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KATA PENGANTAR 

 

Modul Asuhan Kebidanan ini membahas tentang konsep dasar asuhan 

kebidanan pada ibu hamil; critical thinking, clinical judgment dan evidence based health 

care dalam asuhan kehamilan. Modul ini terdiri atas 2 kegiatan belajar sesuai dengan 

materinya.  

Setelah mempelajari modul Asuhan Kebidanan Kehamilan ini, diharapkan Anda 

mampu mendiskripsikan tentang konsep dasar asuhan kebidanan pada ibu hamil, dan 

menerapkan critical thinking, clinical judgment dan evidence based health care dalam 

asuhan kehamilan. 

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.  
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Penulis, 
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I. KEGIATAN BELAJAR 1: KONSEP DASAR ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU 

HAMIL 

 

A. Tujuan Pembelajaran Umum 

Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar asuhan kebidanan pada ibu hamil. 

      

B. Tujuan Pembelajaran Khusus 

1. Mahasiswa dapat menjelaskan standar kunjungan ibu selama kehamilan 

2. Mahasiswa dapat menjelaskan penapisan / deteksi dini komplikasi pada 

kehamilan 

3. Mahasiswa dapat menentukan kehamilan dengan faktor resiko  

4. Mahasiswa dapat menjelaskan Program Perencanaan Persalinan dan 

Pencegahan Komplikasi (P4K) 

 

C. Pokok-Pokok Materi 

1. Standar kunjungan ibu selama kehamilan 

2. Penapisan / deteksi dini komplikasi pada kehamilan 

3. Kehamilan dengan faktor resiko 

4. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) 

 

D. Uraian Materi 

 

1. Standar Kunjungan Ibu Selama Kehamilan 

 
Kunjungan ibu hamil adalah kontak antara ibu hamil dengan petugas kesehatan 

guna mendapatkan pelayanan antenatal terstandar. Istilah kunjungan ibu hamil ini dapat 

diartikan berkunjungnya ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan, atau sebaliknya 

petugas kesehatan yang mengunjungi ibu hamil di rumahnya. Pelaksana pelayanan 

antenatal adalah dokter, bidan (bidan di puskesmas, bidan di desa, bidan praktek 

swasta), pembantu bidan, perawat bidan dan perawat yang sudah dilatih dalam 

pemeriksaan kehamilan. Pelayanan antenatal dapat dilakukan di Puskesmas, Rumah 

Sakit, tempat praktek bidan/dokter. Sedangkan di desa dapat dilakukan di Polindes, 

Posyandu atau kunjungan ke rumah. 

Kunjungan antenatal sebaiknya dilakukan paling sedikit 4 kali selama masa 

kehamilan dengan jadwal kunjungan: minimal 1 kali pada trimester I (usia kehamilan 1-
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12 minggu), minimal 1 kali pada trimester II (usia kehamilan 13-24 minggu), dan minimal 

2 kali pada trimester III (usia kehamilan >24 minggu). 

Tahapan kunjungan ibu hamil dijelaskan berikut ini:  

a. Kunjungan ibu hamil yang pertama (disebut K1) 

Kunjungan K1 adalah kontak ibu hamil yang pertama kali dengan petugas 

kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan kehamilan dan pelayanan kesehatan 

pada trimester I (usia kehamilan 1 sampai 12 minggu). Kunjungan ini disebut juga 

dengan K1 murni. Namun pada kunjungan antenatal pertama yang dilakukan setelah 

melewati trimester 1, disebut dengan K1 akses.  

b. Kunjungan ibu hamil yang keempat (K4). 

Kunjungan K4 adalah kontak ibu hamil yang keempat atau lebih dengan 

petugas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksan kehamilan dan pelayanan 

kesehatan pada trimester III, usia kehamilan >24 minggu. 

 

Kunjungan antenatal 4 kali selama hamil adalah jumlah minimal. Jadwal 

pemeriksaan antenatal yang dianjurkan adalah : 

a. Pemeriksaan pertama kali yang ideal: sedini mungkin ketika seorang wanita merasa 

terlambat haid dari jadwal biasanya sesuai siklus haid. 

b. Periksa ulang 1 kali sebulan sampai kehamilan 24 minggu  

c. Periksa ulang 2 kali sebulan (setiap 2 minggu) sampai usia kehamilan 32 minggu 

d. Periksa ulang setiap minggu (1 minggu sekali) setelah usia kehamilan 32 minggu 

sampai mendekati persalinan 

e. Periksa khusus apabila ada keluhan/masalah. 

 

Adapun tindakan yang dilakukan berdasarkan jadwal kunjungan pemeriksaan 

kehamilan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Kunjungan pertama 

Pada kunjungan pertama (K1) tundakan yang dilakukan bidan adalah: 

melakukan anamnesa (1) identitas/biodata, (2) riwayat kehamilan, (3) riwayat 

kebidanan, (4) riwayat kesehatan, (5) riwayat sosial ekonomi, melakukan (6) 

pemeriksaan kehamilan dan pelayanan kesehatan, dan (7) penyuluhan/ pendidikan 

kesehtan dan konsultasi. 

b. Kunjungan keempat  

Pada kunjungan keempat (K4) trimester III, bidan melakukan: (1) anamnese 

(keluhan/masalah), (2) pemeriksaan kehamilan dan pelayanan kesehatan, (3) 

pemeriksaan psikologis, (4) pemeriksaan laboratorium bila ada indikasi/diperlukan, 
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(5) diagnosa akhir (kehamilan normal, terdapat penyulit, terjadi komplikasi, atau 

tergolong kehamilan risiko tinggi/resti), (6) sikap dan rencana tindakan (persiapan 

persalinan dan rujukan). 

  

Secara terperinci, jadwal kunjungan antenatal dan penilaian yang dapat diberikan 

bidan maupun tenaga kesehatan yang lainnya pada ibu hamil, disajikan dalam tabel 

berikut ini:  

Penilaian 
Antenatal 

Kunjungan 
I 

Kunjungan 
II 

Kunjungan 
III 

Kunjungan 
IV 

Riwayat kehamilan √ √ √ √ 

Riwayat kebidanan √ - - - 

Riwayat kesehatan √ - - - 

Riwayat sosial √ - - - 

Pemeriksaan 
keseluruhan (umum) 

√ Jika ada 
indikasi 

Jika ada 
indikasi 

Jika ada indikasi 

Pemeriksaan 
kebidanan (luar) 

√ √ √ √ 

Pemeriksaan 
kebidanan (dalam) 

√ Jika ada 
indikasi 

Jika ada 
indikasi 

Jika ada indikasi 

Pemeriksaan 
laboratorium 

√ Jika ada 
indikasi 

Jika ada 
indikasi 

Cek kembali Hb 
dan pemerik 
saan laborato 
rium lain jika ada 
indikasi. 

Pemberian TT Skrining TT TT (0,5 cc) - - 

Pemberian tablet Fe 90 tablet 
selama 
hamil 

   

Konseling umum √ Memperkuat Memperkuat Memperkuat 

Konseling khusus Jika ada 
indikasi 

Jika ada 
indikasi 

Jika ada 
indikasi 

Jika ada indikasi 

Perenc. Persalinan - - √ √ 

Perenc. Penanganan 
komplikasi 

√ √ √ √ 

 
 

2. Penapisan / Deteksi Dini Komplikasi pada Kehamilan 

 
Deteksi dini resiko kehamilan adalah usaha menemukan seawal mungkin adanya 

kelainan, komplikasi dan penyulit kehamilan serta menyiapkan ibu untuk persalinan 

normal. Deteksi dini terhadap komplikasi pada pelayanan antenatal adalah upaya 

penjaringan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk menemukan secara dini pada 

ibu hamil beresiko terhadap adanya penyimpangan/ kelainan yang terjadi selama 

kehamilan, untuk segera diatasi secara memadai sehingga dapat mencegah terjadinya 

kesakitan dan kematian ibu dan janin. 
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Upaya yang dapat dilakukan ibu hamil dalam deteksi dini terhadap komplikasi 

kehamilan adalah: 

a. Memeriksakan kehamilan sedini mungkin dan teratur fasilitas pelayanan kesehatan 

(Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit, klinik praktek) paling sedikit 4 kali selama 

masa kehamilan. 

b. Mendapatkan skrining imunisasi TT, dan bila perlu diberikan imunisasi TT. 

c. Bila ditemukan kelainan-kelainan risiko tinggi, pemeriksaan harus lebih sering dan 

lebih intensif. 

d. Makan makanan yang bernutrisi yang memenuhi kaidah gizi seimbang, sesuai 

dengan kebutuhan gizi ibu hamil. 

e. Mampu mengenali tanda-tanda bahaya kehamilan secara dini, dan apabila 

ditemukan maka segera ke fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat untuk 

mendapatkan pertolongan. 

