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VISI MISI 

AKADEMI KEBIDANAN MITRA HUSADA MEDAN 
Visi  

Menjadi Penyelenggara Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  

Unggul Service Excellent Dalam Pelayanan Kebidanan yang Berintegritas 

Tinggi dan Berdaya Saing di tingkat Nasional dan Internasional Tahun 2030 

Misi  

1. Menyelenggarakan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat yang unggul dalam Service Excellent, berintegritas tinggi dan 

berdaya saing secara nasional dan internasional. 

2. Menyelenggarakan iklim akademik yang mampu mendukung perwujudan 

Visi Akbid Mitra Husada Medan.  

3. Menyiapkan Peserta didik agar menjadi lulusan yang Service Excellent, 

berakhlak, berintegritas tinggi serta berdaya saing di tingkat nasional dan 

internasional. 

4. Mengembangkan praktik kebidanan yang Service Excellent berbasis 

fakta(Evidence Based Practise) yang bercirikan kegawatdaruratan 

kebidanan dan kewirausahaan  

5. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga/Instansi terkait baik di 

nasional maupun internasional. 

Tujuan  

1. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 

mewujudkan Tridharma perguruan tinggi 

2. Menghasilkan iklim akademik yang kondusif, berintegritas tinggi dan 

berdaya saing tingkat nasional internasional  

3. Menghasilkan lulusan yang Service Excellent, Profesional, berakhlak, 

berintegritas tinggi serta berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.  

4. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam praktik kebidanan Service 

Excellent berbasis fakta (Evidence Based Practise ) yang bercirikan 

kegawatdaruratan kebidanan dan kewirausahaan 

5. Menghasilkan kerjasama dengan lembaga terkait baik di tingkat nasional 

maupun internasional  

 

 

 

 

 

 

Diketahui 

Akbid Mitra Husada Medan  

Direktur, 
 

 

 

Siti Nurmawan Sinaga, SKM, M.Kes 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga 

Modul Ajar Mata Kuliah Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui ini 

telah dapat diperbuat. Mudah-mudahan modul ini bermanfaat bagi 

kemajuan pendidikan bidan di Indonesia umumnya, serta dapat 

digunakan oleh para mahasiswa dan staf pengajar dalam 

menjalankan dan menyelenggarakan  proses belajar-mengajar di 

Akademi Kebidanan Mitra Husada Medan. 

Modul ini disusun dengan tujuan untuk memudahkan proses 

pembelajaran, yang diharapkan mahasiswa banyak membaca dan 

berlatih untuk materi Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui untuk 

dapat memberikan pelayanan yang service excellent untuk kesehatan 

ibu dan masa nifas dan menyusui dalam bidang kebidanan. 

Setelah mempelajari dan membaca modul ini, diharapkan 

tujuan dan kompetensi pembelajaran dapat tercapai dengan baik, 

Kiranya pembaca mendapatkan hasil yang maksimal dari  modul ini. 

Selamat belajar. Semoga Tuhan memberikan kemudahan dan 

memberkati upaya kita semua.  
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MEKANISME PEMBELAJARAN 
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SERI MODUL ASUHAN KEBIDANAN PADA MASA NIFAS DAN MENYUSUI 
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PENDAHULUAN 

 

  

 

A. DESKRIPTIF 

 

ntuk mencapai tingkat kesehatan yang sebaik mungkin bagi ibu-

ibu yang baru melahirkan (postpartum), bayi dan keluarga 

khususnya, serta masyarakat umumnya, asuhan masa nifas 

merupakan salah satu bidang pelayanan kesehatan yang harus mendapat 

perhatian baik oleh petugas kesehatan seperti dokter, bidan dan perawat 

maupun ibu itu sendiri. 

Masa nifas (postpartum) merupakan masa pemulihan dari sembilan 

bulan proses kehamilan dan proses persalinan. Masa nifas ini berlangsung 

selama kira-kira 6 minggu. Pada masa ini terjadi perubahan-perubahan 

fisiologis maupun psikologis, yaitu: perubahan fisik, involusi uterus dan 

pengeluaran lokhia, laktasi/pengeluaran air susu ibu, perubahan sistem 

tubuh lainnyadan perubahan psikis. 

Asuhan nifas perlu dilaksanakan secara menyeluruh, walaupun pada 

umumnya ibu yang melahirkan dalam keadaan sehat, tapi kadang-kadang 

juga ditemukan adanya masalah, sebagaimana diuraikan di bawah ini. 

Selama beberapa hari setelah melahirkan, ibu mengalami masa pemulihan 

atau masa nifas. Banyak hal yang bisa terjadi dalam masa ini. Yang terutama 

adalah keluarnya darah nifas atau lokhia, akibat terlepasnya lapisan rahim. 

Proses kelahiran merupakan peristiwa yang penting dan mulia, namun 

sangat menguras tenaga maupun emosi ibu. Kejadian penuh ketegangan 

dan sangat melelahkan. Bagi sebagian orang bahkan kelelahan ini dapat 

U 
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berlangsung lebih lama, hingga beberapa bulan pasca persalinan. Bidan 

perlu mengingatkan wanita yang baru pertama kalinya menjadi ibu bahwa 

kelelahan tersebut merupakan reaksi normal dari tubuh. Apalagi dalam waktu 

bersamaan, ibu juga dituntut memberikan perhatian yang besar terhadap 

bayi yang baru dilahirkannya. 

Dengan mengetahui kondisi-kondisi ibu seperti ibu baik fisik maupun 

psikis, maka bidan dapat memberikan asuhan masa nifas yang optimal. 

Asuhan nifas sejak dahulu kala telah dilakukan dengan cara yang sederhana 

dan tradisional. Namun dengan bertambah majunya ilmukedokteran dan 

kebidanan, sudah seharusnya asuhan nifas dilakukan dengan cara-cara 

yang lebih maju. Hal ini menuntut bidan sebagai tenaga profesional mampu 

memberikan pelayanan perawatan kebidanan kepada setiap ibu yang 

menghadapi masa nifas secara profesional.  

Pada Modul ini akan dijelaskan dengan mudah untuk memahami 

tentang masa nifas normal. Pada kegiatan belajar satu ini  akan dibahas 

konsep dasar masa nifas itu sendiri, perubahan fisiologis nifas, dan adaptasi 

psikologis ibu dalam masa nifas.  

 

B. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL 

Modul ini dibuat untuk mengoptimalkan metode pembelajaran yang 

memiliki waktu perkuliahan di kelas (tatap muka) cukup terbatas, sehingga 

pada saat tatap muka di kelas dapat lebih efektif untuk melakukan diskusi 

tentang masa nifas normal. 

Mempelajari modul ini diharapkan anda sebagai mahasiswa memiliki 

pemahaman tentang asuhan kebidanan masa nifas modul ini direncanakan 
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dapat anda pelajari sebelum kegiatan pembelajaran secara tatap muka di 

mulai.  

      Petunjuk untuk mahasiswa 

a. Pelajari materi sebelum pembelajaran di kelas. Pelajari dengan seksama 

hingga Anda  benar-benar  memahami  materi  tersebut.  Selanjutnya 

tandai/warnai hal yang penting dalam topik tersebut serta tandai hal yang 

belum dipahami untuk ditanyakan kepada dosen pada saat pembelajaran 

di kelas.  

b. Lakukan  kegiatan  belajar  secara  sistematis  berdasar mekanisme 

pembelajaran yang telah ditulis  di  modul  ini.   

c. Pelajarilah referensi lain yang berhubungan dengan materi modul 

sehingga Anda mendapatkan tambahan pengetahuan. 

 

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN 

Setelah membaca modul ini, mahasiswa Akademi Kebidanan Sari Mulia 

Banjarmasin Semester IV mampu : 

1. Memahami asuhan masa nifas 

2. Melakukan pendokumentasian  SOAP asuhan masa nifas 
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KEGIATAN BELAJAR 

 

 

 

 

    

 

 

Pada kegiatan belajar ini Anda harus mengetahui tentang konsep dasar 

masa nifas, maka pada modul ini kita akan mempelajari lebih lanjut. 

 

 

Setelah membaca modul ini, mahasiswa mampu : 

1. Menjelaskan  tentang konsep dasar masa nifas  

 

 

 

1. Pengertian Masa Nifas 

Meskipun masa nifas secara harafiah didefinisikan sebagai masa 

persalinan selama dan segera setelah kelahiran, masa ini juga meliputi 

minggu-minggu berikutnya pada waktu saluran reproduktif kembali ke 

keadaan tidak hamil. Rencana untuk perawatan selanjutnya yang telah 

umum dikerjakan oleh kebanyakan ahli obstetri , sekurang-kurangnya 

sampai hari ini, telah menghasilkan kesepakatan bahwa umumnya 6 minggu 

    CAPAIAN PEMBELAJARAN 

URAIAN MATERI 

   KEGIATAN BELAJAR I 

     KONSEP DASAR MASA NIFAS  
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dianggap sebagai masa nifas. Selama masa ini, saluran reproduktif 

anatominya kembali ke keadaan tak hamil normal, yang meliputi perubahan 

struktur permanen serviks, vagina dan perineum sebagai akibat persalinan 

dan kelahiran. Selain itu, 6 minggu setelah kelahiran, atau tidak lama 

sesudahnya, pada sebagian besar ibu yang tidak menyusui bayinya, sinkroni 

hipofisis ovarium akan dikembalikan lagi untuk mendukung terjadinya 

ovulasi. 

a) Masa nifas adalah masa dimulai beberapa jam sesudah lahirnya plasenta 

sampai 6 minggu setelah melahirkan (Pusdiknakes, 2003 : 003) 

b) Masa nifas dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-

alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil yang 

berlangsung kira-kira 6 minggu (Abdul Bari, 2000: 122) 

c) Masa nifas merupakan masa selama persalinan dan segera setelah 

kelahiran yang meliputi minggu-minggu berikutnya pada waktu saluran 

reproduksi kembali ke keadaan tidak hamil yang normal (F. Gary 

Cunningham, Mac Donald, 1995 : 281) 

Batasan waktu nifas yang paling singkat (minimum) tidak ada 

waktunya, bahkan bisa jadi dalam watu yang relative pendek darah sudah 

keluar, sedangkan batasan maksimumnya adalah 40 hari. 

Masa nifas merupakan masa pembersihan rahim, sama seperti 

halnya masa haid. Selama masa nifas, tubuh mengeluarkan darah nifas yang 

mengandung trombosit, sel-sel generative, sel-sel nekrosis atau sel mati dan 

sel endometrium sisa. Ada yang darah nifasnya cepat berhenti, ada pula 

yang darah nifasnya masih keluar melewati masa 40 hari. Cepat atau lambat, 

darah nifas harus lancar mengalir keluar. Bila tidak, misal karena tertutup 

mulut rahim sehingga bisa terjadi infeksi. 
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2. Tujuan Asuhan Masa Nifas 

Pelayanan pasca persalinan harus terselenggara pada masa nifas 

untuk memenuhi kebutuhan ibu dan bayi, yang meliputi upaya pencegahan, 

deteksi dini dan pengobatan komplikasi dan penyakit yang mungkin terjadi, 

serta penyediaan pelayanan pemberian ASI, cara menjarangkan kehamilan, 

imunisasi, dan nutrisi bagi ibu (Sarwono, 2009 : 359) 

Selama bidan memberikan asuhan sebaikya, bidan mengetahui apa tujuan 

dari pemberian asuhan pada ibu selama masa nifas antara lain untuk : 

a) Menjaga kesehatan ibu dan bayinya baik fisik maupun psikologis dimana 

dalam asuhan pada ibu masa ini peranan keluarga sangat penting, 

dengan pemberian nutrisi, dukungan psikologi maka kesehatan ibu dan 

bayi selalu terjaga. 

b) Melaksanakan skrining yang komprehensif (menyeluruh) di mana bidan 

harus melakukan manejemen asuhan kebidanan pada ibu masa nifas 

secara sistematis yaitu mulai pengkajian data subjektif, objektif maupun 

penunjang. 

c) Setelah bidan melaksanakan pengkajian data maka bidan harus 

menganalisa data tersebut sehingga tujuan asuhan masa nifas dapat 

mendeteksi masalah yang terjadi pada ibu dan bayi. 

d) Mengobati atau merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu maupun bayinya, 

yakni setelah masalah ditemukan maka bidan dapat langsung masuk ke 

langkah berikutnya sehingga tujuan di atas dapat dilaksanakan. 

e) Memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan diri, 

nutrisi, keluarga berencana, menyusui, pemberian imunisasi kepada 
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bayinya dan perawatan bayi sehat: memberikan pelayanan keluarga 

berencana (Saifuddin, 2006). 

