jumlah kehamilan), dan taksiran 

persalinan. 

5. Menggali informasi sejauhmana ibu dan suami/pendamping mengetahui tentang 

persiapan persalinan dan sejauhmana telah mempersiapkannya. 

6. Menanyakan (dan menjelaskan) pentingnya mengetahui golongan darah ibu. 

7. Menanyakan nama calon pendonor darah. 

8. Menanyakan (dan menjelaskan) rencana penolong dan tempat persalinan. 

9. Menanyakan rencana pendamping persalinan. 

10. Menanyakan (dan menjelaskan) tentang persiapan/ketersediaan biaya persalinan. 

11. Menanyakan lokasi tempat tinggal ibu dengan rencana tempat melahirkan. 

12. Menanyakan (dan menjelaskan) tentang persiapan/ketersediaan alat transportasi 

yang akan digunakan dalam keadaan darurat. 

13. Menanyakan (dan menjelaskan) tentang persiapan peralatan yang dibutuhkan ibu 

dan bayi. 

14. Menanyakan tentang pembuatan keputusan dalam keluarga dan siapa yang SIAGA 

saat persalinan (dilibatkan dan menjadi pendamping saat persalinan). 

15. Menanyakan (dan menjelaskan) tentang siapa yang menjaga anak di rumah saat 

persalinan (saat ibu dirawat). (Untuk ibu primi/multipara dengan anak hidup). 

16. Menanyakan pengetahuan ibu (dan menjelaskan) tentang tanda bahaya kehamilan 

dan persalinan. 

17. Menanyakan pengetahuan ibu (dan menjelaskan) tentang tanda-tanda persalinan. 

18. Menjelaskan tentang persiapan psikologis (spiritual).  

19. Menanyakan tentang rencana penggunaan kontrasepsi setelah melahirkan. 

20. Menjelaskan tentang komitmen/kesediaan ibu dan suami (keluarga) untuk: suami 

menjadi pendamping persalinan, melakukan inisiasi menyusu dini, dan pemeriksaan 

nifas. 
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21. Melakukan evaluasi konseling. 

22. Mengucap salam dan memberikan apresiasi. 

23. Melakukan dokumentasi pada kartu amanat persalinan dan form perencanaan 

persalinan sesuai tanggal pelaksanaan. 

 

*Kartu Perencanaan Persalinan 
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*Kartu Amanat Persalinan 
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E. Rangkuman 

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka mempercepat penurunan Angka 

Kematian Ibu (AKI) adalah melalui Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan 

Komplikasi (P4K). Program ini dilakukan dengan pemasangan stiker P4K pada rumah 

ibu hamil yang telah dilakukan konseling oleh bidan terkait persiapan persalinan dan 

kesigaan kegawatdaruratan. Dalam P4K dengan stiker, bidan diharapkan berperan 

sebagai fasilitator dan dapat membangun komunikasi persuasive dan setara di wilayah 

kerjanya agar dapat terwujud kerja sama dengan ibu, keluarga dan masyarakat 

terhadap upaya menurunkan AKI dan peningkatan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. 

 

F. Test Formatif 

Jawablah pertanyaan di bawah ini: 

1. Sebutkan 3 manfaat program P4K! 

2. Sebutkan 3 fasilitas aktif oleh bidan! 

3. Sebutkan 3 operasional tingkat desa! 

4. Sebutkan 3 tahapan kegiatan P4K! 

5. Sebutkan 3 peran puskesmas dalam program P4K! 

6. Sebutkan 3 peran bidan dalam masa persalinan dalam P4K! 
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G. Tugas Mandiri 

Pelajari lebih lanjut materi ini, dan praktekkan secara berkelompok konseling P4K. 

 

H. Referensi 

Depkes RI. 2009. Pedoman Program Perencanan Persalinan Dan Pencegahan 

Komplikasi Dengan Stiker. Jakarta: Depkes RI. 

Pusdinakes-WHO-JHPIEGO. 2003. Asuhan Antenatal. Jakarta: Depkes RI. 
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DAFTAR TILIK 

Konseling Persiapan Persalinan dan Kesiagaan Kegawatdaruratan 

No Isi Nilai Ket. 

0 1 

1 Menjelaskan maksud dan tujuan konseling.    

2 Menanyakan (memastikan kembali) identitas pasien: nama ibu, umur 
ibu, nama suami, alamat. 

   

3 Menanyakan (memastikan kembali): gravida (jumlah kehamilan), dan 
taksiran persalinan. 

   

4 Menanyakan (dan menjelaskan) pentingnya mengetahui golongan darah 

ibu. 

   

5 Menanyakan nama calon pendonor darah.    

6 Menanyakan (dan menjelaskan) rencana penolong dan tempat 

persalinan. 

   

7 Menanyakan rencana pendamping persalinan.    

8 Menanyakan (dan menjelaskan) tentang persiapan/ketersediaan biaya 

persalinan. 

   

9 Menanyakan lokasi tempat tinggal ibu dengan rencana tempat 
melahirkan.  

   

10 Menanyakan (dan menjelaskan) tentang persiapan/ketersediaan alat 

transportasi yang akan digunakan dalam keadaan darurat. 

   

11 Menanyakan (dan menjelaskan) tentang persiapan peralatan yang 

dibutuhkan ibu dan bayi. 

   

12 Menanyakan tentang pembuatan keputusan dalam keluarga dan siapa 
yang SIAGA saat persalinan (dilibatkan dan menjadi pendamping saat 

persalinan). 

   

13 (Untuk ibu multipara dengan anak hidup) 
Menanyakan (dan menjelaskan) tentang siapa yang menjaga anak di 

rumah saat persalinan (saat ibu dirawat). 

   

14 Menanyakan pengetahuan ibu (dan menjelaskan) tentang tanda bahaya 
kehamilan dan persalinan. 

   

15 Menanyakan pengetahuan ibu (dan menjelaskan) tentang tanda-tanda 

persalinan 

   

16 Menanyakan tentang rencana penggunaan kontrasepsi setelah 

melahirkan. 

   

17 Menjelaskan tentang komitmen/kesediaan ibu dan suami (keluarga) 
untuk: suami menjadi pendamping persalinan, melakukan inisiasi 

menyusu dini, dan pemeriksaan nifas. 

   

18 Melakukan evaluasi konseling.    

19 Melakukan dokumentasi pada kartu amanat persalinan dan form 

perencanaan persalinan sesuai tanggal pelaksanaan. 

   

 

Keterangan: 

0: Apabila tidak dilakukan/dilakukan tetapi tidak benar 

1: Apabila dilakukan dengan benar. 

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA 

JURUSAN KEBIDANAN 
Jl. Ksatrian No. 2 P.O.Box 180 Danguran, Klaten Selatan 

Telpon: (0272) 321941 Fax : (0272)328756 
KLATEN 57425 
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III. KEGIATAN BELAJAR 3: ASUHAN KEBIDANAN PADA KEHAMILAN DENGAN 

PENYULIT/KOMPLIKASI 

A. Tujuan Pembelajaran Umum  

Mahasiswa dapat memberikan asuhan kebidanan pada kehamilan dengan 

penyulit/komplikasi.  

B. Tujuan Pembelajaran Khusus 

1. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang komplikasi pada kehamilan muda 

2. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang komplikasi pada kehamilan lanjut 

C. Pokok-Pokok Materi 

1. Perdarahan 

2. Hyperemesis gravidarum 

3. Hipertensi dalam kehamilan (Preeklamsi) 

4. Ketuban pecah dini 

5. Kematian Janin dalam Rahim 

6. Anemia dalam kehamilan 

7. Kelainan lama kehamilan (serotinus) 

8. Kelainan air ketuban (poli dan oligo hidramnion) 

9. Kehamilan ganda 

10. Kelainan letak janin (lintang, sungsang) 

D. Uraian Materi 

Filosofi kebidanan meyakini bahwa kehamilan merupakan suatu hal yang normal 

atau fisiologis. Namun adakalanya kehamilan yang normal dapat berubah menjadi 

patologis. Untuk menapis keadaan ini, dibutuhkan kemampuan bidan untuk mendeteksi 

penyulit dan komplikasi kehamilan secara dini yang mungkin ada. 

Dalam upaya mendeteksi kelainan yang mungkin terjadi selama kehamilan, 

pengetahuan yang menyeluruh tentang ruang lingkup kondisi yang normal mutlak 

dibutuhkan. Pengetahuan yang memadai tentang identifikasi penyulit dan komplikasi 

kehamilan memampukan bidan untuk segera melakukan tindakan apabila terjadi 

masalah pada ibu hamil, baik mandiri, kolaborasi ataupun rujukan. 

Penyulit dan komplikasi selama kehamilan dapat diidentifikasi dari adanya tanda 

bahaya kehamilan, meliputi: terjadinya perdarahan dari jalan lahir (pada awal 

kehamilan maupun akhir kehamilan sebelum aterm), terjadinya kenaikan tekanan 
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darah, gangguan penglihatan disertai dengan nyeri kepala hebat, mual dan muntah 

berlebihan, nyeri perut hebat, keluar cairan pervaginam, bengkak di wajah dan 

ekstrimitas, dan gerakan janin tidak terasa.  

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diuraikan penyuit/komplikasi kehamilan, 

sebagai berikut:  

I. Perdarahan 

Perdarahan merupakan tanda bahaya kehamilan yang perlu diwaspadai ibu hamil 

maupun bidan. Perdarahan yang terjadi selama kehamilan harus diselidiki untuk 

menyingkirkan penyebab yang dapat mengancam keutuhan kehamilan ataupun 

kesehatan ibu hamil. Perdarahan yang terjadi selaa kehamilan dibedakan menjadi dua, 

yaitu perdarahan yang terjadi pada kehamilan muda, dan perdarahan yang terjadi pada 

kehamilan lanjut. 

A. Kehamilan Muda 

Kehamilan normal biasanya identik dengan amenore dan tidak adanya perdarahan 

pervaginam. Namun, pada beberapa kasus terdapat beberapa wanita yang mengalami 

perdarahan pada awal kehamilan. Perdarahan yang sering timbul pada awal kehamilan 

meliputi: abortus, inkompetensi cerviks, kehamilan ektopik dan kehamilan mola. 

Perdarahan pasca coitus dan perdarahan selama implantasi merupakan gejala yang 

umum dijumpai yang juga perlu diwaspadai oleh bidan. 

Apabila seorang wanita mengeluhkan mengalami perdarahan dari jalan lahir, 

maka pengkajian riwayat kehamilan secara menyeluruh mutlak diperukan. Riwayat yang 

perlu dikaji, antara lain: 

a. Hari Pertama Menstruasi Terakhir (HPMT), keteraturan menstruasi, penggunaan 

alat kontrasepsi. 

b. Hasil test kehamilan, kapan dinyatakan positif. 

c. Riwayat kehamilan sebelumnya: riwayat keguguran atau riwayat perdarahan 

kehamilan sebelumnya. 

d. Riwayat kontrasepsi, khususnya akseptor KB IUD. 

e. Riwayat perdarahan saat ini, tanyakan: kapan mulai, banyaknya darah yang 

keluar (apakah ibu perlu mengganti pembalut?), frekuensi pengeluaran darah 

(seberapa sering?), dan warna darah (merah segar atau merah kehitaman?). 

f. Tanyakan apakah perdarahan disertai kram atau nyeri, jika iya, kapan mulainya, 

di bagian mana nyerinya (depan bawah perut, garis tengah perut, sisi kanan 
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atau sisi kiri perut, punggung, rectum, bahu), apakah juga disertai nyeri ketika 

bernafas?, sifat nyeri (sedang, terus-menerus, tajam, atau tumpul). 

g. Tanyakan apakah ibu mengalami demam atau gejala tertentu pada saluran 

perkemihan. 

h. Tanyakan tentang senggama, kapan terakhir melakukan, apakah perdarahan 

terjadi setelah senggama, dan apakah menyebabkan kontraksi rahim.  

Apabila perdarahan yang dilami ibu ringan, tidak merasakan nyeri abdomen 

ataupun pada punggung bawah, maka instruksi yang diberikan bidan untuk mengatasi 

perdarahan ringan tersebut adalah: 

a. Istirahat. Tirah baring terbukti tidak mempengaruhi kehamilan, dan hal ini 

dapat mengganggu fungsi keluarga. Sehingga, istirahat yang dimaksud adalah 

dengan mengurangi tingkat aktivitas ibu. Upayakan untuk selalu waspada 

terhadap gejala lanjutan yang timbul. Apabila terjadi perdarahan lagi, dan 

terjadi kram, maka hentikan aktivitas, cari tempat yang aman untuk berbaring, 

dan evaluasi kembali ke tenaga kesehatan. 

b. Mengistirahatkan panggul. Mengistirahatkan panggul dapat dilakukan dengan: 

tidak berhubungan seksual, tidak memasukkan benda apapun ke dalam vagina 

(douche, tampun). 

c. Tidak melakukan aktivitas yang dapat merangsang terjadinya orgasme, karena 

dapat menyebabkan kontraksi rahim. 

d. Melakukan pengawasan di rumah, dan segera hubungi bidan atau tenaga 

kesehatan pabil terjadi hal-hal berikut: 

1) Peningkatan jumlah dan frekuensi perdarahan 

2) Kram pada abdomen bawah atau nyeri punggung 

3) Pengeluaran cairan yang tiba-tiba dari vagina (indikasi pecah ketuban) 

4) Demam, suhu tubuh lebih dari 380. 

Namun, apabila ibu mengeluh terjadi perdarahan sedang ataupun berat; nyeri 

pada abdomen bawah, punggung, atau pada seluruh panggul; ibu mengalami demam; 

terjadi hipotensi; maka rujukan harus segera dilakukan. Langkah-langkah yang harus 

segera dilakukan bidan diantaranya: 

a. Mengkaji riwayat ibu 

b. Evaluasi tanda-tanda vital 

c. Konfirmasi ulang haid terakhir 

d. Lakukan pemeriksaan abdomen: 

1) Palpasi: nyeri tekan, tinggi fundus uteri atau massa abdomen 
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2) Auskultasi: bising usus, atau denyut jantung janin jika sudah 

memungkinkan 

e. Lakukan pemeriksaan vagina: 

1) Observasi os serviks: pembukaan, cairan/secret, darah, bekuan, pus, 

bagian tubuh janin atau kebuban 

2) Penapisan untuk mendeteksi vaginitis dan servisitis (jika ada indikasi) 

f. Lakukan pemeriksaan bimanual: 

1) Ukuran rahim 

2) Penipisan serviks, pembukaan dan status ketuban 

3) Massa adneksa atau nyeri 

4) Nyeri pada serviks karena tekanan atau gerakan 

g. Obervasi secara ketat denyut jantung janin, jika usia kehamilan lebih dari 10 

minggu dan sudah dapat didengar 

h. Pemeriksaan laboratorium: hemoglobin dan hematocrit (jika ada indikasi) 

i. Pemeriksaan USG. 

Perawatan lanjutan yang dapat dilakukan bidan pada ibu dengan kasus 

perdarahan yang mengancam janin, diantaranya: memberi dukungan selama proses 

berduka, konseling tentang penggunaan alat kontrasepsi, konseling tentang kapan 

boleh melakukan hubungan seksual (dalam kurun waktu dua hingga empat minggu), 

konseling tentang kehamilan yang akan datang. 

1. Abortus 

Abortus adalah penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar rahim. 

Viabilitas janin dicapai pada sekitar minggu ke-22 sampai minggu ke-24 dengan berat 

janin lebih dari 500 gram atau lingkar kepala lebih dari 18 cm. Abortus dibedakan 

menjadi tiga jenis, yaitu: abortus spontan, yang disebabkan oleh sebab-sebab yang 

alami; abortus terapeutik, yang disebabkan oleh kesengajaan penghentian kehamilan 

karena alasan medis; dan abortus elektif yang dilakukan karena alasan pribadi. Pada 

bahasan ini, hanya akan dibahas mengenai abortus spontan. 