Tanda bahaya kehamilan adalah tanda gejala yang menunjukkan ibu atau bayi 

yang dikandung dalam keadaan bahaya/ mengancam. Umumnya gangguan ini 

dapat terjadi secara mendadak, dan tidak diperkirakan sebelumnya. Adapun tanda 

bahaya kehamilan diantaranya: perdarahan dari jalan lahir (kehamilan muda dan 

kehamilan lanjut), mual muntah berlebihan, sakit kepala hebat, gangguan 

penglihatan (penglihatan menjadi kabur atau berbayang), bengkak pada wajah dan 

ekstrimitas yang menetap, gerakan janin berkurang, nyeri perut hebat, keluar air 

ketuban sebelum waktunya, kejang, dan demam tinggi. 

Upaya skrining untuk deteksi dini terhadap komplikasi kehamilan:  

a. Kunjungan I (12 minggu) dilakukan untuk : 

1) Penapisan dan pengobatan anemia 

2) Perencanaan persalinan 

3) Pengenalan komplikasi akibat kehamilan dan pengobatannya 

b. Kunjungan II (24 – 28 minggu), dilakukan untuk : 

1) Pengenalan komplikasi akibat kehamilan dan pengobatannya 

2) Penapisan preeklampsi, gemeli, infeksi alat reproduksi dan saluran perkemihan 

3) Mengulang perencanaan persalinan 

c. Kunjungan III (32 minggu), dilakukan untuk : 

1) Pengenalan komplikasi akibat kehamilan dan pengobatannya. 

2) Penapisan preeklampsi, gemeli, infeksi alat reproduksi dan saluran perkemihan 

3) Mengulang perencanaan persalinan 

d. Kunjungan IV (36 minggu), dilakukan untuk : 

1) Sama seperti kegiatan kunjungan II dan III 
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2) Mengenali adanya kelainan letak dan presentasi 

3) Memantapkan rencana persalinan 

4) Mengenali tanda-tanda persalinan 

 

Anamnesis yang dilakukan dalam mengumpulkan data riwayat kehamilan, 

obstetric, penyakit dan social ekonomi sebagai bagian dari upaya deteksi dini komplikasi 

pada kehamilan: 

Riwayat 
Kehamilan Ini 

Riwayat Obstetric 
Lalu 

Riwayat Penyakit Riwayat Sosial 
Ekonomi 

Usia ibu hamil Jumlah kehamilan Jantung Status perkawinan 

HPHT, siklus haid Jumlah persalinan 
Tekanan darah 

tinggi 

Respon ibu dan 
keluarga terhadap 

kehamilan 

Perdarahan per 
vaginam 

Jumlah persalinan 
cukup bulan 

DM 
Jumlah keluarga di 

rumah yang 
membantu 

Keputihan 
Jumlah persalinan 

premature 
TBC 

Siapa pembuat 
keputusan dalam 

keluarga 

Mual dan muntah Jumlah anak hidup Pernah operasi 
Kebiasaan makan 

dan minum 

Masalah / kelainan 
pada kehamilan 

sekarang 
Jumlah keguguran 

Alergi obat / 
makanan 

Kebiasaan 
merokok, 

menggunakan obat-
obat dan alkohol 

Pemakaian obat-
obat (termasuk 
jamu-jamuan) 

Jumlah aborsi Ginjal Kehidupan seksual 

 

Perdarahan pada 
kehamilan, persalin-
an, nifas terdahulu 

Asma 
Pekerjaan dan 

aktivitas sehari-hari 

 

Adanya hipertensi 
dalam kehamilan 
pada kehamilan 

terdahulu 

Epilepsi 
Pilihan tempat 

untuk melahirkan 

 

Berat  bayi < 2,5 kg 
atau berat bayi > 4 

kg 
Penyakit hati Pendidikan 

 

Adanya masalah -
masalah selama 

kehamilan, persalin-
an, nifas terdahulu 

Pernah kecelakaan Penghasilan 
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Adapun pemeriksaan yang dilakukan: 

Fisik Umum 
Pemeriksaan 

Luar 
Pemeriksaan 

Dalam 
Laboratorium 

Kunjungan pertama: 
- Tekanan darah 
- Suhu badan 
- Nadi 
- Berat badan 
- Tinggi badan 
- Muka: edema, pucat 
- Mulut dan gigi : 

kebersihan, karies, 
tonsil, tiroid / 
gondok 

- Tulang belakang / 
punggung 

- Payudara: putting 
susu, areola, 
pembesaran 

- Abdomen:bekas 
operasi 

- Ekstremitas: 
edema, varises 
refleks patella, 
costrovertebral 
angle tenderness 
(CVAT) 

- Kulit: kebersihan, 
penyakit kulit 

Pada setiap 
kunjungan: 

- Mengukur 
TFU 

- Palpasi 
untuk 
menentukan 
letak janin 
(atau lebih 
dari 28 
minggu) 

- Auskultasi 
detak 
jantung 
janin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pada kunjungan 
pertama: 

- Pemeriksaan 
vulva/perineum 
untuk: varises, 
kondiloma, 
edema, 
hemoroid, 
kelainan lain 

- Pemeriksaan 
dengan 
speculum 
untuk menilai: 
serviks, tanda-
tanda infeksi, 
cairan dari 
ostium uteri 

- Pemeriksaan 
dalam untuk 
menilai: 
serviks*, 
uterus*, 
adneksa*, 
bartolini, 
skene, uretra 

 
*Bila usia 

kehamilan < 12 
minggu 

Kunjungan 
pertama: 

- Darah: 
hemoglobin, 
glukosa, VDRL 

- Urine: warna, 
bau, kejernihan, 
protein, glukosa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kunjungan 
Berikutnya: 

- Tekanan darah 
- Berat  badan 
- Edema 
- Masalah dari 

kunjungan pertama 

 

 

3. Kehamilan dengan Faktor Resiko (Skor Puji Rochyati dan Kartu Soedarto) 

 

Kehamilan resiko tinggi merupakan suatu kehamilan dimana kehidupan atau 

kesehatan ibu maupun janin dalam bahaya akibat adanya gangguan/komplikasi 

kehamilan. Risiko adalah suatu ukuran statistik dari peluang atau kemungkinan untuk 

terjadinya suatu keadaan gawatdarurat yang tidak diinginkan pada masa mendatang, 

seperti kematian, kesakitan, kecacatan, ketidaknyamanan, atau ketidak puasan (5K) 
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pada ibu dan bayi. Klasifikasi kehamilan dengan resiko bertujuan untuk memudahkan 

tenaga kesehatan dalam memberikan penatalaksanaan yang tepat dan sesuai.  

Ukuran risiko dapat dituangkan dalam bentuk angka disebut dengan SKOR 

(Poedji Rochjati) . Digunakan angka bulat di bawah 10, sebagai angka dasar 2, 4 dan 8 

pada tiap faktor untuk membedakan risiko yang rendah, risiko menengah, risiko 

tinggi. Berdasarkan jumlah skor kehamilan dibagi tiga kelompok: 

a. Kehamilan Risiko Rendah (KRR) dengan jumlah skor 2 

Kehamilan resiko rendah adalah kehamilan tanpa masalah / faktor risiko, fisiologis 

dan kemungkinan besar diikuti oleh persalinan normal dengan ibu dan bayi hidup 

sehat. Tempat persalinan dapat dilakukan di rumah maupun di polindes, tetapi 

penolong persalinan harus bidan, dukun membantu perawatan nifas bagi ibu dan 

bayinya. 

b. Kehamilan Risiko Tinggi (KRT) dengan jumlah skor 6-10 

Kehamilan resiko tinggi adalah kehamilan dengan satu atau lebih faktor risiko, baik 

dari pihak ibu maupun janinnya yang memberi dampak kurang menguntungkan baik 

bagi ibu maupun janinnya, memiliki risiko kegawatan tetapi tidak darurat. Ibu PKK/ 

kader memberi penyuluhan agar pertolongan persalinan oleh bidan atau dokter di 

Puskesmas, di Polindes atau Puskesmas, atau langsung dirujuk ke Rumah Sakit, 

misalnya pada letak lintang dan ibu hamil pertama (primi) dengan tinggi badan 

rendah. 

c. Kehamilan Risiko Sangat Tinggi (KRST) dengan jumlah skor ≥ 12 

Kehamilan resiko sangat tinggi adalah kehamilan dengan faktor risiko: 

1) Perdarahan sebelum bayi lahir, memberi dampak gawat dan darurat bagi jiwa 

ibu dan atau banyinya, membutuhkan rujukan tepat waktu dan tindakan segera 

untuk penanganan adekuat dalam upaya menyelamatkan nyawa ibu dan 

bayinya. 

2) Ibu dengan faktor risiko dua atau lebih, tingkat risiko kegawatannya meningkat, 

yang membutuhkan pertolongan persalinan di rumah sakit oleh dokter Spesialis. 