Asuhan masa nifas diperlukan dalam periode ini karena 

merupakan masa kritis baik ibu maupun bayinya. Diperkirakan bahwa 

60% kematian ibu akibat kehamilan terjadi setelah persalinan, dan 50% 

kematian masa nifas terjadi dalam 24 jam pertama (Saifuddin, 2006). 

Masa neonatus merupakan masa kritis dari kehidupan bayi, 2/3 

kematian bayi terjadi dalam 4 minggu setelah persalinan dan 60% 

kematian bayi baru lahir terjadi dalam 7 hari setelah lahir dengan 

pemantauan melekat dan asuhan pada ibu dan bayi masa nifas dapat 

mencegah kematian ini. 

 

3. Tahapan Masa Nifas 

a) Puerperium Dini 

Yaitu kepulihan dimana ibu diperbolehkan berdiri dan berjalan serta 

menjalankan aktivitas layaknya wanita normal lainnya. 

b) Puerperium Intermediate 

Yaitu suatu kepulihan menyeluruh alat-alat genetalia yang lamanya 

sekitar 6-8 minggu. 

c) Remote Puerperium 

Waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna terutama apabila 

ibu selama hamil atau persalinan mempunyai komplikasi. 

 

4. Peran dan Tanggung Jawab Bidan dalam Masa Nifas 

a) Dukungan 
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Ibu dalam masa nifas membutuhkan dukungan dari petugas kesehatan 

atau bidan untuk memberikan asuhan kesehatan atau asuhn kebidanan, 

b) Informasi dan Konseling 

Pengasuhan anak, pemberian ASI, perubahan fisik, tanda-tanda infeksi, 

kontrasepsi, hygiene, dan seks. 

c) Rasa Takut 

Memberikan dukungan biasanya ibu takut kehilangan suami. 

5. Kebijakan Program Nasional Masa Nifas 

Selama ibu berada pada masa nifas, paling sedikit 4 kali bidan harus 

melakukan kunjungan, dilakukan untuk menilai keadaan ibu dan bayi baru 

lahir, dan untuk mencegah, mendeteksi dan menangani masalah-masalah 

yang terjadi. 

Kunjungan Waktu Asuhan 

I 

6-8 jam 

post 

partum 

a. Mencegah perdarahan masa nifas oleh karena atonia 

uteri. 

b. Mendeteksi dan perawatan penyebab lain perdarahan 

serta melakukan rujukan bila perdarahan berlanjut. 

c. Memberikan konseling pada ibu dan keluarga tentang 

cara mencegah perdarahan yang disebabkan atonia 

uteri. 

d. Pemberian ASI awal. 

e. Mengajarkan cara mempererat hubungan antara ibu 

dan bayi baru lahir. 

f. Menjaga bayi tetap sehat melalui pencegahan 

http://www.lusa.web.id/tag/post-partum/
http://www.lusa.web.id/tag/post-partum/
http://www.lusa.web.id/tag/perdarahan/
http://www.lusa.web.id/category/askeb-iii-nifas/
http://www.lusa.web.id/tag/atonia-uteri/
http://www.lusa.web.id/tag/atonia-uteri/
http://www.lusa.web.id/tag/atonia-uteri/
http://www.lusa.web.id/tag/perdarahan/
http://www.lusa.web.id/tag/perdarahan/
http://www.lusa.web.id/category/komunikasi-dan-konseling/
http://www.lusa.web.id/tag/keluarga/
http://www.lusa.web.id/tag/perdarahan/
http://www.lusa.web.id/tag/atonia-uteri/
http://www.lusa.web.id/tag/atonia-uteri/
http://www.lusa.web.id/tag/atonia-uteri/
http://www.lusa.web.id/tag/bayi-baru-lahir/
http://www.lusa.web.id/tag/bayi/
http://www.lusa.web.id/tag/pencegahan/
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hipotermi. 

g. Setelah bidan melakukan pertolongan persalinan, 

maka bidan harus menjaga ibu dan bayi untuk 2 jam 

pertama setelah kelahiran atau sampai keadaan ibu 

dan bayi baru lahir dalam keadaan baik. 

II 

6 hari 

post 

partum 

a. Memastikan involusi uterus barjalan dengan normal, 

uterus berkontraksi dengan baik, tinggi fundus uteri di 

bawah umbilikus, tidak ada perdarahan abnormal. 

b. Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi dan 

perdarahan. 

c. Memastikan ibu mendapat istirahat yang cukup. 

d. Memastikan ibu mendapat makanan yang bergizi dan 

cukup cairan. 

e. Memastikan ibu menyusui dengan baik dan benar 

serta tidak ada tanda-tanda kesulitan menyusui. 

f. Memberikan konseling tentang perawatan bayi baru 

lahir. 

III 

2 

minggu 

post 

partum 

Asuhan pada 2 minggu post partum sama dengan asuhan 

yang diberikan pada kunjungan 6 hari post partum. 

IV 

6 

minggu 

post 

partum 

a. Menanyakan penyulit-penyulit yang dialami ibu 

selama masa nifas. 

b. Memberikan konseling KB secara dini. 

http://www.lusa.web.id/tag/hipotermi/
http://www.lusa.web.id/
http://www.lusa.web.id/category/askeb-ii-persalinan/
http://www.lusa.web.id/
http://www.lusa.web.id/tag/bayi/
http://www.lusa.web.id/tag/kelahiran/
http://www.lusa.web.id/tag/bayi/
http://www.lusa.web.id/tag/post-partum/
http://www.lusa.web.id/tag/post-partum/
http://www.lusa.web.id/tag/involusi/
http://www.lusa.web.id/tag/uterus/
http://www.lusa.web.id/tag/normal/
http://www.lusa.web.id/tag/uterus/
http://www.lusa.web.id/tag/tinggi-fundus-uteri/
http://www.lusa.web.id/tag/umbilikus/
http://www.lusa.web.id/tag/perdarahan/
http://www.lusa.web.id/tag/demam/
http://www.lusa.web.id/tag/infeksi/
http://www.lusa.web.id/tag/perdarahan/
http://www.lusa.web.id/tag/istirahat/
http://www.lusa.web.id/tag/makanan/
http://www.lusa.web.id/tag/cairan/
http://www.lusa.web.id/tag/menyusui/
http://www.lusa.web.id/tag/menyusui/
http://www.lusa.web.id/category/komunikasi-dan-konseling/
http://www.lusa.web.id/tag/bayi-baru-lahir/
http://www.lusa.web.id/tag/bayi-baru-lahir/
http://www.lusa.web.id/tag/bayi-baru-lahir/
http://www.lusa.web.id/tag/post-partum/
http://www.lusa.web.id/tag/post-partum/
http://www.lusa.web.id/tag/post-partum/
http://www.lusa.web.id/tag/post-partum/
http://www.lusa.web.id/tag/post-partum/
http://www.lusa.web.id/tag/post-partum/
http://www.lusa.web.id/category/askeb-iii-nifas/
http://www.lusa.web.id/category/komunikasi-dan-konseling/
http://www.lusa.web.id/category/kb/
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Jawablah pertanyaan berikut secara singkat dan jelas 

1. Jelaskan pengertian masa nifas ! 

2. Jelaskan 3 tahapan masa nifas ! 

3. Pada masa nifas paling sedikit 4 kali bidan harus melakukan kunjungan, 

sebutkan kapan saja waktu kunjungan tersebut! 

 

Bagaimana? Apakah melalui kegiatan belajar di atas Anda sudah mulai 

memahami tentang konsep dasar masa nifas? 

Bagus. Jika Anda sudah memahami, maka dapat dilanjutkan pada kegiatan 

belajar berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TUGAS / LATIHAN 
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SERI MODUL ASUHAN KEBIDANAN PADA MASA NIFAS DAN MENYUSUI 

 

 

 

 

Perubahan anatomi Masa 

Nifas Menyusui 
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Pada kegiatan belajar ini Anda harus mengetahui tentang perubahan 

anatomi fisiologi masa nifas, maka pada modul ini kita akan mempelajari 

lebih lanjut. 

 

 

Setelah membaca modul ini, mahasiswa mampu  

1. Menyebutkan perubahan anatomi fisiologi pada masa nifas 

 

 

1. Perubahan System Reproduksi 

a. Uterus  

Terjadi kontraksi uterus yang meningkat setelah bayi keluar. 

Hali ini disebabkan iskemia pada lokasi perlekatan plasenta (plasenta 

site) sehingga jaringan perlekatan antara plasenta dan dinding uterus, 

mengalami nerkosis dan lepas.  

Ukuran uterus mengecil kembali (setelah 2 hari pasca 

persalinan, setinggi sekitar umbilicus, setelah 2 minggu masuk 

panggul, setelah 4 minggu kembali pada ukuran sebelum hamil). 

    CAPAIAN PEMBELAJARAN 

URAIAN MATERI 

   KEGIATAN BELAJAR 2 

     PERUBAHAN ANATOMI FISIOLOGI MASA NIFAS  
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Jika sampai 2 minggu postpartum, uterus belum masuk 

panggul, curiga ada subinvolusi. Subinvolusi dapat disebabkan oleh 

perdarahan lanjut (late postpartum haemorrage). 

Jika terjadi subinvolusio dengan kecurigaan infeksi, diberikan 

antibiotika. Untuk memperbaiki kontraksi uterus dapat diberikan 

uterotonika (ergometrin maleat), namun ergometrin mempunyai efek 

sampan menghambat produksi laktasi karena menghambat produksi 

prolaktin. Terjadi involusi/pengerutan uterus yaitu uterus kembali ke 

kondisi semula seperti belum hamil dengan berat uterus 60 gram. 

Proses involusi uterus : 

- Autolisis 

- Terdapat polymorph phagolitik dan macrophages di dalam system 

vaskuler dan system limphatik 

- Efek oksitosin 

Tinggi Fundus Uteri masa post partum : 

- TFU hari 1 post partum 1 jari di bawah pusat 

- TFU hari 2 post partum 2-3 jari di bawah pusat 

- TFU 4-5 post partum pertengahan simpisis dan pusat 

- TFU hari 7 post partum 2-3 jari di atas simpisis 

- TFU hari 10-12 post partum tidak teraba lagi 
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b. Involusi Tempat Plasenta 

Setelah persalinan tempat plasenta merupakan tempat dengan 

permukaan kasar, tidak rata dan kira-kira sebesar telapak tangan. 

Dengan cepat luka mengecil, pada akhir minggu kedua hanya 3-4 

cm, dan akhir nifas 1-2 cm. Penyembuhan luka bekas plasenta 

sangat khas sekali. Pada permulaan nifas bekas plasenta 

mengandung banyak pembuluh darah yang tersumbat oleh thrombus. 

Biasanya luka seperti ini sembuh dengan meninggalkan bekas parut, 

tetapi luka bekas plasenta tidak meninggalkan jaringan parut. 

Hal ini disebabkan karena luka ini sembuh dengan cara yang 

luar biasa, yaitu dengan pertumbuhan endometrium baru pada 

permukaan luka. Endometrium ini tumbuh dari pinggir luka dan juga 

dari sisa-sisa kelenjar pada dasar luka. 

c. Perubahan Ligamen 

Ligamen-ligamen dan difragma pelvis serta fasia yang meregang 

sewaktu kehamilan dan partus, setelah janin lahir, berangsur-angsur 

menciut kembali seperti sediakala. Tidak jarang ligament rotundum 
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menjadi kendor yang mengakibatkan letak uterus menjadi retroflexi. 