Abortus spontan dapat terjadi karena: gangguan sistem endokrin (kadar 

progeteron yang tidak normal); kelinan pada kelenjar thyroid; diabetes yang tidak 

terkontrol; kelainan pada alat reproduksi; infeksi sistemik atau infeksi di endometrium 

(penyebab: rubella, cytomegalovirus, herpes genital aktif, toksoplasma, Chlamidia, 

Treponema, Listeria, dan Mycoplasma), penyakit autoimun (lupus eritematosus); dan 

factor genetik. Diagnosis abortus spontan terjadi dalam beberapa jenis, yaitu: abortus 
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mengancam (abortus iminens), abortus yang tidak bisa dihindari dan sedang terjadi 

(abortus insipiens), abortus dengan janin meninggal dalam rahim (missed abortion), 

dan abortus dengan sebagian janin sudah keluar dari cavum uteri (abortus 

inkompletus).  

Abortus spontan dapat terjadi berulang-ulang, disebut juga abortus habitualis, 

yaitu abortus spontan yang terjadi tiga kali atau lebih sebelum janin dapat hidup di luar 

rahim. Abortus yang terjadi dan disertai gejala infeksi disebut abortus septik. 

Abortus Iminens 

Abortus iminens merupakan abortus yang mengancam. Setiap kali terjadi 

perdarahan pada awal kehamilan, dapat dimungkinkan terjadi abortus iminens. Abortus 

iminens ini dapat disertai nyeri akibat kram pada abdomen bawah atau nyeri pada 

punggung bawah, tetapi umumnya tidak disertai nyeri. Abortus iminens ditandai dengan 

adanya bercak darah, dan serviks (Ostium Uteri Eksternum/ OUE) menutup. 

Penatalaksanaan dilakukan dengan istirahat, mencegah stress dan orgasme. 

Abortus Insipiens dan Abortus Inkompletus 

Abortus insipiens merupakan abortus spontan yang sedang berlangsung. Hal ini 

terjadi ketika ada pembukaan serviks / OUE, atau pecahnya selaput ketuban disertai 

perdarahan dan nyeri pada abdomen bawah dan punggung, tidak disertai dengan 

pengeluaran hasil konsepsi. Sedangkan abortus inkompletus adalah abortus spontan 

yang terjadi dimana terdapat pengeluaran sebagian hasil konsepsi. Apabila pengeluaran 

hasil konsepsi telah terjadi seluruhnya, maka disebut dengan abortus kompletus. 

Penatalaksanaannya adalah: konsultasi dengan dokter untuk terminasi kehamilan (pada 

abortus insipiens dan abortus inkompletus). Pada abortus kompletus biasanya tidak 

diperlukan tindakan. Pengawasan yang dapat dilakukan bidan adalah dengan evaluasi 

jumlah perdarahan dan hasil konsepsi yang keluar, serta pengukuran suhu tubuh ibu 

yang dievaluasi setiap empat jam, apabila suhu tubuh melebihi 380C perlu diwaspadai 

terjadinya infeksi. 

Missed Abortion 

Pada abortus jenis ini, janin telah meninggal, tetapi hasil konsepsi masih berada di 

dalam rahim ibu selama beberapa jangka waktu tertentu (dua minggu atau lebih) 

karena mungkin tidak terjadi perdarahan, OUE masih tertutup dan abortus spontan 

tidak terjadi. Tanda dan gejala terjadinya missed abortion diantaranya: terdapat bercak 
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darah (spotting) atau perdarahan yang banyak dapat disertai nyeri abdomen atau 

punggung (bisa ya, bisa tidak); ukuran rahim mengecil dari ukuran yang seharusnya 

untuk usia kehamilan; apabila sebelumnya ibu sudah merasakan gerakan janin, maka 

gerakan janin tidak dirasakan lagi; kelenjar payudara yang sebelumnya mengalami 

perubahan, kembali ke keadaan semula; saat pemeriksaan dilakukan, tidak terdengan 

bunyi denyut jantung janin. 

Apabila seorang wanita dicurigai mengalami missed abortion, maka programkan 

segera untuk melakukan pemeriksaan ultrasonografi (USG) untuk memastikan kematian 

janin. Pada kasus ini, ibu beresiko mengalami gangguan pembekuan darah 

(Disseminated Intravascular Coagulopathy / DIC). Untuk itu, tindakan segera yang 

dilakukan adalah pengeluaran hasil konsepsi. 
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Pengkajian Tipe Abortus dan Penatalaksanaannya: 

No. Tipe 
Abortus 

Jumlah 
Perdarahan 

Kram 
Rahim 

Pengeluaran 
Jaringan 

Jaringan 
pada 

Vagina 

Ostium 
Uteri 

Interna 
(OUI) 

Ukuran 
Rahim 

Penatalaksanaan 

1 Iminens Sedikit Ringan Tidak ada Tidak ada Tertutup Sesuai 

UK 

Tirah baring, sedasi 

(anastesi), hindari 

stress dan orgasme. 

2 Insipiens Sedang Sedang Tidak ada Tidak ada Terbuka Sesuai 

UK 

Terminasi kehamilan 

(kuretase dan 

dilatasi). 3 Inkomple

t 

Banyak Berat Ada Mungkin 

ada 

Terbuka 

dengan 

jaringan di 

dalam 

cerviks 

Lebih 

kecil UK 

4 Komplet Sedikit Ringan Ada Mungkin 

ada 

Tertutup Lebih 

kecil UK 

Tidak perlu 

intervensi jika 

kontraksi rahim 

cukup kuat untuk 

menahan 

perdarahan dan jika 

tidak ada infeksi. 

5 Missed 

Abortion 

Sedikit Tidak 

ada 

Tidak ada Tidak ada Tertutup Lebih 

kecil UK 

Jika evakuasi 

spontan tidak terjadi 

dalam satu bulan, 

kehamilan 

diterminasi dengan 

cara yang sesuai 

dengan usia 

kehamilan. Faktor-

faktor pembekuan 

darah dipantau 

sampai rahim 

kosong. Dapat 

terjadi DIC dan 

gangguan 

pembekuan darah 

disertai perdarahan 

yang tidak bisa 

dikendalikan pada 

kasus kematian janin 

setelah minggu ke-

12, dan jika produk 

kehamilan tertahan 

labih dari lima 

minggu. 

6 Septik Bervariasi: 

Berbau 

disertai 

demam 

Bervaria

si, 

disertai 

demam 

Bervariasi, 

disertai 

demam 

Bervariasi, 

disertai 

demam 

Biasanya 

terbuka, 

disertai 

demam 

Sesuai 

atau 

lebih 

kecil UK 

disertai 

nyeri 

tekan 

Terminasi kehamilan 

segera dengan 

metode yang sesuai 

untuk usia 

kehamilan. 

Pemeriksaan biakan 

dan sensitivitas 

cerviks dilakukan 

dan terapi antibiotik 

spektrum luas 

dimulai. Pengobatan 

septik syok dimulai, 

jika perlu. 
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2. Inkompetensi Cerviks 

Inkompetensia serviks merupakan suatu kondisi dimana serviks tidak dapat 

mempertahankan ketahanan uterus sampai janin viabel. Inkompetensia cerviks ditandai 

dengan dilatasi serviks tanpa rasa nyeri, tanpa disertai tanda-tanda persalinan atau 

kontraksi rahim pada trimester kedua atau awal trimester ketiga, dapat terjadi abortus 

spontan atau persalinan preterm. 

Umumnya ibu datang ke petugas kesehatan dengan keluhan perdarahan 

pervaginam, merasakan adanya tekanan pada panggul, dan ketuban pecah sebelum 

waktunya. Bagi ibu dangan inkompetensia serviks, rangkaian peristiwa ini akan 

berulang pada kehamilan berikutnya berapapun jarak antar kehamilan. Tanyakan pada 

ibu riwayat kehamilan, mengenai adanya abortus berulang, yaitu minimal dua kali 

abortus pada pertengahan trimester kedua tanpa disertai tanda-tanda persalinan, 

ataupun riwayat persalinan preterm yang terjadi pada awal trimester ke-tiga. 

Faktor resiko dan penyebab terjadinya inkompetensia cerviks adalah: 

a. Riwayat keguguran pada usia kehamilan 14 minggu atau lebih 

b. Riwayat laserasi cerviks menyusul persalinan pervaginam atau melalui operasi 

caesar 

c. Pembukaan cerviks berlebihan disertai kala dua yang memanjang pada 

kehamilan sebelumnya 

d. Ibu berulangkali mengalami abortus elektif pada trimester pertama atau kedua 

(kuretase berulang) 

e. Sebelumnya ibu mengalami eksisi sejumlah besar jaringan cerviks (conization 

pada penderita kanker cerviks) 

f. Cerviks pendek atau anomali rahim 

g. Ibu hamil yang mengkonsumsi Dietilstilbesterol (DES), suatu estrogen sintetis. 

Apabila seorang wanita memiliki faktor resiko dan gejala seperti di atas, maka 

konsultasi dan pelayanan rujukan mutlak diperlukan. Penatalaksanaan yang dilakukan 

adalah dengan terapi aktif dan konservatif. 

Terapi konservatif dilakukan apabila hasil pemeriksaan, kehamilan masih dapat 

dipertahankan. Tindakan  yang dilakukan adalah istirahat baring, hidrasi, pemberian 

tokolisis (inhibisi kontraksi rahim), dilakukan juga pemeriksaan vagina menggunakan 

ultrasonografi setiap minggu atau setiap dua minggu sekali untuk mengukur panjang 

cerviks. Apabila hasil pengukuran cerviks tiap minggu mengalami pemendekan, maka 

dilakukan penanganan aktif.  
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Terapi aktif diberikan pada ibu dimana ketika datang ke petugas kesehatan sudah 

terjadi penipisan dan pembukaan cerviks, tekanan pada panggul, atau perdarahan 

pervaginam yang tidak diketahui penyebabnya. Apabila ketuban masih utuh, janin 

masih hidup, cerviks masih dapat diperbaiki, maka akan dilakukan cerclage (suatu 

teknik jahitan pada cerviks yang tidak kompeten dengan benang yang tidak dapat 

diserap). Tipe cerclage yang akan digunakan disesuaikan dengan situasi klinis, panjang 

cerviks, pembukaan cerviks, dan pengalaman dokter yang menangani. Teknik kedua 

adalah dengan melakukan pemasangan suatu ikatan untuk mempertahankan cerviks 

tetap menutup, disebut prosedur shirodkar. Hal ini dapat memungkinkan benang 

ikatan dibiarkan di tempat secara permanen untuk ibu yang mengharapkan hamil lagi di 

kemudian hari, dengan proses persalinan melalui operasi sesarea. 

Pengkajian data yang dilakukan untuk dapat memperkirakan terjadinya 

inkompetensi cerviks, meliputi: 

a. Tanda dan gejala yang muncul sebelum, selama dan setelah keguguran 

(missal: perdarahan, kram/kontraksi, nyeri suprapubis, nyeri punggung bagian 

bawah, tekanan pada vagina atau abdomen bawah, rabas vagina tanpa tanda 

dan gejala infeksi vagina, ketuban pecah), dan kapan kapan tanda dan gejala 

tersebut muncul kaitannya dengan persalinan. 

b. Usia kehamiln pada saat masing-masing keguguran terjadi. 

c. Kelainan kongenital pada janin yang dihasilkan pada aborsi sebelumnya. 

d. Riwayat kematian janin pada awal kehamilan dalam keluarga. 

e. Riwayat trauma pada cerviks pada persalinan sebelumnya. 

f. Riwayat trauma lain pada cerviks atau pembedhan pada cerviks. 

 

3. Kehamilan Ektopik 

Kehamilan ektopik adalah suatu kehamilan yang berimplantasi di luar cavum uteri. 

Kehamilan ekstrauteri ini terjadi karena abnormalitas yang menghambat atau mencegah 

perjalanan ovum yang telah dibuahi spermatozoon (blastosit) melalui tuba falopii untuk 

tertanam di endometrium cavum uteri. Kehamilan ektopik ini diklasifikasikan menurut 

tempat implantasinya. Tempat yang mungkin untuk terjadinya kehamilan ektopik adalah 

pada: tuba falopii (ampula, istmus, interstisial, fimbria, ligamen tuba-ovarium), ovarium, 

cerviks dan abdomen.  

Faktor predisposisi terjadinya kehamilan ektopik adalah: infeksi pelvis, alat 

kontrasepsi dalam Rahim (AKDR), riwayat kehamilan ektopik sebelumnya, curettage 

berulang, dan riwayat pembedahan tuba. 
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Tanda dan gejala terjadinya kehamilan ektopik pada kehamilan ektopik dini 

diantaranya: terlambat haid, adneksa terasa penuh, dan nyeri tekan pada abdomen. 

Pada kehamilan ektopik dini yang terganggu atau yang sudah mengalami rupture (50% 

kasus), gejalanya: amenore atau waktu menstruasi yang abnormal diikuti dengan 

perdarahan rahim yang ringan, terdapat massa di adneksa atau cavum Douglasi, dan 

nyeri pada pelvis unilateral dimana terdapat massa. Hasil curretase, bisa ditemukan 

desidua tanpa villus. 

Apabila terjadi rupture yang akut, maka ditandai dengan: nyeri hebat yang 

menusuk-nusuk pada abdomen bawah disertai penurunan tekanan darah dan tanda-

tanda lain terjadinya syok dengan jumlah perdarahan yang tidak sesuai dengan jumlah 

perdarahan yang keluar dari vagina, atau nyeri alihan pada leher dan bahu, serta saat 

pemeriksaan dijumpai adanya nyeri tekan pada abdomen dan nyeri pada saat dilakukan 

pemeriksaan dalam. 

Pada kehamilan ektopik terganggu yang kronis, dimana terjadi rupture pada tuba 

yang sudah kronis, maka perdarahan internal biasanya lambat dan gejala biasanya 

atipikal atau tidak konklusif. Selain perdarahan pervaginam yang ringan dengan darah 

berwarna gelap, gejala lainnya: panggul terasa penuh atau tertekan, nyeri tekan di 

abdomen bagian bawah, flatulen, teraba tegang dan mengalami nyeri tekan dan semi 

kistik, serta meraba massa di cavum Douglasi, gejala demam ringan, lekositosis, dan 

hematocrit atau kadar hemoglobin rendah dapat ditemukan. 

Timbulnya rasa nyeri saat pemeriksaan dalam dilakukan diakibatkan oleh 

penuhnya ruang cul-de-sac oleh darah sehingga forniks posterior vagina menonjol. 

Sedangkan nyeri pada leher dan bahu dapat timbul akibat iritasi diafragma yang berasal 

dari darah di dalam rongga peritoneum, terutama saat ibu menarik nafas.  

Pengumpulan data yang dapat dilakukan untuk dapat memperkirakan kasus ini, 

meliputi: 

a. Pada pemeriksaan panggul: akan menimbulkan nyeri yang cukup hebat, 

khususnya setiap kali terjadi gerakan cerviks, dapat juga tidak terjadi nyeri 

sama sekali. 

b. Pada palpasi: teraba massa lunak dan lentur di sisi posterior atau leteral 

terhadap uterus. 

c. Hasil inspeksi pada jalan lahir (vagina atau cerviks): lapisan desidua uterus 

keluar seluruhnya. 

d. Pada anamnesis: tanyakan apakah ibu merasakan nyeri pada daerah leher dan 

bahu. 
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e. Anamnesis: tanyakan juga tentang nyeri abdomen akut di bagian abdomen 

atas atau bawah, nyeri dapat dirasakan unilateral, bilateral atau menyeluruh. 

f. Tanyakan tentang terjadinya diare dan tekanan pada rectum. 

g. Pada pemeriksaan kehamilan menggunakan air kencing hasil negative, karena 

kadar gonadotropin chorionic sangat rendah. 

h. Hasil pemeriksaan laboratorium: jumlah leukosit bisa berada pada batas 

normal atau mencapai 30.000, karena terjadi proses peradangan.  

