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1. Pengkajian segera BBL

a. Penilaian awal

Nilai kondisi bayi :

APAKAH BAYI MENANGIS 

KUAT/BERNAFAS TANPA KESULITAN ?

APAKAH BAYI BERGERAK DG 

AKTIF/LEMAS?

APAKAH WARNA KULIT BAYI MERAH 

MUDA, PUCAT/BIRU?



APGAR SCORE

Merupakan alat untuk mengkaji kondisi 

bayi sesaat setelah lahir meliputi 5 

variabel (pernafasan, frek. Jantung, 

warna, tonus otot & iritabilitas reflek)



Preosedur penilaian APGAR

Pastikan pencahayaan baik

Catat waktu kelahiran, nilai APGAR pada 
1 menit pertama dg cepat & simultan. 
Jumlahkan hasilnya

Lakukan tindakan dg cepat & tepat sesuai 
dg hasilnya

Ulangi pada menit kelima

Ulangi pada menit kesepuluh

Dokumentasikan hasil & lakukan tindakan 
yg sesuai



Penilaian 

Setiap variabel dinilai : 0, 1 dan 2

Nilai tertinggi adalah 10

Nilai 7-10 menunjukkan bahwa bayi dlm 
keadaan baik

Nilai 4 - 6 menunjukkan bayi mengalami 
depresi sedang & membutuhkan tindakan 
resusitasi

Nilai 0 – 3  menunjukkan bayi mengalami 
depresi serius & membutuhkan resusitasi 
segera sampai ventilasi



SKOR APGAR

TANDA 0 1 2

Appearance Biru,pucat Badan 

pucat,tungkai 

biru 

Semuanya 

merah muda 

Pulse Tidak 

Teraba

< 100 > 100 

Grimace Tidak ada lambat Menangis 

kuat 

Activity Lemah/

Lumpuh

Gerakan 

sedikit/fleksi 

tungkai 

Aktif/fleksi 

tungkai 

baik/reaksi 

melawan 

Respiratory Tidak ada Lambat, tidak 

teratur 

Baik, 

menangis 

kuat 



2. Asuhan  bayi baru lahir  1-24 jam  

pertama kelahiran

Tujuan :

Mengetahui aktivitas bayi normal/tdk & 

identifikasi masalah kesehatan BBL yg 

memerlukan perhatian keluarga & penolong 

persalinan serta tindak lanjut petugas kesehatan

Pemantauan 2 jam pertama meliputi :

Kemampuan menghisap (kuat/lemah)

Bayi tampak aktif/lunglai

Bayi kemerahan /biru



Jika tidak ada masalah, 

a. lanjutkan pengamatan pernafasan, warna & 

aktivitasnya

b. Pertahankan suhu tubuh bayi dg cara :

–Hindari memandikan min. 6  jam/min suhu 

36,5 C

–Bungkus bayi dengan kain yg kering & 

hangat, kepala bayi harus tertutup

c. Lakukan pemeriksaan fisik



Pemeriksaan Fisik Bayi Baru 

Lahir

A. PENGUKURAN ANTHOPOMETRI

Penimbangan berat badan, N:  2500-4000 g

Pengukuran panjang badan, N: 48-53 cm

Ukur  lingkar kepala, N: 33-35 cm

Ukur lingkar dada, N: 30,5-33 cm



B. PEMERIKSAAN FISIK

Kepala

–Raba sepanjang garis sutura dan 

fontanel ,apakah ukuran dan tampilannya 

normal. 

–Sutura yang berjarak lebar 

mengindikasikan bayi preterm,moulding 

yang buruk atau hidrosefalus. 



–Pada kelahiran spontan letak kepala, 

sering terlihat tulang kepala tumpang 

tindih yang disebut moulding/moulase.

–Keadaan ini normal kembali setelah 

beberapa hari sehingga ubun-ubun 

mudah diraba. 

–Fontanel anterior harus diraba, fontanel 

yang besar dapat terjadi akibat 

prematuritas atau hidrosefalus, 

sedangkan yang terlalu kecil terjadi 

pada mikrosefali. 



–Jika fontanel menonjol, hal ini 

diakibatkan peningkatan tekanan 

intakranial, sedangkan yang cekung 

dapat tejadi akibat deidrasi. 

–Periksa adanya trauma kelahiran 

misalnya; caput suksedaneum (edema 

pd kulit kepala), sefal hematoma 

(perdarahan dibawah periostium tulang 

kepala)



Wajah

wajah harus tampak simetris. 

Terkadang wajah bayi tampak asimetris 
hal ini dikarenakan posisi bayi di 
intrauteri.

Perhatikan kelainan wajah yang khas 
seperti sindrom down atau sindrom piere 
robin. 

Perhatikan juga kelainan wajah akibat 
trauma lahir seperti laserasi, paresi 
N.fasialis.