Tidak jarang pula wanita mengeluh “kandungannya turun” setelah 

melahirkan oleh karena ligament, fasia, jaringan penunjang alat 

genetalia menjadi agak kendor. 

 

d. Serviks  

Segera setelah berakhirnya kala III, serviks menjadi sangat lembek, 

kendur, dan terkulai. Serviks tersebut bisa melepuh dan lecet, 

terutama di bagian anterior. Serviks akan terlihat padat yang 

mencerminkan vaskularitasnya yang tinggi, lubang serviks lambat 

laun mengecil, beberapa hari setelah persalinan pinggir-pinggirnya 

retak karena robekan dalam persalinan. 

 

e. Lochea  

Lochea adalah cairan secret yang berasal dari kavum uteri dan 

vagina selama masa nifas. Lochea mempunyai bau amis (anyir), 

meskipun tidak terlalu menyengat dan volumenya berbeda pada 

setiap wanita. 

Akibat involusio uteri, lapisan luar desidua yang mengelilingi 

situs plasenta akan menjadi nekrotik. Desidua yang mati akan keluar 

bersama dengan sisa cairan. Pencampuran antara darah dan 

desidua inilah yang dinamakan lochea. Lochea mengalami 

perubahan karena proses involusio. Perbedaan masing-masing 

lochea dapat dilihat sebagai berikut: 

a) Lochea rubra (Cruenta), keluar pada hari 1-2 pasca persalinan, 

berwarna merah mengandung darah dan sisa-sisa selaput 
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ketuban, jaringan dan desidua, verniks caseosa, lanugo dan 

mekoneum. 

b) Lochea sanguinolenta, keluar pada hari ke 3-7 pasaca persalinan, 

berwarna merah kuning dan berisi darah lendir. 

c) Lochea serosa, keluar pada hari ke 7-14 pasca persalinan, 

berwarna kecoklatan mengandung lebih banyak serum dan lebih 

sedikit darah, juga terdiri dari leukosit dan robekan laserasi 

plasenta. 

d) Lochea alba, keluar sejak 2-6 minggu pasca persalinan, berwarna 

putih kekuningan mengandung leukosit, selaput lender serviks 

dan serabut jaringan yang mati. 

Umumnya jumlah lochea lebih sedikit bila wanita postpartum 

dalam posisi berbaring daripada berdiri. Hal ini terjadi akibat 

pembuangan bersatu di vagina bagian atas saat wanita dalam posisi 

berbaring dan kemudian akan mengalir keluar saat berdiri. Total 

jumlah rata-rata pengeluaran lochea sekitar 240 ml hingga 270 ml. 

 

f. Perubahan vagina dan perineum 

a) Membentuk lorong berdinding lunak dan luas, perlahan mengecil 

tetapi jarang kembali ke ukuran nulipara rugae terlihat kembali 

pada minggu ke-3. 

b) Berkurangnya sirkulasi progesterone mempengaruhi otot-otot 

pada panggul, perineum, vagina dan vulva. 

c) Proses ini membantu pemulihan kearah tonisitas/elastisitas 

normal dari ligament otot rahim. 
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d) Merupakan proses bertahap yang berguna bila ibu melakukan 

mobilisasi, senam nifas dan mencegah timbulnya konstipasi. 

 

2. Perubahan Sistem Pencernaan 

 Biasanya ibu mengalami obstipasi setelah persalinan. Hal ini 

disebabkan karena pada waktu melahirkan alat pencernaan mendapat 

tekanan yang menyebabkan kolon menjadi kosong, pengeluaran cairan 

yang berlebihan pada waktu persalinan (dehidrasi), kurang makan, 

haemoroid, laserasi jalan lahir. Supaya buang air besar kembali teratur 

dapat diberikan diet/makanan yang mengandung serat dan pemberian 

cairan yang cukup. Bila usaha ini tidak berhasil dalam 2 atau 3 hari dapat 

ditolong dengan pemberian huknah atau glyserin spuit atau diberikan 

obat yang lain.  

3. Perubahan Sistem Perkemihan 

Perubahan hormonal pada masa hamil (kadar steroid yang tinggi) 

turut menyebabkan peningkatan fungsi ginjal, sedangkan penurunan 

kadar steroid setelah wanita melahirkan sebagian menjelaskan sebab 

penurunan fungsi ginjal selama masa pasca partum. Fungsi ginjal 

kembali normal dalam waktu satu bulan setelah wanita melahirkan. 

Dalam 12 jam pasca melahirkan, ibu mulai membuang kelebihan 

cairan yang tertimbun di jaringan selama ia hamil. Diuresis pasca partum, 

yang disebabkan oleh penurunan ekstrogen, hilangnya peningkatan 

tekanan vena pada tingkat bawah, dan hilangnya peningkatan volume 

darah akibat kehamilan, merupakan mekanisme cairan tubuh untuk 

mengatasi kelebihan cairan. 
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4. Perubahan Sistem Muskuloskeletal 

a. Dinding perut biasanya kembali dalam 6 minggu 

b. Kadang-kadang pada wanita yang asthenis terjadi diastasis dari otot-

otot recti abdominis sehingga sebagian dari dinding perut digaris  

tengah hanya terdiri dari peritoneum, fascia tipis dan kulit. 

c. Kulit abdomen yang melebar selama masa kehamilan tampak 

melonggar dan mengendur sampai berminggu-minggu atau bahkan 

berbulan-bulan yang dinamakan striae. Striae pada dinding abdomen 

tidak dapat menghilang sempurna melainkan membentuk garis lurus 

yang samar. 

d. Melalui latihan postnatal, otot-otot dari dinding abdomen seharusnya 

dapat normal kembali dalam beberapa minggu. 

e. Tulang-tulang sendi panggul dan ligamentum kembali dalam waktu 

sekitar 3 bulan. 

                                       

 

5. Perubahan Tanda-Tanda Vital 

a. Tekanan darahnya biasanya tidak berubah, kemungkinan tekanan 

darah akan rendah setelah ibu melahirkan karena ada perdarahan. 

Tekanan darah tinggi pada post partum dapat menandakan terjadinya 

preeklamsia post partum. 
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b. Suhu : kembali normal setelah masa persalinan sedikit meningkat 

(37,3°C) dan akan stabil dalam waktu 24 jam kecuali bila ada infeksi 

c. Nadi : dalam batas normal jika lebih 100x/menit abnormal dan 

merupakan tanda infeksi atau terjadi perdarahan infeksi. Beberapa 

wanita mungkin mengalami brandicardi (40-50x/menit) segera setelah 

persalinan dan beberapa jam setelah post partum. 

d. Pernafasan : dalam batas normal 

 

6. Perubahan Sistem Cardiovaskular dan Hematologi  

Segera setelah lahir, kerja jantung mengalami peningkatan 80% 

lebih tinggi daripada sebelum persalinan karena autotransfusi dari 

uteroplasenter. Resistensi pembuluh perifer meningkat karena hilangnya 

proses autoplasenter. 

Volume darah turun seperti keadaan sebelum hamil dan viskositas 

meningkat, tonus otot halus pada dinding pembuluh darah meningkat, 

cardiac output kembali stabil setelah 3 minggu. 

Jumlah hemoglobin, hematokrit, dan eritrosit akan sangat 

bervariasi pada awal-awal masa postpartum sebagai akibat dari volume 

darah, volume plasenta dan tingkat volume darah yang berubah-ubah. 

Semua tingkatan ini akan dipengaruhi oleh status gizi dan hidrasi wanita 

tersebut. Kira-kira selama kelahiran dan masa postpartum terjadi 

kehilangan darah sekitar 200-500 ml. Penurunan volume dan 

peningkatan sel darah pada kehamilan diasosiasikan dengan 

peningkatan hematrokrit dan hemoglobin pada hari ke 3-7 postpartum 

dan akan kembali normal dalam 4-5 minggu postpartum. 
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     Jawablah pertanyaan berikut secara singkat dan jelas 

1. Sebutkan ada berapa macam perubahan fisiologis yang terjadi masa 

nifas, apa saja? 

 

Bagaimana? Apakah melalui kegiatan belajar di atas Anda sudah mulai 

memahami tentang perubahan anatomi fisiologi masa nifas? 

Bagus. Jika Anda sudah memahami, maka dapat dilanjutkan pada kegiatan 

belajar berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TUGAS / LATIHAN 
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SERI MODUL ASUHAN KEBIDANAN PADA MASA NIFAS DAN MENYUSUI 
 

 

 

Proses Adaptasi Psikologis 

Masa Nifas dan Menyusui 
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Pada kegiatan belajar ini Anda harus mengetahui tentang proses 

adaptasi psikologis ibu dalam masa nifas, maka pada modul ini kita akan 

mempelajari lebih lanjut. 

 

Setelah membaca modul ini, mahasiswa mampu menjelaskan proses adaptasi 

psikologis ibu dalam masa nifas 

 

 

 

 Kesejahteraan emosional ibu selama periode pasca persalinan 

dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kelelahan, pemberian makan sukses, 

puas dengan perannya sebagai ibu, cemas dengan kesehatannya sendiri atau 

bayinya serta tingkat dukungan yang tersedia untuk ibu. 

Perubahan yang mendadak dan dramatis pada status hormonal 

menyebabkan ibu yang berada dalam masa nifas menjadi sensitif terhadap 

faktor-faktor yang dalam keadaan normal mampu diatasinya. Disamping 

perubahan hormonal, cadangan fisiknya sering sudah terkuras oleh tuntutan 

kehamilan dan persalinan. Keadaan kurang tidur, lingkungan yang asing baginya 
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dan oleh kecemasan akan bayi, suami atau anak-ankanya yang lain. Tubuhnya 

mungkin pula tidak memberikan respon yang baik terhadap obat-obat yang asing 

baginya seperti prepat analgesik narkotik yang diberikan pada persalinan. 

Depresi ringan, yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “4th day 

blues (kemurungan hari ke empat)” sering terjadi dan banyak ibu yang baru 

pertama kali, hanya karena masalah yang sering sepele. Sebagian ibu merasa 

tidak berdaya dalam waktu yang singkat, namun perasaan ini umumnya 

menghilang setelah kepercayaan diri dan bayinya tumbuh. Rubin melihat 

beberapa tahap fase aktifitas penting sebelum seseorang menjadi ibu. 

1. Taking In: periode ini terjadi 1-2 hari sesudah melahirkan, ibu baru pada 

umumnya pasif dan bergantung, perhatiannya tertuju pada tubuhnya. 

Peningkatan nutrisi mungkin dibutuhkan karena selera makan ibu biasanya 

bertambah, kurangnya nafsu makan menandakan tidak berlangsung normal. 

2. Taking Hold: periode ini berlangsung pada hari 2-4 post partum ibu menjadi 

orang tua yang sukses dengan tanggung jawab terhadap bayinya. Pada 

masa ini ibu agak sensitive dan merasa tidak mahir melakukan hal-hal 

tersebut. Cenderung menerima nasehat bidan. 

3. Letting Go: periode yang biasanya terjadi setiap ibu pulang ke rumah, pada 

ibu yang bersalin di klinik dan sangat berpengaruh pada waktu dan perhatian 

yang diberikan oleh keluarganya.  Fase ini merupakan fase menerima 

tanggung jawab akan peran barunya yang berlangsung 10 hari setelah 

melahirkan. Keinginan untuk merawat diri dan bayinya meningkat pada fase 

ini 

Berbagai perubahan yang tejadi dalam tubuh wanita selama kehamilan 

dan perubahan cara hidupnya sesudah mempunyai bayi, perubahan hormon, 
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adanya perasaan kehilangan secara fisik sesudah melahirkan yang menjurus 

pada suatu perasaan sedih. 

