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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Konsep Persalinan Fisiologis

a. Pengertian

Persalinan adalah suatu proses fisiologis yang memungkinkan

serangkaian perubahan yang besar pada ibu untuk dapat melahirkan

janinnya melaui jalan lahir. Persalinan adalah suatu proses dimana

seorang wanita melahirkan bayi yang diawali dengan kontraksi uterus

yang teratur dan memuncak pada saat pengeluaran bayi sampai

dengan pengeluaran plasenta dan selaputnya dimana proses

persalinan ini akan berlangsung selama 12 sampai 14 jam. Persalinan

adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hidup dari

dalam uterus ke dunia luar.Persalinan dan kelahiran normal adalah

proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37–

42 minggu), lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang

berlangsung dalam 18 jam, tanpa komplikasi baik pada ibu maupun

pada janin (Azwar, 2009).

b. Sebab Mulainya Persalinan

Sebab-sebab mulainya persalinan belum diketahui dengan

jelas.Agaknya banyak faktor yang memegang peranan dan

bekerjasama sehingga terjadi persalinan. Beberapa teori yang

dikemukakan adalah : penurunan kadar progesteron, teori oxitosin,

keregangan otot-otot, pengaruh janin, dan teori prostaglandin

(Oxorn,2010).
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1. Penurunan Kadar Progesteron

Progesterone menimbulkan relaxasi otot-otot rahim,

sebaliknya estrogen meninggikan kerentanan otot rahim. Selama

kehamilan terdapat keseimbangan antara kadar progesteron dan

estrogen dalam darah, tetapi pada akhir kehamilan kadar

progesteron menurun sehingga timbul his  (Oxorn,2010).

2. Teori Oxitosin

Pada akhir kehamilan kadar oxitocin bertambah. Oleh

karena itu timbul kontraksi otot-otot rahim (Oxorn,2010).

3. Keregangan Otot-otot

Seperti halnya dengan Bladder dan Lambung, bila

dindingnya teregang oleh isi karena bertambah maka timbul

kontraksi untuk mengeluarkan isinya.Demikian pula dengan rahim,

maka dengan majunya kehamilan makin teregang otot-otot dan

otot-otot rahim makin rentan (Oxorn,2010).

4. Pengaruh Janin

Hipofise dan kelenjar suprarenal janin rupa-rupanya juga

memegang peranan oleh karena pada anencphalus kehamilan

sering lebih lama dari biasa  (Oxorn,2010).

5. Teori Prostaglandin

Prostaglandin yang dihasilkan oleh desidua disangka

menjadi salah satu sebab permulaan persalinan.Hasil dari

percobaan menunjukkan bahwa prostaglandin F2 atau E2 yang

diberikan secara intravena, intra dan extra amnial menimbulkan

kontraksi miometrium pada setiap umur kehamilan. Hal ini juga

disokong dengan adanya kadar prostaglandin, yang tinggi baik
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dalam air ketuban maupun daerah perifer pada ibu-ibu hamil,

sebelum melahirkan atau selama persalinan  (Oxorn,2010).

c. Tahapan Persalinan

1. Kala I

Partus dimulai bila timbul his dan wanita tersebut

mengeluarkan lendir yang bersemu darah (Bloody Show).Lendir

yang bersemu darah ini berasal dari lendir canalis servicalis

karena serviks mulai membuka atau mendatar.Sedangkan

darahnya berasal darah dari pembuluh-pembuluh kapiler yang

berada disekitar canalis servicalis itu pecah karena pergeseran-

pergeseran ketika serviks membuka. Proses membukanya

serviks sebagai akibat his dibagi dalam 2 fase, pertama Fase

Laten: berlangsung selama 8 jam. Pembukaan terjadi sangat

lambat sampai mencapai ukuran diameter 3 cm dan, kedua,

Fase Aktif: dibagi dalam 3 fase, yaitu: 1) Fase Akselerasi: dalam

waktu 2 jam pembukaan 3 cm menjadi 4 cm; 2) Fase Dilatasi

Maximal: dalam waktu 2 jam pembukaan berlangsung sangat

cepat dari 4 cm menjadi 9 cm; dan 3) Fase Deselerasi:

pembukaan menjadi lambat sekali dalam 2 jam pembukaan dari

9 cm menjadi lengkap (Prawirohardjo,2009).

Pada kala II janin dapat lahir tidak lebih dari normal yaitu

30 menit pada multigravida dan 60 menit pada

primigravida.Berdasarkan peneliti sebelumnya penggunaan

posisi miring dan setengah duduk pada persalinan kala II

diperoleh waktu <30 menit pada multigravida dan <60 menit

pada primigravida (Prawirohardjo,2009).



9

Fase-fase tersebut dijumpai pada primigravida. Pada

multigravida terjadi demikian akan tetapi fase laten, fase aktif

dan fase deselerasi terjadi lebih pendek (Prawirohardjo,2009).

Mekanisme pembukanya serviks berbeda antara pada

primigravida dan multigravida. Pada yang pertama ostium uteri

interna akan membuka lebih dahulu, sehingga serviks akan

mendatar dan menipis baru kemudian ostium uteri eksternum

membuka. Pada multigravida ostium uteri internum sudah sedikit

terbuka. Ostium uteri internum dan eksternum serta penipisan

dan pendataran serviks terjadi dalam saat yang sama

(Prawirohardjo,2009).

Ketuban akan pecah dengan sendiri ketika pembukaan

hampir atau telah lengkap. Tidak jarang ketuban harus

dipecahkan ketika pembukaan hampir lengkap/telah

lengkap.Bila ketuban telah lengkap sebelum mencapai

pembukaan 5cm, disebut KPD.Kala I selesai apabila

pembukaan serviks uteri telah lengkap.Pada primigravida kala I

berlangsung kira-kira 11 jam, sedangkan pada multipara kira-

kira 7 jam (Prawirohardjo,2009).

2. Kala II

Pada kala II his menjadi lebih kuat dan lebih cepat, kira-

kira 2-3 menit sekali.Karena biasanya dalam hal ini kepala janin

sudah masukdi ruang panggul, yang secara reflektoris

menimbulkan rasa mengedan.Wanita merasa pula tekanan

kepala rectum dan hendak buang besar.Kemudian perineum

mulai menonjol dan menjadi lebar dengan anus membuka. Labia
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mulai membuka dan tidak lama kemudian kepala janin tampak

dalam vulva pada waktu his (Prawirohardjo,2009).

Bila dasar panggul sudah lebih berelaksasi, kepala janin

tidak masuk lagi diluar his, dan dengan his dan kekuatan

mengejan maksimal kepala janin dilahirkan dengan sub oksiput

dibawah simfisis dan dahi, muka, dan dagu melewati

perineum.Setelah istirahat sebentar, his mulai lagi

mengeluarkan badan anggota bayi. Para primigravida kala II

berlangsung rata-rata 1,5 jam dan pada multipara rata-rata 0,5

jam (Prawirohardjo,2009).