Ibu diberi penyuluhan untuk kemudian dirujuk guna melahirkan di Rumah Sakit 

dengan alat lengkap dan dibawah pengawasan dokter spesialis. 
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Adapun batasan faktor risiko / masalah dapat juga diklasifikasikan menjadi:  

a. Ada Potensi Gawat Obstetri / APGO 

Klasifikasi Ada Potensi Gawat Obstetri / APGO ini merupakan kehamilan yang 

perlu diwaspadai berdasarkan riwayatnya. 

1) Primi muda 

Primi muda didefinisikan sebagai wanita yang hamil pertama pada umur ≤ 16 

tahun. Pada kondisi ini rahim dan panggul belum tumbuh mencapai ukuran 

dewasa, akibatnya diragukan keselamatan dan kesehatan janin dalam 

kandungan, selain itu mental ibu belum cukup dewasa. Bahaya yang mungkin 

terjadi antara lain: bayi lahir belum cukup umur, perdarahan bisa terjadi sebelum 

bayi lahir, dan perdarahan dapat terjadi sesudah bayi lahir. 

2) Primi tua 

Primi tua didefinisikan apabila seorang wanita baru hamil setelah lama 

perkawinan ≥ 4 tahun, dengan kehidupan perkawinan biasa: suami istri tinggal 

serumah, suami atau istri tidak sering keluar kota, dan tidak memakai alat 

kontrasepsi (KB). Dapat juga didefinisikan sebagai wanita yang hamil pertama 

pada umur ≥ 35 tahun. Pada usia tersebut mudah terjadi penyakit pada ibu dan 

organ kandungan yang menua. Jalan lahir juga tambah kaku. Ada kemungkinan 

lebih besar ibu hamil mendapatkan anak cacat, terjadi persalinan macet dan 

perdarahan. Bahaya/ komplikasi yang dapat terjadi antara lain: persalinan tidak 

lancar/macet, hipertensi, preeklamsia, ketuban pecah dini, perdarahan setelah 

bayi lahir, bayi lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR) < 2500 gr. Dapat 

juga berisiko mengalami kelainan-kelainan antara lain: kehamilan mola 

hidantidosa, abortus, kehamilan ektopik, resiko nondisjungsi meningkat 

seiring dengan usia ibu yaitu anak lahir dengan cacat bawaan sindrom down.  

3) Anak terkecil < 2 tahun 

Seorang wanita yang hamil dengan jarak kelahiran kehamilan sebelumnya 

kurang dari 2 tahun, dapat memungkinkan terjadinya: perdarahan setelah bayi 

lahir karena kondisi ibu lemah, bayi lahir belum cukup bulan, bayi lahir dengan 

berat badan rendah / BBLR < 2500 gr.  
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4) Primi tua sekunder 

Primi tua sekunder didefinisikan sebagai wanita yang hamil dengan persalinan 

terakhir ≥ 10 tahun yang lalu. Ibu dalam kehamilan dan persalinan ini seolah-

olah menghadapi persalinan yang pertama lagi. Resiko yang dapat terjadi: 

persalinan dapat berjalan tidak lancar, perdarahan pasca persalinan, penyakit 

ibu (hipertensi, diabetes, dll). 

5) Grande multi 

Grande multi gravida/para didefinisikan sebagai wanita yang pernah hamil/ 

melahirkan 4 kali atau lebih. Karena ibu sering melahirkan maka kemungkinan 

akan banyak ditemui keadaan: kesehatan terganggu (anemia, kurang gizi), 

kekendoran pada dinding rahim dan dinding perut, tampak ibu dengan perut 

menggantung. Pada keadaan ini, dapat timbul komplikasi: kelainan letak janin, 

persalinan letak lintang, robekan rahim pada kelainan letak lintang, placenta 

previa, solusio placenta, persalinan lama, perdarahan pasca persalinan.  

6) Umur 35 tahun atau lebih 

Seorang wanita yang hamil berumur 35 tahun atau lebih, kemungkinan telah 

terjadi perubahan pada jaringan alat-alat kandungan dan jalan lahir tidak lentur 

lagi, selain itu ada kecenderungan didapatkan penyakit lain dalam tubuh ibu. 

Bahaya yang dapat terjadi: hipertensi dan preeklamsia, ketuban pecah dini, 

persalinan tidak lancar / macet, dan perdarahan setelah bayi lahir. 

7) Tinggi badan 145 cm atau kurang 

Terdapat tiga batasan pada kelompok risiko ini: 

a) Ibu hamil pertama sangat membutuhkan perhatian khusus. Luas panggul ibu 

dan besar kepala janin mungkin tidak proporsional, dalam hal ini ada dua 

kemungkinan yang terjadi: panggul ibu sebagai jalan lahir ternyata sempit 

dengan janin / kepala tidak besar, dan panggul ukuran normal tetapi 

anaknya besar / kepala besar. 

b) Ibu hamil kedua, dengan kehamilan lalu bayi lahir cukup bulan tetapi mati 

dalam waktu (umur bayi) 7 hari atau kurang. 
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c) Ibu hamil dengan kehamilan sebelumnya belum penah melahirkan cukup 

bulan, dan berat badan lahir rendah < 2500 gram. Bahaya yang dapat 

terjadi: persalinan berjalan tidak lancar, bayi sukar lahir, persalinan operasi 

sesar.  

8) Riwayat obstetric jelek (ROJ) 

Riwayat obstetric jelek dapat terjadi pada ibu hamil dengan: 

a) Kehamilan kedua, dimana kehamilan yang pertama mengalami: keguguran, 

lahir belum cukup bulan, lahir mati, lahir hidup lalu mati umur ≤ 7 hari. 

b) Kehamilan ketiga atau lebih, kehamilan yang lalu pernah mengalami 

keguguran ≥ 2 kali. 

c) Kehamilan kedua atau lebih, kehamilan terakhir janin mati dalam kandungan. 

Bahaya yang dapat terjadi pada wanita hamil dengan riwayat obstetric jelek: 

kegagalan kehamilan dapat berulang dan terjadi lagi, dengan tanda-tanda 

pengeluaran buah kehamilan sebelum waktunya keluar darah, perut kencang; 

penyakit dari ibu yang menyebabkan kegagalan kehamilan, misalnya: diabetes 

mellitus, radang saluran kencing, dll.  

9) Persalinan yang lalu dengan tindakan 

Persalinan dengan tindakan yaitu persalinan yang ditolong dengan alat melalui 

jalan lahir biasa atau per-vaginam, misalnya: tindakan dengan cunam / forcep / 

vakum (bahaya yang dapat terjadi: robekan / perlukaan jalan lahir, perdarahan 

pasca persalinan; dan atau pengeluaran placenta secara manual. Dapat juga 

persalinan yang lalu ibu diberi infus / tranfusi karena terjadinya perdarahan. 

10) Bekas operasi caesar 

Bekas operasi caesar yang dimaksud adalah bahwa pada persalinan lalu janin 

dilahirkan secara sectio caesarea, sehingga pada dinding rahim ibu terdapat 

cacat bekas luka operasi. Bahaya yang dapat terjadi pada kehamilan/persalinan: 

robekan rahim sehingga dapat menyebabkan kematian janin dan kematian ibu, 

perdarahan dan infeksi.  
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b. Ada Gawat Obstetri / AGO 

Klasifikasi ada gawat obstetric (AGO) didefinisikan sebagai adanya tanda 

bahaya pada saat kehamilan, persalinan, dan nifas. Klasifikasi ini dibedakan 

menjadi: 

1) Penyakit pada ibu hamil 

a) Anemia  

Ibu hamil yang mengalami anemia akan mengeluh: lemah badan, lesu, lekas 

lelah, mata berkunang-kunang dan jantung berdebar. Dari inspeksi 

didapatkan keadaan ibu hamil: pucat pada muka, pucat pada kelopak mata, 

lidah dan telapak tangan. Dari hasil Laboratorium: kadar Hb < 11 g%. 