 

a. Postpartum Blues 

Postpartum blues adalah reaksi penyesuaian dengan perasaan depresi, 

yang juga dikenal dengan istilah baby blues, merupakan periode sementara 

terjadinya depresi yang sering terjadi selama beberapa hari pertama pada 

masa nifas. 

                                    

Penyebab yang menonjol adalah : 

a) Kekecewaan emosional yang mengikuti rasa puas dan takut yang dialami 

kebanyakan wanita selama kehamilan dan persalinan. 

b) Rasa sakit pada masa nifas 

c) Kelelahan karena kurang tidur selama persalinan 

d) Kecemasan ketidakmampuan merawat bayi setelah pulang dari rumah 

sakit 

e) Rasa takut tidak menarik lagi bagi suami 

Gejala-gejalanya antara lain: 

Sangat emosional, sedih, khawatir, kurang percaya diri, mudah tersinggung, 

merasa hilang semangat, menangis tanpa sebab jelas, kurang merasa 

menerima bayi yang baru dilahirkan, sangat kelelahan, harga diri rendah, 

tidak sabaran, terlalu sensitif, mudah marah dan gelisah. 
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Dari hasil penelitian terhadap 41 ibu yang mengalami depresi hampir 

sepertiganya melakukan marah patologis terhadap bayinya. Efek dari depresi 

pada pengembangan kognitif dan emosionalnya bisa bertahan selama 14 

tahun. 

Hal-hal yang dapat dilakukan seorang Bidan antara lain : 

1) Menciptakan ikatan antara bayi dan ibu sedini mungkin 

2) Simpati, memberikan bantuan dalam merawat bayi dan dorongan pada 

ibu agar tumbuh rasa percaya diri. 

3) Menyarankan pada ibu untuk: 

 Meminta bantuan suami atau keluarga jka ibu membutuhkan istirahat 

untuk menghilangkan kelelahan 

 Memberi tahu suami mengenai apa yang sedang ibu rasakan, karena 

dengan bantuan suami dan keluarga dapat membantu mengatasi 

gejala-gejala ini. 

 Membuang rasa cemas dan kekhawatiran akan kemampuan merawat 

bayi, ibu akan semakin terampil dan percaya diri 

 Mencari hiburan dan meluangkan waktu untuk diri sendiri. 

 

 

b. Depresi Postpartum 

Depresi postpartum adalah suatu perasaan tidak nyaman yang dialami 

wanita pasca melahirkan yang bisa disebabkan oleh hormon dan gangguan 

psikologis. Untuk mengenali seorang ibu mengalami depresi postpartum 

dapat di lihat dari beberapa gejala seperti : sering marah, sedih yang 

berlarut-larut, kurang nafsu makan, terlalu mencemaskan keadaan bayinya. 
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     Jawablah pertanyaan berikut secara singkat dan jelas 

1. Jelaskan fase-fase yang dialami ibu pada adaptasi psikologis setelah 

melahirkan ! 

 

Bagaimana? Apakah melalui kegiatan belajar di atas Anda sudah mulai 

memahami tentang perubahan psikologis pada ibu dalam masa nifas? 

Bagus. Jika Anda sudah memahami, maka dapat dilanjutkan pada kegiatan 

belajar berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TUGAS / LATIHAN 
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SERI MODUL ASUHAN KEBIDANAN PADA MASA NIFAS DAN MENYUSUI 

 

 

 

 

Dokumentasi asuhan 

Kebidanan Nifas Menyusui 
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Pada kegiatan belajar ini Anda harus mengetahui pendokumentasian 

asuhan kebidanan nifas, maka pada modul ini kita akan mempelajari 

lebih lanjut. 

 

 

 

Setelah membaca modul ini, mahasiswa mampu melakukan pendokumentasian 

asuhan kebidanan nifas. 

 

 

 

Menurut Thomas (1994), dokumentasi adalah catatan tentang interaksi 

antara tenaga kesehatan, pasien, keluarga pasien, dan tim kesehatan yang 

menjelaskan hasil pemeriksaan, prosedur pengobatan, dan pendidikan yang 

diberikan kepada pasien atau respon pasien terhadap semua kegiatan yang 

telah dilakukan. Menurut Potter & Perry (1984), dokumentasi adalah system 

pencatatan dan pelaporan system kesehatan klien dan semua kegiatan asuhan 

keperawatan (kebidanan) yang dilakukan oleh perawat (bidan). 
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Pengertian SOAP adalah cara mencatat informasi tentang pasien yang 

berhubungan dengan masalah pasien yang terdapat pada catatan kebidanan. 

Dan bersifat sederhana, jelas, logis dan singkat. Prinsip dari metode SOAP ini 

merupakan proses pemikiran penatalkasanaan manajemen kebidanan. Dalam 

metode SOAP ini memiliki 4 unsur yaitu : S adalah data Subjektif, O adalah data 

objektif, A adalah analysis / assessment dan P adalah planning/ 

penatalaksanaan.  

Tujuan pembuatan SOAP : 

1. SOAP merupakan pencatatan yang memuat kemajuan informasi yang 

sistematis, mengorganisasikan penemuam kesimpulan sehingga terbentuk 

suatu rencana asuhan. 

2. SOAP merupakan intisari dari manajemen kebidanan untuk penyediaan 

pendokumentasian. 

3. SOAP merupakan urutan-urutan yang dapat membantu bidan 

mengorganisasikan pikiran dalam pemberian asuhan yang bersifat 

komprehensif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Akademi Kebidanan Mitra Husada Medan 

DOKUMENTASI ASUHAN- SOAP DALAM BENTUK 

LAPORAN 

ASUHAN KEBIDANAN MASA NIFAS 
  

 

 

A. DATA SUBJEKTIF 

1. Identitas 

Istri  Suami  

Nama  : Nama  : 

Umur  : Umur  : 

Agama  : Agama : 

Suku/Bangsa : Suku/Bangsa : 

Pendidikan : Pendidikan : 

Pekerjaan : Pekerjaan : 

Alamat  : Alamat  : 

 

2. Keluhan Utama : (PQRST) 

Contoh : 

Ibu mengatakan telah melahirkan 2 hari yang lalu, mengeluh nyeri perut 

khususnya pada daerah bagian bawah ®, apalagi saat menyusui (P,T), 

sifat nyeri sama seperti nyeri saat proses persalinan (Q), dan semakin 

terasa sejak 1 hari yang lalu (S). 

 

 

FORMAT SOAP PADA IBU NIFAS 
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3. Riwayat Perkawinan 

Kawin…..kali, kawin pertama kali umur…. Tahun,  dengan suami 

sekarang sudah …… tahun. 

 

4. Riwayat Haid 

a. Menarche umur :  

b. Siklus  :  

c. Teratur/tidak :  

d. Lamanya  :  

e. Banyaknya :  

f. Dismenorhoe :  

 

5. Riwayat Obstetri 

No Tahun 

Kehamilan Persalinan Bayi 
Penyulit 

Nifas 
Ket. 

Penyulit UK Cara Tempa

t/ 

penolo

ng 

penyulit BB PB seks Keadaa

n lahir 
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6. Riwayat Persalinan Sekarang 

- Umur kehamilan saat melahirkan : 

- Tanggal/jam melahirkan : 

- Tempat/penolong : 

- Lama proses persalinan : 

Mulai merasakan nyeri sampai dengan mulai mengedan : 

Lama mengedan sampai dengan bayi lahir : 

Lama masa pengeluaran plasenta : 

- Jenis persalinan : 

- Penyulit saat bersalin : 

- Tindakan saat persalinan 

Pelebaran jalan lahir : 

Penjahitan luka jalan lahir : 

- Keadaan bayi yang dilahirkan : Hidup/Meninggal, segera 

menangis/tidak, BB/PB, Jenis Kelamin. 

 

7. Riwayat Keluarga Berencana  

a. Jenis  : 

b. Lama : 

c. Masalah : 

 

8. Riwayat Kesehatan 

a. Riwayat kesehatan ibu : Penyakit yang pernah diderita ibu, dan 

riwayat alergi (jika ada) 

b. Riwayat kesehatan keluarga : 
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9. Pola kebutuhan Sehari-hari 

a. Nutrisi 

- Jenis yang dikonsumsi : 

- Frekuensi   : 

- Porsi makan   : 

- Pantangan   : 

b. Eliminasi 

- BAB 

 Frekuensi   : 

 Konsistensi  : 

 Warna   : 

- BAK 

 Frekuensi   : 

 Warna   : 

 Bau   : 

c. Personal Hygiene 

- Frekuensi mandi  : 

- Frekuensi gosok gigi  : 

- Frekuensi ganti pakian/jenis : 

d. Aktivitas    : 

e. Tidur dan istirahat   : 

- Siang hari   : jam 

- Malam hari   : jam 

- Masalah   : 
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f. Pola seksual : 

- Kapan ibu dan suami berencana memulai hubungan seksual : 

(jika sudah dilakukan) 

- Bagaimana kenyamanan fisik dan psikologis ibu saat 

berhubungan : 

g. Pemberian ASI  : 

- Kapan mulai memberikan ASI : 

- Frekuensi menyusui : 

- Masalah : 

 

10. Data Psikososial dan Spiritual 

- Tanggapan Ibu dan keluarga terhadap kelahiran bayinya 

- Tanggapan Ibu terhadap perubahan fisiknya 

- Tanggapan ibu terhadap peristiwa persalinan yang telah dialaminya 

- Pengetahuan ibu tentang perawatan bayi 

- Hubungan sosial ibu dengan mertua, orang tua, keluarga 

- Pengambil keputusan dalam keluarga 

- Orang yang membantu ibu merawat bayi 

- Adat/kebiasaan/kepercayaan ibu yang berkaitan dengan kelahiran 

dan perawatan bayi 

- Kegiatan spiritual yang dilakukan ibu pada masa nifas 

 

B. DATA OBJEKTIF 

1. Pemeriksaan Umum 

a. Keadaan umum : 

b. Kesadaran  : 
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c. Tanda Vital  : 

- TD…….. mmHg 

- Nadi……x/menit 

- Suhu…..°C 

- Respirasi….x/menit 

2. Pemeriksaan khusus 

- Kepala  : 

- Muka  : 

- Mata  : 

- Telinga  : 

- Hidung  : 

- Mulut  : 

- Leher  : 

- Dada  : 

- Mamae  : 

- Perut  : 

- Genetalia  : 

- Anus  : 

- Tungkai  : 

3. Pemeriksaan Penunjang 

 

C. ANALISA DATA 

1. Diagnosa Kebidanan : 

P…., A…., Post  Partum Normal/SC, Hari/Jam ke…..,dengan……. 

(kondisi yang menyertai masa nifas ibu, dan yang tercakup dalam 

standar nomenklatur kebidanan, Misalnya : Anemia, Metritis, Infeksi 
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mamae, pembengkakan mamae, pembengkakan mamae, peritonitis, 

hipertensi, sistitis, HPP, tertinggal sisa plasenta, infeksi luka) 

2. Masalah : 

Jika ada masalah yang menyertai masa nifas dan tidak tercakup dalam 

diagnose kebidanan, misalnya post partum blues. 

3. Kebutuhan : 

 

D. PENATALAKSANAAN 

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan 

2. Memberikan asuhan kebidanan yang sesuai dengan kebutuhan ibu pada 

masa nifas tersebut 

 

 

A. DATA SUBJEKTIF 

Pengkajian data yang diperoleh dari ibu atau keluarga, dilihat dari keluhan 

utama ibu dan diagnosa/kasus yang ada pada ibu nifas. (contoh: ibu 

mengatakan payudaranya bengkak dan terasa nyeri) 

B. DATA OBJEKTIF 

Pengkajian data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dilihat dari keluhan 

utama ibu dan diagnose/kasus yang ada pada ibu nifas. (contoh: 

pemeriksaan pada payudara, abdomen dan genetalia baik pemeriksaan 

inspeksi maupun auskultasi pada ibu nifas hari ke 3 dengan bendungan ASI) 

C. ANALISA DATA 

1. Diagnosa Kebidanan : 

P…., A…., Post  Partum Normal/SC, Hari/Jam ke…..,dengan……. 