3. Kala III

Setelah kala II, kontraksi uterus berhenti sekitar 5 sampai

10 menit.Dengan lahirnya bayi, sudah mulai pelepasan plasenta

pada lapisan Nitabusch, karena sifat retraksi otot rahim.

Lepasnya plasenta sudah dapat diperkirakan dengan

memperhatikan tanda-tanda dibawah ini :

a. Uterus menjadi bundar

b. Uterus terdorong ke atas, karena plasenta dilepas ke

segmen bawah Rahim

c. Tali pusat bertambah panjang

d. Terjadi semburan darah

e. Melahirkan plasenta dilakukan dengan dorongan ringan

secara crede pada fundus uteri (Prawirohardjo,2009).

4. Kala IV

Masa 1 jam setelah plasenta lahir. Walaupun sebenarnya

masa ini merupakan 1 jam pertama dari masa nifas, tetapi dari

segi praktis masa ini sebaiknya dimasukkan dalam persalinan
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karena pada masa ini sering timbul perdarahan oleh karena itu

penderita harus tetap dikamar bersalin tidak boleh dipindahkan

ke ruangan, supaya dapat diawasi dengan baik.Kala IV

dimaksudkan untuk melakukan observasi karena perdarahan

postpartum paling sering terjadi pada masa ini

(Prawirohardjo,2009).

d. Tujuan Asuhan Persalinan

Memberikan asuhan yang memadai selama persalinan dalam

upaya mencapai pertolongan persalinan yang bersih dan aman,

dengan memperhatikan aspek sayang ibu dan sayang bayi.Banyak

penyulit atau komplikasi yang mengakibatkan kematian ibu dan bayi

dapat dihindarkan jika persalinan dikelola dengan baik.Semua

kelahiran harus selalu dihadiri oleh petugas yang terlatih serta

kompeten dengan secara cepat mendiagnosa dan menangani

penyulit.Pendekatan komprehensif merupakan kunci keberhasilan

penatalaksanaan persalinan dan bayi baru lahir (Sarwono, 2010).

1. Lima benang merah dalam asuhan persalinan, meliputi:

membuat keputusan klinik, pengumpulan data, diagnosis kerja,

penatalaksanaan klinik, dan evaluasi hasil implementasi

tatalaksana

2. Asuhan sayang ibu dan bayi, yakni: bahwa persalinan

merupakan peristiwa alami, sebagian besar persalinan

umumnya akan berlangsung normal, pertolongan memfasilitasi

proses persalinan, dan tidak asing, bersahabat, rasa saling

percaya, tahu dan siap membantu kebutuhan klien, memberi
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dukungan moril, dan kerjasama semua pihak (penolong-klien-

keluarga)

3. Pencegahan infeksi, yang meliputi: kewaspadaan standar,

mencegah terjadinya dan transmisi penyakit, proses

pencegahan infeksi instrumen dan aplikasinya dalam pelayanan,

barier protektif, dan budaya bersih dan lingkungan yang aman.

4. Rekam medik (Dokumentasi), yaitu:

5. Anamnesis, prosedur dan hasil pemeriksaan fisik, laboratorium,

dan uji atau penapisan tambahan lainnya

6. Partograf sebagai instrumen membuat keputusan dan

dokumentasi klien

7. Kesesuaian kondisi klien dan prosedur klinik terpilih

8. Upaya dan tatalaksana rujukan yang diperlukan

9. Sistem rujukan efektif, yang meliputi:

10. Alasan keperluan rujukan

11. Jenis rujukan (darurat atau optimal)

12. Tatalaksana rujukan

13. Upaya yang dilakukan selama merujuk

14. Jaringan pelayanan dan pendidikan

15. Menggunakan sistem umum dan sistem internal rujukan

kesehatan

Sebagai bidan, klien akan mengandalkan pengetahuan,

keterampilan dan pengambilan keputusan yang kita lakukan untuk :

1. Mendukung ibu dan keluarganya secara fisik dan emosional

selama persalinan dan kelahiran.
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2. Membuat diagnosa, menangani komplikasi-komplikasi dengan

cara pemantauan ketat dan deteksi dini selama persalinan dan

kelahiran.

3. Merujuk ibu untuk mendapatkan asuhan spesialis jika perlu.

4. Memberikan asuhan yang akurat kepada ibu, dengan intervensi

minimal, sesuai dengan tahap persalinannya.

5. Memperkecil resiko infeksi dengan melaksanakan pencegahan

infeksi yang aman.

6. Selalu memberitahukan pada ibu dan keluarganya mengenai

kemajuan, adanya penyulit maupun intervensi yang akan

dilakukan dalam persalinan.

7. Memberikan asuhan yang tepat untuk bayi segera setelah lahir.

8. Membantu ibu dengan pemberian asi dini.

e. Tanda-tanda Persalinan

1. Tanda Persalinan Sudah Dekat

a. Adanya LighteningMenjelang minggu ke-36, pada

primigravida terjadi penurunan fundus uteri karena kepala

bayi sudah masuk pintu atas panggul. Gambaran

Lightening pada primigravida menunjukkan hubungan

antara ketiga P, yaitu power (kekuatan his), passage (jalan

lahir normal), passanger (janinnya dan plasenta).

b. Terjadinya his permulaan (his palsu)

2. Sifat his permulaan (his palsu):

a. Rasa nyeri ringan di bagian bawah

b. Datangnya tidak teratur

c. Tidak ada perubahan pada serviks atau pembawa tanda
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d. Durasinya pendek

e. Tidak bertambah bila beraktifitas

3. Tanda Persalinan

Penipisan dan pembukaan serviks (Effacement dan

Dilatasi serviks)Effacement serviks adalah pemendekan dan

penipisan serviks selama tahap pertama persalinan. Serviks

yang dalam kondisi normal memiliki panjang 2 sampai 3 cm

dan tebal sekitar 1 cm, terangkat ke atas karena terjadi

pemendekan gabungan otot uterus selama penipisan segmen

bawah rahim pada tahap akhir persalinan. Hal ini

menyebabkan bagian ujung serviks yang tipis saja yang dapat

diraba setelah effacement lengkap. Pada kehamilan aterm

pertama, effacement biasanya terjadi lebih dahulu dari pada

dilatasi..Pada kehamilan berikutnya, effacement dan dilatasi

cenderung bersamaan.Tingkat effacement dinyatakan dalam

persentase dari 0% sampai 100%.Dilatasi serviks adalah

pembesaran atau pelebaran muara dan saluran serviks, yang

terjadi pada awal persalinan.Diameter meningkat dari sekitar 1

cm sampai dilatasi lengkap (sekitar 10 cm) supaya janin aterm

dapat dilahirkan.Apabila dilatasi serviks lengkap, serviks tidak

lagi dapat di raba. Dilatasi serviks lengkap menandai akhir

tahap pertama persalinan

4. Kontraksi uterus yang mengakibatkan perubahan pada serviks

(frekuensi minimal 2 kali dalam 10 menit). Ibu melakukan

kontraksi involunter dan volunter secara bersamaan untuk

mengeluarkan janin dan plasenta dari uterus. Kontraksi uterus

involunter, yang disebut kekuatan primer, menandai
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dimulainya persalinan. Kekuatan primer membuat serviks