Penanganan kehamilan ektopik: (a) jika terjadi kerusakan pada tuba lakukan 

salpingektomi (tuba yang berdarah dan hasil konsepsi di eksisi bersama-sama), (b) jika 

kerusakan pada tuba kecil lakukan salpingostomi (hasil konsepsi dikeluarkan, tuba 

dipertahankan), (c) lakukan konseling dan nasihat mengenai kesuburannya, (d) perbaiki 

anemia ringan dengan sulfas ferrosus 600 mg/hari per oral selama 2 minggu, (e) 

jadwalkan kunjungan berikutnya untuk pemantauan dalam waktu 4 minggu. 

 

4. Mola Hidatidosa 

Mola hidatidosa merupakan suatu kehamilan yang tidak normal, yaitu suatu 

perubahan abnormal dari villi korionik menjadi sejumlah kista yang menyerupai anggur 

yang dipenuhi dengan cairan. Karakteristik mola hidatiosa dapat berbentuk 

komplet/klasik dan bentuk inkomplit/parsial, yaitu tidak ada jaringan embrio dan ada 

jaringan embrio. 

Mola komplit atau klasik ini terjadi akibat fertilisasi sel telur yang intinya telah 

hilang atau tidak aktif, sehingga mola tidak mengandung hasil konsepsi (janin, plasenta, 

membrane amniotic atau air ketuban). Mola berbentuk tumor jinak (benigna), 

menyerupai setangkai buah anggur yang warnanya putih, menghasilkan sejumlah besar 

human chorionic gonadotropin (hCG), serta masing-masing vesikel yang dipenuhi cairan 

ini menyerupai mata ikan. Vesikel-vesikel hidropik (berisi cairan) ini merupakan sel-sel 

trophoblastik (jaringan placenta yang berkembang abnormal), tumbuh dengan cepat 

sehingga menyebabkan rahim tumbuh menjadi lebih besar dari usia kehamilan yang 

seharusnya. 

Pada kehamilan dengan mola inkomplit atau parsial, terdapat janin yang tidak 

hidup atau cairan amnion. Pada kasus yang jarang terjadi, dapat ditemukan kehamilan 

kembar yang terdiri atas satu janin normal dan plasenta, serta satu mola. 

Oleh karena darah meternal tidak terhubung ke placenta, maka pada kehamilan 

mola dapat terjadi perdarahan ke dalam rongga rahim dan timbul perdarahan melalui 

http://patofisiologi.com/


Prodi DIII Kebidanan 
Modul Askeb Hamil - Materi Gita.K  

- 51 - 

 

 

vagina. Pada sekitar 3% kehamilan, mola dapat berkembang menjadi koriokarsinoma 

(suatu neoplasma ganas yang tumbuh dengan cepat).  

Penyebab mola hidatidosa tidak diketahui secara pasti, namun faktor predisposisi 

diantaranya: faktor ovum (ovum memang sudah patologik sehingga mati, tetapi 

terlambat dikeluarkan), stimulasi ovum menggunakan Clomifen (Clomid), imunoselektif 

dari tropoblast, keadaan sosio-ekonomi yang rendah, paritas tinggi, kekurangan protein, 

infeksi virus dan faktor kromosom yang belum jelas. 

Gejala kehamilan dini didapatkan pada mola hidatidosa. Kecurigaaan biasanya 

terjadi pada minggu ke 14 - 16 dimana ukuran rahim lebih besar dari kehamilan biasa, 

pembesaran rahim yang terkadang diikuti perdarahan, dan bercak berwarna merah 

darah beserta keluarnya materi seperti anggur pada pakaian dalam. 

Di bawah ini merupakan tanda dan gejala serta komplikasi mola hidatidosa, dapat 

juga dijadikan acuan dalam mengumpulkan data dasar: 

a. Mual dan muntah yang menetap, seringkali menjadi parah. 

b. Pembesaran rahim yang tidak sesuai dengan usia kehamilan (lebih besar), pada 

palpasi tidak terdapat bgian-bagian janin, tidak terdengar denyut jantung janin, 

tidak ada aktivitas janin. 

c. Terjadi perdarahan uterus, yang dapat dimulai pada minggu ke-12. Bercak 

darah atau mungkin perdarahan hebat dapat terjadi. Namun biasanya hanya 

terjadi pengeluaran lender bercampur darah, cnderung berwarna merah 

daripada coklat yang terjadi secara intermitten atau terus menerus. 

d. Sesak nafas. 

e. Nyeri tekan pada ovarium, dan terdapat pembesaran ovarium (theca lutein 

cyst). 

f. Gejala-gejala hipertitoidisme: seperti intoleransi panas, gugup, penurunan berat 

badan yang tidak dapat dijelaskan, tangan gemetar dan berkeringat, kulit 

lembab. 

g. Gejala-gejala pre-eklampsi atau eklamsi sebelum usia kehamilan 24 minggu, 

seperti pembengkakan pada kaki dan tungkai, peningkatan tekanan darah, dan 

proteinuria (terdapat protein pada air seni). 

Data lain yang dapat dikaji adalah melalui hasil pemeriksaan ultrasonografi (pola 

khas gambaran badai salju). Evaluasi klinik yang dapat dilakukan bidan focus pada: 

riwayat haid terakhir dan kehamilan, riwayat perdarahan tidak teratur atau spotting, 

dan pelunakan serviks dan korpus uteri, serta tes/uji kehamilan dengan menggunakan 

urin.  
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Penanganan mola: lakukan evakuasi jaringan mola dan sementara proses 

evakuasi berlangsung berikan infus 10 unit oksitosin ke dalam 500 ml cairan IV 

(Nacl/RL) dengan kecepatan 40-60 tetes/menit; pasien dianjurkan untuk menggunakan 

kontrasepsi hormonal (apabila masih ingin anak); dan lakukan pemantauan 8 minggu 

selama minimal 1 tahun pasca evakuasi dengan menggunakan tes kehamilan dengan 

urin. 

 

5. Blighted Ovum 

Blighted ovum merupakan suatu kehamilan tanpa embrio (hanya kantong 

kehamilan). Pada saat terjadinya konsepsi, sel-sel tetap membentuk kantung ketuban 

dan plasenta, namun sel telur yang telah dibuahi tidak berkembang menjadi embrio. 

Pada kondisi ini (blighted ovum), kantung kehamilan akan terus berkembang layaknya 

kehamilan biasa, namun sel telur yang telah dibuahi gagal untuk berkembang secara 

sempurna. 

Blighted ovum terjadi pada saat awal-awal kehamilan. Penyebab dari blighted 

ovum sampai saat ini belum diketahui secara pasti, namun di duga karena adanya 

kelainan kromosom, kelainan genetik, atau sel telur dengan kondisi kurang baik di buahi 

oleh sperma normal atau sebaliknya. 

Pada ibu hamil yang mengalami blighted ovum, akan merasakan bahwa kehamilan 

yang dijalaninya biasa-biasa saja, seperti tidak terjadi sesuatu (karena kantung 

kehamilan berkembang seperti biasa). Pada saat awal kehamilan, produksi hormon HCG 

tetap meningkat, sehingga hasil PP tes (Pregnostikon Plano tes) hasilnya positif, juga 

mengalami gejala seperti kehamilan normal lainnya: mual muntah, pusing-pusing, 

sembelit dan tanda-tanda awal kehamilan lainnya. Gejala blighted ovum dapat 

terdeteksi melalui pemeriksaan USG atau hingga adanya perdarahan layaknya 

mengalami gejala keguguran mengancam (abortus iminens) karena tubuh berusaha 

mengeluarkan konsepsi yang tidak normal. Untuk itu, apabila dijumpai pasien pada 

kehamilan trimester pertama (usia kehamilan 6-8 minggu) dengan keluhan terjadi 

perdarahan dari jalan lahir, segera lakukan rujukan untuk memastikan diagnosis dengan 

pemeriksaan ultrasonografi. Hasil pemeriksaan ultrasonografi akan terdeteksi bahwa 

terdapat kondisi kantung kehamilan berisi embrio yang tidak berkembang.  
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B. Kehamilan Lanjut 

Perdarahan pada kehamilan lanjut disebut juga dengan perdarahan antepartum, 

yaitu suatu perdarahan yang terjadi setelah kehamilan memasuki usia 28 minggu. 

Perdarahan yang terjadi pada kehamilan lanjut disamping dapat menyebabkan 

kematian pada janin, dan kematian pada ibu, dapat juga berakibat pada kehamilan 

berikutnya. Perdarahan ini dapat berasal dari 1) kelainan plasenta: placenta previa, 

solusio placenta dan perdarahan yang belum jelas sumbernya (insersio velamentosa, 

ruptur sinus marginalis, placenta sirkumvalata); 2) bukan dari kelainan placenta 

(kelainan cerviks dan vagina); 3) dan gangguan pembekuan darah. 

 

1. Placenta Previa 

Placenta previa adalah kelainan implantasi placenta, dimana insersi placenta 

berada di segmen bawah uterus, baik anterior maupun posterior, sehingga 

perkembangan placenta yang sempurna menutupi sebagian atau seluruh pembukaan 

jalan lahir (Ostium Uteri Internum/OUI). Luas bagian placenta yang metutupi OUI 

menentukan klasifikasi placenta previa, yaitu: 1) placenta totalis/komplit/sentral, yaitu 

suatu kondisi dimana seluruh badan placenta memenuhi segmen bawah uterus 

sehingga menutup OUI, dan jika OUI tertutup semua oleh placenta ketika berdilatasi 

lengkap; 2) placenta uteri placenta previa sebagian/parsial/lateral, yaitu apabila bagian 

tepi placenta menutupi bagian OUI (placenta menutupi OUI sebagian); 3) placenta 

previa marginal/tepi, yaitu apabila hanya pinggiran placenta yang mendekati OUI 

(bagian tepi placenta berada dekat cerviks, tetapi tidak berada tepat di atas OUI. 

Faktor predisposisi terjadinya placenta previa adalah: 

a. Multiparitas. 

b. Usia ibu lebih dari 35 tahun. 

c. Riwayat placenta previa pada kehamilan sebelumnya. 

d. Riwayat pembedahan rahim (sectio caesarea), kuretase, dan manual placenta. 

e. Kehamilan kembar (ukuran placenta lebih besar). 

f. Perokok (kemungkinan ukuran placenta lebih besar). 

g. Korpus luteum bereaksi lambat, endometrium belum siap menerima hasil 

konsepsi. 

h. Tumor pada rahim (mioma uteri, polip endometrium). 

Tanda utama placenta previa adalah perdarahan pervaginam yang terjadi tiba-tiba 

dan tanpa disertai nyeri. Perdarahan terjadi berulang, dengan jumlah sedikit dan terjadi 

selama trimester tiga. Sebab dari perdarahan adalah karena terdapat bagian placenta 
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dan pembuluh darah pada placenta yang robek karena: terbentuknya segmen bawah 

rahim, dan terbukanya OUI uleh manipulasi intravaginal atau rectal. Sedikit atau 

banyaknya perdarahan tergantung pada besar dan banyaknya pembuluh darah yang 

robek dan placenta yang lepas. Kondisi lain yang umum terjadi pada placenta previa 

adalah terjadinya malpresentasi (sungsang, letak lintang, kepala tidak memasuki PAP), 

hal ini disebabkan oleh terhalangnya janin masuk ke segmen bawah rahim.  

Diagnosis placenta previa dapat dilakukan dengan pemeriksaan ultrasonografi 

(USG). Apabila pemeriksaan USG dilakukan sebelum kehamilan berusia 28 minggu 

menunjukkan hasil bahwa placenta berada di bagian bawah, maka perlu dilakukan 

pemeriksaan ulang pada trimester ke-tiga untuk mengevaluasi perkembangan posisi 

placenta dalam hubungannya dengan perkembangan cerviks dan pembentukan segmen 

bawah rahim menjelang persalinan. Apabila perkembangan placenta sampai menutupi 

OUI, maka persalinan tidak dapat dilakukan pervaginam. 

Pengaruh placenta previa pada kehamilan adalah: kesalahan letak janin; partus 

prematurus karena timbulnya his oleh: rangsangan koagulum darah pada cerviks, 

lepasnya placenta, kadar progesteron turun dan dapat juga karena periksa dalam. 

Apabila seorang ibu hamil datang dengan perdarahan pervaginam pada trimester 

tiga tanpa rasa nyeri, maka hal-hal yang perlu dikaji meliputi: 

a. Anamnesis: pastikan usia kehamilan dan taksiran persalinan, tanyakan sifat 

perdarahan (tanpa sebab, tanpa nyeri berulang dan berwarna merah segar). 

Perdarahan timbul tiba-tiba tanpa sebab yang dapat timbul sewaktu bangun 

tidur, perdarahan cenderung berulang dengan volume yang semakin bertambah 

banyak dari sebelumnya.  

b. Inspeksi: dapat dilihat pengeluaran darah pervaginam (jumlah, warna, bekuan 

darah), dilihat keadaan umum ibu (kesadaran, tingkat anemia). 

c. Palpasi abdomen: sering dijumpai kelainan letak janin (malpresentasi); bagian 

terbawah janin belum memasuki PAP; pada ibu dengan dinding abdomen yang 

tipis, dapat merasakan bantalan pada segmen bawah rahim; bagian-bagian janin 

masih dapat diraba dnegan jelas dan DJJ dapat diperiksa dengan mudah. 

d. Pemeriksaan inspekulo: untuk memastikan asal perdarahan (harus dilakukan 

secara hati-hati). Perdarahan selain dari uterus dapat berasal dari: kelainan 

cerviks, vagina, varices pecah, dll. Pada ibu hamil yang dicurigai mengalami 

placenta previa, bidan/nakes dilarang keras melakukan pemeriksaan dalam, 

sampai deketahui posisi placenta dengan tepat. 
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e. Ultrasonografi: dilakukan untuk memastikan posisi placenta. 

Apabila seorang ibu mengalami perdarahan yang berhubungan dengan placenta 

previa, maka rencana penatalaksanaan disesuaikan dengan umur kehamilan, tingkat 

keparahan dan status janin. Penatalaksanaan terdiri dari dua, yaitu terapi pasif 

(konservatif). ter dan aktif. Terapi pasif diberikan kepada ibu dengan usia kehamilan 

preterm dan janin masih dapat dipertahankan, dilakukan dengan tirah baring, 

pemberian obat-obatan dan observasi ketat. Terapi aktif dilakukan pada ibu dengan 

usia kehamilan aterm, atau pada usia kehamilan belum aterm, namun kondisi janin dan 

ibu terancam, maka pertolongan persalinan harus segera dilakukan. 

Penanganan secara umum yang perlu diperhatikan: a) tidak dianjurkan untuk 

melakukan pemeriksan dalam, b) pemeriksaan inspekulo secara hati-hati dan benar, 

dapat menentukan sumber perdarahan dari kanalis servikalis atau sumber lain, c) rawat 

inap dan tirah baring serta berikan antibiotik profilaksis (pada terapi pasif), d) 

pemeriksaan USG untuk menentuan implantasi plasenta, e) perbaiki anemia dengan 

pemberian sulfas ferrosus per oral 60 mg selama 1 hari. 