FORMAT SOAP NOTE 
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(kondisi yang menyertai masa nifas ibu, dan yang tercakup dalam 

standar nomenklatur kebidanan, Misalnya : Anemia, Metritis, Infeksi 

mamae, pembengkakan mamae, pembengkakan mamae, peritonitis, 

hipertensi, sistitis, HPP, tertinggal sisa plasenta, infeksi luka) 

2. Masalah : 

Jika ada masalah yang menyertai masa nifas dan tidak tercakup dalam 

diagnose kebidanan, misalnya post partum blues. 

3. Kebutuhan : 

D. PENATALAKSANAAN 

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan 

2. Memberikan asuhan kebidanan yang sesuai dengan kebutuhan ibu pada 

masa nifas tersebut 

CONTOH PENDOKUMENTASIAN SOAP PADA NIFAS DENGAN 

BENDUNGAN ASI 

 

 

“ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU DENGAN BENDUNGAN ASI  

TERHADAP Ny ”N” P2A0 POST PARTUM HARI KE-5 

DI BPS MELATI, TAHUN 2015” 

 

Tanggal Pengkajian     : 10 Juni 2015                                    Pukul   : 10.30 WITA 

No. Rekam Medis  : 012 

 

A.   DATA SUBJEKTIF 

1. IDENTITAS 

Nama               : Ny “N”                    Nama               : Tn. “P”                     
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Umur               : 23 Tahun 

Agama             : Islam 

Suku/Bangsa   : Jawa/Indonesia 

Pendidikan      : D1 

Pekerjaa          : Wiraswasta 

Alamat            : Jl. Pramuka 3  

Umur               : 24 Tahun 

Agama             : Islam 

Suku/Bangsa   : Jawa/Indonesia 

Pendidikan      : S1 

Pekerjaa           : PNS 

Alamat            : Jl. Pramuka 3 

 

2. KELUHAN UTAMA/ALASAN KUNJUNGAN 

Ibu mengatakan sudah melahirkan hari ke-5 datang untuk melakukan 

pemeriksaan karena merasakan payudaranya terasa panas pada kedua 

sisi, bengkak, dan nyeri  pada putting apalagi saat menyusui serta ASI 

hanya sedikit keluar. Sifat nyeri terus menerus dan semakin terasa sejak 

kemarin. 

 

3. RIWAYAT HAID 

a. Menarche umur  : 13 tahun 

b. Siklus  : 28 – 30 hari 

c. Teratur/tidak : Teratur  

d. Lamanya  : 6 hari 

e. Banyaknya : 4 kali ganti pembalut / hari 

f. Dismenorhoe : Tidak  

 

4. RIWAYAT  PERKAWINAN 

Kawin         : Ya 

Jika kawin   : Perkawinan Yang Ke : 1       Lamanya: 1 tahun 

Umur          : 22 Tahun 
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5. RIWAYAT OBSTETRI 

No 
Tahun 

Kehamilan Persalinan Bayi 
Penyulit 

Nifas 
Ket. 

Penyulit UK Cara Tempa
t/ 

penolo
ng 

Penyulit 
 

BB PB seks Keadaa
n lahir 

  

1 

 

 

 

2012 
 

 

- 
 

Cuk
up 

bula
n 

sponta
n 
 
 

RS  Tidak ada 
 
 
 

3000 
 
 

49 
 

P 
 
 
 

hidup 
 
 
 

Tidak 
ada 

 
 

ASI 
s.d 6 
bulan 

 

6. RIWAYAT PERSALINAN 

Umur kehamilan saat melahirkan : 38 minggu 

Tanggal Persalinan : 5 Juni 2015 

Pukul                       : 09.50 WITA 

Tempat Persalinan  : BPS 

Lama Persalinan     : 7 jam 

KALA I                   : 4 jam    Keluhan : Tidak ada 

KALA II              :30 menit   Keluhan : Tidak ada 

KALA III             : 20 menit   Keluhan : Tidak ada 

KALA IV            : sampai 2 jam PP   Keluhan : Tidak ada 

Jenis Persalinan        : Spontan 

Penyulit Persalinan : tidak ada 

Tindakan  : tidak ada 

Keadaan Bayi 

Keadaan Umum     : Baik 

Jenis Kelamin         : Laki-laki 
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Berat Badan           : 2800 Gram 

Panjang Badan       : 48 Cm 

A/S                         : 7/10 

Kelainan                 : Tidak ada 

 

7. RIWAYAT KELUARGA BERENCANA 

a. Jenis : Suntik 

b. Lama : 2 tahun 

c. Masalah : tidak ada 

8. RIWAYAT KESEHATAN YANG LALU 

- Riwayat kesehatan ibu : Ibu mengatakan tidak ada mempunyai 

riwayat penyakit kronis seperti jantung, penyakit hipertensi, DM, serta 

penyakit menular seperti hepatitis, HIV/AIDS. 

- Riwayat kesehatan keluarga : Ibu mengatakan dalam pihak keluarga 

ibu ataupun suami tidak mempunyai riwayat penyakit kronis seperti 

jantung, penyakit hipertensi, DM, serta penyakit menular seperti 

hepatitis, HIV/AIDS. 

 

9. POLA KEBUTUHAN SEHARI-HARI 

a. Pola nutrisi 

Setelah melahirkan nafsu makan ibu meningkat (3–4 kali, banyaknya 

2 porsi setiap makan). Jenis makanan: nasi, sayur, lauk, susu. Tidak 

ada pantangan makanan yang dijalani ibu. 

b. Pola eliminasi. 

BAB 1 x sehari konsistensi lembek, tidak ada masalah. 

BAK 5-6x sehari, tidak ada masalah 
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c. Pola personal hygiene 

Ibu mandi 2 x sehari, gosok gigi setiap habis makan dan mau tidur, 

mengganti pembalut dan membersihkan kemaluannya setiap selesai 

BAK dan BAB. 

d. Pola aktivitas. 

Ibu mengatakan melakukan segala aktivitas pekerjaan rumah tangga 

sendiri seperti menyapu, mengepel, mencuci baju dan memasak. 

e.  Pola istirahat 

- Siang : 30 menit 

- Malam : 5 Jam 

- Masalah : Waktu istirahat ibu berkurang karena bayinya rewel. 

f. Pola seksual 

Setelah melahirkan sampai dengan saat ini ibu belum melakukan 

hubungan seksual karena masih keluar darah. 

h. Pemberian ASI  : 

- Kapan mulai memberikan ASI : 2 jam setelah bayi lahir 

- Frekuensi menyusui : sejak putting susu lecet ibu jarang 

memberikan ASI 

- Masalah : putting susu lecet dan bendungan ASI 

 

10. RIWAYAT PSIKOSOSIAL SPIRITUAL 

a. Respon ibu dan keluarga : Ibu dan keluarga sangat senang dengan 

kelahiran bayi 

b. Tanggapan ibu terhadap dirinya : Ibu merasa cemas dengan 

kondisinya sekarang. 
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c. Tanggapan ibu terhadap peristiwa persalinannya : Ibu senang karena 

persalinannya berjalan lancar 

d. Pengetahuan ibu tentang perawatan bayi : ibu mengerti tentang cara 

merawat bayi  

e. Hubungan social ibu dengan mertua, orang tua dan keluarga baik 

f. Pengambilan keputusan dalam keluarga : Suami dan ibu sendiri 

g. Tidak ada adat/kebiasaan/kepercayaan ibu yang berkaitan dengan 

kelahiran dan perawatan bayi, semua berjalan normal seperti 

biasanya 

h. Kegiatan spiritual yang dilakukan ibu pada masa nifas : Ibu belum 

bisa melakukan sholat 5 waktu, karena masih keluar darah. 

 

B. DATA OBJEKTIF 

1. Pemeriksaan Umum 

a. Keadaan umum : Baik 

b. Kesadaran   : Composmentis 

c. Tanda Vital            : 

TD       : 100/70 mmHg                       RR       : 24x/M 

Nadi     : 78x/M                                   Temp   : 36,4ºC 

2. Pemeriksaan Khusus 

a. Kepala : Rambut bersih, Ketombe (-), Rontok (-) 

b. Wajah : Tidak Pucat,  ada cloasma gravidarum 

c. Mata : Simetris, Conjungtiva merah muda, Sclera putih 

d. Telinga      : Simetris, Serumen (-) 

e. Hidung      : Bersih, Polip (-) 

f. Mulut : Bersih, Carries (-), Stomatitis (-) 
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g. Leher : Pembesaran kelenjer thyroid (-), Pembesaran vena 

jugularis  (-), Pembesaran kelenjer limfe (-) 

h. Dada :  

Bentuk        : Simetris 

Tarikan       : Tidak ada 

Mamae       : teraba kencang, ada pembengkakan da nada nyeri 

tekan 

Puting susu  : Menonjol dan terlihat lecet 

Colostrums  : sedikit keluar  

i. Abdomen 

Inspeksi      :Linea alba (+), striea (+), Bekas operasi (-) 

Palpasi        : 

                    TFU                             : 5 jari dibawah pusat 

                    Kontraksi                    : Ya 

                    Konsistensi Uterus      : Keras 

                    Massa Lain                  : Tidak ada 

j. Vulva Vagina 

Lochea        : Sanguinolenta  

Warna              : merah kekuningan berisi lendir darah 

Bau                  : Anyir 

Konsistensi     : kental 

Luka perineum : Tidak ada, Bersih 

Tanda-tanda Infeksi: tidak ada 

k.   Anus : tidak haemoroid 

             l.  Tungkai 
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Reflek Patella         : Kiri/Kanan, +/+ 

Edema                    : Tidak ada 

Varises                    : Tidak ada 

3. Pemeriksaan Penunjang : Tidak Dilakukan 

 

C.  ANALISA DATA 

Diagnosa              : P2A0 Post Partum Hari Ke-5 dengan bendungan ASI 

pada payudara dan lecet pada puting susu. 

Masalah: - 

Kebutuhan:  

 Informasi penyebab dan cara mengatasi bendungan payudara dan putting 

susu lecet. 

 Demonstrasi tekhnik menyusui yang benar dan perawatan payudara 

selama menyusui. 

 

D.  PLANNING 

1. Memberitahukan ibu hasil pemeriksaan tanda-tanda vital: 

TD       : 100/70 mmHg                                   RR       : 24x/M 

Nadi     : 78x/M                                                Temp   : 36,4ºc 

Ibu mengetahui hasil pemeriksaan 

2. Menjelaskan tentang bendungan ASI yang ibu alami yaitu ASI yang tidak 

keluar karena adanya sumbatan saluran ASI sehingga kelenjar ASI 

membesar/membengkak dan menyebabkan rasa nyeri serta ASI tidak 

keluar. 

 Ibu mengerti penyebab terjadinya bendungan payudara. 

3. Memberitahu ibu cara mengatasi keluhan yang ibu rasakan, yaitu: 
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a. Sebelum menyusui, pijat payudara dengan lembut, mulailah dari luar 

kemudian perlahan-lahan bergerak ke arah puting susu dan lebih 

berhati-hati pada area yang mengeras 

b. Menyusui sesering mungkin dengan jangka waktu selama mungkin, 

susui bayi dengan payudara yang sakit jika ibu kuat menahannya, 

karena bayi akan menyusui dengan penuh semangat pada awal sesi 

menyususi, sehingga bisa mengeringkannya dengan efektif 

c. Lanjutkan dengan mengeluarkan ASI dari payudara itu setiap kali 

selesai menyusui jika bayi belum benar-benar menghabiskan isi 

payudara yang sakit tersebut 

d. Tempelkan handuk halus yang sudah dibasahi dengan air hangat 

pada payudara yang sakit beberapa kali dalam sehari (atau mandi 

dengan air hangat beberapa kali), lakukan pemijatan dengan lembut 

di sekitar area yang mengalami penyumbatan kelenjar susu dan 

secara perlahan-lahan turun ke arah puting susu 

e. Kompres dingin pada payudara di antara waktu menyusui 

f. Pakai bra yang dapat menyangga payudara 

Ibu sudah mengerti dan berjanji akan melakukannya. 