menipis, berdilatasi dan janin turun. Segera setelah bagian

presentasi mencapai dasar panggul, sifat kontraksi berubah,

yakin bersifat mendorong keluar. Kekuatan sekunder tidak

mempengaruhi dilatasi serviks, tetapi setelah dilatasi serviks

lengkap, kekuatan ini cukup penting untuk mendorong bayi

keluar dari uterus dan vagina

5. Keluarnya lendir bercampur darah (Show) melalui

vagina.Sumbatan mukus, yang di buat oleh sekresi servikal

dari proliferasi kelenjar mukosa servikal pada awal kehamilan,

berperan sebagai barrier protektif dan menutup kanal servikal

pada awal kehamilan. Blood show adalah pengeluaran dari

mukus plug tersebut. Blood show merupakan tanda dari

persalinan yang sudah dekat, yang biasanya terjadi dalam

jangka waktu 24-48 jam terakhir, asalkan belum dilakukan

pemeriksaan vaginal dalam 48 jam sebelumnya karena

pemecahan mukus darah selama waktu tersebut mungkin

hanya efek trauma minor atau pecahnya mukus plug selama

pemeriksaan. Normalnya, darah yang keluar hanya beberapa

tetes, perdarahan yang lebih banyak menunjukan penyebab

yang abnormal (Saifuddin, 2009).

f.   Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan

1. Power (Kekuatan)

Power adalah kekuatan atau tenaga untuk melahirkan

yang terdiri dari his atau kontraksi uterus dan tenaga meneran

dari ibu.pada ibu bersalin membutuhkan waktu 7–13 jam. Jika
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melebihi waktu ini disebut kala I memanjang. Kala I memanjang

jika tidak ditangani dengan segera akan menyebabkan partus

lama (Saifuddin, 2010).

Pada masa kehamilan terjadi perubahan fisiologis sistem

pernapasan yang erat kaitannya dengan faktor power.Power

adalah kekuatan atau tenaga untuk melahirkan yang terdiri dari

his atau kontraksi uterus dan tenaga meneran dari ibu. Kekuatan

his dan kekuatan ibu mengejan, passage: jalan lahir dan

passanger: janin dan plasenta, dari ketiga komponen tersebut

hanya faktor power yang dapat dimanipulasi dari luar tanpa

membahayakan janin dalam proses persalinan

(Notoatmojo,2010).

Kekuatan his atau kontraksi otot rahim pada akhir kala I

atau kala II mempunyai amplitudo 60 mmHg dengan interval 2–3

menit durasi 60-90 detik.Kekuatan his dan meneran mendorong

janin kearah bawah menimbulkan peregangan yang pasif,

sehingga terjadi putaran paksi dalam dan penurunan kepala,

menekan serviks dimana terdapat pleksus frankenhauser

sehingga menimbulkan efek meneran.Kedua kekuatan

menyebabkan kepala crowning dan penipisan jalan lahir

sehingga lahirlah kepala (Nurasiah,2012).

Menurut Sarwono (2010), kekuatan his atau kontraksi dan

kekuatan mengejan ibu yang sangat penting dalam proses

persalinan. His dapat dipengaruhi oleh:

a. Faktor usia

b. Pimpinan persalinan

c. Karena induksi persalinan dengan oksitosin
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d. Rasa takut dan cemas

Faktor kekuatan dalam persalinan dibagi atas dua, yaitu :

a. Kekuatan primer (kontraksi involunter)

Kontraksi berasal dari segmen atas uterus yang menebal

dan dihantarkan ke uterus bawah dalam bentuk gelombang.

Istliah yang digunakan untuk menggambarkan kontraksi

involunter ini antara lain frekuensi, durasi, dan intensitas

kontraksi. Kekuatan primer ini mengakibatkan serviks menipis

(effacement) dan berdilatasi sehingga janin turun.

b. Kekuatan sekunder (kontraksi volunter)

Pada kekuatan ini, otot-otot diafragma dan abdomen ibu

berkontraksi dan mendorong keluar isi ke jalan lahir sehingga

menimbulkan tekanan intraabdomen.Tekanan ini menekan

uterus pada semua sisi dan menambah kekuatan dalam

mendorong keluar.Kekuatan sekunder tidak mempengaruhi

dilatasi serviks, tetapi setelah dilatasi serviks lengkap,

kekuatan ini cukup penting dalam usaha untuk mendorong

keluar dari uterus dan vagina.

.2. Passage (Jalan Lahir)

Faktor passage atau biasa disebut dengan jalan lahir

diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu jalan lahir lunak dan

jalan lahir keras.

a. Jalan Lahir Lunak

Jalan lahir lunak terdiri dari serviks, vagina, dan otot Rahim
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1. Serviks

Serviks akan makin matang mendekati waktu

persalinan. Selama masa hamil, serviks dalam keadaan

menutup, panjang serta lunak; dan pada saat mendekati

persalinan, serviks masih lunak dengan konsistensi

seperti puding, mengalami sedikit penipisan

(effacement), dan kemungkinan sedikit dilatasi. Evaluasi

kematangan serviks akan tergantung pada individu

wanita dan paritasnya. Adanya peningkatan intensitas

Braxton Hicks mengakibatkan perubahan serviks yang

terjadi.Kematangan serviks memiliki periode yang

berbeda-beda sebelum persalinan.Hal ini

mengindikasikan kesiapannya untuk persalinan. Serviks

pada ibu primigravida umumnya akan mengalami

penipisan sebesar 50-60% dan membuka selebar ujung

jari sampai 1 cm sebelum mencapai persalinan.

Pembukaan ini terjadi akibat kontraksi Braxton Hicks

sebelum proses persalinan dimulai. Peristiwa awal

pembukaan dan penipisan inilah yang merupakan ciri-ciri

dari kematangan serviks.

2. Vagina

Vagina bersifat elastis dan berfungsi sebagai jalan

lahir dalam persalinan normal.