 

2. Solutio Placenta 

Solutio placenta (abrupsio placenta) atau pemisahan prematur placenta adalah 

suatu kondisi lepasnya sebagian atau seluruh placenta dari tempat implantasinya 

sebelum waktunya. Pelepasan terjadi pada desidua basalis sebelum janin lahir pada 

trimester ke-tiga. Kejadian ini dapat menyebabkan perdarahan serius pada kehamilan. 

Sifat perdarahan dapat tersembunyi apabila perdarahan dan bagian yang terlepas 

berasal dari bagian tengah placenta, maupun terlihat dengan jelas apabila bagian yang 

terlepas atau bagian yang terkoyak berada di tepi placenta. 

Faktor penyebab solutio placenta belum diketahui dengan jelas, namun beberapa 

faktor pendukung diantaranya: 

a. Faktor vaskuler: hipertensi esensial pada ibu hamil, eklamsi, glomerulonefritis 

kronik. 

b. Usia ibu dan paritas (multipara). 

c. Trauma langsung (trauma tumpul pada abdomen ibu): jatuh, kene tendang, dll. 

d. Faktor trauma (peningkatan volume dan ukuran uterus secara mendadak): 

apabila terjadi pecah ketuban akibat polihidramnion,  diantara persalinan pada 

kehamilan gemeli, tekanan pada tali pusat yang pendek akibat pergerakan janin 

yang banyak/bebas, versi luar, dan pertolongan persalinan. 

e. Riwayat solutio terdahulu. 
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f. Pengaruh lain: anemia, malnutrisi, tekanan uterus pada vena cava inferior, 

perokok. 

Tanda dan gejala solutio placenta bergantung pada derajat pemisahan. Sifat 

perdarahan bisa tersembunyi atau nyata, dapat disertai nyeri punggung dan kolik yang 

menyeluruh, terdapat nyeri tekan lokal atau menyeluruh pada abdomen, aktivitas 

uterus yang tidak terkoordinasi (hipertonik) diselingi relaksasi uterus, penurunan 

frekuensi denyut jantung janin, dan penurunan pergerakan janin atau hilang sama 

sekali. Gejala hipertonik klasik (karekteristik rahim seperti papan dan kaku) hanya 

terjadi pada kasus solutio placenta yang luas. Tanda signifikan yang lain adalah 

pembesaran uterus (diukur dari tinggi fundus uteri), terjadi pada perdarahan 

tersembunyi dan disertai gejala syok. 

Penatalaksanaan adalah dengan pertolongan persalinan. Apabila janin masih hidup 

dengan sectio caesarea, dan apabila sudah meninggal dapat dilakukan pertolongan 

persalinan normal dengan atau tanpa induksi. 

Diagnosis solutio placenta harus dipertimbangkan pada ibu dengan: 

a. Menanyakan pada ibu tentang: nyeri punggung dan aktivitas uterus yang seperti 

kolik, perdarahan yang banyak tiba-tiba dan berwarna merah tua. 

b. Tanyakan tentang trauma yang baru dialami: kecelakaan kendaraan bermotor, 

menjadi korban pemukulan, dll) 

c. Periksa: kondisi cerviks (pembukaan, penipisan), sifat perdarahan, denyut 

jantung dan pergerakan janin, tanda-tanda vital, proteinuria, aktivitas uterus 

(his). 

Perdarahan karena solutio placenta merupakan keadaan darurat yang harus 

segera ditangani. Apabila bidan menjumpai kasus ini, apabila pembukaan sudah 

lengkap dan bagian terendah berada di dasar panggul, maka segera lakukan 

pertolongan persalinan dengan memberikan cairan intravena. Namun apabila 

pembukaan belum lengkap dan masih memungkinkan dirujuk, maka 

penatalaksanaannya: 

a. Cari pertolongan untuk membantu merujuk. 

b. Memberikan cairan intravena dua jalur (sebagai persiapan transfusi dan 

memaksimalkan rehidrasi): dextrosa 5% dan ringer laktat dangan ukuran vena 

kateter 16. 

c. Atur posisi ibu dengan posisi Trendelenburg. 

d. Pantau tanda-tanda vital sebelum dan selama rujukan: tekanan darah, denyut 

nadi, denyut jantung janin. 
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e. Berikan oksigen dan selimuti dengan selimut hangat. 

f. Berikan informasi kepada ibu dan keluarga akan keadaan ibu dan sifat 

kedaruratan terapi, termasuk juga kemungkinan dilakukan sectio caesarea, 

transfusi darah dan resusitasi neonatus (keadaan bayi). 

g. Jika memungkinkan, segera pasang Foley kateter untuk mengukur pengeluaran 

cairan, dan sebagai persiapan terhadap kemungkinan pembedahan. 

 

3. Gangguan Pembekuan Darah 

Penyebab lain terjadinya perdarahan pada trimester tiga adalah adanya gangguan 

pembekuan darah. Pada saat terjadi perdarahan, maka secara normal dalam tubuh 

terjadi proses keseimbangan (homeostatis) dan fibrinolisis. Sestem homeostatis 

berfungsi menghentikan aliran darah dari pembuluh darah yang cedera, sebagian 

melalui pembentukan benang-benang fibrin yang tidak larut. Fase-fase proses koagulasi 

melibatkan interaksi faktor-faktor koagulasi dimana setiap faktor secara berurutan 

mengaktifkan faktor berikutnya. Sistem fibrinolisis mengacu pada proses dimana fibrin 

terbagi menjadi produk degradasi fibrin (penghancuran benang-benang fibrin) dan 

memperbaiki sirkulasi. 

Indikasi adanya gangguan pembekuan darah: riwayat perdarahan abnormal, 

penurunan kecenderungan perdarahan yang tidak lazim, dan laporan penyimpangan 

temuan laboratorium. Gangguan pembekuan darah yang akan dibahas yaitu 

pembekuan normal dan gengguan pembekuan lain. 

 

a. Gangguan Pembekuan Normal 

Gangguan pembekuan normal adalah sindrom defibrinasi/koagulopati defibrinasi/ 

Disseminated Intravascular Coagulation (DIC), yaitu bentuk patologis pembekuan yang 

difus dan mengkonsumsi sejumlah besar faktor pembekuan, menyebabkan perdarahan 

interna/eksterna yang luas. Secara sederhana, DIC merupakan suatu konsumsi faktor 

pembekuan darah dalam jumlah besar. 

Tanda dan gejala terjadinya DIC, pada pemeriksaan fisik menunjukkan adanya 

perdarahan yang tidak lazim, yaitu adanya perdarahan spontan dari gusi atau hidung, 

munculnya petekie di sekeliling manset pada lengannya saat pemeriksaan tekanan 

darah. Perdarahan berlebihan dapat terjadi dari tempat trauma, misal pada tempat 

injeksi, tempat pungsi vena, daerah pubis dan vulva setelah pencukuran, dan cedera 

akibat insersi kateter utin. Gejala yang lain adalah takikardi dan diaforesis; penurunan 

trombosit, fibrinogen dan protrombin (faktor-faktor yang dikonsumsi selama koagulasi).  
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Pada DIC, fibrinolisis mula-mula meningkat, tetapi kemudian menurun hebat. 

Pemecahan fibrin meningkatkan akumulasi produk degradasi (pemisahan) fibrin dalam 

darah. Produk degradasi fibrin mengandung materi-materi antikoagulan, sehingga masa 

protrombin menjadi lama. Waktu perdarahan normal, waktu koagulasi memperlihatkan 

tidak ada bekuan, waktu retraksi bekuan menunjukkan tidak ada bekuan. 

DIC dapat mengakibatkan terjadinya gagal ginjal, untuk itu pengeluaran urin 

harus dipantau, pertahankan pengeluaran lebih dari 30 mL/jam. Berikan juga oksigen 

melalui sungkup yang dipasang ketat 10-12 L/menit. Penatalaksanaan yang dilakukan 

adalah dengan memperbaiki penyebab dasar, misalnya pengangkatan janin yang mati, 

terapi infeksi, dan pengangkatan solusio placenta. Prognosis ibu dan janin bergantung 

pada derajat dan luas gangguan penyebab juga respon ibu terhadap terapi dengan 

cepat dan tepat. Resiko msternal lebih jauh meningkat apabila terjadi kematian janin 

dalam rahim. 

 

b. Gangguan Pembekuan Lain 

Gangguan pembekuan lain yang akan dibahas adalah Purpura Trombositopenia 

Autoimun (ATP) dan Isoimunisasi (Rh) D. 

i. Purpura Trombositopenia Autoimun 

Purpura Trombositopenia Autoimun (ATP) merupakan ganguan autoimun dimana 

antibodi antitrombosit menurunkan rentang hidup trombosit. Trombositopenia, 

kerentanan kapiler, dan peningkatan waktu perdarahan merupakan tanda diagnostik 

gangguan ini. ATP dapat menyebabkan terjadinya perdarahan setelah kelahiran melalui 

SC atau akibat laserasi perineum, vagina, dan cerviks. Insiden perdarahan postpartum 

pada uterus atau terjadinya hematoma juga meningkat pada ATP. 

Pada kasus ini, transfusi trombosit diberikan untuk mempertahankan hitung 

trombosit 100.000/mm3. Kortikosteroid juga diberikan jika diagnosis ditegakkan 

sebelum atau selama kehamilan. ATP dapat menyebabkan terjadinya trombositopenia 

neonatus, terjadi pada sekitar 50% kasus dan diasosiasikan dnegan mortalitas yang 

tinggi. 

ii. Isoimunisasi (Rh) D 

Semua darah manusia dibentuk oleh kelompok darah ABO. Sebagian besar 

manusia memiliki suatu antigen permukaan sel darah merah pada sistem golongan 

darah rhesus. Mereka yang mempunyai antigen dipertimbangkan sebagai Rh(D) positif, 

dan mereka yang tidak mempunyai faktor Rh, disebut Rh(D) negatif. Antigen Rh 

selanjutnya dikategorikan ke dalam suatu kompleks antigen C, D, E, c dan e. Antigen D 
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(yang akan dibahas) paling sering dihubungkan dengan penyakit hemolisis pada janin 

dan bayi baru lahir. Ada tidaknya antigen D merupakan aspek terpenting pada 

pengkategorian faktor Rh dan antigen terkait. Jadi, istilah Rh(D) positif menjelaskan 

bahwa terdapat antigen D, dan tidak adanya antigen D berkaitan dengan Rh(D) negatif. 

Angka insiden Rh(D) negatif pada orang Indonesia sekitar satu hingga dua persen dari 

total populasi. Orang Eropa berkulit putih sekitar 15 persen, Negro Amerika sekitar lima 

hingga delapan persen, dan penduduk asli Amerika sama dengan Indonesia yaitu 

sekitar satu persen. 

Apabila seorang wanita tidak mempunyai antigen terhadap antigen Rhesus D (jika 

ia Rhesus negative), maka ia akan membangun antibody melawan factor Rh jika Rh 

tersebut dimasukkan ke dalam darahnya. Hal ini dapat terjadi pada saat transfuse darah 

dengan Rh(D) positif atau jika wanita mengandung janin dengan Rh(D) positif dan ada 

darah masuk ke dalam sirkulasi darah ibu. Karena darah antara ibu dan janin berasal 

dari sumber yang berbeda sama sekali, hal ini tidak selalu menjadi masalah. 

Supaya terjadi isoimunisasi Rh(D), ibu harus Rh(D) negative dan janin Rh(D) 

positif. Sel darah merah janin harus masuk ke dalam sirkulasi darah ibu dalam jumlah 

cukup. Ibu juga harus mempunyai kemampuan imunogenik untuk memproduksi 

antibody terhadap antigen. Waktu paling umum terjadinya perdarahan pada janin-ibu 

adalah pada saat pelahiran bayi. 

Ketika sel Rh(D) positif dimasukkan ke dalam serum wanita dengan Rh(D) 

negative, tubuhnya akan membentuk antibody anti-D. Masuknya sejumlah darah janin 

ke dalam sirkulasi ibu dapat merangsang pembentukan antibody yang dapat 

menyebabkan hemolysis sel darah janin kehamilan selanjutnya. Ketika ibu memiliki 

antibody anti , antibody ini dapat diangkut ke sirkulasi janin melalui placenta. Akibatnya 

sel darah merah janin menjadi rusak, diikuti anemia, dekompensasi jantung, bahkan 

hydrops fetalis dan kemungkinan kematian pada masa janin atau pada masa neonates 

dini, tergantung keparahan reaksi dan keefektifan penatalaksanaan.  

 

II. Hyperemesis Gravidarum 

Hyperemesis gravidarum adalah mual dan muntah yang berlebihan atau tidak 

terkendali selama masa hamil. Mual dan muntah yang membahayakan ini berbeda dari 

morning sickness normal yang umum dialami ibu hamil karena intensitasnya melebihi 

muntah normal dan berlangsung selama trimester pertama kehamilan, yang 

menyebabkan dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit atau defisiensi nutrisi, dan 

kehilangan berat badan. Dehidrasi menyebabkan hipovolemia yang dimanifestasikan 
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sebagai hipotensi, takikardi, peningkatan hematocrit serta penurunan produksi urin. 

Vomitus menyebabkan penurunan cairan asam lambung juga kandungan alkalin dari 

bagian saluran cerna yang lebih dalam. Hal ini menyebabkan terjadinya asidosis 

metabolik. Defisiensi nutrisi menyebabkan hipoproteinemia dan hipovitaminosis. Ikterik 

dan hemoragi akibat defisiensi vitamin C dan B-kompleks menyebabkan perdarahan dari 

permukaan mukosa. Pada kasus-kasus yang ekstrim ini, embrio dan janin dapat mati 

dan ibu dapat meninggal akibat perubahan metabolic yang menetap. 

 Pada beberapa kasus, hyperemesis dapat terjadi pada trimester pertama dan 

menetap selama kehamilan dengan tingkat keparahan yang bervariasi.  Hyperemesis 

gravidarum umumnya dapat sembuh dengan sendirinya, tetapi penyembuhan berjalan 

lambat dan relaps yang sering umum terjadi. 

Penyebab utama hyperemesis gravidarum belum diketahui, tetapi kemungkinan 

merupakan gabungan antara perubahan hormonal dan factor psikis. Perubahan 

hormonal meliputi: human chorionic gonadotropin (hCG), estrogen, progesterone, 

leptin, placental growth hormone, prolactin, thyroxine, dan hormone adrenocortical. 

Faktor psikis dapat terjadi karena adanya ambivalen terhadap kehamilan dan perasaan 

yang saling berkonfik tentang peran di masa depan sebagai ibu, perubahan tubuh dan 

perubahan gaya hidup selama hamil. Kondisi ini paling sering terjadi diantara ibu 

primigravida dan cenderung terjadi lagi pada kehamilan berikutnya. Factor predisposisi 

lainnya: usia ibu kurang dari 20 tahun, obesitas, gestasi multiple, dan penyakit 

trofoblastik (mola hidatidosa). 

Secara lebih rinci, efek dan tanda gejala hyperemesis gravidarum yaitu: 

a. Muntah hebat 

b. Nafsu makan buruk 

c. Asupan makanan buruk 

d. Penurunan berat badan 

e. Dehidrasi 

f. Ketidakseimbangan elektrolit 

g. Respons berlebihan terhadap masalah psikososial yang mendasar 

h. Muntah yang tidak dapat diatasi dengan tindakan untuk mengatasi morning 

sickness 

i. Asidosis yang disebabkan kelaparan 

j. Alkalosis yang disebabkan kelaparan 

k. Alkalosis akibat hilangnya asam hidroklorida yang keluar bersama muntahan 

l. Hypokalemia. 
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Pengkajian data yang perlu dilakukan meliputi: 

a. Anamnesis tentang riwayat: frekuensi muntah, asupan dan pola makan, 

eliminasi, jenis muntahan (apakah bercampur darah?), demam, nyeri 

abdomen, riwayat DM, pembedahan abdomen sebelumnya, pola istirahat, 

dukungan keluarga dan kecemasan karena kehamilan. 

b. Pemeriksaan fisik: berat badan (dan hubungannya dengan BB sebelumnya), 

tanda-tanda vital, turgor kulit, kelembaban membran mukosa, kondisi lidah 

(bengkak, kering, pecah-pecah?), palpasi abdomen (pembesaran organ, nyeri 

tekan, distensi), bising usus, bau (buah) ketika bernafas, pengkajian 

pertumbuhan dan kesejahteraan janin. 

c. Laboratorium: pemeriksaan keton dalam urin, urinalisis, elektrolit, tes fungsi 

ginjal, TSH dan T4. 