Adapun pengaruh anemia pada kehamilan: menurunkan daya tahan ibu 

hamil, sehingga ibu mudah sakit; menghambat pertumbuhan janin, sehingga 

janin lahir dengan berat badan lahir rendah; dan persalinan premature. 

b) Malaria 

Keluhan yang dirasakan ibu hamil diantaranya: panas tinggi, menggigil 

keluar keringat, sakit kepala, dan muntah-muntah. Bahaya yang dapat terjadi 

pada kehamilannya: abortus,  IUFD, persalinan premature.  

c) Tuberculosa paru (TBC paru) 

Keluhan yang dirasakan ibu: batuk lama tak sembuh-sembuh, tidak suka 

makan, badan lemah dan semakin kurus, batuk darah. Penyakit ini tidak 

secara langsung berpengaruh pada janin, namun anak dapat tertular setelah 

dilahirkan. Jika TBC berat, dapat menurunkan fisik ibu, tenaga, dan produksi 

ASI dapat berkurang. Adapun bahaya yang dapat terjadi selama kehamilan: 

keguguran, bayi lahir belum cukup umur, dan janin mati dalam kandungan. 

d)  Payah jantung 

Keluhan yang dirasakan ibu: sesak napas, jantung berdebar, dada terasa 

berat dan kadang-kadang nyeri, nadi cepat, dan kaki bengkak. Bahaya yang 

dapat terjadi: payah jantung bertambah berat, kelahiran prematur, BBLR, 

dan bayi dapat lahir mati. 
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e) Diabetes mellitus (DM) 

Dugaan adanya DM pada ibu hamil apabila: ibu pernah mengalami beberapa 

kali kelahiran bayi yang besar, pernah mengalami kematian janin dalam 

rahim pada kehamilan minggu-minggu terakhir, dan ditemukan glukosa 

dalam air seni (glikosuria). Bahaya yang dapat terjadi: persalinan prematur, 

hidramnion, kelainan bawaan, makrosomia, kematian janin dalam 

kandungan sesudah kehamilan minggu ke-36, kematian bayi perinatal (bayi 

lahir hidup, kemudian mati < 7 hari). Diabetes mellitus dalam kehamilan 

dapat mempengaruhi timbulnya komplikasi dalam kehamilan sebagai berikut: 

preeklamsia, kelainan letak janin, dan insufisiensi plasenta. Sedangkan 

sebagai penyulit yang sering dijumpai dalam persalinan: inersia uteri dan 

atonia uteri, distosia bahu karena anak besar, lebih sering pengakhiran 

partus dengan tindakan termasuk seksio sesarea,  lebih mudah terjadi 

infeksi, dan angka kematian maternal lebih tinggi. Diabetes mellitus lebih 

sering mengakibatkan infeksi nifas dan sepsis, dan menghambat 

penyembuhan luka jalan lahir, baik ruptur perineum maupun luka 

episiotomi.   

f) HIV / AIDS 

Bahaya yang dapat terjadi dalam kehamilan: terjadi gangguan pada sistem 

kekebalan tubuh dan ibu hamil mudah terkena infeksi, kehamilan 

memperburuk progesifitas infeksi HIV (HIV pada kehamilan menyebabkan 

pertumbuhan intra uterin terhambat dan berat lahir rendah, serta 

peningkatan risiko prematur), bayi dapat tertular saat persalinan atau tertular 

melalui ASI. 

g) Toksoplasmosis 

Toksoplasmosis penularannya melalui makanan mentah atau kurang masak, 

yang tercemar kotoran hewan-hewan domestik yang terinfeksi. Bahaya yang 

dapat terjadi diantaranya: infeksi pada kehamilan muda menyebabkan 

abortus, dan infeksi pada kehamilan lanjut dapat menyebabkan kelainan 

kongenital dan hidrosefalus. 
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2) Pre-Eklamsia ringan 

Tanda-tanda terjadinya preeklamsi ringan: edema pada tungkai, muka, 

karena penumpukan cairan disela-sela jaringan tubuh; hipertensi, dan dalam 

urin terdapat proteinuria. Terjadinya edema pada tungkai bawah atau kaki pada 

kehamilan lebih dari 24 minggu dimungkinkan masih dalam batas normal 

diakibatkan oleh seringnya tungkai yang digantung atau kekurangan vitamin B1. 

Namun bengkak pada muka dan tangan disertai dengan naiknya tekanan darah, 

dapat dimungkinkan terjadinya preeklamsia ringan. 

Bahaya bagi janin dan ibu diantaranya: menyebabkan gangguan 

pertumbuhan janin, dan janin mati dalam kandungan. 

3) Hamil kembar/Ganda 

Kehamilan kembar/ganda adalah kehamilan dengan dua janin (gemelli), 

tiga janin (triplet) atau lebih, dalam rahimnya dapat menyebabkan terjadinya 

overdistensi dan menekan organ dalam sehingga dapat menyebabkan keluhan-

keluhan: sesak nafas, edema kedua bibir kemaluan dan tungkai, varises 

maupun hemorrhoid. Bahaya yang dapat terjadi diantaranya: preeklamsi, 

hidramnion, anemia, persalinan prematur, kelainan letak, persalinan sukar, dan 

perdarahan saat persalinan.  

Pengaruh kehamilan ganda terhadap ibu diantaranya: kebutuhan akan zat-

zat gizi bertambah, sehingga dapat menyebabkan anemia dan defisiensi zat-zat 

gizi lainnya; kemungkinan terjadinya hidramnion bertambah 10 kali lebih besar; 

frekuensi preeklamsi dan eklamsi lebih sering; karena uterus yang besar, ibu 

mengeluh sesak napas, sering BAK, serta terdapat edema dan varises pada 

tungkai dan vulva; dapat terjadi inersia uteri, perdarahan postpartum, dan 

solusio plasenta sesudah anak pertama lahir. 

Sedangkan pengaruhnya terhadap janin diantaranya: usia kehamilan 

tambah singkat dengan bertambahnya jumlah janin pada kehamilan kembar, 

sehingga kemungkinan terjadinya bayi prematur akan tinggi; apabila sesudah 

bayi pertama lahir dapat terjadi solusio plasenta, maka angka kematian bayi 
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kedua tinggi; sering terjadi kesalahan letak janin, juga akan mempertinggi angka 

kematian janin. 

4) Hidramnion (Polihidramnion) 

Polihidramnion merupakan kehamilan dengan jumlah cairan amnion lebih 

dari 2 liter, biasanya nampak pada trimester III dan dapat terjadi perlahan-lahan 

atau sangat cepat. Keluhan-keluhan yang dirasakan ibu diantaranya: sesak 

nafas; perut membesar dan nyeri perut karena rahim berisi cairan amnion > 2 

liter; edema pada labia mayor dan tungkai. Bahaya yang dapat terjadi 

diantaranya: preeklamsi, cacat bawaan pada bayi, kelainan letak janin, 

persalinan prematur dan perdarahan pasca persalinan. 

Etiologi hidramnion belum jelas, namun ada faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi terjadinya hidramnion, antara lain: penyakit jantung,  nefritis, 

edema umum (anasarka),  anomaly congenital pada anak (seperti: anensepali, 

spina bifida, atresia atau striktur esophagus, hidrosefalus, dan struma blocking 

oesophagus).  

5) Janin mati dalam rahim 

Keadaan janin mati dalam rahim disebut juga kematian janin dalam rahim 

(KJDR) atau lebih popular disebut Intra Uterine Fetal Death (IUFD). Keluhan-

keluhan yang dirasakan ibu diantaranya: ibu tidak merasakan gerakan janin, 

perut terasa mengecil, payudara mengecil. Berdasarkan keluhan ibu, maka 

dapat dilakukan pemeriksaan:  DJJ (tidak terdengar), maupun tes kehamilan 

(hasil negatif). Bahaya yang dapat terjadi pada ibu dengan janin mati dalam 

rahim, yaitu terjadinya gangguan pembekuan darah ibu, disebabkan dari 

jaringan-jaringan mati yang masuk ke dalam pembuluh darah ibu. 

6) Hamil serotinus / Hamil lebih bulan 

Hamil lebih bulan (serotinus) didefinisikan sebagai kehamilan yang 

melebihi umur kehamilan 42 minggu. Dalam keadaan ini, fungsi dari jaringan 

placenta dan pembuluh darah menurun. Dampaknya bagi janin diantaranya: 

janin mengecil dan kulit janin mengkerut, janin lahir dengan berat badan rendah, 

dan janin dalam rahim dapat mati mendadak. 



 
 

- 18 - 
 

Modul Askeb Kehamilan – Materi Gita.K 

7) Letak sungsang 

Kelainan letak janin sungsang merupakan kelainan posisi janin dalam 

rahim, dengan kepala di atas (bawah PX) dan bokong atau kaki dibawah. 

Kelainan letak sungsang yang dimaksud apabila hal ini terjadi pada kehamilan 

tua (hamil di atas usia kehamilan 32 minggu). Bahaya yang dapat terjadi pada 

janin adalah bahwa bayi dapat lahir dengan sindrom gawat napas yang berat, 

dan bayi dapat lahir mati. 