3. Otot Rahim

Otot rahim tersusun dari tiga lapis, yang berasal dari

kedua tanduk rahim, yaitu longitudinal (memanjang),

melingkar, dan miring. Segera setelah persalinan, susunan
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otot rahim tersebut sedemikian rupa akan mengondisikan

pembuluh darah menutup untuk menghindari terjadinya

perdarahan dari tempat implantasi plasenta. Selain

menyebabkan mulut rahim membuka secara pasif,

kontraksi dominan yang terjadi pada bagian fundus (bagian

atas rahim) pada kala 1 persalinan juga mendorong bagian

terendah janin maju menuju jalan lahir sehingga ikut aktif

dalam membuka mulut rahim.

Bila terdapat keadaan panggul dan janin yang normal

serta kerjasama antara tiga kekuatan his dan mengejan,

passenger dan passage, hal ini berarti telah terdapat

keserasian untuk melahirkan janin secara spontan (dengan

kekuatan sendiri) (Saifuddin, 2010).

b. Jalan Lahir Keras

Panggul merupakan salah satu jalan lahir keras yang

memiliki fungsi lebih dominan daripada jalan lahir lunak.Oleh

karena itu, janin harus berhasil menyesuaikan diri terhadap

jalan lahir yang relatif kaku (Saifuddin, 2010).

c. Tulang-Tulang Panggul

Tulang-tulang panggul terdiri atas 3 buah tulang yaitu os

coxae, os sacrum, dan os coccyges (Saifuddin, 2010).

1. Os Coxae (Tulang Innominata)

Terdiri atas dua buah tulang, yaitu kiri dan

kanan.Os coxae merupakan fusi dari os ilium, os

ischium, dan os pubis.
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a. Os Ilium, ciri-ciri:

1. Tulang terbesar dari panggul, membentuk bagian

atas dan belakang panggul

2. Batas atasnya merupakan penebalan tulang yang

disebut crista iliaca

3. Ujung depan dan belakang crista iliaca menonjol:

spina iliaca anterior superior dan spina iliaca

posterior superior.

4. Terdapat tonjolan memanjang di bagian dalam

tulang usus (os ilium) yang membagu pelvis

mayor dan pelvis minor disebut linea innominata

(linea terminalis)

5. Linea terminalis merupakan bagian dari PAP

(Sofyan,2009).

b. Os Ischium, ciri-ciri:

1. Terdapat di bagian bawah tulang usus.

2. Bagian pinggir belakangnya menonjol, disebut

spina ischiadica

3. Bagian pinggir bawah tulang duduk sangat tebal,

yang mendukung badan saat duduk disebut tuber

ischiadicum (Sofyan,2009).

c. Os Pubis, ciri-ciri:

1. Terdapat di sebelah bawah dan depan tulang

usus

2. Antara tulang kemaluan dan tulang duduk

dibatasi oleh foramen obturatum
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3. Tangkai tulang kemaluan yang berhubungan

dengan tulang usus dinamakan ramus superior

ossis pubis (Sofyan,2009).

2. Os Sacrum

Os sacrum berbentuk segitiga dengan lebar di

bagian atas dan mengecil dibagian bawahnya. Tulang

ini terletak diantara kedua tulang pangkal paha yang

memiliki karakteristik:

a. Terdiri dari 5 ruas tulang yang berhubungan erat

1. Permukaan depan licin dengan lengkungan dari

atas ke bawah dan dari kanan maupun kiri

2. Di kanan dan kiri, pada garis tengah terdapat

lubang yang akan dilalui oleh saraf foramina

sacralia anterior

3. Tulang kelangkang berhubungan dengan tulang

pinggang ruas kelima

4. Bagian tulang kelangkang paling atas

mempunyai tonjolan besar ke depan disebut

promontorium

5. Ke samping, tulang kelangkang berhubungan

dengan tulang pangkal paha melalui articulatio

sacroiliaca

6. Ke bawah tulang kelangkang berhubungan

dengan tulang tungging (os coccygis)

(Sofyan,2009).
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3. Os Coccygis

a. Os coccygis berbentuk segitiga dengan ruas 3-5

buah dan bersatu

b. Pada saat persalinan, tulang tungging dapat

didorong ke belakang sehingga memperluas jalan

lahir (Sofyan,2009).

d.Ukuran Panggul

Ukuran-ukuran panggul dapat diperoleh melalui

beberapa cara, yaitu pengukuran secara klinis, pemeriksaan

dengan Rontgen dan pelvis, serta pemeriksaan

ultrasonografi (Sofyan,2009).

e.Ciri Khas Jalan Lahir

Jalan lahir terdiri dari empat bidang yaitu pintu atas

panggul, bidang terluas panggul, bidang tersempit panggul,

dan pintu bawah panggul (Sofyan,2009).

1. Pintu Atas Panggul

Pintu atas panggul berbentuk seperti bulatan oval

dengan panjang ke samping dan dibatasi oleh:

a. Promontorium

b. Sayap os sacrum

c. Linea terminalis kanan dan kiri

d. Ramus superior os pubis kanan dan kiri

e. Pinggir atas simpisis pubis (Sofyan,2009).
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2. Pada pintu atas panggul terdapat tiga ukuran penting

yaitu:

a. Conjugata vera: panjang sekitar 11 cm,

pengukurannya tidak bisa secara langsung.

Pengukurannya diperhitungkan melalui pengukuran

conjugata diagonalis (CD). Conjugata vera (CV)=

CD-1,5 cm. Conjugata obstetrika: ukuran antara

promontorium dengan tonjolan simpisis  pubis

b. Ukuran melintang: jarak antara kedua linea terminalis

(12,5 cm)

c. Ukuran oblik: jarak antara articulatio menuju

tuberculum pubicum yang bertentangan. Kedua

ukuran ini tidak dapat diukur pada wanita yang masih

hidup (Sofyan,2009).

3. Bidan Terluas Panggul

Ukuran muka belakangnya 12,75 cm dan ukuran

melintang 12,5 cm.

4. Bidang Tersempit Panggul

Ukuran muka belakangnya 11,5 cm dan ukuran

melintang 10 cm.

5. Pintu Bawah Panggul

Terdiri dari dua segitiga dengan dasar yang sama,

yaitu:

a. Segitiga depan dasarnya tuber ischiadicum dengan

dibatasi arcus pubis.
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b. Segitiga belakang dasarnya tuber ischiadicum

dengan dibatasi ligamentum sacrotuberosum kanan

dan kiri (Sofyan,2009).

Beberapa ukuran pintu bawah panggul yang penting

adalah:

a. Ukuran muka belakang dari tepi bawah simpisis

menuju ujung tulang belakang 11,5 cm

b. Ukuran melintang adalah jarak tuber ischiadicum

kanan dan kiri sebesar 10,5 cm

c. Diameter sagitalis posterior dari ujung tulang

kelangkang ke pertengahan ukuran melintang

sebesar 7,5 cm (Sofyan,2009).