Mata

Kelopak mata biasanya edema

Pupil berekasi terhadap cahaya

Belum ada air mata

Reflek mengedip pada cahaya atau 

sentuhan

Warna mata: abu, biru tua, coklat. Warna 

mata tidak bisa ditentukan sampai dgn 

usia 3-6 bulan



Periksa adanya trauma seperti palpebra, 

perdarahan konjungtiva atau retina

Periksa adanya sekret pada mata, 

konjungtivitis oleh kuman gonokokus 

dapat menjadi panoftalmia dan 

menyebabkan kebutaan

Apabila ditemukan epichantus melebar 

kemungkinan bayi mengalami sindrom 

down



Hidung

Kaji bentuk dan lebar hidung, pada bayi cukup 
bulan lebarnya harus lebih dari 2,5 cm.

Bayi harus bernapas dengan hidung, jika 
melalui mulut harus diperhatikan kemungkinan 
ada obstruksi jalan napas akarena atresia 
koana bilateral, fraktur tulang hidung atau 
ensefalokel yang menonjol ke nasofaring

Periksa adanya sekret yang mukopurulen 
yang terkadang berdarah , hal ini 
kemungkinan adanya sifilis kongenital

Periksa adanya pernapasan cuping hidung, 
jika cuping hidung mengembang menunjukkan 
adanya gangguan pernapasan



Mulut

Perhatikan mulut bayi, bibir harus 
berbentuk dan  simetris. 

Ketidaksimetrisan bibir menunjukkan 
adanya palsi wajah. 

Mulut yang kecil menunjukkan 
mikrognatia

Periksa adanya bibir sumbing, adanya 
gigi atau ranula (kista lunak yang berasal 
dari dasar mulut)

Periksa keutuhan langit-langit, terutama 
pada persambungan antara palatum 
keras dan lunak



Periksa lidah apakah membesar atau 

sering bergerak. Bayi dengan edema otak 

atau tekanan intrakranial meninggi 

seringkali lidahnya keluar masuk (tanda 

foote) 

Refleks sucking kuat dan terkoordinasi

Terdapat reflek rooting

Saliva minimal



Telinga

Periksa dan pastikan jumlah, bentuk dan 
posisinya

Pada bayi cukup bulan, tulang rawan 
sudah matang

Daun telinga harus berbentuk sempurna 
dengan lengkungan yang jelas dibagian 
atas

Perhatikan letak daun telinga. Daun 
telinga yang letaknya rendah (low set 
ears)  terdapat pada bayi yangmengalami 
sindrom tertentu (Pierre-robin)

Perhatikan adanya kulit tambahan atau 
aurikel  hal ini dapat berhubungan 
dengan abnormalitas ginjal



Leher

– Leher bayi biasanya pendek dan harus 
diperiksa kesimetrisannya. Pergerakannya 
harus baik. Jika terdapat keterbatasan  
pergerakan kemungkinan ada kelainan 
tulang leher

– Periksa adanya trauma leher yang dapat 
menyebabkan kerusakan pad fleksus 
brakhialis



–Lakukan perabaan untuk 

mengidentifikasi adanya 

pembengkakan.periksa adanya 

pembesaran kelenjar tyroid dan 

vena jugularis

–Adanya lipatan kulit yang 

berlebihan di bagian belakang leher 

menunjukkan adanya kemungkinan 

trisomi 21.



Klavikula

Raba seluruh klavikula untuk memastikan 
keutuhannya terutama pada bayi yang 
lahir dengan presentasi bokong atau 
distosia bahu. Periksa kemungkinan 
adanya fraktur

Tangan

– Kedua lengan harus sama panjang, 
periksa dengan cara meluruskan kedua 
lengan ke bawah

– Kedua lengan harus bebas bergerak, 
jika gerakan kurang kemungkinan 
adanya kerusakan neurologis atau 
fraktur



–Periksa jumlah jari. Perhatikan adanya 
polidaktili atau sidaktili 

–Telapak tangan harus dapat terbuka, 
garis tangan yang hanya satu buah 
berkaitan dengan abnormalitas 
kromosom



Dada

– Periksa kesimetrisan gerakan dada 
saat bernapas. 

– Apabila tidak simetris kemungkinan 
bayi mengalami pneumotoraks, paresis 
diafragma

– Pada bayi cukup bulan, puting susu 
sudah terbentuk dengan baik dan 
tampak simetris

– Payudara dapat tampak membesar 
tetapi ini normal 



Abdomen

– Abdomen harus tampak bulat dan bergerak 

secara bersamaan dengan gerakan dada saat 

bernapas. Kaji adanya pembengkakan

– Jika perut sangat cekung kemungkinan 

terdapat hernia diafragmatika

– Abdomen yang membuncit kemungkinan 

karena hepato-splenomegali atau tumor 

lainnya

– Jika perut kembung kemungkinan adanya 

enterokolitis vesikalis, omfalokel atau ductus 

omfaloentriskus persisten



Genetalia

– Pada bayi laki-laki panjang penis 3-4 
cm dan lebar 1-1,3 cm.Periksa posisi 
lubang uretra. Prepusium tidak boleh 
ditarik karena akan menyebabkan 
fimosis