8) Letak lintang 

Kelainan letak lintang merupakan suatu keadaan dimana kepala berada di 

lateral/samping kanan atau kiri dari sumbu jalan lahir rahim ibu. Dimaksud 

mengalami kelainan letak janin (lintang) di dalam rahim ibu ini apabila terjadi 

pada usia kehamilan lebih dari 32 minggu. Bayi letak lintang tidak dapat lahir 

melalui jalan lahir biasa, karena sumbu tubuh janin melintang terhadap sumbu 

tubuh ibu. Pada janin letak lintang yang baru mati dalam proses persalinan, bayi 

dapat dilahirkan dengan alat melalui jalan lahir biasa. Sedangkan pada janin 

kecil dan sudah beberapa waktu mati masih ada kemungkinan dapat lahir 

secara biasa. Bahaya yang dapat terjadi pada kehamilan akibat kelainan letak 

lintang dan pada persalinan yang tidak di tangani dengan benar, adalah dapat 

terjadi robekan rahim, dan akibatnya bagi ibu: perdarahan yang mengakibatkan 

anemia berat, infeksi, syok dan dapat mengakibatkan kematian. Sedangkan bagi 

janin: kematian janin mati.  

c. Ada Gawat Darurat Obstetri / AGDO 

Klasifikasi ada gawat darurat obstetric yaitu apabila terdapat 

komplikasi/penyulit yang mengancam nyawa ibu dan bayi. Hal ini dapat diakibatkan 

oleh: 

1) Perdarahan antepartum 

Perdarahan antepartum adalah perdarahan yang terjadi pada trimester III 

kehamilan/ sebelum terjadinya persalinan atau perdarahan yang terjadi sebelum 

kelahiran bayi. Perdarahan antepartum harus dijadikan perhatian penuh, karena 

merupakan tanda bahaya yang dapat mengancam nyawa ibu dan atau janinnya. 
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Perdarahan yang dimaksud dapat keluar: sedikit-sedikit tapi terus-menerus, dan 

lama-lama ibu menderita anemia berat; maupun sekaligus banyak yang 

menyebabkan ibu syok, nadi lemah dan tekanan darah menurun. 

Diagnosis yang mungkin berdasarkan keadaan tersebut adalah:  

a) Plasenta Previa, yaitu apabila plasenta melekat di segmen bawah rahim dan 

menutupi sebagian / seluruh mulut rahim. 

b) Solusio Plasenta, yaitu apabila plesenta sebagian atau seluruhnya lepas dari 

tempatnya sebelum janin lahir. Hal ini umumnya disebabkan karena trauma / 

kecelakaan, tekanan darah tinggi atau pre-eklamsia, maka terjadi 

perdarahan pada tempat insersi plasenta. Akibat perdarahan dapat 

menyebabkan adanya penumpukan darah beku di belakang plasenta, 

sehingga umumnya darah yang keluar berwarna merah tua dan membentuk 

stolsel/bekuan darah. 

Bahaya yang dapat terjadi akibat perdarahan antepartum diantaranya: bayi 

terpaksa dilahirkan sebelum cukup bulan, dan dapat membahayakan janinnya 

yaitu mati dalam kandungan. Serta dapat membahayakan ibu: kehilangan darah, 

timbul anemia berat dan syok, dan dapat mengakibatkan kematian ibu. 

2) PreEklamsia berat / Eklamsia 

Preeklamsi berat terjadi apabila ibu dengan preeklamsia ringan tidak 

dirawat dan tidak ditangani dengan benar. Preeklamsia berat apabila tidak 

ditangani dengan benar akan menyebabkan terjadinya kejang, menjadi 

eklamsia. Bahaya yang dapat terjadi, bagi ibu: dapat tidak sadar (koma) sampai 

meninggal, sedangkan bagi janin: dalam kehamilan menyebabkan adanya 

gangguan pertumbuhan janin dan bayi lahir kecil (intra uterine growth 

retardation/ IUGR), dan dapat mati dalam kandungan. 
 

Upaya pencegahan yang dapat dilakukan dalam menangani kehamilan resiko 

tinggi adalah bahwa semua ibu hamil diharapkan mendapatkan perawatan kehamilan 

oleh tenaga kesehatan. Untuk deteksi dini terhadap faktor risiko kehamilan, maka 
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pada semua ibu hamil perlu dilakukan skrining antenatal, dan mendapatkan periksaan 

antenatal minilam empat kali 4 kali selama kehamilan.  

Perawatan antenatal mempunyai tujuan agar: kehamilan, persalinan dan nifas 

berakhir dengan sehat dan selamat tanpa trauma fisik maupun mental yang merugikan; 

bayi dilahirkan sehat, baik fisik maupun mental; iIbu sanggup merawat dan memberi 

ASI kepada bayinya; dan suami istri telah ada kesiapan dan kesanggupan untuk 

mengikuti keluarga berencana setelah kelahiran bayinya. 

Perawatan yang diberikan kepada ibu hamil secara berkala dan teratur selama 

masa kehamilan sangat penting, sebab merupakan upaya bersama antara petugas 

kesehatan dan ibu hamil, suami, keluarga dan masyarakat, mengenai: 

1. Aspek kesehatan dari ibu dan janin, untuk menjaga kelangsungan kehamilan, 

pertumbuhan janin dalam kandungan, kelangsungan hidup ibu dan bayi setelah 

lahir. 

2. Aspek psikologik, agar menghadapi kehamilan dan persalinannya ibu hamil 

mendapatkan rasa aman, tenang, terjamin dan terlindungi keselamatan diri dan 

bayinya. Pendekatan melalui KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) dengan sikap 

ramah dan penuh pengertian, dapat diberikan secara sederhana, sehingga dapat 

ditangkap dan dimengerti ibu melalui dukungan moril dari petugas, suami, keluarga, 

dan masyarakat di sekitarnya. 

3. Aspek sosial ekonomi, ibu hamil dari keluarga miskin (gakin) pada umumnya 

tergolong dalam kelompok gizi kurang, anemis, maupun penyakit menahun. Ibu 

hamil dengan resiko tinggi atau ibu hamil dengan komplikasi persalinan dari 

keluarga miskin membutuhkan dukungan biaya dan transportasi untuk rujukan ke 

Rumah Sakit. 

Dalam strategi pendekatan resiko kehamilan, kegiatan skrining antenatal/ 

deteksi dini kehamilan merupakan komponen penting dalam pelayanan kehamilan, 

yang harus diikuti dengan pendekatan KIE kepada ibu hamil, suami, dan keluarga. 

Untuk perencanaan persalinan yang aman dilakukan persiapan rujukan terencana bila 

diperlukan. Melalui kegiatan ini, beberapa faktor risiko yang ada pada ibu hamil telah 

dapat dilakukan prediksi akan kemungkinan adanya komplikasi yang akan terjadi. Oleh 
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karena itu kegiatan skrining harus dilakukan berulang kali sehingga dapat ditemukan 

secara dini faktor risiko yang berkembang pada umur kehamilan lebih lanjut.  

 

 
Skrining Antenatal/ Deteksi dini Kehamilan Risiko Tinggi  

Menggunakan “Kartu Skor Poedji Rochjati” (KSPR) 
 

Upaya skrining antenatal/ deteksi dini terhadap kehamilan resiko tinggi, dapat 

dilakukan dengan menggunakan instrument bantu „Kartu Skor Poedji Rochjati‟ 

(KSPR), yaitu berupa kartu skor yang digunakan sebagai alat skrining antenatal 

berbasis keluarga guna menemukan faktor risiko ibu hamil, yang selanjutnya dilakukan 

upaya terpadu untuk menghindari dan mencegah kemungkinan terjadinya upaya 

komplikasi obtetrik pada saat persalinan. Sehingga diharapkan setiap ibu hamil 

mempunyai buku KIA yang dilengkapi dengan satu kartu skor, yang pelaksanaannya 

dipantau oleh tenaga kesehatan, kader posyandu, maupun ibu-ibu anggota/pengurus 

PKK.  

Sistem skoring dalam menentukan kehamilan beresiko bertujuan untuk: membuat 

pengelompokkan dari ibu hamil (KRR, KRT, KRST) agar berkembang perilaku 

kebutuhan tempat dan penolong persalinan sesuai dengan kondisi dari ibu hamil; dan 

melakukan pemberdayaan ibu hamil, suami, keluarga dan masyarakat agar peduli dan 

memberikan dukungan dan bantuan untuk kesiapan mental, biaya dan transportasi 

untuk melakukan rujukan terencana. Manfaat KSPR diantaranya: dapat menemukan 

faktor resiko ibu hamil, digunakan untuk menentukan kelompok resiko ibu hamil, dan 

sebagai alat pencatat kondisi ibu hamil. Sedangkan fungsi KSPR adalah: sebagai alat 

skrining antenatal/ deteksi dini faktor resiko pada ibu hamil resiko tinggi; sebagai alat 

pemantauan dan pengendalian ibu hamil selama kehamilan; sebagai media pencatatan 

kondisi ibu selama kehamilan, persalinan, nifas, dan kondisi bayi/ anak; sebagai 

pedoman untuk memberikan penyuluhan; dan sebagai alat untuk validasi 

data  kehamilan, persalinan, nifas dan perencanaan KB. 

Kartu Skor Poedji Rochjati/ KSPR disusun dengan format kombinasi antara 

checklist dan sistem skor. Cecklis terdiri atas 19 faktor resiko dengan pengisian skor 
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dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan maupun non kesehatan PKK (termasuk ibu 

hamil, suami dan keluarganya) yang telah mendapat pelatihan cara penggunaan dan 

pengisiannya. Sistem skoring/ cara pemberian skor pada kartu KSPR adalah:  

1. Skor 2: Kehamilan Risiko Rendah (KRR) 

Skor 2 diberikan sebagai skor awal, untuk umur dan paritas pada semua ibu hamil. 