6. Bentuk Panggul

a. Panggul Ginekoid

Panggul ginekoid adalah jenis yang paling

banyak.Dilihat dari bidang pintu atas panggul

tampak berbentuk bulat atau agak

lonjong/elips.Diameter transversal dari bidang pintu

atas panggul hanya sedikit lebih panjang dari

diameter antero-posterior dan hampir seluruh

daerah inlet merupakan ruangan yang terpakai

untuk kepala janin.Arkus pubis lebar dan

memungkinkan penempatan dua jari yang

berdampingan tepat di bawah simpisis.Dinding

samping sejajar.Dilihat dari bidang pintu atas

panggul, panggul menyerupai silinder tanpa
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penyempitan dari bidang pintu atas panggul sampai

bidang pintu bawah panggul (Sofyan,2009).

b. Panggul Android

Panggul android atau “mirip laki-laki” lebih

jarang dijumpai dibanding bentuk ginekoid. Suatu

panggul android ditandai oleh daerah segmen

posterior yang sempit dengan ujung sacrum

menonjol ke depan dan segmen anterior relatif

panjang. Bila dilihat dari suatu titik di atas panggul,

bidang pintu atas panggul tampak seperti bentuk

jantung.Konfigurasi segmen anterior dan posterior

ini membatasi volume panggul yang

terpakai.Tulang-tulang dari panggul android

umumnya berat sehingga ruangan untuk

penurunan kepala juga terbatas (Sofyan,2009).

c. Panggul Antropoid

Panggul antropoid memiliki suatu bentuk oval

yang jelas pada bidang pintu atas panggul dengan

diameter terpanjang adalah antero-posterior.Oleh

karena itu segmen posterior panjang dan

sempit.“Engagement” harus terjadi dengan sumbu

panjang kepala janin tegak lurus terhadap diameter

transversal dari pintu atas panggul (Sofyan,2009).

d. Panggul Platipeloid

Suatu panggul platipeloid berbentuk datar

dengan tulang-tulang yang lembut.Jenis panggul ini

paling jarang dijumpai dari jumlahnya kurang dari
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3% diantara pasien-pasien.Konfigurasi panggul

platipeloid pada pintu atas panggul lebih menyolok

dimana menunjukkan pemendekka yang mencolok

dari diameter antero-posterior, sebaliknya diameter

transversalnya lebar.Dalam pemeriksaan

ditemukan suatu konjugata yang pendek, segmen

posterior yang luas dan bila dilihat dari atas tampak

mendatar dan elips/lonjong (Sofyan,2009).

e. Bidang Hodge

Bidang Hodge dipelajari untuk menentukan

sampai dimana bagian terendah janin turun dalam

panggul dalam persalinan.

Bidang Hodge I :Bidang datar yang melalui bagian

atas simpisis dan promontorium. Bidang ini

dibentuk pada lingkaran pintu atas panggul

Bidang Hodge II :Bidang yang sejajar dengan

bidang hodge I terletak setinggi bagian bawah

simpisis

Bidang Hodge III :Bidang yang sejajar dengan

bidang hodge I dan II, terletak setinggi spina

ischiadica kanan dan kiri. Pada referensi lain,

bidang hodge III ini disebut juga bidang O. Kepala

yang berada di atas 1 cm, disebut (-1) atau

sebaliknya.

Bidang Hodge IV :Bidang yang sejajar dengan

bidang hodge I, II, III, terletak setinggi os coccyges

(Sofyan,2009).
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3. Passenger (Penumpang)

a. Janin

Janin merupakan passenger utama dan dapat

memengaruhi jalannya persalinan Karena besar dan

posisinya. Bagian janin yang paling penting adalah kepala

karena mempunyai ukuran yang paling besar, sebesar 90%

bayi di Indonesia dilahirkan dengan letak kepala (Saifuddin,

2010).

b. Postur janin dalam rahim

Istilah-istilah yang dipakai untuk menentukan

kedudukan dalam rahim adalah sebagai berikut :

1. Sikap (attitude atau habitus)

Menunjukkan hubungan bagian-bagian janin

dengan sumbu janin, biasanya terhadap tulang

punggungnya.Bagian-bagian janin seperti kepala, tulang

punggung, dan kaki, umumnya berada dalam sikap

fleksi, serta lengan bersilang dada.Hal ini disebabkan

oleh pola pertumbuhan janin dan penyesuaian janin

terhadap bentuk rongga.

2. Sikap janin yang fisiologi adalah badan janin dalam

keadaan kifosis sehingga punggung menjadi konveks,

kepala dalam sikap hiperfleksi dengan dagu dekat dada,

lengan bersilang di depan dada, tali pusat terletak

diantara ekstremitas dan tungkai terlipat pada lipat paha,

serta lutut yang rapat pada badan. Sikap fisiologi ini akan

menghasilkan sikap fleksi, tetapi jika dagu menjauhi
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dada hingga kepala menengadah dan tulang puggung

berada dalam posisi lordosis, akan menghasilkan sikap

defleksi.

3. Letak (Lie atau situs)

Bagaimana sumbu panjang janin berada terhadap

sumbu ibu sering dikatakan sebagai letak janin, misalnya

letak lintang yaitu dimana sumbu janin sejajar dengan

sumbu panjang ibu; letak ini dapat berupa letak

kepala/letak sungsang. Frekuensi situs memanjang

adalah 99,6% (96% letak kepala; 3,6% letak bokong) dan

0,4% letak lintang/miring. Letak janin dipengaruhi oleh

struktur janin yang pertama memasuki panggul ibu. Letak

janin dibagi menjadi tiga, yaitu :

a. Letak membujur (longitudinal)

1. Letak kepala: letak fleksi dan letak defleksi (letak

puncak kepala, dahi, dan muka).

2. Letak sungsang/ letak bokong: letak bokong

sempurna (complete breech), letak bokong (frank

breech), dan letak bokong tidak sempurna

(incomplete breech).

b. Letak lintang (transverse lie)

c. Letak miring (oblique lie)

1. Letak kepala mengolak

2. Letak bokong mengolak (Saifuddin, 2010).

c. Presentasi

Istilah presentasi digunakan untuk menyebutkan bagian

janin yang masuk di bagian bawah rahim. Presentasi ini
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dapat diketahui dengan cara palpasi atau pemeriksaan

dalam. Jika pada pemeriksaan didapatkan presentasi

kepala, maka pada umumnya bagian yang menjadi

presentasi adalah oksiput.Sementara itu, jika pada

pemeriksaan didapatkan presentasi bokong, maka yang

menjadi presentasi adalah sakrum; sedangkan pada letak

lintang, bagian yang menjadi presentasi adalah skapula

bahu.Faktor yang menyebabkan adanya perbedaan-

perbedaan tersebut adalah letak janin dan sikap janin

(kepala janin fleksi atau ekstensi) (Saifuddin, 2010).

d. Posisi janin

Untuk menetapkan bagian janin yang berada dibagian

bawah, indikator yang dapat digunakan adalah posisi janin.