4. Mengajarkan ibu teknik dan posisi menyusui yang baik, yaitu: 

a. Usahakan pada saat menyusui ibu dalam keadaan tenang. Hindari 

menyusui pada saat keadaan haus dan lapar oleh karena itu 

dianjurkan untuk minum segelas air /secukupnya sebelum menyusui 

b.  Memasukkan semua areola mamae kedalam mulut bayi 

c. Ibu dapat menyusui dengan cara duduk atau berbaring dengan santai 

dan dapat menggunakan sandaran pada punggung 
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d. Sebelum menyusui usahakan tangan dan payudara dalam keadaan 

bersih 

e. Payudara dipegang dengan ibu jari di atas, jari yang lain menopang di 

bawah (bentuk C) atau dengan menjepit payudara dengan jari 

telunjuk dan jari tengah (bentuk gunting) dibelakang areola 

f. Berikan ASI pada bayi secara teratur dengan selang waktu 2-3 jam 

atau tanpa jadwal (on demand) selama 15 menit. Setelah salah satu 

payudara mulai terasa kosong, sebaiknya ganti menyusui pada 

payudara yang satunya 

g. Setelah selesai menyusui oleskan ASI ke payudara, biarkan kering 

sebelum kembali memakai bra, langkah ini berguna untuk mencegah 

lecet pada putting 

h. Sendawakan bayi tiap kali habis menyusui untuk mengeluarkan udara 

dari lambung bayi supaya bayi tidak kembung dan muntah 

Ibu sudah mengerti dan berjanji akan melakukannya. 

5. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi sayuran hijau dan makanan 

yang bergizi untuk memperbanyak dan memperlancar ASI, misalnya 

daun katuk, bayam dan lain-lain.  

Ibu sudah mengerti dan berjanji akan melakukannya. 

6. Memberikan ibu pengobatan, yaitu: 

a.  Asam Mefenamat 500 mg sebanyak 9 tablet dengan dosis 3 x sehari 

untuk mengurangi nyeri pada payudara ibu 

b. Amoxicilin 500 mg sebanyak 9 tablet dengan dosis 3 x sehari untuk 

mencegah infeksi lebih lanjut (mastitis dan abses) pada payudara ibu 

c. Vit C 1x1 untuk menjaga dan memperbaiki daya tahan tubuh ibu 
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d. Laktavit 500 mg sebanyak 5 tablet dengan dosis 1 x sehari untuk 

memperlancar produksi ASI.  

Obat-obatan telah diberikan dan ibu sudah mengerti cara minum obat 

dan kegunaannya. 

7. Mengajurkan ibu untuk ber KB pasca salin seperti pil, suntik, IUD, implan 

atau jika ibu sudah tidak mengiginkan punya anak lagi, ibu bisa 

melakukan MOW. 

“Ibu mengatakan akan mebicarakan terlebih dahulu dengan suami 

mengenai rencana KB apa yang akan dipakai” 

8. Menganjurkan ibu melakukan kunjungan ulang  1 minggu lagi atau 

segera mungkin jika ada keluhan.  

Ibu bersedia melakukan kunjungan ulang. 
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SOAP NOTE 

A. DATA SUBJEKTIF 

- Ny “N” umur 23 tahun mengatakan sudah melahirkan hari ke-5  

- Ibu merasakan payudaranya terasa panas pada kedua sisi, bengkak, dan 

nyeri  pada putting apalagi saat menyusui serta ASI hanya sedikit keluar. 

Sifat nyeri terus menerus dan semakin terasa sejak kemarin. 

 

B. DATA OBJEKTIF 

- Tanda Vital            : 

TD       : 100/70 mmHg                       RR       : 24x/M 

Nadi     : 78x/M                                   Temp   : 36,4ºC 

- Dada :  

Bentuk        : Simetris 

Tarikan       : Tidak ada 

Mamae       : teraba kencang, ada pembengkakan da nada nyeri tekan 

Puting susu  : Menonjol dan terlihat lecet 

Colostrums  : sedikit keluar  

- Abdomen 

Inspeksi      :Linea alba (+), striea (+), Bekas operasi (-) 

Palpasi        : 

TFU                             : 5 jari dibawah pusat 

 Kontraksi                    : Ya 

 Konsistensi Uterus     : Keras 

 Massa Lain                  : Tidak ada 
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- Vulva Vagina 

Lochea        : Sanguinolenta  

Warna              : merah kekuningan berisi lendir darah 

Bau                  : Anyir 

Konsistensi     : kental 

Luka perineum : Tidak ada, Bersih 

Tanda-tanda Infeksi: tidak ada 

 

C. ANALISA DATA 

P2A0 Post Partum Hari Ke-5 dengan bendungan ASI pada payudara dan 

lecet pada puting susu. 

 

D. PENATALAKSANAAN 

1. Memberitahukan ibu hasil pemeriksaan tanda-tanda vital: 

TD       : 100/70 mmHg                                   RR       : 24x/M 

Nadi     : 78x/M                                                Temp   : 36,4ºc 

Ibu mengetahui hasil pemeriksaan 

2. Menjelaskan tentang bendungan ASI yang ibu alami yaitu ASI yang tidak 

keluar karena adanya sumbatan saluran ASI sehingga kelenjar ASI 

membesar/membengkak dan menyebabkan rasa nyeri serta ASI tidak 

keluar. 

 Ibu mengerti penyebab terjadinya bendungan payudara. 

3. Memberitahu ibu cara mengatasi keluhan yang ibu rasakan, yaitu: 

a. Sebelum menyusui, pijat payudara dengan lembut, mulailah dari luar 

kemudian perlahan-lahan bergerak ke arah puting susu dan lebih 

berhati-hati pada area yang mengeras 
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b. Menyusui sesering mungkin dengan jangka waktu selama mungkin, 

susui bayi dengan payudara yang sakit jika ibu kuat menahannya, 

karena bayi akan menyusui dengan penuh semangat pada awal sesi 

menyususi, sehingga bisa mengeringkannya dengan efektif 

c. Lanjutkan dengan mengeluarkan ASI dari payudara itu setiap kali 

selesai menyusui jika bayi belum benar-benar menghabiskan isi 

payudara yang sakit tersebut 

d. Tempelkan handuk halus yang sudah dibasahi dengan air hangat 

pada payudara yang sakit beberapa kali dalam sehari (atau mandi 

dengan air hangat beberapa kali), lakukan pemijatan dengan lembut 

di sekitar area yang mengalami penyumbatan kelenjar susu dan 

secara perlahan-lahan turun ke arah puting susu 

e. Kompres dingin pada payudara di antara waktu menyusui 

f. Pakai bra yang dapat menyangga payudara 

Ibu sudah mengerti dan berjanji akan melakukannya. 

4. Mengajarkan ibu teknik dan posisi menyusui yang baik, yaitu: 

a. Usahakan pada saat menyusui ibu dalam keadaan tenang. Hindari 

menyusui pada saat keadaan haus dan lapar oleh karena itu 

dianjurkan untuk minum segelas air /secukupnya sebelum menyusui 

b.  Memasukkan semua areola mamae kedalam mulut bayi 

c. Ibu dapat menyusui dengan cara duduk atau berbaring dengan santai 

dan dapat menggunakan sandaran pada punggung 

d. Sebelum menyusui usahakan tangan dan payudara dalam keadaan 

bersih 



 

Akademi Kebidanan Mitra Husada Medan 

e. Payudara dipegang dengan ibu jari di atas, jari yang lain menopang di 

bawah (bentuk C) atau dengan menjepit payudara dengan jari 

telunjuk dan jari tengah (bentuk gunting) dibelakang areola 

f. Berikan ASI pada bayi secara teratur dengan selang waktu 2-3 jam 

atau tanpa jadwal (on demand) selama 15 menit. Setelah salah satu 

payudara mulai terasa kosong, sebaiknya ganti menyusui pada 

payudara yang satunya 

g. Setelah selesai menyusui oleskan ASI ke payudara, biarkan kering 

sebelum kembali memakai bra, langkah ini berguna untuk mencegah 

lecet pada putting 

h. Sendawakan bayi tiap kali habis menyusui untuk mengeluarkan udara 

dari lambung bayi supaya bayi tidak kembung dan muntah 

Ibu sudah mengerti dan berjanji akan melakukannya. 

5. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi sayuran hijau dan makanan 

yang bergizi untuk memperbanyak dan memperlancar ASI, misalnya 

daun katuk, bayam dan lain-lain.  

Ibu sudah mengerti dan berjanji akan melakukannya. 

6. Berikan ibu pengobatan. Memberikan ibu pengobatan, yaitu: 

a.  Asam Mefenamat 500 mg sebanyak 9 tablet dengan dosis 3 x sehari 

untuk mengurangi nyeri pada payudara ibu 

b. Amoxicilin 500 mg sebanyak 9 tablet dengan dosis 3 x sehari untuk 

mencegah infeksi lebih lanjut (mastitis dan abses) pada payudara ibu 

c. Vit C 1x1 untuk menjaga dan memperbaiki daya tahan tubuh ibu 

d. Laktavit 500 mg sebanyak 5 tablet dengan dosis 1 x sehari untuk 

memperlancar produksi ASI.  
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Obat-obatan telah diberikan dan ibu sudah mengerti cara minum obat 

dan kegunaannya. 

7. Menganjurkan ibu melakukan kunjungan ulang  1 minggu lagi atau 

segera mungkin jika ada keluhan.  

Ibu bersedia melakukan kunjungan ulang. 

 

 

 

 

Lakukan keterampilan pendokumentasian SOAP asuhan kebidanan nifas 

dengan benar dan sistematis ! 

1. Ny. “T” 24 tahun di BPS W pada tanggal 17 Mei 2015 pukul 19:30 WIB, suku 

Banjar, kebangsaan Indonesia, islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan 

IRT, dengan bersuamikan Tn. “K” 25 tahun, islam, suku Banjar, kebangsaan 

Indonesia, pendidikan terakhir D3, wiraswasta, Mawar Rt.09/03 No.142 

Banjarmasin. Ibu bersalin secara spontan karena tidak ada penyulit 

persalinan, lama persalinan kala  I selama 7 jam, Kala II 1 jam, kala III 10 

menit dan plasenta lengkap, kala IV dimulai sejak 2 jam setelah lahirnya 

plasenta, tidak ada keluhan dan dilakukan penjahitan luka perineum derajat 

2. Keadaan umum bayi yang dilahirkan baik dengan jenis kelamin 

perempuan, BB 3200 gram, PB 50 cm, A/S 7/10, segera menangis serta 

tidak ada kelainan. Ini merupakan nifas hari pertama masih merasa nyeri 

pada luka bekas jahitan. Setelah melahirkan ibu sudah BAK ±5x , warna 

bening, bau khas urine dan belum BAB. Data menstruasi : menarche 12 

tahun, 30 hari, 2-3x ganti pembalut/hari, kadang-kadang merasa dismenore, 

teratur, lamanya 5 hari, bau khas dan menggumpal. Perkawinan sah 1 kali, 

  TUGAS / LATIHAN 
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umur 22 tahun saat menikah dengan suami berumur 23 tahun, lamanya 

menikah sudah 2 tahun dan ini merupakan anak pertama dengan umur 

kehamilan 39 minggu dan tidak pernah kegugan. Selama menikah ibu belum 

pernah berKB. Riwayat penyakit ibu dan keluarga : tidak ada riwayat 

penyakit keluarga yang menyertai dan penyakit apapun pada keluarga. Pola 

makan : ibu makan 2-3 kali dalam sehari dengan porsi yang bervariasi dan 

jenisnya nasi, lauk pauk, dan minum ± 8 gelas/ hari atau 300cc. Pola 

personal hygiene : ibu mandi 2 x sehari, gosok gigi 2 x sehari dan menganti 

pembaluntnya setiap kali penuh. Ibu belum melakukan aktivitas apapun, 

hanya berbaring di tempat tidur dan menyusui bayinya sejak segera setelah 

lahir, ibu memberikan ASI sesering mungkin setiap bayi merasa lapar. Pola 

istirahat : Siang 1 jam dan malam 7 jam, ibu merasa kurang nyenyak tidurnya 

karena merasakan nyeri pada bekas luka jahitan.  