2. Skor 4: Kehamilan Risiko Tinggi (KRT) 

Skor 4 diberikan untuk setiap faktor risiko pada klasifikasi KRT. 

3. Skor 8: Kehamilan Risiko Sangat Tinggi (KRST) 

Skor 8 diberikan pada ibu hamil dengan bekas operasi sesar, letak sungsang, letak 

lintang, perdarahan antepartum dan preeklamsia berat/ eklamsia. 

Berdasarkan hasil skoring menggunakan KSPR, maka dapat direncanakan 

persalinan pada kehamilan sekarang, dengan kriteria: 

1. Ibu hamil dengan skor 6 atau lebih: dianjurkan bersalin dengan tenaga kesehatan. 

2. Ibu hamil dengan skor 12 atau lebih: dianjurkan bersalin di rumah sakit atau dengan 

dokter spesialis kandungan (Sp.OG.). 
 

Kartu Perkiraan Persalinan “Soedarto” (KPPS) 
 

Untuk meningkatkan sensitivitas dan spesifisitas sistem skoring mengenai cara 

persalinan yang dibutuhkan, maka harus ditambahkan satu alat yang mudah digunakan 

dan dapat memperkirakan terjadinya distosia (persalinan sulit atau disfungsional) 

sebelum persalinan dimulai, sehingga rujukan terlambat dapat dicegah. Alat tersebut 

adalah kartu perkiraan persalinan yang dikembangkan oleh Soedarto. Kartu ini berupa 

grafik bergambar, yang terdiri atas 4 area/ daerah, yaitu: hijau tua, hijau muda, kuning, 

dan merah. Keterangan:  

1. Daerah hijau tua: menunjukkan distosia hampir tidak mungkin terjadi, persalinan di 

rumah masih bisa dilakukan  dengan aman. 

2. Daerah hijau muda: menunjukkan kejadian distosia jarang terjadi, persalinan di 

rumah dapat dilakukan tetapi harus dengan pengawasan. 

3. Daerah kuning: menunjukkan distosia sering terjadi, persalinan harus ditangani 

tenaga kesehatan atau harus dirujuk. 
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4. Daerah merah: menunjukkan distosia kemungkinan besar terjadi, rujukan mutlak 

dilakukan.  

Dalam pelaksanaannya, upaya skrining/ deteksi dini resiko kehamilan, dapat 

menggunakan kombinasi KSPR dan KPPS. 
 

 

4. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) 
 

* 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). 

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. 
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b. Tujuan Khusus 

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

hamil yang memuat informasi tentang : lokasi tempat tinggal ibu hamil; 

identitas ibu hamil; taksiran persalinan, penolong persalinan, pendamping 

persalinan, fasilitas tempat persalinan; 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: mempercepat berfungsinya desa siaga; 

meningkatanya cakupan pelayanan ANC sesuai standar; meningkatanya Cakupan 

Persalinan oleh tenaga terampil; meningkatnya kemitraan bidan dan dukun; 

tertanganinya kejadian komplikasi secara dini; meningkatnya peserta KB pasca 

persalinan; terpantaunya kesakitan dan kematian ibu dan bayi; enurunnya kejadian 

kesakitan dan kemtian ibu serta bayi. 

4. Sasaran 

Sasaran dilaksanakannya program P4K adalah: penanggungjawab dan pengelola 

program KIA provinsi dan kab/kota;  bidan koordiantor; kepala Puskesmas; dokter; 

perawat; bidan; kader; 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 
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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 

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: pencatatan ibu hamil, dasolin/ tabulin, donor darah, transport/ambulan 

desa, suami/keluarga menemani ibu pada saat bersalin, IMD (Inisiasi Menyusui 

Dini), kunjungan nifas, 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: memanfaatkan 

pertemuan bulanan tingkat desa/kelurahan; mengaktifkan forum peduli KIA; kontak 

dengan ibu hamil dan keluarga dalam pengisian stiker; pemasangan stiker di rumah 

ibu hamil; pendataan jumlah ibu hamil di wilayah desa; pengelolaan donor darah 
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dan sarana transportasi/  ambulan desa; penggunaan, pengelolaan, dan 

pengawasan tabulin/  dasolin; 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 jumlah ibu hamil di wilayah 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. 

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 
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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 

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 
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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 

f) Memotivasi ibu pada waktu  rujukan diperlukan 

2) Masa Persalinan 

a) Mengantar calon ibu bersalin ke bidan 

b) Mengintakna keluarga menyiapkan alat transpot ke bidan 

c) Mendampingi ibu saat persalinan 
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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. 

 

E. Test Formatif 

1. Jelaskan standar kunjungan ibu hamil (kunjungan antenatal) ! 

2. Jelaskan tentang upaya skrining untuk deteksi dini terhadap komplikasi 

kehamilan ! 

3. Jelaskan klasifikasi kehamilan dengan faktor resiko menurut Poedji Rochjati ! 

4. Jeaskan tujuan diselenggarakannya program P4K dengan stiker ! 

 

F. Tugas Mandiri 

Buatlah simulasi pengisian KSPR dan KPPS pada ibu hamil dengan faktor resiko 

rendah, tinggi dan sangat tinggi ! 
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II. KEGIATAN BELAJAR 2: CRITICAL THINKING, CLINICAL JUDGMENT DAN 

EVIDENCE BASED HEALTH CARE DALAM ASUHAN KEHAMILAN 

 

A. Tujuan Pembelajaran Umum 

Mahasiswa dapat menerapkan critical thinking, clinical judgment dan evidence 

based health dalam melakukan asuhan kehamilan. 

 

B. Tujuan Pembelajaran Khusus 

1. Mahasiswa dapat menjelaskan critical thinking dalam asuhan kebidanan  

2. Mahasiswa dapat menjelaskan clinical judgment dalam asuhan kebidanan 

3. Mahasiswa dapat menjelaskan evidence based health care dalam asuhan 

kebidanan 

 

C. Pokok-Pokok Materi 

1. Critical thinking dalam asuhan kebidanan  

2. Clinical judgment dalam asuhan kebidanan 

3. Evidence based health care dalam asuhan kebidanan 

 

D. Uraian Materi 

Asuhan kebidanan merupakan penerapan fungsi dan kegiatan yang menjadi 

tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada klien yang mempunyai 

kebutuhan ataupun masalah dalam bidang kesehatan ibu hamil, masa persalinan, masa 

nifas, bayi setelah lahir serta keluarga berencana. Definisi lain menjelaskan bahwa 

asuhan kebidanan adalah bantuan yang diberikan oleh bidan kepada individu atau klien 

yang pelaksanaannya dilakukan secara  bertahap dan sistematis, melalui suatu proses 

yang disebut manajemen kebidanan.  

Manajemen kebidanan (Varney, 1997) merupakan suatu  proses pemecahan 

masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan 

tindakan berdasarkan teori ilmiah,  penemuan-penemuan keterampilan dalam rangkaian 

atau tahapan yang logis, dan berfokus pada klien. Langkah-langkah dari asuhan 

kebidanan yaitu: 1) pengumpulan data dasar; 2) interpretasi data untuk mengidentifikasi 

diagnosa atau masalah; 3) identifikasi diagnosa atau masalah potensial dan 

mengantisipasi  penanganannya; 4) menetapkan kebutuhan terhadap tindakan segera, 

konsultasi, kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain serta rujukan berdasakan kondisi 

klien; 5) menyusun rencana asuhan secara menyeluruh dengan tepat dan rasional  
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berdasarkan keputusan yang dibuat pada langkah- langkah sebelumnya; 6) 

pelaksanaan langsung asuhan secara efesien dan aman; 7) mengevaluasi keefektifan 

asuhan yang dilakukan, dan mengulang kembali manajemen proses untuk aspek-aspek 

asuhan yang tidak efektif.  

Asuhan kebidanan pada ibu hamil adalah asuhan yang diberikan bidan pada ibu 

hamil untuk mengetahui kesehatan ibu dan janin serta untuk mencegah dan menangani 

secara dini kegawatdaruratan yang terjadi pada saat kehamilan, yang pelaksanaannya 

dilakukan berdasarkan manajemen kebidanan. 

Dalam proses pemberian asuhan, bidan diharapkan mampu menentukan 

kebutuhan akan pengumpulan data dasar berdasarkan keluhan klien, dan mampu 

menginterpretasikan data-data tersebut dengan tepat sehingga diagnosis yang 

ditetapkan sesuai dengan keadaan klien. Kemudian dalam menatalaksana kasus, 

asuhan-asuhan yang diberikan bidan harus sesuai dengan bukti ilmiah yang terpercaya. 

Dalam proses ini, dibutuhkan keahlian bidan dalam berfikir kritis. Di bawah ini dijelaskan 

lebih rinci tentang keterkaitan antara proses berfikir kritis (critical thinking), penilaian 

klinis (clinical judgment) dan asuhan berdasarkan bukti (evidence based). 