Posisi janin dapat berada pada sebelah kanan, kiri, depan,

atau belakang terhadap sumbu ibu (maternal pelvis).

Sebagai contoh, letak belakang kepala (LBK), ubun-ubun

kecil (UUK) kiri depan, dan UUK kanan belakang (Saifuddin,

2010).

Saat melakukan pemeriksaan luar dengan palpasi,

posisi janin didapatkan dengan menentukan letak punggung

janin terhadap dinding perut ibu, sedangkan pada

pemeriksaan dalam, posisi janin didapatkan dengan

menentukan salah satu bagian janin yang terhadap jalan

lahir, bagian yang terendah tersebut dinamakan

penunjuk.Penunjuk tersebut dinyatakan sesuai dengan

bagian kiri atau kanan dari ibu (Saifuddin, 2010).
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Pada bagian terendah tersebut terdapat UUK untuk

presentasi belakang kepala, UUB untuk presentasi puncak

kepala, dahi untuk presentasi bentuk dahi, dagu untuk

presentasi muka, sacrum untuk presentasi bokong, dan

akromiom skapula untuk presentasi bahu (letak lintang)

(Saifuddin, 2010).

4. Kelainan-kelainan janin

a. Kelainan bentuk

1. Hidrosefalus

Hidrosefalus adalah salah satu kelainan bentuk yang

terjadi pada kepala janin yang disebabkan adanya

penimbunan cairan serebrospinal dalam ventrikel otak

sehingga kepala menjadi besar, serta terjadi pelebaran

sutura-sutura dan ubun-ubun.

2. Pertumbuhan janin yang berlebihan (Makrosemia).

Kelainan bentuk berupa makrosemia, yaitu bila berat

badannya melebihi dari 4000 gram.

3. Janin kembar melekat (Double Monster).

Janin kembar melekat adalah keadaan perlekatan antara

dua janin pada kehamilan kembar (Notoatmodjo, 2010).

b. Kelainan presentasi

1. Presentasi muka

Presentasi muka merupakan merupakan salah satu

kelainan presentasi dimana kepala dengan defleksi

maksimal hingga oksiput mengenai punggungdan muka

terarah kebawah (kaudal) terhadap ibu.Punggung
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terdapat dalam lordosis dan biasanya terdapat di

belakang (Notoatmodjo, 2010).

2. Presentasi dahi

Presentasi dahi adalah presentasi dimana kedudukan

kepala janin berada diantara fleksi maksimal, sehingga

dahi janin merupakan bagian terendah. Pada umumnya,

presentasi dahi ini merupakan kedudukan janin yang

bersifat sementara, sebagian besar presentasi tersebut

akan berubah menjadi presentasi muka atau presentasi

belakang kepala (Notoatmodjo, 2010).

3. Presentasi puncak kepala

Pada persalinan normal, saat melewati jalan lahir, kepala

janin berada dalam keadaan fleksi. Pada umumnya,

presentasi puncak kepala merupakan kedudukan

sementara, yang nantinya akan berubah menjadi

presentasi belakang kepala (Notoatmodjo, 2010).

c.Kelainan letak

1. Letak dahi

Letak dahi merupakan salah satu kelainan letak janin

dimana letak kepala janin berada dalam defleksi yang

sedang, sehingga dahi menjadi bagian yang terendah.

Pada umumnya, kelainan letak ini bersifat sementara

dan seiring dengan majunya persalinan, akan berubah

menjadi letak muka atau letak belakang kepala.

2. Letak sungsang
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Letak sungsang merupakan letak janin yang

memanjang dengan bokong sebagai bagian yanf

terendah (presentasi bokong). Angka kejadiannya

adalah ± 3% dari kehamilan.Letak sungsang dapat

dibagi menjadi :

a. Letak bokong murni (presentasi bokong murni =

frank breech). Bokong saja yang menjadi bagian

depan, sedangkan kedua tungkai lurus keatas.

b. Letak bokong kaki (preesntasi bokong kaki =

complete breech). Letak bokong kaki sempurna

atau tidak sempurna jika disamping bokong teraba

kedua kaki atau kaki saja.

c. Letak lutut (presentasi lutut). Bisa sempurna atau

tidak sempurna.

d. Letak kaki (presentasi kaki = incomplete breech

prensentation). Bisa sempurna atau tidak

sempurna.

3. Letak lintang

Kelainan letak ini adalah dimana sumbu panjang janin

tegak lurus atau hampir tegak lurus pada sumbu

panjang ibu. Pada letak lintang, bahu janin akan

menjadi bagian terenda, yang disebut presentasi bahu

atau presentasi akromion. Jika punggung janin

terdapat didepan disebut dorsoanterior dan jika

dibelakang disebut dorsoposterior.

4. Letak majemuk
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Letak majemuk adalah letak dimana samping bagian

terendah teraba anggota badan.Letak yang tidak

termasuk letak majemuk adalah tangan yang

menumbung pada letak bahu atau adanya kaki

disamping bokong pada letak sungsang.Pada letak

kepala dapat terjadi tangan, lengan atau kai yang

menumbung (Notoatmodjo, 2010).

d. Kelainan posisi

1. Posisi oksipitalis posterior persisten.

Pada janin letak kepala, umumnya ubun-ubun kecil

akan memutar kedepan dengan sendirinya dan janin

dapat lahir secara spontan. Akan tetapi, terkadang

ubun-ubun kecil tidak berputar kedepan, namun tetap

berada dibelakang.Untuk menghadapi persalinan

dengan ubun-ubun kecil terdapat dibelakang, penolong

harus sabar karena rotasi kedepan kadang-kadang

baru terjadi saat berada didasar panggul (Notoatmodjo,

2010).

2. Kala II lama

a. Pengertian

Persalinan kala II lama atau disebut juga partus tak maju adalah

suatu persalinan dengan his yang adekuat namun tidak menunjukkan

kemajuan pada pembukaan serviks, turunnya kepala dan putaran

paksi selama 2 jam terakhir. Biasanya persalinan pada primitua dapat

terjadi lebih lama. Menurut Harjono, persalinan kala II lamamerupakan

fase terakhir dari suatu partus yang macet dan berlangsung terlalu
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lama sehingga timbul gejala – gejala seperti dehidrasi, infeksi,

kelelahan ibu serta asfiksia dan kematian janin dalam kandungan

(IUFD) (Notoatmodjo,2010).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Syarifah,2013)

mengenai analisis perbedaan posisi persalinan setengah duduk dan

miring kiri terhadap lamanya kala II, diperoleh pada kelompok posisi

setengah duduk adalah 26.87 menit, sedangkan posisi miring kiri

adalah 23.60 menit.

b. Etiologi

Sebab – sebab terjadinya yaitu multikomplek atau bergantung

pada pengawasan selagi hamil, pertolongan persalinan yang baik

dan penatalaksanaannya.

