
ASUHAN KEBIDANAN II 

(PERSALINAN)

OLEH :

ELLY SUSILAWATI



Pengertian Persalinan

Persalinan yaitu proses pengeluaran

hasil konsepsi (janin dan uri) yang

telah cukup bulan atau dapat hidup

diluar kandungan melalui jalan lahir

atau melalui jalan lain, dengan

bantuan atau tanpa bantuan.



SEBAB-SEBAB MULAINYA PERSALINAN

Dengan penurunan hormon progesteron 
terjadi kontraksi.

Kontraksi otot rahim menyebabkan :

1. Turunnya kepala

2. Perut lebih melebar

3. Terjadinya perasaan sakit dibawah pinggang

4. Servik melunak

5. Keluar lendir



TAHAPAN DALAM PERSALINAN

1.Kala I (Pembukaan)

Waktu untuk pembukaan servik sampai
menjadi pembukaan lengkap (10 cm)

Pada kala I dibagi atas 2 fase yaitu :

a. Fase laten

Pembukaan servik berlangsung

lambat, sampai pembukaan 3 cm.



b. Fase aktif

Fase ini terbagi menjadi 3 sub fase

* Periode akselerasi

Berlangsung 2 jam, pembukaan menjadi 4 cm.

* Periode dilatasi maksimal

Selama 2 jam pembukaan berlangsung cepat
menjadi 9 cm.

* Periode deselerasi

Berlangsung lambat, dalam waktu 2 jam
pembukaan menjadi 10 cm (lengkap)



2.Kala II (Pengeluaran Janin)

Dengan his mengedan yang terpimpin, akan
lahirlah kepala, diikuti oleh seluruh badan
janin.

3.Kala III (Pengeluaran uri)

Pengeluaran plasenta disertai dengan
pengeluaran darah kira-kira 100-200 cc

4.Kala IV

Kala pengawasan selama 1 jam setelah bayi dan
uri lahir untuk mengamati keadaan ibu terutama
terhadap bahaya perdarahan post partum.



Lama Persalinan Pada Primi dan Multi adalah

Primi Multi

Kala I 13 jam 7 jam

Kala II 1 jam ½ jam

Kala III ½ jam ¼ jam

Lama Persalinan 14 ½ jam 7 ¾ jam



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

PERSALINAN

1. Power

- His

- Kontraksi otot dinding perut, diafragma 
pelvis (kekuatan mengejan)

- Ketegangan dan kontraksi ligamentum

retundum

2. Pasanger

- Janin dan plasenta

3. Passage

- Jalan lahir lunak dan jalan lahir tulang



TANDA-TANDA PERSALINAN

1. His makin sering dan teratur

2. Terdapat pengeluaran lendir bercampur darah

3. Ketuban pecah

4. Pada Periksa dalam, terdapat perubahan servik
seperti :

- Perlunakan servik

- Pendataran servik

- Pembukaan servik