 

1. Critical Thinking (Berfikir Kritis) dalam Asuhan Kebidanan  

 
Berpikir kritis adalah cara berpikir tentang subjek, konten, atau masalah yang 

dilakukan oleh pemikir secara aktif dan terampil secara konseptual dan memaksakan 

standar yang tinggi atas intelektualitas mereka. Dapat juga diartikan sebagai proses 

berfikir secara aktif dalam menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi 

informasi yang dikumpulkan dan atau dihasilkan melalui observasi, pengalaman, 

refleksi, penalaran, atau komunikasi, sebagai acuan dalam meyakini suatu konsep dan 

atau dalam melakukan tindakan. Dalam pelaksanaannya, hal ini didasarkan pada nilai-

nilai universal intelektual yang melampaui cabang suatu ilmu yang meliputi: kejelasan, 

akurasi, presisi, konsistensi, relevansi, bukti suara, alasan yang baik, kedalaman, 

luasnya ilmu, dan keadilan. 

Dengan adanya proses berfikir kritis diharapkan dapat: 

a. Menimbulkan pertanyaan penting terkait topik/masalah yang sedang difikirkan, 

kemudian dapat merumuskan masalah dengan jelas dan tepat 

b. Mengumpulkan dan menilai informasi yang relevan, menggunakan ide-ide abstrak 

untuk menafsirkan secara efektif terkait kesimpulan yang beralasan dan solusi 

pemecahan masalah, menguji alternatif pemecahan masalah terhadap kriteria dan 

standar yang relevan 
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c. Berpikir terbuka dalam sistem pemikiran alternatif, mampu mengakui dan menilai 

setiap permasalahan dengan asumsi yang beralasan, dapat menimbulkan implikasi, 

dan konsekuensi praktis 

d. Berkomunikasi secara efektif dengan orang lain dalam mencari tahu solusi untuk 

masalah yang kompleks. 

Proses berfikir kritis memerlukan komunikasi yang efektif dan kemampuan 

pemecahan masalah serta komitmen untuk mengatasi sikap egois dan tertutup, dengan 

prosedur: 

a. Mengenali masalah untuk menemukan cara-cara yang bisa diterapkan guna 

memecahkan masalah tersebut 

b. Memahami pentingnya prioritas dan urutan prioritas dalam pemecahan masalah 

c. Mengumpulkan dan menyusun informasi yang terkait (relevan) 

d. Mengenali asumsi yang tak tertulis dan nilai-nilai 

e. Memahami dan menggunakan bahasa dengan akurat, jelas, dan tajam 

f. Menafsirkan data untuk menilai bukti dan mengevaluasi argument/ pendapat 

g. Menyadari keberadaan hubungan logis antara proposisi 

h. Menarik kesimpulan dan generalisasi yang dibenarkan  

i. Menguji kesimpulan dan generalisasi masalah 

j. Merekonstruksi pola yang telah diyakini atas dasar pengalaman yang lebih luas 

k. Memberikan penilaian yang akurat tentang hal-hal tertentu dan kualitas dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Singkatnya, tiga kunci utama untuk dapat berfikir kritis: RED (Recognize 

assumptions, Evaluate arguments dan Draw conclusions) = mengenali masalah, menilai 

beberapa pendapat, dan menarik kesimpulan. Dalam menyimpulkan hasil pemikiran 

kritis, diperlukan upaya gigih untuk memeriksa setiap keyakinan atau pemahaman akan 

pengetahuan berdasarkan dukungan bukti ilmiah (evidence based) yang mendukung 

kecenderungan pengambilan kesimpulan tersebut. 

Proses berfikir kritis merupakan kerangka dasar bidan dalam memberikan asuhan 

kebidanan, dalam bingkai manajemen kebidanan. Sehingga, apabila bidan memberikan 

asuhan kebidanan kepada klien dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen 

kebidanan dengan sistematis dan terpola, maka bidan tersebut telah menerapkan 

proses berfikir kritis. Penerapan dalam asuhan kebidanan ibu hamil adalah dengan 

melaksanakan antenatal care sesuai dengan program yang telah disepakati sebagai 

upaya pencegahan dan penanganan secara dini penyulit dan kegawatdaruratan yang 

mungkin terjadi pada saat kehamilan, dengan menerapkan manajemen kebidanan, 
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sehingga diharapkan proses kehamilan dapat berjalan dengan baik, ibu dapat 

melahirkan bayinya dengan sehat dan selamat. 

 

2. Clinical Judgment (Penilaian Klinis) dalam Asuhan Kebidanan 

 
Kata penilaian sendiri dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk membuat 

keputusan logis/ rasional dan menentukan apakah suatu tindakan yang akan dilakukan 

benar atau salah. Sedangkan kata klinis, berkaitan dengan klinik atau tempat 

perawatan; didasarkan pada observasi dan perawatan klien yang sebenarnya, yang 

dibedakan antara konsep teori dan eksperimental; dan terdiri atas tanda-tanda klinis 

dari suatu masalah kesehatan. 

Berdasarkan uraian di atas, diuraikan bahwa penilaian klinis merupakan 

penerapan informasi berdasarkan pengamatan aktual pada klien yang dikombinasikan 

dengan data subjektif dan objektif yang mengarah pada kesimpulan akhir/ analisis/ 

diagnosis. Dapat diartikan juga sebagai suatu proses dimana perawat/ bidan 

menetapkan data-data mengenai keadaan klien yang akan dikumpulkan, kemudian 

membuat interpretasi data, dan diakhiri dengan penetapan diagnosis keperawatan/ 

kebidanan, kemudian mengidentifikasi tindakan keperawatan/ kebidanan yang tepat. 

Hal ini termasuk proses pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan berfikir 

kritis. Maka, disimpulkan bahwa penilaian klinis merupakan bagian dari proses berfikir 

kritis. 

 

3. Evidence Based Health Care dalam Asuhan Kebidanan 

 
Evidence based health care merupakan penerapan berfikir kritis berdasarkan 

metode ilmiah yang digunakan dalam pengambilan keputusan bidang kesehatan. Salah 

satu tujuan penerapan evidence based health care adalah untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan kesehatan. Dalam pelaksanaannya keputusan akhir dalam memberikan 

pelayanan kesehatan juga menggabungkan dengan tingkat pengetahuan/pendidikan, 

pengalaman klinis dan kebijakan yang berlaku. 

Evidence based health care (perawatan kesehatan berbasis bukti) adalah 

penggunaan bukti/ hasil penelitian terbaik dan terbaru dalam membuat keputusan 

tentang perawatan pada individu atau pemberian layanan kesehatan. Bukti terbaik dan 

terbaru adalah informasi terkini terkait masalah kesehatan, berdasarkan hasil penelitian 

yang valid tentang efek dari berbagai bentuk perawatan kesehatan, potensi bahaya dari 

paparan agen khusus, akurasi tes diagnostik, dan kekuatan prediksi faktor prognostic.  
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Perawatan kesehatan berbasis bukti (evidence based health care), meliputi 

evidence based clinical practice / evidence based practice dan evidence based 

medicine. Evidence based practice (praktek klinis berbasis bukti) adalah sebuah 

pendekatan yang digunakan dalam pengambilan keputusan di mana tenaga kesehatan 

(dokter, perawat, bidan) menggunakan bukti terbaik yang tersedia, dengan persetujuan 

klien/pasien, untuk memutuskan pilihan yang sesuai dan terbaik bagi klien/ pasien. 

Evidence based medicine (pengobatan berbasis bukti) adalah penggunaan metode 

pengobatan yang teliti, tegas dan bijaksana berdasarkan bukti terbaik saat ini, yang 

dilakukan dalam membuat keputusan tentang perawatan pasien secara individual. 

Evidence based medicine berarti mengintegrasikan keahlian klinis individu dengan bukti 

klinis terbaik yang tersedia dari penelitian sistematis. Istilah evidence based medicine 

lebih ditujukan dalam pengobatan kedokteran. Terdapat istilah yang lebih khusus yang 

ditujukan dalam pelayanan kebidanan yaitu evidence based midwifery. Dalam ilmu 

keperawatan digunakan istilah evidence based nursing. 

Prinsip-prinsip dasar penerapan evidence based medicine-practice: 1) semua 

keputusan praktis harus dibuat berdasarkan studi penelitian, dipilih dan ditafsirkan 

menurut beberapa karakteristik norma tertentu (penelitian kuantitatif), 2) diperlukan 

keahlian klinis dari tenaga kesehatan, 3) dalam bingkai sistem pelayanan kesehatan 

yang berlaku, 4) dilaksanakan berdasarkan pilihan klien/ pasien.  