1. Faktor – faktor penyebabnya adalah :

a. Kelainan letak janin.

b. Kelainan – kelainan panggul.

c. Kelainan his dan mengejan.

d. Pimpinan partus yang salah.

e. Janin besar atau ada kelainan kongenital.

f. Primi tua.

g. Perut gantung atau grandemulti.

h. Ketuban pecah dini (Nurasiah, 2012).

c.  Gejala Klinik
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1. Pada ibu

Gelisah, letih, suhu badan meningkat, berkeringat, nadi cepat,

pernafasan cepat. Di daerah lokal sering dijumpai : Ring v/d

Bandl, edema vulva, edema serviks, cairan ketuban berbau dan

terdapat mekonium.

2. Pada janin

a. Denyut jantung janin cepat/hebat/tidak teratur bahkan negative

b. Air ketuban terdapat mekonium, kental kehijau-hijauan dan

berbau

c. Caput Succedeneum yang besar

d. Moulage kepala yang hebat

e. IUFD (Intra Uterin Fetal Death) (Oxorn, 2010).

d.  Waktu Lamanya kala II

Persalinan kala II dimulai ketika pembukaan servik sudah

lengkap dan berakhir dengan lahirnya bayi.Kala II disebut juga kala

pengeluaran bayi.Tanda pasti kala II ditandai dengan pemeriksaan

dalam menunjukan pembukaan servik sudah lengkap dan

terlihatnya bagian kepala janin melalui introitus vagina.

Proses kala II berlangsung 60menit pada primigravida dan 30

jam pada multigravida. Dalam kondisi yang normal pada kala II

kepala janin sudah masuk dalam dasar panggul, maka pada saat

his dirasakan tekanan pada otot-otot dasar panggul yang secara

reflek menimbulkan rasa mengedan. Wanita merasa ada tekanan

pada rectum dan sepertinya akan buang air besar. kemudian

perineum mulai menonjol dan melebar dengan membukanya ans.

Labia mulai membuka dan tidak lama kemudian kepala janin tampak
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di vulva saat ada his. Jika dasar panggul sudah berelaksasi, kepala

janin tidak masuk lagi diluar his. Dengan kekuatan his dan

mengedan maksimal maka bayi akan segera lahir (Saifuddin, 2010).

e.  Penatalaksanaan

Penatalaksanaan yang dilakukan pada ibu dengan kala II

lama yaitu dapat dilakukan partus spontan, ekstraksi vakum,

ekstraksi forceps, sectio caesaria, dan lain-lain.

Penatalaksanaannya yaitu sebagai berikut :

1. Tetap melakukan Asuhan Sayang Ibu, yaitu :

a. Anjurkan agar ibu selalu didampingi oleh keluarganya

selama proses persalinan dan kelahiran bayinya. Dukungan

dari suami, orang tua dan kerabat yang disukai ibu sangat

diperlukan dalam menjalani proses persalinan.

b. Anjurkan keluarga ikut terlibat dalam asuhan, diantaranya

membantu ibu untuk berganti posisi, melakukan rangsangan

taktil, memberikan makanan dan minuman, teman bicara

dan memberikan dukungan dan semangat selama

persalinan dan melahirkan bayinya.

c. Penolong persalinan menjelaskan tahapan dan kemajuan

proses persalinan atau kelahiran bayi kepada mereka.

d. Bantu ibu memilih posisi yang nyaman saat meneran.

e. Setelah pembukaan lengkap, anjurkan ibu hanya meneran

apabila ada dorongan kuat dan spontan untuk meneran.

f. Anjurkan ibu untuk beristirahat diantara kontraksi
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Alasan : Meneran secara berlebihan menyebabkan ibu sulit

bernafas sehingga terjadi kelelahan yang tidak perlu dan

meningkatkan resiko asfiksia pada bayi sebagai akibat

turunnya pasokan oksigen melalui plasenta.

g. Anjurkan ibu untuk minum selama kala II persalinan.

h. Adakalanya ibu merasa khawatir dalam menjalani kala II

persalinan. Berikan rasa aman dan semangat serta

tentramkan hatinya selama proses persalinan berlangsung.

Beri penjelasan tentang cara dan tujuan dari setiap tindakan

setiap kali penolong akan melakukannya, jawab setiap

pertanyaan yang diajukan ibu, jelaskan apa yang dialami

oleh ibu dan bayinya dan hasil pemeriksaan yang dilakukan

(misalnya TD, DJJ, periksa dalam).

2.  Mendiagnosa kala II persalinan dan memulai meneran :

a. Cuci tangan (Gunakan sabun dan air bersih yang mengalir)

b. Pakai sarung tangan DTT/steril untuk periksa dalamBeritahu

ibu saat, prosedur dan tujuan periksa dalam

c. Lakukan periksa dalam (hati-hati) untuk memastikan

pembukaan sudah lengkap (10cm) lalu lepaskan sarung

tangan sesuai prosedur PI

d. Jika pembukaan belum lengkap, tentramkan ibu dan bantu

ibu mencari posisi nyaman (bila ingin berbaring) atau

berjalan-jalan disekitar ruang bersalin. Ajarkan cara bernafas

selama kontraksi berlangsung. Pantau kondisi ibu dan

bayinya dan catatkan semua temuan dalam partograf

e. Jika ibu merasa ingin meneran tapi pembukaan belum

lengkap, beritahukan belum saatnya untuk meneran, beri
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semangat dan ajarkan cara bernafas cepat selama kontraksi

berlangsung.

f. Jika pembukaan sudah lengkap dan ibu merasa ingin

meneran, bantu ibu mengambil posisi yang nyaman, bimbing

ibu untuk meneran secara efektif dan benar dan mengikuti

dorongan alamiah yang terjadi. Anjurkan keluarga ibu untuk

membantu dan mendukung usahanya. Catatkan hasil

pemantauan dalam partograf. Beri cukup minum dan pantau

DJJ setiap 5-10 menit. Pastikan ibu dapat beristirahat

disetiap kontraksi.

g. Jika pembukaan sudah lengkap tapi ibu tidak ada dorongan

untuk meneran, bantu ibu untuk memperoleh posisi yang

nyaman (bila masih mampu, anjurkan untuk berjalan-jalan).