Walaupun ibu merasa kesakitan saat proses persalinan dan merasa gelisah 

dengan rasa sakit pada bekas luka perineum tapi ibu dan keluarga merasa 

senang dengan kelahiran bayinya. Ibu belum mengetahui cara perawatan 

bayi tapi ibu dibantu oleh keluarga untuk merawat bayinya. Pengambil 

keputusan dalam keluarga adalah suami. Tidak ada 

adat/kebiasaan/kepercayaan/ ibu yang berkaiyan dengan kelahiran dan 

perawatan bayi. Selama setelah persalinan sampai sekarang belum shalat. 

Pada pengkajian hari pertama pukul 08.00 Wita, keadaan umum ibu baik dan 

kesadaran composmentis, TD 120/70 mmHg, R 26x/menit, Suhu 36,8 °C, 

Nadi 89x/menit. Pada saat pemeriksaan kepala terlihat rambut hitam, bersih, 

sedikit rontok dan tidak berketombe. Muka terlihat tidak ada oedema. 

Mata terlihat conjungtiva merah muda, sklera tidak ikterik. Telinga simetris 

dan tidak ada serumen. Hidung terlihat bersih, tidak ada polip. Mulut dan 
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gigi : mulut dan gigi bersih tidak ada caries. Telinga terlihat simetris, bersih. 

Pada Leher tidak ada pembesaran vena jugularis,tidak ada pembesaran 

kelenjar limfe dan tidak ada pembesaran kelenjar tiroid. Dada terlihat simetris 

kanan kiri, puting menonjol dan kolostrum sudah keluar. Pemeriksaan 

Abdomen : Tidak ada luka bekas operasi, tidak ada striae dan ada linea, 

kontraksi uterus baik. TFU 2 jari bawah pusat, tidak nyeri tekan pada perut 

bagian bawah. Genetalia : Adanya lendir keluar dari vagina (Lokia Rubra), 

warna merah, berbau anyir, konsistensi cair, ada luka perineum dan tidak 

ada tanda-tanda infeksi. Pemeriksaan Anus : tidak haemoroid. Pemeriksaan 

ekstermitas : reflex patella (+), tidak oedema dan tidak ada varises. 

 

Bagaimana? Apakah melalui kegiatan belajar di atas Anda sudah mulai 

memahami tentang pendokumentasian asuhan kebidanan nifas? 

Bagus. Jika Anda sudah memahami, maka dapat dilanjutkan pada kegiatan 

belajar berikutnya 
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Kunci Jawaban  
 

“ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU POST NATAL NORMAL 

TERHADAP Ny ”T” P1A0 POST PARTUM HARI PERTAMA 

DI BPS MELATI MUARA ENIM, TAHUN 2015” 

 

Tanggal Pengkajian     : 18 Mei 2015                                    Pukul   : 08.00 WITA 

No. Rekam Medis  : 01 

 

A. DATA SUBJEKTIF 

1.  Identitas 

Istri  Suami  

Nama  : Ny “T” Nama  : Tn “K” 

Umur  : 24 tahun Umur  : 25 tahun 

Agama  : Islam  Agama : Islam 

Suku/Bangsa : Banjar/Indonesia Suku/Bangsa : Banjar/Indonesia 

Pendidikan : SMA Pendidikan : D3 

Pekerjaan : IRT Pekerjaan : Wiraswasta 

Alamat  : Mawar Rt 09/03 

                         No.142 

Alamat  : Mawar Rt 09/03 

                         No.142 

 

2. Keluhan Utama :  

Ibu mengatakan telah melahirkan 1 hari yang lalu, mengeluh nyeri pada 

daerah bekas luka jahitan apalagi saat bergerak, sifat nyeri sama terus-

menerus dirasakan ibu dan terasa sejak beberapa jam setelah 

melahirkan. 
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3. Riwayat Perkawinan 

Kawin 1 kali, kawin pertama kali umur 22 tahun,  dengan suami sekarang 

sudah 2 tahun. 

 

4. Riwayat Haid 

- Menarche umur : 12 tahun 

- Siklus  : 30 hari 

- Teratur/tidak : teratur 

- Lamanya  : 5 hari 

- Banyaknya : 2-3x ganti pembalut/hari 

- Dismenorhoe : kadang-kadang 

 

5. Riwayat Obstetri 

No Tahun 

Kehamilan Persalinan Bayi 
Penyulit 

Nifas 
Ket. 

Penyulit UK Cara Tempa
t/ 

penolo
ng 

Penyulit BB PB seks Keadaa
n lahir 

  

 
 
 
 
  

 
 

- 

 
 
- 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

  
 
- 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 
 

 
 
- 

 
 

- 

 

6. Riwayat Persalinan Sekarang 

- Umur kehamilan saat melahirkan : 39 minggu 

- Tanggal/jam melahirkan : 17 Mei 2015 pukul 19.30 WIB 

- Tempat/penolong : BPS W/bidan 

- Lama proses persalinan :  

Kala I 7 jam 
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Kala II 1 jam 

Kala III 10 menit 

Kala IV dimulai sejak 2 jam setelah lahirnya plasenta 

- Jenis persalinan : spontan 

- Penyulit saat bersalin : tidak ada 

- Tindakan saat persalinan 

Pelebaran jalan lahir : tidak dilakukan 

Penjahitan luka jalan lahir : dilakukan 

- Keadaan bayi yang dilahirkan : Hidup, segera menangis, BB 3200 gr, 

PB 50 cm, Jenis kelamin perempuan, A/S 7/10 

 

7. Riwayat Keluarga Berencana  

- Jenis  : tidak menggunakan KB 

 

8. Riwayat Kesehatan 

- Riwayat kesehatan ibu : Ibu mengatakan tidak ada mempunyai 

riwayat penyakit kronis seperti jantung, penyakit hipertensi, DM, serta 

penyakit menular seperti hepatitis, HIV/AIDS. 

- Riwayat kesehatan keluarga : Ibu mengatakan dalam pihak keluarga 

ibu ataupun suami tidak mempunyai riwayat penyakit kronis seperti 

jantung, penyakit hipertensi, DM, serta penyakit menular seperti 

hepatitis, HIV/AIDS. 

 

9. Pola kebutuhan Sehari-hari 

a. Nutrisi 

- Jenis yang dikonsumsi : nasi, lauk pauk dan minum 
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- Frekuensi   : 2-3 kali 

- Porsi makan   : bervariasi 

- Pantangan   : tidak ada 

b. Eliminasi 

- BAB    : Belum BAB 

- BAK 

 Frekuensi   : 5 kali 

 Warna   : bening 

 Bau   : khas urine 

c. Personal Hygiene 

- Frekuensi mandi  : 2x sehari 

- Frekuensi gosok gigi  : 2x sehari 

- Frekuensi ganti pakian/jenis : mengganti pembalut setiap habis 

BAK dan BAB 

d. Aktivitas    : ibu melakukan aktivitas di rumah 

dibantu keluarga 

e. Tidur dan istirahat   : 

- Siang hari   : 1 jam 

- Malam hari   : 7 jam 

- Masalah   : tidur kurang nyenyak karena 

merasakan nyeri perineum 

-  

f. Pola seksual : 

Setelah melahirkan sampai dengan saat ini ibu belum melakukan 

hubungan seksual karena masih keluar darah. 

g. Pemberian ASI  : 
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- Kapan mulai memberikan ASI : segera setelah lahir 

- Frekuensi menyusui : setiap kali bayi merasa lapar 

- Masalah : tidak ada 

 

9. Data Psikososial dan Spiritual 

- Ibu dan keluarga merasa senang dengan kelahiran bayinya 

- Ibu merasa gelisah karena merasakan nyeri pada bekas luka jalan 

lahir 

- Ibu tidak mengetahui cara perawatan bayi 

- Hubungan sosial ibu dengan mertua, orang tua, keluarga baik 

- Pengambil keputusan dalam keluarga adalah suami 

- Orang yang membantu ibu merawat bayi adalah keluarga 

- Tidak ada adat/kebiasaan/kepercayaan ibu yang berkaitan dengan 

kelahiran dan perawatan bayi 

- Ibu belum pernah shalat selama setelah persalinannya 

 

B. DATA OBJEKTIF 

h. Pemeriksaan Umum 

- Keadaan umum : Baik  

- Kesadaran  : composmentis 

- Tanda Vital  : 

TD 120/70 mmHg   Nadi 89 x/menit 

Suhu 36,8°C    RR 26 x/menit 

 

i. Pemeriksaan khusus 
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- Kepala  : rambut hitam, bersih, sedikit rontok dan tidak 

berketombe  

- Muka  : tidak oedema 

- Mata  : conjungtiva merah muda, skelra tidak ikterik 

- Telinga : simetris, serumen (-) 

- Hidung  : bersih, polip (-) 

- Mulut  : mulut dan gigi bersih tidak ada caries 

- Leher  : tidak ada pembesaran vena jugularis, kelenjar 

limfe dan tiroid 

- Dada  : simetris kiri dan kanan, 

Mamae : putting susu menonjol dan kolustrum sudah 

keluar 

- Abdomen :  

Inspeksi  : tidak ada bekas luka operasi, tidak ada striae dan 

ada linea, 

 Palpasi         : TFU 2 jari bawah pusat, tidak ada nyeri tekan 

pada perut bagian bawah 

- Genetalia : Adanya lendir keluar dari vagina (Lokia Rubra), 

warna merah, berbau anyir, konsistensi cair, ada luka perineum 

dan tidak ada tanda-tanda infeksi 

- Anus  : tidak haemoroid  

- Tungkai : reflex patella ki-ka (+), tidak ada oedema dan 

tidak ada varises 

 

j. Pemeriksaan Penunjang 

Tidak dilakukan 
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C. ANALISA DATA 

Diagnosa Kebidanan : 

P1, A0, Postpartum Normal hari ke 1 ,dengan nyeri pada bekas luka 

jahitan 

Masalah : 

Tidak ada  

Kebutuhan : 

- KIE tentang penyebab rasa sakit pada luka jahitan dan cara 

mengatasinya 

- KIE tentang kebutuhan masa nifas 

- KIE tentang cara menyusui yang benar 

- KIE tentang tanda bahaya masa nifas 

 

D. PENATALAKSANAAN 

1. Memberitahukan hasil pemeriksaan tanda-tanda vital pada ibu 

  TD 120/70 mmHg   Nadi 89 x/menit 

Suhu 36,8°C    RR 26 x/menit 

Ibu mengetahui hasil pemeriksaan 

2. Menjelaskan masalah yang dirasakan ibu seperti rasa nyeri yang di 

akibatkan oleh luka jahitan pada perineum itu adalah hal yang wajar. 

Dapat diatasi dengan cara melakukan perawatan luka untuk menjaga 

kebersihan agar tidak terjadi infeksi pada luka, cara mencebok dari arah 

klitoris ke anus menggunakan air dingin buakan air hangat dan 

mengganti pembalut setiap kali habis BAK dan BAB. 

”Ibu mengerti dan mengetahui nyeri yang di rasakan karena luka jahitan”  
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3. Menganjurkan ibu atur nafas dengan tarik nafas panjang lalu hembuskan 

ketika luka jahitan terasa nyeri,atau mengalihkan rasa nyeri dengan cara 

tehnik relaksasi, bisa dengan mendengarkan musik, atau dengan 

membaca buku. 