Apabila hasil pengkajian data yang didapat: ibu mengalami dehidrasi (turgor kulit 

buruk; peningkatan frekuensi nadi dan pernafasan; penurunan produksi urin dan 

peningkatan berat jenis urin; serta pemeriksaan urin positif mengandung keton, bau 

buah ketika bernafas, dan berat badan turun (asidosis akibat pembakaran lemak 

sebagai sumber energi); maka hal ini mengindikasikan adanya hiperemesis gravidarum. 

Namun apabila tidak ada asidosis atau dehidrasi, ibu tersebut sebenarnya tidak 

mengalami hiperemesis gravidarum. Tindakan awal yang perlu segera dilakukan adalah: 

a. Infus Dextrosa 5%, dengan kecepatan aliran 200 mL/jam untuk 1 liter 

pertama. 

b. Mempuasakan ibu atau meminimalkan asupan cairan per oral selama beberapa 

jam untuk mengistirahatkan lambung. 

c. Setelah beberapa jam, berikan cairan oral sedikit demi sedikit. Apabila mual 

dan muntah muncul lagi, maka ibu dianjurkan berpuasa lagi. 

d. Lakukan pemeriksaan sampel urin untuk memantau keton. 

e. Pemberian obat anti muntah, yang umum diberikan: prometazin (phenergan) 

25 mg intravena atau supositoria; klorpromazin (thorazine) supositoria 25-50 

mg tiap 6-8 jam atau IM 25-50 mg tiap 3-4 jam; proklorperazine (compazine) 

10 mg IM atau 2,5-10 mg IV setiap 3-4 jam atau 25 mg supositoria 2 kali 

sehari; metoklopamid (reglan) 10 mg oral 4 kali sehari; metilprednisolon 16 

mg tiga kali sehari, kemudian kurangi bertahap selama dua minggu (untuk 

hiperemesis yang membandel). 

f. Pemberian sedatif (luminal dan stesolid), disertai roboransia (vitamin B1 dan 

B6). 
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Beberapa ibu dapat kembali normal setelah dilakukan penatalaksanaan tersebut, 

namun umumnya mual muntah ringan akan menetap. Perhatikan pengaruh psikologis, 

seperti riwayat depresi, gangguan pola makan dan body image, pengaruh keluarga dan 

sosio ekonomi. Untuk itu, dukungan moral sangat diperlukan ibu dan keluarganya. 

 

III. Hipertensi dalam Kehamilan (Preeklamsi) 

Gangguan hipertensi selama kehamilan meliputi: preeklamsi, eklamsi (kejang), 

hipertensi kronis (sudah ada sebelum hamil), hipertensi kronis dengan preeklamsi, dan 

hipertensi sementara. Preeklamsi, eklamsi dan hipertensi sementara merupakan 

penyakit hipertensi dalam kehamilan yang sering disebut Pregnancy Induced 

Hypertension (PIH). Pada bahasan ini, hanya akan dibahas mengenai preeklamsi. 

Preeklamsi merupakan salah satu gangguan hipertensi selama kehamilan, yang 

mengacu pada peningkatan tekanan darah maternal disertai resiko yang berhubungan 

dengan kesehatan ibu dan janin. Preeklamsi diklasifikasikan menjadi preeklamsi ringan 

dan berat. Pada kasus preklamsi berat, dapat terjadi eklamsi (kejang) yaitu suatu 

kondisi konvulsi (kejang) atau terjadinya koma, disertai tanda dan gejala preeklamsi. 

Konvulsi dan koma dapat terjadi tanpa didahului gangguan neurologis. 

Preeklamsi adalah sekumpulan gejala yang secara spesifik hanya muncul selama 

kehamilan dengan usia lebih dari 20 minggu pada ibu yang sebelumnya memiliki 

tekanan darah normal. Preeklamsi merupakan suatu penyakit vasoplastik yang 

melibatkan banyak sistem, ditandai dengan hemokonsentrasi (edema), hipertensi dan 

proteinuria (trias preeklamsi). Sebanyak 20% kasus eklamsi, tidak mengalami 

proteinuria yang berarti sebelum serangan kejang yang pertama, untuk itu temuan 

adanya hipertensi dan edema sudah cukup bermakna untuk mengantisipasi adanya 

eklamsi. 

Hipertensi didefinisikan sebagai peningkatan tekanan darah sistolik dan diastolik 

mencapai atau melebihi 140/90 mmHg. Dapat juga diartikan peningkatan sistolik 

sebesar 30 mmHg dan diastolik sebesar 15 mmHg dari tekanan darah dasar ibu. Definisi 

kedua didasarkan pada adanya variasi tekanan darah berdasarkan usia, suku bangsa, 

keadaan fisiologis, kebiasaan makan dan hereditas.  

Proteinuria didefinisikan sebagai adanya konsentrasi protein dalam urin sebesar 

0,1g/L (>2+ dengan cara dipstik), pada spesimen urin 24 jam proteinuria didefinisikan 

sebagai suatu konsentrasi protein 0,3 g/jam atau ≥0,03 g/L (≥1+ dengan cara dipstik). 

Sedangkan edema didefinisikan sebagai akumulasi cairan interstisial umum setelah 12 

jam tirah baring atau peningkatan berat lebih dari 2 kg per minggu. Pada keadaan 
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terjadinya hipertensi dan proteinuria, edema harus dievaluasi sebagai refleksio edema 

organ akhir dan kemungkinan hipoksia organ. 

Penyebab terjadinya preklamsi belum diketahui secara pasti, namun kondisi-

kondisi berikut diperkirakan berhubungan dengan preklamsi, yaitu: nullipara, penyakit 

trofoblastik, kehamilan gemeli (tanpa memperhatikan paritas), riwayat penyakit 

(hipertensi kronis, ginjal kronis, DM pra kehamilan), riwayat preeklamsi-eklamsi dalam 

keluarga, dan riwayat preklamsi sebelumnya. 

Preeklamsi ringan ditandai dengan: hipertensi selama kehamilan tanpa 

proteinuria, disertai nyeri kepala ringan, gangguan penglihatan, nyeri pada abdomen, 

nilai trombosit rendah dan kadar enzim ginjal abnormal. Sedangkan preeklamsi berat 

ditandai dengan: 

a. Tekanan darah ≥160/110 mmHg 

b. Proteinuria >0,2 g/24 jam (dengan dipstik/reagen 2+ atau 3+), muncul 

pertama selama kehamilan dan menurun setelah persalinan. 

c. Peningkatan nilai serum kreatinin (>1,2 mg/dL, kecuali jika peningkatan telah 

diketahui sebelumnya). 

d. Jumlah trombosit <100.000 sel/mm3. 

e. Peningkatan aktivitas enzim hati (alanin aminotransferase, aspirat 

aminotransferase, dan atau keduanya). 

f. Gejala gangguan syaraf: nyeri kepala menetap, gangguan penglihatan. 

g. Nyeri ulu hati yang menetap. 

h. Oliguria <400 mL/24 jam. 

Peran bidan dalam hubungannya dengan gangguan hipertensi selama kehamilan 

terletak pada ketelitiannya melakukan pemeriksaan, megidentifikasi dini, dan melakukan 

konsultasi/berkolaborasi dengan dokter. Oleh karena preeklamsi dapat berdampak 

sangat serius pada ibu dan janin, maka mempertahankan tingkat kecurigaan yang tinggi 

dan menghindari asumsi berlebihan bahwa temuan yang diperoleh menunjukkan kondisi 

yang normal, akan membantu menegakkan diagnosis yang tepat. 

Pada kasus preeklamsi ringan, dan muncul dalam kondisi yang tidak terlalu 

mengkhawatirkan, ibu dapat dirawat di rumah. Apabila usia kehamilan <37 minggu, 

hal-hal yang perlu dilakukan: modifikasi pola istirahat dan diet, memperbanyak jumlah 

kunjungan antenatal (periksa TD, reflex patella, dan proteinuria, kondisi janin serta 

gejala lain), dan dukungan keluarga (bidan memberikan edukasi tentang preeklamsi). 

Ibu tidak perlu diberi obat-obatan. Apabila tidak memungkinkan dilakukan perawatan di 

rumah, maka lakukan perawatan di rumah sakit sampai aterm. Apabila kehamilan >37 
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minggu: jika servik matang maka pecahkan ketuban dan induksi persalinan dengan 

oksitosin IU dalam 500 ml dekstrose IV 10 tetes/menit atau prostaglandin; jika servik 

belum matang maka lakukan pematangan dengan prostaglandin atau kateter foley atau 

lakukan SC. 

Pada kasus preeklamsi berat, terminasi kehamilan harus dilakukan. Jika belum 

aterm dan memungkinkan untuk dipertahankan, maka lakukan pengawasan ketat pada 

ibu dan janin. Evaluasi kesejahteraan janin dilakukan dengan pemeriksaan USG 

(preklamsi menyebabkan insufisiensi placenta dan uterus yang mengakibatkan janin 

mengalami hipoksia kronis dan IUGR), pemeriksaan biofisik secara periodik (status 

janin), pemeriksaan fisik ibu dan laboratorium (pemeriksaan TD secara teratur, 

pemeriksaan proreinuria, fungsi hati dan ginjal). 

Pemberian magnesium sulfat dapat diberikan untuk mencegah terjadinya eklamsi. 

Keuntungan lainnya adalah meningkatkan aliran darah rahim untuk melindungi janin 

dan meningkatkan prostasiklin untuk mencegah vasokonstriksi rahim. Dosis awal 

sebesar 4-6 gram, diberikan selama 15-30 menit, intravena. Diikuti dosis rumatan 2-4 

gram/jam. Magnesium sulfat tidak direkomendasikan diberikan intra muskuler, karena 

kecepatan obat tidak dapat dikontrol, kadarnya hanya adekuat pada satu jam pertama 

dan menjadi tidak adekuat selama tiga sampai empat jam berikutnya. Pemberian 

magnesium sulfat dapat mengganggu pelepasan asetil kolin pada sinaps, menurunkan 

iritabilitas neuromuskuler, menekan konduksi jantung dan menurunkan iritabilitas 

susunan syaraf pusat. Untuk itu, sebelum dan selama pemberian magnesium sulfat, 

harus dikaji: 

a. Pengeluaran urin (minimal 30mL/jam atau 120 mL/4 jam, menggunakan 

kateter). 

b. Refleks patella positif. 

c. Frekuensi pernafasan minimal 16 kali/menit (setiap 15 menit selama 

pemantauan).  

Penanganan secara umum pada kasus preeklamsi berat dan eklamsi: 

1. Penanganan umum 

a. Jika tekanan diastolik > 110 mmHg, berikan obat anti hipertensi sampai tekanan 

diastolik di antara 90-100 mmHg. 

b. Pasang infus RL dengan jarum besar (16 gauge atau lebih). 

c. Ukur keseimbangan cairan jangan sampai terjadi overload. 
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d. Kateterisasi urin untuk memantau pengeluaran urin dan proteinuria jumlah urin 

kurang dari 30 ml per jam hentkan magnesium sulfat (MgSO4) dan berikan 

cairan IV (Nacl 0,9% atau RL) pada kecepatan 1 liter per 8 jam. 

e. Observasi tanda-tanda vital, refleks dan denyut jantung janin setiap jam. 

f. Auskultasi paru untuk mecari tanda-tanda oedema paru. 

g. Hentikan pemberian cairan IV dan berikan diuretik misalnya furosemid 40 mg IV 

sekali saja jika ada oedema paru. 

h. Nilai pembekuan darah dengan uji pembekuan sederhana (bidside clotting test). 

Jika pembekuan tidak terjadi sesudah 7 menit kemungkinan terjadi koagulopati. 

2. Penanganan kejang 

a. Beri obat anti konvulasi 

b. Perlengkapan untuk penanganan kejang (jalan nafas, sedotan, masker dan 

balon, oksigen). 

c. Beri oksigen 4-6 liter per menit 

d. Lindungi pasien dari trauma, tetapi jangan diikat terlalu keras. 

e. Baringkan pasien pada sisi kiri untuk mengurangi risiko aspirasi. 

f. Setelah kejang aspirasi mulut dan tenggorokan jika perlu. 

3. Pemberian Magnesium Sulfat 

a. Dosis awal : MgSO4 4-6g IV sebagai larutan 40% selama 15-30 menit dan 

segera dilanjutkan dengan pemberian 10 g larutan MgSO4 50% masing-masing 

5 g dipantat kanan dan kiri secara IM ditambah 1 ml Lidokain 2% pada semprit 

yang sama. Pasien akan merasa agak panas sewaktu pemberian MgSO4. Jika 

kejang berulang setelah 15 menit berikan MgSO4 4g 40% IV selama 5 menit. 

b. Dosis pemeliharan : MgSO4 2-4g per jam per infus, 15 tetes/menit atau 5g 

MgSO4 IM tiap 4 jam dan lanjutkan MgSO4 sampai 24 jam pasca persalinan 

atau kejang berakhir. 

4. Pemberian Diazepam 

a. Dosis awal : diazepam 10 mg IV pelan-pean selama 2 menit dan jika kejang 

berulang, ulangi dosis awal. 

b. Dosis pemeliharaan : diazepam 40 mg dalam 500 ml larutan RL per infus, 

depresi pernafasan ibu mungkin akan terjadi jika dosis > 30 mg/jam, jangan 

berikan > 100 mg/24 jam. 

c. Jika pemberian melalui rektum, diazepam diberikan dengan dosis awal 20 mg 

dalam semprit 10 ml tanpa jarum. Jika konvulsi tidak teratasi dalam waktu 10 
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menit beri tambahan 10 mg/jam atau lebih tergantung pada berat badan pasien 

dan respons klinik. 

 

IV. Ketuban Pecah Dini (Preterm Rupture of Membrane) 

Ketuban pecah dini (KPD) didefinisikan sebagai pecahnya selaput ketuban 

sebelum waktunya, yaitu pada saat inpartu/proses terjadinya persalinan. Batasan usia 

kehamilan: pada trimester III, pada kehamilan preterm maupun aterm. Sedangkan 

menurut gravidanya: batasan pada primigravida apabila pembukaan kurang dari 3 cm, 

dan pada multigravida apabila kurang dari 5 cm. Penyebab terjadinya  KPD belum 

diketahui dengan pasti, maka tindakan pencegahan tidak dapat dilakukan kecuali dalam 

upaya menekan infeksi. Faktor predisposisinya diantaranya: 

a. Hipermortalitas uterus, dapat terjadi bersamaan dengan: pielonefritis, sistitis, 

sevisitis, dan vaginitis. 

b. Kelainan selaput ketuban: terlalu tipis. 

c. Infeksi (amnionitis, korioamnionitis). 

d. Amniotomi dini. 

e. Faktor lain: multigravida, malposisi, disproporsi kepala-panggul, inkompetensi 

cerviks, dll. 