Posisi berdiri dapat membantu penurunan bayi yang

berlanjut dengan dorongan untuk meneran. Ajarkan cara

bernafas selama kontraksi berlangsung. Pantau kondisi ibu

dan bayi dan catatkan semua temuan dalam partograf

h. Berikan cukup cairan dan anjurkan / perbolehkan ibu untuk

berkemih sesuai kebutuhan. Pantau DJJ setiap 15 menit,

stimulasi puting susu mungkin dapat meningkatkan kekuatan

dan kualitas kontraksi.

i. Jika ibu tidak ada dorongan untuk meneran setelah 60 menit

pembukaan lengkap, anjurkan ibu untuk mulai meneran

disetiap puncak kontraksi. Anjurkan ibu mengubah posisinya

secara teratur, tawarkan untuk minum dan pantau DJJ setiap

5-10 menit. Lakukan stimulasi puting susu untuk

memperkuat kontraksi.
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j. Jika bayi tidak lahir setelah 60 menit upaya tersebut diatas

atau jika kelahiran bayi tidak akan segera terjadi, RUJUK ibu

segera karena tidak turunnya kepala bayi mungkin

disebabkan oleh disproporsi kepala-panggul (CPD).

k. Upaya mengedan ibu menambah resiko pada bayi karena

mengurangi jumlah oksigen ke plasenta. Dianjurkan

mengedan secara spontan (mengedan dan menahan nafas

terlalu lama, tidak dianjurkan)

l. Jika malpresentasi dan tanda-tanda obstruksi bisa

disingkirkan, berikan infus oksitosin.

m. Jika tidak ada kemajuan penurunan kepala :

1. Jika kepala tidak lebih dari 1/5 di atas simfisis pubis atau

bagian tulang kepala di stasion (O), lakukan ekstraksi

vakum atau cunam.

2. Jika kepala diantara 1/5-3/5 di atas simfisis pubis, atau

bagian tulang kepala di antara stasion (O)-(-2), lakukan

ekstraksi vakum.

3. Jika kepala lebih dari 3/5 di atas simfisis pubis atau

bagian tulang kepala di atas stasion(-2) lakukan seksio

caesarea (Sudarti,  2010).

3. Posisi Persalinan

a. Pengertian

Dalam menjelang proses persalinan banyak hal yang menjadi

kecemasan para calon ibu. Hal tersebut tak lain karena kurangnya

pengetahuan akan hal-hal yang berkenaan dengan proses

persalinan. Salah satu hal yang tidak kalah penting dan dapat
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menimbulkan kecemasan terutama bagi para calon ibu yang baru

pertama kali melahirkan adalah cara meneran/ mengejan.

Pengetahuan ibu dapat mempengaruhi sikap atau perilaku ibu

dalam menghadapi proses persalinan. Pengetahuan ibu tentang

meneran tak lain agar ibu yang mengalami persalinan dapat

meneran dengan benar sehingga mempercepat proses persalinan

(Sumarah, 2010).

b. Manfaat pilihan posisi berdasarkan keinginan ibu

1. Memberikan banyak manfaat

2. Sedikit rasa sait dan ketidaknyamanan

3. Kala 2 persalinan menjadi lebih pendek

4. Laserasi perineum lebih sedikit

5. Lebih membantu meneran

6. Nilai apgar lebih baik (Sumarah, 2010).

c. Macam-macam posisi meneran

1. Posisi duduk/setengah duduk

P

os

Gambar 2.1 posisi meneran setengah duduk

Posisi ini akan membantu dalam penurunan janin dengan

bantuan gravitasi bumi untuk menurunkan janin kedalam panggul
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dan terus turun kedasar panggul. Dengan posisi ini penolong

persalinan lebih leluasa dalam membantu kelahiran kepala janin

serta lebih leluasa untuk dapat memperhatikan perenium (William,

2005).

a. Posisi setengah duduk bisa memberi beberapa keuntungan antara

lain:

1. Sedikit lebih baik dibandingkan posisi berbaring atau lithotomi

yang nanti akan saya jelaskan.

2. Tidak mengganggu persalinan dengan epidural, pemasangan

kateter, infus, dan CTG.

3. Ibu bersalin dapat memperoleh bantuan gaya gravitasi

meskipun hanya sedikit.

4. Dapat juga digunakan untuk posisi istirahat

b. Meskipun demikian, melahirkan dengan metode semi duduk ini

mempunyai cukup banyak kekurangan. Posisi ini malah akan

memberikan tekanan pada sakrum sehingga membuat garis

lengkung tubuh. Akibatnya gerakan bayi untuk menuruni jalan lahir

jadi terbatas, beberapa kekurangan lain di antaranya:

1. Lebih menyakitkan daripada posisi lainnya.

2. Pembukaan panggul sempit dan tekanan di tulang ekor tinggi.

3. Meningkatkan tekanan pada perineum yang meningkatkan

risiko robek.

4. Gerakan ibu bersalin terbatas.

5. Risiko penggunaan forcep dan vaccum meningkat.
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2.Berbaring miring kekiri

Gambar 2.2 posisi meneran berbaring miring kiri

Posisi berbaring miring kekiri dapat mengurangi

penekanan pada vena cava inferior sehingga dapat mengurangi

kemungkinan terjadinya hipoksia, karena suplay oksigen tidak

terganggu, dapat member suasana rileks bagi ibu yang

mengalami kecapekan dan dapat pencegahan terjadinya

laserasi/robekan jalan lahir (William, 2005)

a. Beberapa keuntungan posisi miring yang bisa kita

manfaatkan adalah

1. Membantu mengurangi tekanan dari organ-organ internal

ke tali pusat yang memungkinkan pengurangan jumlah

suplai oksigen ke bayi.

2. Bisa digunakan untuk beristirahat di sela-sela kontraksi.

3. Dapat digunakan dalam persalinan yang menggunakan

epidural.

4. Membantu menjaga denyut jantung janin tetap stabil

selama kontraksi.

5. Menghemat energy

6. Bagus untuk ibu bersalin dengan tekanan darah rendah.
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Sayangnya, posisi miring ini justru akan memperlambat

pesralinan jika tidak dilakukan dengan tepat. Harus dicatat

ya bahwa pada kala I fase aktif, posisi ini tidak

akanmembantu penurunan bagian terendah janin karena

tidak memanfaatkan gaya gravitasi bumi.

B. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah Suatu hubungan atau kaitan antara konsep –

konsep atau variable – variable yang akan diamati atau diukur melalui

penelitian yang akan dilaksanakan (Abdulsyani, 2012).

Variabel Independen Variabel Dependen

Gambar 2.3 Kerangka Konsep Penelitian

C. Hipotesis

Ha :Ada perbedaan posisi meneran miring kiri dan setengah duduk

pada ibu bersalin dengan lama kala II lama RSUDDr. H. Moch Anshari

Saleh Banjarmasin.

Posisi Meneran

1. Posisi miring kiri
2. Posisi setengah duduk

Lama Kala II


