
Asuhan Persalinan Normal

Matrikulasi Calon Peserta Didik

PPDS Obstetri dan Ginekologi



Definisi

• Persalinan dan kelahiran dikatakan normal 
jika:

– Usia cukup bulan (37-42 minggu)

– Persalinan terjadi spontan

– Presentasi belakang kepala

– Berlangsung tidak lebih dari 18 jam

– Tidak ada komplikasi pada ibu maupun janin



Fase Persalinan Normal

• Kala I
– Fase laten: pembukan serviks 1 hingga 3 cm, sekitar 8 jam
– Fase aktif: pembukaan serviks 4 hingga lengkap (10cm), 

sekitar 6 jam

• Kala II
– Pembukan lengkap sampai bayi lahir, 1 jam pada 

primigravida, 2 jam pada multigravida

• Kala III
– segera setelah bayi lahir sampai plasenta lahir lengkap, 

sekitar 30 menit

• Kala IV
– segera setelah lahirnya plasenta hingga 2 jam post-partum



Penilaian dan intevensi pada Kala I

Parameter Frekuensi pada kala I laten Frekuensi pada kala I aktif

Tekanan darah Tiap 4 jam Tiap 4 jam

Suhu Tiap 4 jam Tiap 2 jam

Nadi Tiap 30-60 menit Tiap 30-60 menit

Denyut jantung janin Tiap 1 jam Tiap 30 menit

Kontraksi Tiap 1 jam Tiap 30 menit

Pembukaan serviks Tiap 4 jam* Tiap 4 jam*

Penurunan kepala Tiap 4 jam* Tiap 4 jam*

Warna cairan amnion Tiap 4 jam* Tiap 4 jam*



Perlu diperhatikan pada kala I

Kemajuan Tanda dan gejala Keterangan

Persalinan Kontraksi tidak progresif teratur
Kecepatan pembukaan serviks ≤ 1 cm/jam 
Serviks tidak dipenuhi bagian bawah janin

Tatalaksana sebagai persalinan 
lama

Kondisi ibu Denyut nadi meningkat

Tekanan darah turun
Terdapat aseton urin

Kemungkinan dehidrasi atau 
kesakitan
Nilai adakah perdarahan
Curiga asupan nutrisi kurang, 
beri dekstrosa IV bila perlu

Kondisi bayi Denyut jantung < 100 atau > 180/menit
Posisi selain oksiput anterior dengan fleksi 
sempurna

Curiga kemungkinan gawat janin
Tatalaksana sebagai 
malposisi/malpresentasi



Kala II

• Tanda dan gejala kala II

– Ibu mempunyai keinginan untuk meneran

– Ibu merasa tekanan yang semakin meningkat pada 
rektum dan/atau vagina

– Perineum menonjol dan menipis

– Vulva-vagina dan sfingter ani membuka



Perlu diperhatikan pada kala II

• Segera hubungi dokter spesialis obstetri dan 
ginekologi jika bayi belum atau tidak akan 
segera lahir setelah:

– 120 menit meneran (primigravida)

– 60 menit meneran (multigravida)

• Segera persiapkan rujukan jika dokter spesialis 
obstetri dan ginekologi tidak ada



Manajemen Aktif kala III

• Suntik oksitosin 10 IU

• Peregangan tali pusat terkendali 5-10 cm di 
depan vulva dan menekan uterus ke arah 
dorsokranial

• Masase fundus uteri setelah plasenta lahir



Perlu diperhatikan pada kala IV

• Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan 
tidak terjadi perdarahan

• Bila menemukan tanda bahaya pada bayi, 
hubungi dokter spesialis anak. Bila tidak ada 
 rujuk