KPD dapat mengakibatkan meningkatnya morbiditas dan mortalitas janin. Pada 

ibu, dapat mengakibatkan terjadinya infeksi, apalagi sering malakukan periksa dalam; 

partus lama; atonia uteri; perdarahan postpartum; infeksi nifas; serta meningkatkan 

morbiditas dan mortalitas ibu. Pada ibu dengan janin preterm, maka kehamilan 

dipertahankan sampai aterm dengan memberikan antibiotik profilaksis, spasmolitik dan 

roboransia, observasi ketat kesejahteraan janin dengan rutin memeriksa DJJ, serta 

menganjurkan ibu melakukan tirah baring di tempat tidur. Namun apabila sudah aterm 

dan belum terdapat kontraksi, induksi persalinan dapat dilakukan dengan memberikan 

antibiotik profilaksis. 

Cara menentukan apakah benar selaput ketuban sudah pecah, maka dengan 

melakukan pemeriksaan: 

a. Inspeksi cairan yang keluar pervaginam, dan atau melalui inspekulo untuk 

melihat pengeluaran dari OUE. 

b. Membaui dan melihat cairan ketuban. Cairan ketuban dalam keadaan normal 

berbau tidak menyengat agak anyir, dan apabila berbau menyengat dan 

sangat anyir maka perlu diwaspadai adanya infeksi. Cairan ketuban dalam 

keadaan normal berwarna pucat seperti jerami, dapat mengandung serpuhan 
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verniks caseosa. Warna coklat-kehijauan: janin mengalami hipoksia/fetal 

distress. Warna kekuningan: adanya hipoksia disertai infeksi. Warna 

kemerahan: menunjukkan adanya solusio placenta. 

c. Memastikan cairan ketuban menggunakan kertas lakmus untuk memeriksa 

cairan yang keluar pervaginam. Cairan ketuban bersifat basa, urin dan cairan 

vagina bersifat asam. Apabila cairan ketuban, maka kemungkinan hasilnya: 

hijau-biru (pH 6,5), kelabu-hijau (pH 7,0) dan biru tua (pH 7,5). 

Strategi pada perawatan kehamilan pada kasus ini adalah dengan mendeteksi dini 

adanya faktor resiko, dan mendeteksi dini adanya infeksi pada ibu maupun janin. 

 

V. Kematian Janin dalam Kandungan (Intra Uterin Fetal Death) 

Kematian janin dalam kandungan/ intra uterin fetal death (IUFD) adalah suatu 

kondisi dimana janin meninggal di dalam rahim setelah UK 22-24 minggu. Penyebab 

terjadinya IUFD diantaranya: perdarahan karena placenta previa atau solusio placenta, 

preeklamsi dan eklamsi, penyakit kelainan darah, penyakit infeksi dan penyakit menular, 

infeksi saluran kencing, gangguan endokrin (DM, hipertiroid), malnutrisi, dsb. 

Tanda dan gejala terjadinya IUFD (penentuan diagnosis): 

a. Ibu akan merasakan bahwa gerakan janin terhenti. 

b. Ibu merasakan kehamilan tidak seperti biasanya, dan merasakan perutnya 

sering menjadi keras dan merasakan seperti mau melahirkan. 

c. Pertumbuhan janin terhenti, ukuran uterus berkurang dari minggu-minggu 

sebelumnya (TFU lebih rendah dari UK seharusnya). 

d. Pada pemeriksaan, tidak terdengar DJJ. 

e. Peningkatan BB ibu terhenti, atau bahkan berkurang. 

f. Perubahan pada payudara, kembali seperti senelum hamil. 

g. Pada palpasi, kepala janin terasa jatuh. 

h. Temuan pada pemeriksaan USG: tidak ada gerakan janin, tidak ada gambaran 

DJJ, tengkorak saling tumpang tindih (pada kematian yang terjadi beberapa 

hari, terjadi akibat perubahan otak menjadi cairan). 

Janin yang meninggal dalam rahim biasanya lahir dengan kondisi maserasi, yaitu 

suatu perubahan degenerasi yang menyebabkan perubahan warna, pelunakan jaringan, 

disintegrasi janin yang masih dalam rahim setelah mati. Ciri-cirinya adalah: kulitnya 

mengelupas dan terdapat bintik-bintik merah kecoklatan oleh karena absorbsi pigmen 

darah, seluruh tubuhnya lemah atau lunak dan tidak bertekstur, tulang kranialnya 

sudah longgar dan dapat digerakkan dengan sangat mudah satu dengan yang lainnya, 
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cairan amnion dan cairan yang ada dalam rongga mengandung pigmen darah. Maserasi 

dapat terjadi cepat dan meningkat dalam waktu 24 jam dari kematian janin. Perubahan 

maserasi janin diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Rigor mostis (tegang mati)  berlangsung 2,5 jam setelah mati, kemudian 

lemas kembali. 

b. Stadium maserasi I  Timbul lepuh-lepuh pada kulit, mula-mula terisi cairan 

jernih tapi kemudian menjadi merah. Stadium ini berlangsung 48 jam setelah 

mati. 

c. Stadium maserasi II  lepuh-lepuh pecah dan mewarnai air ketuban menjadi 

merah coklat, stadium ini berlangsung 48 jam setelah anak mati. 

d. Stadium maserasi III  terjadi kira-kira 3 minggu setelah anak mati. Badan 

janin sangat lemas, hubungan antara tulang-tulang sangat longgar dan 

terdapat oedem di bawah kulit. 

Apabila sudah dipastikan terjadi IUFD, terdapat tanda-tanda persalinan, maka 

lakukan pertolongan normal. Namun apabila belum ada tanda-tanda persalinan, dapat 

diobservasi selama 2-3 minggu sambil menunggu persalinan spontan. Apabila selama 3 

minggu kematian janin atau setelah 1 minggu setelah didiagnosis mengalami IUFD 

belum ada tanda-tanda persalinan, maka induksi persalinan dapat dilakukan. Terjadinya 

IUFD dibawah 4 minggu umumnya tidak terlalu membahayakan ibu, namun apabila 

lebih dari itu, maka ibu beresiko mengalami gangguan pembekuan darah. Dukungan 

emosi sangat diperlukan ibu pada periode ini. 

 

VI. Anemia dalam Kehamilan 

Anemia adalah penurunan kapasitas darah dalam membawa oksigen. Hal tersebut 

dapat terjadi akibat penurunan produksi sel darah merah dan atau penurunan 

hemoglobin dalam darah. 

Batasan anemia pada ibu hamil yang tinggal pada ketinggian permukaan laut atau 

mendekati ketinggian tersebut; trimester 1: kurang dari 11 gram/dL dengan kadar 

Hematocrit dibawah 37%. Pada trimester 2: kurang dari 10,5 gram/dL dengan kadar 

Hematocrit dibawah 35%. Pada trimester 3: kurang dari 10 gram/dL dengan kadar 

Hematocrit dibawah 33%. Sedangkan pada daerah dengan ketinggian tertentu 

(ketinggian 1500 atau lebih di atas permukaan air laut) batasan anemia adalah 14 

gram/dL. Batasan anemia berat/gravis adalah apabila kurang dari 7 gram/dL. 

Anemia menyebabkan penurunan kapasitas darah untuk membawa oksigen. 

Jantung berupaya mengkompensasi kondisi ini dengan meningkatkan curah jantung. 



Prodi DIII Kebidanan 
Modul Askeb Hamil - Materi Gita.K  

- 69 - 

 

 

Upaya ini meningkatkan kebebasan kerja jantung dan menekan fungsi ventrikuler. 

Dengan demikian, anemia yang menyertai komplikasi lain (missal: preeklamsi) dapat 

mengakibatkan gagal jantung kongestif. Efek anemia pada masing-masing individu 

bergantung pada tingkat keparahan anemia dan derajat penurunan kapasitas darah 

dalam membawa oksigen.  

Tanda dan gejala anemia meliputi: pucat pada membrane mukosa, keletihan, 

pusing dan pingsan, sakit kepala, nafas dangkal, peningkatan frekuensi denyut jantung, 

dan palpitasi (jantung berdebar). Apabila seorang wanita hamil mengalami anemia, saat 

persalinan mengalami kehilangan darah, maka ia beresiko membutuhkan transfuse 

darah. Sekitar 80%bkasus anemia pada kehamilan merupakan tipe anemia defisiensi 

besi. Sisanya 20% mencakup kasus anemia herediter, dan berbagai variasi anemia 

didapat, termasuk anemia defisiensi asam folat, anemia sel sabit, dan talasemia. 

 

A. Anemia Defisiensi Besi 

Konsentrasi hemoglobin yang rendah hanya mengindikasikan adanya anemia, 

tidak mengungkapkan penyebabnya. Indeks sel darah merah terdiri atas volume sel 

rata-rata dan konsentrasi hemoglobin sel rata-rata. Volume sel rata-rata (mean cel 

volume / MCV) nilai normalnya 80-95 femtoliter, sedangkan konsentrasi hemoglobin 

sel rata-rata (mean cell haemoglobin concentration/ MCHC) yaitu mengindikasikan 

seberapa bagusnya sel darah terisi hemoglobin, nilai normalnya adalah 32-36 

gram/dL. MCV dan MCHC digunakan untuk mengidentifikasi penyebab anemia. 

Anemia defisiensi zat besi terbagi atas mikrositik (MCV rendah), dan hipokromik 

(MCHC rendah). 

Pada saat hemoglobin turun, cadangan zat besi sudah menurun. Kekurangan 

zat besi pada jaringan dapat diketahui dengan mengukur kadar zat besi dalam 

serum yang akan menurun pada keadaan ini (nilai normal adalah 10-30 µmol/L), 

dan kapasitas peningkatan zat besi total (nilai normal adalah 40-70 µmol/L). 

Cadangan zat besi total tubuh dapat diperkirakan dengan mengukur ferritin serum, 

yaitu protein tempat penyimpanan zat besi yang utama (nilai normal adalah 10-300 

µmol/L). 

Mengkaji status zat besi pada kehamilan dapat menjadi hal yang sangat sulit 

dilakukan. Namun, dengan meningkatnya volume darah yang relatif pesat selama 

trimester kedua, maka anemia defisiensi besi sering bermanifestasi sebagai 

penurunan tajam konsentrasi hemoglobin.  
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Penderita anemia defisiensi zat besi dapat diberikan sediaan zat besi oral, 

berisi salah satu garam besi baik dalam bentuk kombinasi dengan asam folat 

maupun yang tidak. Rekomendasi WHO, mengemukanan bahwa suplemen 120-240 

mg/hari harus diberikan dengan dosis terbagi. Pemberian suplemen zat besi dapat 

diberikan secara profilaktik untuk ibu hamil yang tidak anemia dengan dosis 30-60 

mg/hari. Sediaan zat besi yang banyak digunakan antara lain ferros sulfat tablet 200 

mg yang mengandung 60 mg zat besi, dan ferros glukonat tablet 300 mg yang 

berisi 35 mg zat besi. 

Terapi zat besi oral memiliki efek samping gastrointestinal yang harus 

diwaspadai. Efek samping tersebut berkaitan dengan dosis yang tinggi dan meliputi 

mual, nyeri efigastrik, dan konstipasi. Hal tersebut dapat diantisipasi dengan 

meminum suplemen setelah makan, dan menunda pengobatan hingga usia 

kehamilan 16 minggu.  

Zat besi dapat juga diberikan secara parenteral (intra muskuler atau intra 

vena). Rute ini dilakukan pda ibu hamil yang tidak dapat meminum, menoleransi 

atau mengabsorbsi sediaan zat besi oral. Rute intra muskuler diberikan dalam 

bentuk zat besi sorbitol. Injeksi tidak boleh digabungkan dengan pemberian zat besi 

oral karena akan meningkatkan efek toksik, misalnya sakit kepala, pusing, mual dan 

muntah. Rute intravena diberikan sebagai infus intravena bentuk zat besi dekstran. 

Dosis ini dihitung dengan menggunakan berat badan dan deficit konsentrasi 

hemoglobin. Efek samping yang terjadi meliputi reaksi alergi yang dapat muncul 

dalam bentuk syok anafilaktik berat. Oleh karena itu, infus harus diberikan secara 

perlahan dan ibu diobservasi secara ketat selama beberapa menit pertama. 

Transfuse darah jarang sekali dilakukan pada anemia defisiensi besi kehamilan. 

Transfuse darah baru dilakukan jika terdapat waktu yang cukup untuk menangani 

anemia berat sebelum persalinan. Pada ibu hamil yang mengalami anemia defisiensi 

zat besi, suplemen zat besi oral harus diteruskan hingga masa pascanatal terutama 

jika ibu menyusui.  

 

B. Anemia Defisiensi Asam Folat 

Asam folat diperlukan untuk peningkatan pertumbuhan sel ibu dan janin. 

Namun selama hamil, terdapat penurunan fisiologis kadar fosfat serum. Anemia ini 

cenderung terjadi di akhir kehamilan saat janin tumbuh dengan cepat. Anemia 

defisiensi asam folat disebabkan oleh diet yang buruk, makanan yang dimasak 

dengan air yang terlalu banyak, atau konsumsi makanan kaleng (sayur dan buah). 
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Malabsorbsi juga memainkan peranan yang penting terkait dalam proses terjadinya 

anemia defisiensi asam folat. Contoh pada penggunaan antikonvulsan, sulfonamide 

dan alcohol. Kehamilan kembar juga dapat meningkatkan kebutuhan asam folat 

wanita hamil. Anemia dapat mengganggu pertahanan tubuh wanita hamil dan 

membuatnya lebih rentan terhadap infeksi traktus urinarius dan perdarahan. 

Selama masa hamil, asupan folat yang direkomendasikan setiap hari adalah 

0,4 mg asam folat. Pada anemia defisiensi asam folat, pemberian dosis asam folat 

5-10 mg per oral setiap hari selama beberapa minggu akan meredakan anemia 

defisiensi asam folat. Pemberian dosis rumatan setiap hari akan mencegah 

pengulangan terjadinya anemia. Anemia defisiensi besi juga dapat menyertai 

defisiensi folat, maka asupan besi tambahan dapat diberikan. 

 

C. Anemia Sel Sabit 

Anemia sel sabit disebabkan oleh gangguan bentuk sel darah merah yang 

berbentuk sel sabit. Gangguan ini paling bayak ditemukan pada orang yang berasal 

dari Afrika atau India barat. Kondisi ini bersifat herediter, dimana gen defektif 

menghasilkan rantai hemoglobin beta yang abnormal disebut HbS. Pada anemia sel 

sabit (HbSS atau SCA), gen abnormal diturunkan dari kedua orang tua, sedangkan 

pada sifat sel sabit (HbAS), hanya satu gen abnormal yang diturunkan. 

Warna merah sel darah merah berasal dari warna hemoglobin yang unsur 

pembuatnya adalah zat besi, normalnya sel darah merah aktif selama 120 hari 

sebelum akhirnya dihancurkan. Pada anemia sel sabit, sel sabit yang abnormal ini 

memiliki kerapuhan yang tinggi dan rentang hidup yang lebih pendek, yaitu 17 hari 

yang menyebabkan terjadinya anemia hemolitik kronis, episode iskemia, dan nyeri 

yang disebut krisis sel sabit. Krisis sel sabit terjadi jika konsentrasi oksigen rendah. 

Faktor pencetus yang mempengaruhi ambilan oksigen meliputi: stress psikologis, 

cuaca dingin, dan perubahan suhu yang ekstrim, hipoksia akibat rokok, aktivitas fisik 

yang berat dan keletihan, penyakit pernafasan, infeksi dan karena kehamilan. Ketika 

tekanan oksigen menurun, HbS berkontraksi merusak sel dan mengakibatkannya 

berbentuk sabit. Sel yang rusak menyumbat kapiler dan menyebabkan infark yang 

menimbulkan nyeri, hal ini terutama terjadi pada tulang, sendi dan organ abdomen. 