”ibu mengerti cara mengatasi nyeri pada luka jahitan” 

4. Mengajarkan ibu melakukan ambulasi dini, yaitu dengan cara bangun 

dari tempat tidur dan belajar ke kamar mandi sendiri atau dengan 

bantuan keluarga, bila ingin BAK atau BAB. 

“Ibu sudah melakukan ambulasi dini, yaitu dengan cara pergi ke kamar 

mandi sendiri” 

5. Melakukan konseling tentang tanda-tanda bahaya masa nifas, yaitu: 

a. Uterus teraba lembek / tidak berkontraksi 

b. Perdarahan pervaginaam > 500 cc 

c. Sakit kepala berat 

d. Rasa sakit/panas waktu BAK 

e. Penglihaatan kabur 

f. Pengeluaran cairan pervaginam berbau busuk 

g. Demam tinggi dimana suhu tubuh ibu >380C 

“Ibu mengerti dan apabila ada salah satu tanda bahaya tersebut, ibu 

akan segera datang ke tempat pelayanan kesehatan terdekat” 

6. Mengajarkan ibu cara menyusui yang baik dan benar, yaitu perut ibu dan 

perut bayi menempel berhadapan, posisi ibu duduk dengan punggung 

rendah pada kursi atau berbaring santai, masukan puting ke mulut bayi 

sehingga atas dan bawah terbuka dan bayi menghisap, menyendawakan 

bayi setelah menyusu, untuk mengeluarkan udara lambung. 
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“Ibu bisa melakukannya dengan baik sesuai yang diajarkan oleh bidan 

daan bayi” 

7. Melakukan konseling perawatan bayi sehari-hari terutama cara 

mencegah bayi hipotermi yaitu dengan tetap menjaga kehangatan bayi 

diantaranya dengan menempatkan bayi di tempat yang hangat, segera 

mengganti kain bayi yang basah dengan yang kering dan bersih, serta 

selalu memakaikan topi pada bayi. Selain itu, mengajarkan ibu mengenai 

perawatan tali pusat yaitu jangan membungkus putung tali pusat atau 

perut bayi atau mengoleskan caairan atu bahan apapun ke putung tali 

pusat, melipat popok di bawah tali pusat, dan jika putung taali pusat 

kotor, bersihkan hati-hati dengan air DTT dan sabun dan segera 

keringkan dengan menggunakan handuk bersih. 

“Ibu mengerti penjelasan bidan mengenai perawatan bayi sehari-hari 

terutama untuk mencegah bayi hipotermi” 

8. Menganjurkan ibu untuk makan-makanan yang bergizi dan memberikan 

dorongan untuk melakukan diet seimbang yang baik, seperti sayur, ikan, 

kacang-kacangan dan minum sedikit-sedikit. Tujuannya untuk 

mempertahankan status gizi supaya optimal, meningkatkan produksi ASI 

dan mempertahankan tekanan darah agar tetap normal. 

”Ibu mengerti dan akan melakukan diet seimbang yang baik.” 

9. Mengajurkan ibu untuk ber KB pasca salin seperti pil, suntik, IUD, implan 

atau jika ibu sudah tidak mengiginkan punya anak lagi, ibu bisa 

melakukan MOW. 

“Ibu mengatakan akan mebicarakan terlebih dahulu dengan suami 

mengenai rencana KB apa yang akan dipakai” 
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10. Memberitahukan kepada ibu bahwa akan dilakukan kunjungan rumah 

kembali seminggu kemudian, tetapi apabila ibu ada keluhan ibu boleh 

menemui bidan kapan saja. 

“ibu mengerti dan bersedia akan diadakan kunjungan rumah kembali dan 

ibu akan menemui bidan apabila merasa ada keluhan yang mengganggu” 

SOAP NOTE 

 

A. DATA SUBJEKTIF 

- Ny “T” umur 24 tahun mengatakan telah melahirkan 1 hari yang lalu 

- Ibu mengeluh nyeri pada daerah bekas luka jahitan apalagi saat 

bergerak, sifat nyeri sama terus-menerus dirasakan ibu dan terasa sejak 

beberapa jam setelah melahirkan. 

 

B. DATA OBJEKTIF 

- Tanda Vital  : 

TD 120/70 mmHg   Nadi 89 x/menit 

Suhu 36,8°C    RR 26 x/menit 

- Dada  : simetris kiri dan kanan, 

Mamae : putting susu menonjol dan kolustrum sudah keluar 

- Abdomen :  

Inspeksi  : tidak ada bekas luka operasi, tidak ada striae dan ada 

linea 

 Palpasi         : TFU 2 jari bawah pusat, tidak ada nyeri tekan pada perut 

bagian bawah 
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- Genetalia : Adanya lendir keluar dari vagina (Lokia Rubra), warna 

merah, berbau anyir, konsistensi cair, ada luka perineum dan tidak ada 

tanda-tanda infeksi. 

 

C. ANALISA DATA 

P1, A0, Postpartum Normal hari ke 1 ,dengan nyeri pada bekas luka jahitan 

D. PENATALAKSAAN 

- Memberitahukan hasil pemeriksaan tanda-tanda vital pada ibu 

TD 120/70 mmHg   Nadi 89 x/menit 

Suhu 36,8°C    RR 26 x/menit 

Ibu mengetahui hasil pemeriksaan 

- Menjelaskan masalah yang dirasakan ibu seperti rasa nyeri yang di 

akibatkan oleh luka jahitan pada perineum itu adalah hal yang wajar. 

Dapat diatasi dengan cara melakukan perawatan luka untuk menjaga 

kebersihan agar tidak terjadi infeksi pada luka, cara mencebok dari arah 

klitoris ke anus menggunakan air dingin buakan air hangat dan 

mengganti pembalut setiap kali habis BAK dan BAB. 

”Ibu mengerti dan mengetahui nyeri yang di rasakan karena luka jahitan”  

- Menganjurkan ibu atur nafas dengan tarik nafas panjang lalu hembuskan 

ketika luka jahitan terasa nyeri,atau mengalihkan rasa nyeri dengan cara 

tehnik relaksasi, bisa dengan mendengarkan musik, atau dengan 

membaca buku. 

”ibu mengerti cara mengatasi nyeri pada luka jahitan”. 
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PENUTUP 

         TES FORMATIF 

Kunci Jawaban  

 

 

 

 

 

 

 

Jawablah pertanyan berikut secara singkat dan jelas 

1. Jelaskan pengertian masa nifas ! 

2. Sebutkan ada berapa macam perubahan fisiologis yang terjadi pada 

masa nifas! 

3. Jelaskan fase-fase yang dialami ibu pada adaptasi psikologis setelah 

melahirkan ! 

 

 

1. Masa nifas merupakan masa selama persalinan dan segera setelah 

kelahiran yang meliputi minggu-minggu berikutnya pada waktu saluran 

reproduksi kembali ke keadaan tidak hamil yang normal. 

2. Perubahan fisiologi masa nifas terdiri dari : 

a. Perubahan system reproduksi 

b. Perubahan system pencernaan 

c. Perubahan perkemihan   

d. Perubahan muskoloskeletal 

e. Perubahan tanda-tanda vital 
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f. Perubahan cardiovascular dan hematologi 

3. Rubin melihat beberapa tahap fase aktifitas penting sebelum seseorang 

menjadi ibu. 

a. Taking In: periode ini terjadi 1-2 hari sesudah melahirkan, ibu baru 

pada umumnya pasif dan bergantung, perhatiannya tertuju pada 

tubuhnya. Peningkatan nutrisi mungkin dibutuhkan karena selera 

makan ibu biasanya bertambah, kurangnya nafsu makan 

menandakan tidak berlangsung normal. 

b. Taking Hold: periode ini berlangsung pada hari 2-4 post partum ibu 

menjadi orang tua yang sukses dengan tanggung jawab terhadap 

bayinya. Pada masa ini ibu agak sensitive dan merasa tidak mahir 

melakukan hal-hal tersebut. Cenderung menerima nasehat bidan. 

c. Letting Go: periode yang biasanya terjadi setiap ibu pulang ke rumah, 

pada ibu yang bersalin di klinik dan sangat berpengaruh pada waktu 

dan perhatian yang diberikan oleh keluarganya.  Fase ini merupakan 

fase menerima tanggung jawab akan peran barunya yang 

berlangsung 10 hari setelah melahirkan. Keinginan untuk merawat diri 

dan bayinya meningkat pada fase ini 
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           RANGKUMAN  

 

1. Masa nifas (puerperium) dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir 

ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum  hamil.  

2. Pelayanan pasca persalinan harus terselenggara pada masa nifas untuk 

memenuhi kebutuhan ibu dan bayi, yang meliputi upaya pencegahan, 

deteksi dini dan pengobatan komplikasi dan penyakit yang mungkin terjadi, 

serta penyediaan pelayanan pemberian ASI, cara menjarangkan kehamilan, 

imunisasi, dan nutrisi bagi ibu. 

3. Tahapan masa nifas terbagi menjadi 3 yaitu puerperium dini, puerperium 

intermedial, dan remote puerperium. 

4. Peran dan tanggung jawab bidan sangat penting dalam masa nifas 

5. Program nasional dan kebijakan teknis merupakan tanggung jawab bidan 

yang harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin. 

6. Pada masa nifas, terjadi perubahan-perubahan anatomi dan fisiologis pada 

ibu. 

7. Dengan mengetahui fase-fase adaptasi masa nifas seorang bidan dapat 

menciptakan komunikasi yang baik dan mengidentifikasi apakah ibu 

membutuhkan asuhan yang khusus atau tidak. 
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 Asthenis : lemah, tidak bertenaga 

 Autolysis : merupakan proses penghancuran diri sendiri yang terjadi  

dalam otot uterin 

 Hipermia : terjadi saat pembuluh darah di daerah tertentu mengalami 

penyempitan sehingga memicu kemerahan pada kulit. 

 Iskemia : defisiensi darah pada suatu bagian, biasanya akibat konstriksi 

fungsional atau obstruksi actual pembuluh darah. 

 Leprae : bakteri yang menyebabkan kusta 

 Limphatik : suatu sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi mengalirkan 

limfa atau getah bening di dalam tubuh 

 Macrophages : setiap sel mononuclear yang besar dan sangat fagositik 

serta merupakan turunan monosit yang ditemukan pada dinding 

pembuluh darah dan dalam jaringan penyambung longgar (histiosit, sel 

reticular fagositik) 

 Nerkosis : kematian patologis satu atau lebih sel atau sebagian jaringan 

atau organ, yang dihasilkan dari kerusakan ireversibel. Hal ini terjadi 

ketika tidak ada cukup darah mengalir ke jaringan, baik karena cedera, 

radiasi, atau bahan kimia. 

 Nulipara rugae : lipatan, kerutan di daerah vagina pada wanita yang 

belum pernah melahirkan bayi hidup. 

  GLOSARIUM 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sirkulasi&action=edit&redlink=1
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 Pelvisrenalis : struktur seperti corong yang penampung urin dari hasil 

penyaringan nefron-nefron ginjal sebelum dialirkan ke ureter dan 

kandung kemih. 

 System vascular : system pembuluh darah 

 Thrombus : kumpulan factor darah, terutama trombosit dan fibrin dengan 

terperangkapnya unsur seluler, yang sering menyebabkan obstruksi 

vascular pada akhit pembentukannya. 

 Thypus abdominalsis : penyakit infeksi yang terjadi pada usus halus yang 

disebabkan oleh Salmonella thypii 

 Thyrotoxicosis : keadaan sakit akibat aktivitas kelenjar tiroid yang 

berlebihan. 

 Utero plesenter : berkenaan dengan uterus dan plasenta 

 Viskositas : tahanan aliran; sifat fisik substansi yang bergantung pada 

gesekan antara molekul komponennya, pada waktu molekul tersebut 

saling meluncur satu dengan yang lainnya. 
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