Langkah-langkah dalam penerapan evidence based medicine-practice:  

1. Penerapan evidence based medicine-practice dimulai dari pasien, masalah klinis 

atau pertanyaan yang timbul terkait perawatan yang diberikan pada klien 

2. Merumuskan pertanyaan klinis (rumusan masalah) yang mungkin, termasuk 

pertanyaan kritis dari kasus/ masalah ke dalam kategori, misal: desain studi dan 

tingkatan evidence 

3. Melacak/ mencari sumber bukti terbaik yang tersedia secara sistematis untuk 

menjawab pertanyaan 

4. Penilaian kritis (critical appraisal) akan bukti ilmiah yang telah didapat untuk 

validitas internal/ kebenaran bukti, (meliputi: kesalahan sistematis sebagai akibat 

dari bias seleksi, bias informasi dan faktor perancu; aspek kuantitatif dari diagnosis 

dan pengobatan; ukuran efek dan aspek presisi; hasil klinis; validitas eksternal atau 

generalisasi), dan kegunaan dalam praktrk klinis.  

5. Penerapan hasil dalam praktek pada klien, dengan membuat keputusan untuk 

menggunakan atau tidak menggunakan hasil studi tersebut, dan atau 

mengintegrasikan bukti tersebut dengan pengalaman klinis dan faktor pasien/ klien 

dalam menentukan keputusan tersebut. 
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6. Evaluasi kinerja, yaitu melakukan evaluasi atas tindakan yang telah dilakukan pada 

klien. 

Untuk menggunakan hasil penelitian/ bukti sebagai referensi dalam memberikan 

perawatan pada klien, diperlukan suatu tinjauan sistematis/ review sistematis 

(evidence review/ systematic review) dari hasil penelitian-penelitian serupa. Tinjauan 

sistematis ini dapat kita lakukan sendiri atau menggunakan tinjauan sistematis yang 

sudah disusun dan dipublikasikan oleh seorang penulis (peneliti, akademisi, praktisi) 

yang ahli dibidangnya untuk memberikan rencana terperinci dan berulang tentang 

pencarian literatur dan evaluasi dari bukti-bukti tersebut. Setelah semua bukti terbaik 

dinilai, pengobatan/ perawatan dikategorikan sebagai: 1) mungkin bermanfaat, 2) 

mungkin berbahaya, atau 3) bukti tidak mendukung salah satu manfaat atau bahaya.  

Kualitas bukti dapat dinilai berdasarkan jenis sumber bukti (dari meta-analisis 

dan review sistematis uji klinis), faktor lainnya termasuk validitas statistik, relevansi 

klinis, keakuratan dan kekinian, dan penerimaan. Dalam evidence based medicine-

practice kategori berbagai jenis evidence based dan tingkatan atau nilainya disesuaikan 

dengan kekuatan hasil penelitian dari berbagai jenis bias penelitian.  

Penilaian untuk menilai kualitas bukti berdasarkan US Preventive Services Task 

Force (USPSTF), dikategorikan menjadi: 

1. Tingkat I: bukti yang diperoleh berasal dari hasil penelitian yang dirancang dengan 

metode randomized controlled trial. 

2. Tingkat II-1: bukti yang diperoleh berasal dari hasil penelitian yang dirancang 

dengan metode controlled trials without randomization. 

3. Tingkat II-2: bukti yang diperoleh berasal dari hasil penelitian yang dirancang 

dengan metode studi kohort atau kasus control rancangan studi analitik, yang 

dilakukan pada lebih dari satu kelompok penelitian.  

4. Tingkat II-3: bukti diperoleh dari beberapa rancangan penelitian time series design 

dengan atau tanpa intervensi. Hasil yang dramatis dalam uji terkontrol dapat juga 

dianggap sebagai jenis bukti. 

5. Tingkat III: pendapat otoritas/ ahli yang dihormati, berdasarkan pengalaman klinis, 

penelitian deskriptif, atau laporan komite ahli. 

Dalam pedoman dan publikasi lainnya, rekomendasi untuk layanan klinis 

diklasifikasikan berdasarkan resiko klinis dibandingkan dengan manfaat layanan dan 

tingkat bukti dimana informasi/ hasil penelitian didapatkan. Klasifikasi yang ditetapkan 

berdasarkan The US Preventive Services Task Force: 
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1. Tingkat A: bukti ilmiah baik, menunjukkan bahwa manfaat dari layanan klinis secara 

substansial lebih besar daripada risiko potensial. Pemberi layanan harus 

mendiskusikan jenis/ bentuk layanannya dengan klien yang memenuhi syarat. 

2. Tingkat B: bukti ilmiah cukup baik, menunjukkan bahwa manfaat dari layanan klinis 

melebihi potensi risiko. Pemberi layanan harus mendiskusikan jenis/ bentuk layanan 

dengan klien yang memenuhi syarat. 

3. Tingkat C: bukti ilmiah cukup baik, menunjukkan bahwa ada manfaat yang diberikan 

oleh layanan klinis, tetapi keseimbangan antara manfaat dan risiko yang terlalu 

dekat untuk membuat rekomendasi. Pemberi layanan tidak perlu menawarkan 

kecuali ada pertimbangan individu. 

4. Tingkat D: bukti ilmiah cukup baik, menunjukkan bahwa risiko layanan klinis 

melebihi manfaat potensial. Pemberi layanan tidak harus menawarkan layanan 

kepada klien tanpa gejala. 

5. Tingkat I: Bukti ilmiah yang kurang, kualitas yang buruk atau bertentangan, 

sehingga risiko dibanding manfaat tidak dapat dinilai. Pemberi layanan harus 

membantu klien dalam memahami ketidakpastian seputar layanan klinis. 

Meskipun evidence based medicine-practice dianggap sebagai standar emas 

dalam praktek klinis, terdapat sejumlah keterbatasan dalam pelaksanaannya:  

1. Evidence based medicine-practice menghasilkan penelitian kuantitatif, terutama dari 

desain Randomized Controlled Trial (RCT). Dengan demikian, hasilnya mungkin 

tidak relevan untuk semua situasi perawatan.  

2. Penelitian dengan desain RCT mahal, maka prioritas diberikan pada topic penelitian 

yang dipengaruhi oleh kepentingan para “sponsor”. 

3. Ada jeda antara saat RCT dilakukan dengan saat hasil dipublikasikan, dan ada jeda 

antara saat hasil dipublikasikan dengan saat hasil diterapkan dengan benar.  

4. Penelitian dengan rancangan RCT membatasi generalisasi, karena penelitian tidak 

dilakukan pada semua populasi. 

5. Tidak semua bukti dari penelitian dengan rancangan RCT dapat diakses dengan 

mudah, sehingga efektivitas pengobatan yang dilaporkan mungkin berbeda dari 

yang dicapai dalam praktek klinis rutin. 

6. Hasil studi/ penelitan yang diterbitkan mungkin tidak mewakili semua studi yang 

diselesaikan pada topik tertentu (diterbitkan dan tidak diterbitkan) atau mungkin 

tidak dapat diandalkan karena kondisi studi yang berbeda dan bervariasi.  

Penelitian umumnya cenderung berfokus pada populasi, namun tiap-tiap individu 

dalam populasi dapat bervariasi secara substansial dari norma-norma yang umum 

terjadi dalam suatu populasi. Dapat disimpulkan bahwa evidence based medicine-
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practice berlaku untuk kelompok orang (populasi). Namun hal tersebut tidak 

menghalangi pemberi layanan dari menggunakan pengalaman pribadi mereka dalam 

memutuskan bagaimana menyelesaikan setiap masalah. Salah satu sumber 

menyarankan bahwa: "pengetahuan yang diperoleh dari penelitian klinis tidak langsung 

menjawab pertanyaan klinis, apa yang terbaik bagi klien", dan menunjukkan bahwa 

evidence based medicine-practice tidak harus menyimpang dari nilai pengalaman klinis. 

Sumber lainnya menyatakan bahwa "evidence based medicine-practice berarti 

mengintegrasikan keahlian klinis individu dengan bukti klinis terbaik yang 

tersedia (diakses secara terbuka/ umum) dari penelitian yang sistematis”. 

Penerapan evidence based medicine-practice dalam pelayanan kebidanan 

(evidence based midwifery) khususnya dalam asuhan kehamilan, diantaranya sebagai 

pertimbangan dalam: melaksanakan pemeriksaan ibu hamil, menjalankan program 

antenatal care (standar asuhan kehamilan, standar kunjungan), mengatasi keluhan/ 

ketidaknyamanan yang dialami selama kehamilan, pemenuhan kebutuhan dasar ibu 

hamil, dan penatalaksanaan penyulit/ komplikasi kehamilan. 

 

E. Test Formatif 

1. Jelaskan proses berfikir kritis (critical thinking) ! 

2. Jelaskan keterkaitan antara clinical judgment dengan perumusan diagnosis ! 

3. Jelaskan langkah-langkah dalam penerapan evidence based practice ! 

 

F. Tugas Mandiri 

Identifikasi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan asuhan kebidanan pada 

masa kehamilan, lalu carilah bukti yang mendukung dalam pemecahan masalah 

dengan menerapkan evidence based midwifery, kemudian simpulkan hasil akhir 

dalam penerapan evidence based midwifery tersebut ! 
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