Empedu juga dapat mengalami kerusakan yang akan mempengaruhi kemampuan 

individu elawan infeksi. Emboli dapat terbawa ke sirkulasi yang dapat menyebabkan 

stroke dan membahayakan jiwa ibu. 
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Efek pada wanita hamil dan janin adalah dapat mengakibatkan mortalitas 

maternal dan perinatal. Namun hal ini dapat dicegah dengan meningkatkan asuhan 

medic umum dan obstetric pada ibu hamil dengan anemia sel sabit dan didukung 

oleh kemajuan neonatologi. Wanita hamil dengan anemia sel sabit beresiko tinggi 

mengalami komplikasi medis selama kehamilan, meskipun prognosis kehamilan 

biasanya baik. Resiko maternal meliputi: krisis nyeri antenatal dan postnatal, infeksi, 

komplikasi pulmoner, anemia, preeklamsi dan section sesarea. Komplikasi perinatal 

meliputi: kelahiran premature, kecil masa kehamilan (berat bayi terlalu kecil untuk 

usia gestasi), dan ikterik neonatorum. 

Pada wanita hamil dengan anemia sel sabit yang telah terdiagnosis, maka 

asuhannya adalah merujuk ke pusat spasialis sel sabit dengan ahli hemoglobinopati 

dan konselor genetic yang terlatih. Jika kedua orang tua membawa gen penyakit sel 

sabit, terdapat kemungkinan bahwa janin akan mewarisi keadaan ini. Konseling 

akan membantu orang tua membuat keputusan mengenai diagnosis prenatal dan 

hasil kehamilan.  

Penatalaksanaan pada wanita hamil dengan anemia sel sabit adalah dengan 

pemantauan kehamilan yang lebih adekuat. Pemantauan yang lebih sering ini 

dilakukan dengan kolaborasi bidan, spesialis obstetric, spesialis hematologi dan 

hemoglobinopati. Bidan berperan penting dalam menjalin kedekatan antara ibu dan 

keluarganya, memberikan informasi dan penyuluhan tentang anemia sel sabit serta 

bagaimana hal ini mempengaruhi kehamilan, terutama penekanan pada faktor-

faktor pencetus terjadinya krisis sel sabit. Asupan cairan harus dipertahankan untuk 

mencegah dehidrasi dan mendeteksi infeksi bakteri, terutama bakteri saluran kemih 

dan infeksi pernafasan juga merupakan hal yang perlu dilakukan secara dini. 

pemantauan yang teratur terhadap konsentrasi hemoglobin perlu dilakukan selama 

kehamilan, hemoglobin biasanya berada pada rentang 6-9 g/dL. Nutrisi yang 

adekuat dan penggunaan suplemen asam folat membantu mempertahankan status 

hemologis stabil.pemberian transfuse darah profilakti untuk memperbaiki hasil 

kehamilan masih tetap kontroversial. Pengkajian janin meliputi pemeriksaan USG 

yang teratur untuk mengkaji pertumbuhan janin. Jika diidentifikasi terjadi retriksi 

pertumbuhan, maka dibutuhkan pemantauan yang lebih intensif dengan 

menggunakan profil biofisik dan ultrasound Doppler. 
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D. Talasemia 

Talasemia merupakan anemia yang relative umum terjadi, dimana jumlah 

globin yang diproduksi tidak cukup untuk mengisi sel-sel darah merah. Talasemia 

merupakan gangguan herediter yang disebabkan karena kelainan sintesis rantai 

beta globin dan rantai alfa globin. Talasemia beta merupakan varietas yang lebih 

umum ditemukan di Amerika Serikat dan seringkali didiagnosis pada individu 

keturunan Italia, Yunani atau China bagian Selatan. Sintesis globin yang tidak 

seimbang menyebabkan kematian sel darah merah premature, yang mengakibatkan 

anemia berat. Talasemia mayor adalah bentuk gangguan yang homozigus, 

sedangkan talasemia minor merupakan bentuk heterozigus.  

Talasemia mayor dapat memperburuk kehamilan. Preeklamsi lebih umum 

terjadi pada wanita yang menderita talasemia mayor. Talasemia mayor dapat 

diasosiasikan dengan berat badan lahir rendah dan peningkatan limbah janin. Berat 

placenta seringkali meningkat, kemungkinan karena anemia maternal. Frekuensi 

distress janin akibat hipoksia lebih lebih tinggi daripada frekueni distress janin pada 

wanita hamil normal. 

Penatalaksanaan talasemia dapat dengan melakukan transfusi regular. Asam 

folat harus diberikan untuk menghindari defisiensi asam folat. Transfusi pertukaran 

parsial dapat dilakukan pada talasemia yang berat. Wanita dengan talasemia mayor 

dapat meninggal akibat infeksi kronis atau gagal jantung atau penyakit hati 

progresif akibat deposisi besi yang berlebihan. 

Wanita yang menderita talasemia minor mengalami anemia persisten, tetapi sel 

darah merah dapat normal atau bahkan meningkat. Namun, tidak ada masalah sistemik 

yang disebabkan anemia yang merupakan bagian minor penyakit. Talasemia minor 

harus dibedakan secara prinsip dari anemia definisi besi. Kehamilan tidak akan 

memperburuk talasemia minor atau kehamilan tidak akan diperburuk oleh penyakit 

tersebut. Anemia tidak akan berespons terhadap terapi besi. Pemberian besi dalam 

jangka waktu yang lama dapat menyebabkan simpanan besi yang berlebihan, sehingga 

dapat membahayakan tubuh. Bayi-bayi yang lahir dari orangtua dengan talasemia akan 

mewarisi gangguan ini. Wanita/pria dengan talasemia minor memiliki masa hidup yang 

normal walaupun kadar hemoglobinnya menurun secara moderat. 
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VII. Kelainan Lama Kehamilan (Posterm/Serotinus) 

Kelainan lama kehamilan yang akan dibahas adalah kehamilan lebih bulan, 

disebut juga posterm atau serotinus. Kehamilan lebih bulan berhubungan dengan durasi 

kehamilan, bukan kondisi maternal. Sedangkan pascamaturitas merupkan istilah yang 

berkaitan dengan neonates, istilah ini mengacu pada gambaran/kondisi bayi dan tidak 

dikaitkan dengan durasi kehamilan. Batasan kehamilan posterm adalah lebih dari 42 

minggu. 

Resiko mortalitas dan morbiditas ibu dan janin meningkat pada kehamilan 

posterm, hal ini dimungkinan disebabkan oleh proses persalinan, bukan peristiwa 

kehamilan. Kehamilan lebih bulan dapat berkaitan dengan kondisi yang disebut 

pascamaturitas, namun tidak pada semua kasus. Kondisi ini ditandai dengan 

karakteristik yang meliputi: jumlah lemak subkutan yang sedikit, tidak ada lanugo dan 

verniks, terdapat bercak meconium. Makrosomia juga dapat terjadi, sehingga dapat 

menyebabkan disproporsi kepala panggul. 

Sebelum melakukan penatalaksanaan kehamilan lebih bulan, maka petugas 

kesehatan terlebih dahulu harus memastikan usia kehamilan ibu lewat Hari Pertama 

Menstruasi Terkhir (HPMT), ditanyakan juga lama siklus dan riwayat penggunaan 

kontrasepsi. Siklus menstruasi perlu ditanyakan, karena siklus menstruasi yang panjang 

(lebih dari 28 hari) dan atau siklus menstruasi yang pendek (kurang dari 28 hari), dapat 

menambah atau mengurangi perhitungan taksiran persalinan sesuai rumus Neagele. 

Penatalaksanaan kehamilan lebih bulan harus memperhitungkan adanya peningkatan 

resiko terhadap janin sejalan dengan bertambahnya lama kehamilan. Bentuk asuhan 

yang dapat diberikan: penatalaksanaan kehamilan dengan pengawasan janin atau 

induksi persalinan elektif sebelum usia gestasi 42 minggu. Kedua penatalaksanaan 

tersebut bertujuan untuk mengurangi bahaya pada janin.  

Pengawasan yang dapat dilakukan selama periode antenatal pada kasus 

kehamian posterm adalah melalui: 

a. Profil biofisik. Hal ini merupakan pengawasan kehamilan dengan melakukan 

pengkajian yang menggabungkan pengkajian ultrasound terhadap 

pernafasan, gerakan tonus janin, reaktivitas frekuensi jantung janin, dan 

volume cairan amnion, yang dilakukan untuk mengetahui kesejahteraan 

janin pada kehamilan beresiko tinggi. 

b. Ultrasound Doppler pada arteri umbilicus. Penggunaan ultrasound Doppler 

pada arteri umbilicus bertujuan untuk mengkaji janin dan aliran darah 

uteroplacenta pada kehamilan beresiko tinggi. Pemeriksaan gelombang 
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kecepatan aliran umbilicus memberikan informasi mengenai tahananvaskuler 

di dalam placenta dan perfusi di dalam sirkulasi fetoplacenta. 

c. Kardiotokograf. Tes ini disebut juga dengan tes non-stress. Jantung janin 

dipantau dan hasil rekamannya dikaji untuk mengetahui adanya reaktivitas 

dan apakah frekuensi dasarnya berada dalam batas normal. Manfaat 

kardiotokograf adalah untuk memperkirakan kemungkinan gangguan kondisi 

janin yang meningkat, jika dilakukan sedikitnya dua kali seminggu, dan juga 

dilakukan pengukuran volume cairan amnion. 

d. Pengukuran cairan amnion. Pengukuran ini bertujuan sebagai dasar 

pengambilan keputusan dalam induksi persalinan, yaitu penetapan dasar 

diagnosis oligohidramnion. 

Pendekatan aktif terhadap kehamilan posterm adalah dengan induksi persalinan. 

Faktor terpenting dalam penatalaksanaan aktif ini, selain kemajuan persalinan juga 

kesejahteraan janin. Apabila hasil pemantauan menunjukkan adanya kondisi 

mengancam pada janin, maka persalinan harus segera dilakukan melalui operasi 

Caesar.  

 

VIII. Kelainan Air Ketuban (Polihidramnion dan Oligohidramnion) 

Jumlah cairan amnion yang normal akan meningkat selama kehamilan dari 

hanya beberapa millimeter sampai kira-kira satu liter pada usia kehamilan 38 minggu. 

Setelah itu, jumlah ini akan berkurng hingga sekitar 800 mL pada kehamilan cukup 

bulan. Cairan amnion bersifat tidak statis, air yang merupakan bagian terbesarnya 

diganti setiap jam dan zat yang terlarut di dalamnya diganti setiap tiga jam. Pada 

beberapa kasus, jumlah cairan amnion dapat menjadi lebih sedikit dari normal 

(oligohidramnion), maupun lebih banyak dari yang normal (polihidramnion/hidramnion). 

 

A. Polihidramnion 

Insidensi hidramnion dijumpai pada sekitar satu persen dari semua kehamilan. 

Diagnosis polihidramnion/ hidramnion ditentukan dari pemeriksaan USG. Batasan 

hidramnion adalah apabila volume cairan ketuban melebihi 2000 mL. Hidrmnion ringan 

apabila lebih dari 2000 mL, Sedangkan hidramnion sedang apabila lebih dari 3000 mL. 

Diagnosis klinis sulit ditegakkan, dan cukup bervariasi dengan menggunakan 

pengukuran yang berbeda-beda. Untuk itu pemeriksaan USG dapat dibantu dengan 

pemeriksaan pengukuran lingkar perut menggunakan medline.  
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Tanda dan gejala hidramnion: ibu hamil bisanya mengeluh sesak nafas dan 

ketidaknyamanan pada daerah perut. Apabila hidramnion terjadi secara akut, maka ibu 

akan mengalami nyeri abdomen yang berat. Kondisi ini dapat memperburuk berbagai 

gejala yang berhubungan dengan kehamilan, seperti indigesti, nyeri ulu hati, dan 

konstipasi. Edema dan varices vulva serta ekstrimitas bawah juga dapat terjadi. Pada 

saat pemeriksaan inspeksi abdomen: uterus berukuran lebih besar dari usia gestasi 

yang seharusnya, dan berbentuk globular. Kulit abdomen tampak tegang dan mengkilat 

dengan striae gravidarum dan pembuluh darah supervisial yang terlihat jelas. Pada 

pemeriksaan palpasi: uterus terasa keras dan sulit untuk meraba bagian janin, tetapi 

kemungkinan janin dapat diraba di antara kedua tangan. Getaran cairan dapat 

dirasakan dengan meletakkan satu tangan pada satu sisi lainnya dengan jari. 

Gelombang cairan akan bergerak dari sisi yang diketuk dan dirasakan pada tangan 

lainnya. Pemeriksaan auskultasi denyut jantung janin mungkin akan sulit dilakukan jika 

jumlah cairan yang ada menyebabkan janin berpindah menjauh dari letak 

stetokop/Doppler. 

Derajat hidramnion dan prognosisnya berkaitan dengan penyebabnya. 

Penyebab hidramnion meliputi: atresia esophagus, defek tuba neuralis terbuka, 

kehamilan kembar terutama pada kasus kembar monozigot, diabetes mellitus maternal, 

pada kasus yang jarang berhubungan dengan isoimunisasi Rhesus, korioangioma 

(tumor yang jarang ditemukan pada placenta), dan pada banyak kasus penyebabnya 

tidak diketahui. 

Polihidramnion kronis terjadi secara bertahap, biasanya dimulai pada usia 

kehamilan kira-kira 30 minggu. Tipe ini yang paling sering terjadi. Sedangkan 

polihidramnion akut jarang terjadi. Tipe ini terjadi pada 20 minggu kehamilan dan 

muncul dengan sangat tiba-tiba. Uterus mencapai sifisternum dalam 3-4 hari. Tipe ini 

berhubungan dengan kembar monozigotik atau abnormalitas janin yang parah. 

Hidramnion dapat menyebabkan komplikasi maternal-perinatal: obstruksi 

uterik maternal, peningkatan mobilitas janin yang mengakibatkan letak janin tidak stabil 

dan malpresentasi, presentasi dan prolapse tali pusat, ketuban pecah dini, solusio 

placenta saat ketuban pecah, kelahiran premature, meningkatkan insiden section 

sesarea, perdarahan pascapartum, dan peningkatan angka kematian perinatal. 

Jika memungkinkan, penyebab hidramnion pada ibu hamil harus ditentukan. Ibu 

hamil yang mengalami hidramnion dapat dirujuk ke unit konsultan kebidanan. Asuhan 

selanjutnya akan bergantung pada kondisi ibu dan janin, penyebab, derajat hidramnion, 

serta tahapan kehamilan (umur kehamilan). Hidrmnion ringan yang asimtomatik tidak 
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langsung ditangani. Ibu yang mengalami hidramnion ringan biasanya tidak rirawat di 

rumah sakit, namun harus segera ke rumah sakit apabila mengalami pecah ketuban. 

Ibu harus dianjurkan istirahat yang cukup, dan hindari stress psikologis. Ibu 

membutuhkan penjelasan lengkap tentang kondisinya dan dukungan psikologis dari 

tenaga kesehatan yang merawatnya. Pada ibu hamil yang mengalami hidramnion 

asimtomatik, posisi tegak akan membantu mengurangi sesak nafas dan dapat diberikan 

antacid untuk mengurangi nyeri ulu hati dan mual. Jika gejala memburuk, kehamilan 

dapat diakhiri dengan memberikan induksi persalinan. 