• �Pastikan ibu sudah bisa buang air kecil 
setalah asuhan persalinan selesai



Menilai Robekan Jalan lahir

Derajat Penjelasan

1 Laserasi epitel vagina atau laserasi pada kulit perineum 
saja

2 Melibatkan kerusakan pada otot-otot perineum, tetapi 
tidak melibatkan kerusakan sfingter ani

3 Kerusakan pada sfingter ani

3a: robekan < 50% sfingter ani eksterna
3b: robekan > 50% sfingter ani eksterna
3c: robekan juga meliputi sfingter ani interna

4 Robekan stadium tiga disertai robekan epitel anus



Tatalaksana Robekan Jalan Lahir

• Lakukan pemeriksaan vagina, perineum, dan 
serviks untuk menilai derajat robekan

• Jika robekan panjang, periksa anus dengan 
memasukkan jari ke anus dan merasakan tonus 
sfingter ani

• Lakukan irigasi pada tempat luka dan bersihkan 
dengan antiseptik

• Hentikan sumber perdarahan dengan klem 
kemudian ikat dengan benang yang dapat diserap



Tatalaksana Robekan Jalan Lahir

• Pada robekan derajat I  tidak perlu dijahit

• Perbaikan dilakukan pada derajat II, III, dan IV

• Bila perdarahan berlanjut  1 g asam 
traneksamat IV (bolus selama 1 menit, dapat 
diulang setelah 30 menit)  rujuk pasien



Robekan Tingkat II

• Jahitan Mukosa

– Jahit mukosa vagina 
secar jelujur dengan 
benang 2-0 mulai dari 1 
cm di atas puncak luka di 
dalam vagina sampai 
pada batas vagina



Robekan Tingkat II

• Jahitan Otot
– Lanjutkan jahitan pada 

daerah otot perineum 
sampai ujung luka pada 
perineum secara jelujur 
dengan bena 2-0

– Lihat ke dalam luka 
untuk mengetahui letak 
ototnya

– Penting untuk menjahit 
otot ke otot agar tidak 
ada rongga diantaranya



Robekan Tingkat II

• Jahitan Kulit
– Cari lapisan subkutikuler 

persis di bawah lapisan kulit

– Lanjutkan dengan jahitan 
subkutikuler kemabali ke arah 
batas vagina, dan akhiri 
dengan simpul mati pada 
bagian dalam vagina

– Potong kedua ujung benang, 
dan hanya disisakan masing-
masing 1 cm

– Jika robekan cukup luas dan 
dalam, lakukan colok dubur, 
dan pastikan tidak ada bagian 
rektum terjahit



Robekan Tingkat III dan IV

• Bukan kompetensi dokter umum

• Penjahitan ini harus dilakukan oleh penolong 
yang berkompeten

• Rujuk bila tidak mampu



Robekan Tingkat III dan IV

• Jahitan dinding rektum
– Lakukan blok pudendal, 

ketamin atau anestesia 
spinal

– Minta asisten untuk 
memeriksa uterus dan 
pastikan uterus 
berkontraksi

– Lakukan anestesi lidokain
– Tautkan mukossa rektum 

dengan benang 3-0 atau 4-
0 secara interuptus dengan 
jarak 0,5 cm antara jahitan

– Jahit otot perineum secara 
jelujur



Robekan Tingkat III dan IV

• Jahitan Sfingter Ani

– Jepit otot sfingter 
dengan klem Allis atau 
pinset

– Tautkan ujung otot 
sfingter ani dengan 2-3 
jahitan benang 2-0 angka 
8 secara interuptus

– Reparasi mukosa vagina, 
otot perineum, dan kulit



Robekan Tingkat IV

• Berikan dosis tunggal ampisilin 500 mg/oral 
dan metronidazol 500 mg per oral sebagai 
profilaksis

• Observasi tanda-tanda infeksi

• Jangan lakukan pemeriksaan rektal atau 
enema selama 2 minggu

• Berikan pelembut feses selama seminggu per 
oral



Daftar Pustaka

1. Cunningham FG, dkk. Williams Obstetric, ed. 
23.New York: McGraw-Hill; 2010.

2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 
Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di 
Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan, edisi 1 
Jakarta; 2013.