– Periksa adanya hipospadia dan 
epispadia

– Skrortum harus dipalpasi untuk 
memastikan jumlah testis ada dua



–Pada bayi perempuan cukup bulan labia 

mayora menutupi labia minora

–Lubang uretra terpisah dengan lubang 

vagina

–Terkadang tampak adanya sekret yang 

berdarah dari vagina, hal ini disebabkan 

oleh pengaruh hormon ibu (withdrawl 

bedding)



Anus dan rectum

Periksa adanya kelainan atresia ani , kaji 
posisinya

Mekonium secara umum keluar pada 24 
jam pertama, jika sampai 48 jam belum 
keluar kemungkinan adanya mekonium 
plug syndrom, megakolon atau obstruksi 
saluran pencernaan



Tungkai

–Periksa kesimetrisan tungkai dan kaki. 
Periksa panjang kedua kaki dengan 
meluruskan keduanya dan bandingkan

–Kedua tungkai harus dapat bergerak 
bebas. Kuraknya gerakan berkaitan 
dengan adanya trauma, misalnya 
fraktur, kerusakan neurologis.

–Periksa adanya polidaktili atau sidaktili 
pada jari kaki



Spinal

Periksa spina dengan cara 
menelungkupkan bayi, cari adanya 
tanda-tanda abnormalitas seperti spina 
bifida, pembengkakan, lesung atau 
bercak kecil berambut yang dapat 
menunjukkan adanya abdormalitas 
medula spinalis atau kolumna vertebra



Kulit

Perhatikan kondisi kulit bayi.

–Periksa adanya ruam dan bercak atau 
tanda lahir

–Periksa adanya pembengkakan

–Perhatikan adanya vernik kaseosa

–Perhatikan adanya lanugo, jumlah yang 
banyak terdapat pada bayi kurang bulan



d. Pemberian vitamin K

untuk mencegah terjadinya perdarahan krn 
defisiensi vit. K

Bayi cukup bulan/normal 1 mg/hari peroral 
selama 3 hari

Bayi berisiko 0,5mg – 1mg perperenteral/ 
IM



e. Identifikasi BBL   

Peralatan identifikasi BBL harus selalu 
tersedia

Alat yg digunakan; kebal air, tepi halus 
dan tidak melukai, tdk mudah sobek dan  
tdk mudah lepas

Harus tercantum ; nama bayi (Ny) tgl lahir, 
nomor bayi, jenis kelamin, unit, nama 
lengkap ibu

Di tiap tempat tidur harus diberi tanda dg 
mencantumkan nama, Tgl lahir, nomor 
identifikasi



f.   Ajarkan pada orang tua cara merawat 
bayi, meliputi :

1). Pemberian nutrisi

Berikan asi seserig keinginan bayi atau 
kebutuhan ibu (jika payudara ibu penuh)

Frekuensi menyusui setiap 2-3 jam

Pastikan bayi mendapat cukup colostrum 
selama 24 jam. Colostrum memberikan 
zat perlindungan terhadap infeksi dan 
membantu pengeluaran mekonium.

Berikan ASI saja sampai umur 6 bulan



2). Mempertahankan kehangatan tubuh bayi

Suhu ruangan setidaknya 18 - 21ºC

Jika bayi kedinginan, harus didekap erat 

ke tubuh ibu

Jangan menggunakan alat penghangat 

buatan di tempat tidur (misalnya botol 

berisi air panas)



3). Mencegah infeksi

Cuci tangan sebelum memegang bayi dan 
setelah menggunakan toilet untuk 
BAK/BAB

Jaga tali pusat bayi dalam keadaan bersih, 
selalu dan letakkan popok di bawah tali 
pusat. 

Jika tali pusat kotor cuci dengan air bersih 
dan sabun. 

Laporkan segera ke bidan jika timbul 
perdarahan, pembengkakan, keluar 
cairan, tampak merah atau bau busuk.



Ibu menjaga kebersihan bayi dan dirinya 

terutama payudara dengan mandi setiap 

hari

Muka, pantat, dan tali pusat dibersihkan 

dengan air bersih , hangat, dan sabun 

setiap hari.

Jaga bayi dari orang-orang yang 

menderita infeksi dan pastikan setiap 

orang yang memegang bayi selalu cuci 

tangan terlebih dahulu



g. Ajarkan tanda-tanda bahaya bayi pada 
orang tua

Pernafasan sulit/ > 60x/menit

Suhu > 38 °C atau < 36,5 °C

Warna kulit biru/pucat

Hisapan lemah, mengantuk berlebihan, 
rewel, banyak muntah, tinja lembek, sering 
warna hijau tua, ada lendir darah

Tali pusat merah, bengkak, keluar cairan, 
bau busuk

Tidak berkemih dalam 3 hari, 24 jam

Mengigil, tangis yg tidak biasa, rewel, 
lemas, terlalu mengantuk, lunglai, kejang



h. Berikan immunisasi BCG, 

Polio dan Hepatis B