 

B. Oligohidramnion 

Oligohidramnion adalah suatu kelainan cairan ketuban dimana jumlah cairan 

ketuban/amnion yang terlalu sedikit. Jumlah cairan amnion pada kehamilan cukup bulan 

sekitar 300-500 mL. Saat didiagnosis pada pertengahan kehamilan, kelainan ini sering 

berkaitan dengan agenesis renal (tidak adanya ginjal) atau sindrom Potter, yaitu bayi 

yang menderita hypoplasia pulmoner. Jika terdiagnosis sebelum kehamilan 37 minggu, 

hal ini kemungkinan berkaitan dengan abnormalitas janin atau ketuban pecah dini yang 

menyebabkan cairan amnion gagal berakumulasi kembali.  

Jumlah cairan aminon yang terlalu sedikit dapat berakibat pada kurangnya ruang 

intauterin, dan jika terjadi pada waktu yang lama akan menyebabkan deformitas 

kompresi. Wajah bayi akan tampak seperti terjepit, hidung rata, mikrognatia 

(deformitas rahang), dan kulit bayi akan terlihat kering dan kasar. Kejadian 

oligohidramnion kadang dijumpai pada kehamilan lebih bulan, dan diyakini berkaitan 

dengan insufisiensi placenta. Jika fungsi placenta berkurang, perfusi ke sistem organ 

janin juga akan berkurang, termasuk ke ginjal. Penurunan pembentukan urin janin 

menyebabkan oligohidramnion karena komponen utama cairan amnion adalah urin 

janin.  

Keadaan lain yang berkaitan dengan oligohidramnion; a) pada janin: 

kelainan kromosom, hambatan pertumbuhan, kematian, kehamilan posterm; b) pada 

placenta: solusio placenta, transfuse antar-kembar; c) pada ibu: hipertensi, preeklamsi, 

diabetes dalam kehamilan; d) pengaruh obat: inhibitor prostaglandin sintase, inhibitor 

enzim pengubah angiotensin. 

Tanda dan gejala oligohidramnion adalah, pada saat inspeksi uterus terlihat 

lebih kecil dan tidak sesuai dengan usia kehamilan yang seharusnya. Ibu yang 

sebelumnya pernah hamil dan normal, akan mengeluhkan adanya penurunan gerakan 

janin. Saat dilakukan palpasi abdomen, uterus akan teraba lebih kecil dari ukuran 
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normal dan bagian-bagian janin mudah diraba. Presentasi bokong dapat terjadi. 

Pemeriksaan auskultasi normal. 

Wanita hamil yang dicurigai mengalami oligohidramnion, dilakukan pemeriksaan 

USG untuk memperkirakan jumlah cairan amnion, dan memastikan diagnosis 

oligohidramnion. Jika anomaly janin tidak dianggap mematikan atau penyebab 

oligohidramnion tidak diketahui, amnio-infusi profilaktik dengan salin normal, Ringer 

laktat, atau glukosa 5% dapat dilakukan untuk mencegah deformitas kompresi dan 

penyakit paru hipoplastik, dan juga untuk memperpanjang usia kehamilan.  

 

IX. Kehamilan Ganda 

Kehamilan ganda disebut juga kehamilan kembar (gemelli) adalah kehamilan 

dengan jumlah janin yang dikandung lebih dari satu. Ada dua jenis kembar, yaitu 

kembar identic dan non-identik (fraternal). 

Kembar identik terjadi ketika embrio tunggal yang diciptakan oleh penyatuan 

sperma dan telur terbagi menjadi dua embrio. Setiap embrio monozigot, dengan 

genetik identik, dan keduanya akan menjadi jenis kelamin yang sama dan tergantung 

pada saat pembagian terjadi. Kembar identik dapat memiliki plasenta dan kantung 

ketuban (amnion) yang terpisah, atau dapat juga memiliki satu plasenta dengan amnion 

yang terpisah. Kembar identik dapat juga terjadi dalam amnion yang sama dengan satu 

placenta, namun kasus ini jarang terjadi. 

Kembar non-identik terjadi ketika dua telur terpisah masing-masing dibuahi oleh 

sperma yang terpisah. Kedua embrio yang dihasilkan adalah dizigotik , tidak identik 

secara genetic, dan dapat memiliki jenis kelamin yang sama atau berbeda. Sebagian 

besar kembar non-identik ini adalah hasil konsepsi buatan. 

Faktor predisposisi kehamilan ganda diantaranya: genetic (ras, suku bangsa, 

keturunan kembar), usia ibu dan riwayat kehamilan sebelumnya, tinggi dan berat badan 

ibu, reproduksi buatan, dll. Genetic sangat berpengaruh dalam terjadinya kehamilan 

kembar, dimana riwayat keluarga ibu lebih signifikan dari keluarga ayah. Wanita usia 35 

sampai 40 tahun dengan 4 anak atau lebih memiliki resiko 3 kali atau lebih untuk 

memiliki anak kembar dibanding wanita di bawah 20 tahun tanpa anak. Tinggi dan 

berat badan berkaitan dengan status gizi ibu dan mempengaruhi tingkat kesuburannya. 

Reproduksi buatan mengakibatkan terjadinya superovulasi sehingga sangat 

memungkinkan terjadinya kehamilan ganda fraternal (non-identik). 

Kehamilan ganda dapat diidentifikasi dengan pemeriksaan inspeksi, palpasi dan 

auskultasi serta pemeriksaan USG, dapat juga dibantu dari hasil anmnesis. Hasil 
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anamnesis, ibu dapat mengeluhkan adanya gerakan yang lebih aktif (dibanding 

kehamilan sebelumnya), nyeri pada ulu hati dan perasaan seseg, dan pernah hamil 

kembar atau ada riwayat keturunan kembar. Hasil pemeriksaan akan didapat bahwa 

pembesaran uterus lebih besar dari kehamilan normal dan pembesaran uterus terasa 

lebih cepat dari umumnya kehamilan normal, didapatkan tiga bagian besar janin dan 

dua ballottement dengan gerakan yang lebih aktif, serta didapatkan dua bagian denyut 

jantung janin atau lebih. Denyut jantung janin terdapat pada 2 tempat yang agak 

berjauhan dengan perbedaan kecepatan sedikitnya 10 denyut permenit atau bila 

dihitung bersamaan terdapat selisih 10 denyutan. Hasil pemeriksaan USG dapat 

diketahui adanya kehamilan ganda setelah usia kehamilan 6-8 minggu, nampak adanya 

janin yang lebih dari satu. 

Pada hamil kembar umumnya plasenta besar atau ada 2 plasenta maka produksi 

HCG akan tinggi, jadi titrasi reaksi kehamilan positif , kadang – kadang sampai 1/200. 

Hal ini dapat dikacaukan dengan mola hidatidosa. Diagnosa (kadang) baru diketahui 

setelah bayi pertama lahir, uterus masih besar dan ternyata ada satu janin lagi dalam 

rahim. Kehamilan kembar sering terjadi bersamaan dengan hidramnion dan toksemia 

gravidarum. 

Kehamilan ganda dapat menyebabkan adanya pengaruh/komplikasi pada ibu 

dan janin. Pada ibu: kebutuhan zat gizi meningkat sehingga apabila tidak diimbangi 

dengan asupan gizi yang adekuat dapat mengakibatkan anemia, abortus, hyperemesis 

gravidarum, terjadi hidramnion (10 kali lebih besar), kelainan insersi placenta, diabetes 

gestasional, frekuensi preeklamsi dan eklamsi lebih besar, overdistensi pada uterus 

mengakibatkan keluhan-keluhan pada ibu (sesak nafas, sering miksi, edema dan varises 

pada tungkai dan vulva), dan pada persalinan dapat mengakibatkan inersia uteri, 

persalinan memnjang, ketuban pecah dini, prolapses tali pusat, persalinan sulit dan 

interlocking, perdarahan postpartum, dan solusio plasenta setelah anak pertama lahir. 

Sedangkan pada anak adalah: kelainan bawaan, ganguan pertumbuhan janin, kelainan 

letak janin, kelahiran premature/preterm, bayi berat badan lahir rendah, asfiksia, dan 

meningkatkan mortalitas dan morbiditas bayi akibat komplikasi yang terjadi pada ibu  

(misal karena solusio placenta). 

Kehamilan ganda dinilai sebagai kehamilan yang beresiko, untuk itu perawatan 

kehamilan yang baik untuk mencegah komplikasi yang timbul dan bila diagnosis telah 

ditegakkan pemeriksaan ulangan harus lebih sering, dengan memperhatikan asupan gizi 

yang lebih baik, serta upaya kewaspadaan dan kesiagaan kegawatdaruratan dengan 

mencegah koitus dan perjalanan jauh setelah kehamilan 30 minggu (karena akan 



Prodi DIII Kebidanan 
Modul Askeb Hamil - Materi Gita.K  

- 80 - 

 

 

merangsang partus prematurus), memakai korset yang tidak terlalu ketat 

(diperbolehkan supaya terasa lebih ringan) dan periksaan darah lengkap, Hb, dan 

golongan darah. Keadaan psikologis ibu dan keluarga perlu diperhatikan baik selama 

kehamilan maupun setelah persalinan. Persalinan dapat berlangsung normal apabila 

letak janin memungkinkan untuk lahir pervginam, namun dapat lahir perabdominal 

apabila letak janin memungkinkan terjadi interlocking. 

 

X. Kelainan Letak Janin 

Kelainan letak janin meliputi kelainan letak sungsang (presentasi bokong) dan 

letak lintang. 

Letak lintang adalah letak memanjang dengan bokong sebagai bagian yang 

terendah sehingga kepala berada di fundus uteri dan bokong berada di bagian bawah 

kavum uteri. Penyebab/faktor predisposisi dapat ditinjau dari faktor ibu dan faktor janin. 

Dari faktor ibu: multiparitas, panggul sempit, placenta previa, kelainan uterus (uterus 

arkuatus, uterus duktus, uterus dupleks), terdapat tumor di pelvis yang mengganggu 

masuknya kepala janin ke PAP. Sedangkan dari faktor janin diantanranya: lilitan tali 

pusat atau tali pusat pendek, gemeli, hidrosefalus atau anensefalus, 

hidramnion atau oligohidramnion, dan prematuritas. 

Diagnosis dapat ditegakkan dari hasil anamnesis dan pemeriksaan abdomen, 

serta pemeriksaan USG. Anamnesis: ibu dapat mengeluh nyeri ulu hati dan seseg. Hasil 

pemeriksaan abdomen dengan palpasi dan auskultasi. Palpasi: Dengan  perasat Leopold 

didapatkan;  

a. Leopold I : kepala janin yang keras dan bulat dengan balotemen menempati 

bagian fundus uteri 

b. Leopold II : teraba punggung berada satu sisi dengan abdomen dan bagian-

bagian kecil berada pada sisi yang lain. 

c. Leopold III : bokong janin teraba di atas pintu atas panggul selama 

engagement belum terjadi. 

Hasil auskultasi: denyut jantung janin biasanya terdengar paling keras pada daerah 

sedikit di atas umbilicus, sedangkan bila ada engagement kepala janin, denyut jantung 

janin terdengar dibawah umbilicus. Hasil USG: Nampak gambaran bahwa kepala janin 

berada di fundus. 

Penatalaksanaan kasus ini adalah dengan melakukan Knee Chest Position 

Exercie maupun versi luar. Namun untuk versi luar saat ini tidak direkomendasikan lagi 

mengingat banyaknya komplikasi yang ditimbulkan. Posisi Knee Chest dilakukan dengan 



Prodi DIII Kebidanan 
Modul Askeb Hamil - Materi Gita.K  

- 81 - 

 

 

posisi perut seakan-akan menggantung ke bawah dengan posisi ibu bersujud, dilakukan 

pada janin yang belum memasuki PAP, dan rutin dilakukan setiap hari minimal 

sebanyak 2 kali misalnya pada pagi dan sore setiap sesi selama 10 menit. Apabila 

dilakukan dengan baik dan teratur, posisi janin dapat menjadi normal (kepala berada di 

bagian bawah sumbu rahim ibu). Posisi bersujud ini tidak berbahaya karena secara 

alamiah memberi ruangan pada bayi untuk berputar kembali ke posisi normal. 

Kelainan letak selanjutnya adalah letak lintang. Letak lintang terjadi apabila 

sumbu memanjang janin menyilang sumbu memanjang ibu secara tegak lurus atau 

mendekati 90 derajat. Jika sudut yang dibentuk kedua sumbu ini tajam disebut oblique 

lie, yang tediri atas letak kepala mengolak, dan letak bokong mengolak, biasanya paling 

rendah adalah bahu. 

Penyebab terjadinya letak lintang sering merupakan kombinasi dari berbagai 

faktor. Sering pula penyebabnya tetap merupakan misteri, misalnya: adanya 

hidrocepalus, ansepalus, plasenta previa, dan tumor-tumor pelvis. Dapat juga terjadi 

karena gemeli, kelainan uterus, kehamilan monster, kandung kemih serta rektum yang 

penuh. 

Diagnosis dapat ditegakkan dengan: inpeksi, terlihat perut membuncit ke 

samping; palpasi: fundus lebih rendah dari seharusnya tua kehamilan, fundus kosong 

bagian bawah, kecuali sudah masuk dalam PAP, dan kepala teraba di kanan atau kiri; 

auskultasi: DJJ setinggi pusat di kanan atau kiri; dan pemeriksaan USG. 

Komplikasi yang dapat terjadi pada ibu adalah: ruptur uteri yang dapat terjadi 

spontan atau sewaktu versi ekstrasi, partus lama, ketuban pecah dini (terkena infeksi 

intra partum). Sedangkan komplikasi pada janin adalah: prolapsus funiculi, trauma 

partus, hipoksia, dan KPD (ketuban pecah dini). 

Penatalaksanaan yang dapat dilakukan: melakukan versi luar pada primi dengan 

umur kehamilan kurang dari 34 minggu, atau pada multi 36 minggu (tidak 

direkomendasikan lagi), bila panggul sempit SC lebih baik. Pada semua primigravida 

pada letak lintang harus ditolong dengan SC. Pada janin yang belum memasuki PAP, ibu 

dapat melakukan Knee Chest Position Exercie. 
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E. Rangkuman 

Kasus penyulit/komplikasi dalam kehamilan diantaranya: 

1. Perdarahan 

a. Perdarahan kehamilan muda: abortus, inkompetensi cerviks, kehamilan 

ektopik, mola hidatidosa, blighted ovum 

b. Perdarahan kehamilan lanjut / perdarahan antepartum: placenta previa, 

solutio placenta, gangguan pembekuan darah 

2. Hyperemesis gravidarum 

3. Hipertensi dalam kehamilan (Preeklamsi) 

4. Ketuban pecah dini 

5. Kematian Janin dalam Rahim 

6. Anemia dalam kehamilan 

7. Kelainan lama kehamilan (serotinus) 

8. Kelainan air ketuban (poli dan oligo hidramnion) 

9. Kehamilan ganda 

10. Kelainan letak janin (lintang, sungsang) 

Setelah mempelajari penyulit/komplikasi pada kehamilan, diharapkan bidan 

dapat melakukan deteksi dini dan penatalaksanaan secara tepat. 

  

F. Test Formatif 

1. Jelaskan penyebab perdarahan pada kehamilan ektopik ! 

2. Jelaskan evaluasi klinik pada kasus abortus inkompletus ! 

3. Jelaskan penatalaksanaan pada kasus preeklamsi ! 

4. Jelaskan komplikasi pada kasus perdarahan karena solusio placenta ! 

5. Jelaskan komplikasi yang dapat ditimbulkan pada ibu karena ketuban pecah dini!  

6. Jelaskan penatalaksanaan pada kasus kematian janin dalam rahim ! 

7. Jelaskan batasan pada anemia dalam kehamilan ! 

8. Jelaskan asuhan yang diberikan pada ibu hamil dengan indikasi serotinus ! 

9. Jelaskan komplikasi terjadinya kehamilan ganda baik pada ibu dan janin ! 

10. Jelaskan cara mendiagnosis kelainan letak janin ! 
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