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RINGKASAN 

 

Persalinan normal adalah persalinan dengan presentasi janin belakang 

kepala yang berlansung secara spontan dengan lama persalinan dalam batas 

normal, beresiko rendah sejak awal persalinan hingga partus dengan massa gestasi 

37-42 minggu. Hasil pengkajian pada Ny. S di Desa Gunung Labuhan, Kecamatan 

Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara dimulai sejak tanggal 19 Januari -

20 Januari 2021 dengan diagnosa persalinan normal. Rencana asuhan yang 

diberikan yaitu persalinan normal dengan pendekatan 7 langkah varney dalam 

bentuk SOAP. 

Pelaksanaan asuhan dilakukan pada tanggal 19 Januari - 20 Januari 2021. 

Asuhan yang diberikan meliputi dukungan emosional dan semangat kepada ibu 

untuk menghadapi persalinannya, mengajarkan ibu teknik relaksasi, melibatkan 

keluarga selama persalinan, menganjurkan keluarga untuk memenuhi kebutuhan 

nutrisi dan cairan sebagai penambah tenaga ibu dan melakukan pertolongan 

persalinan yang bersih dan aman serta melakukan upaya pencegah komplikasi 

persalinan serta dilakukannya pemantauan dan asuhan kebidanan kala I sampai 

kala IV. 

Evaluasi asuhan kebidanan yang telah dilakukan pada Ny. S selama 

pemantauan dan pertolongan persalinan dilakukan yaitu tidak ditemukannya 

masalah atau komplikasi dalam menangani asuhan persalinan normal. 

Simpulan yang didapat berdasarkan hasil pengkajian dan penatalaksaan 

yang diberikan  menunjukana bahwa dalam memberikan asuhan dari kala I 

sampai kala IV semuanya berlasung normal dan tanpa adanya penyulit, tidak 

ditemukan komplikasi atau masalah pada janin dan ibu, serta keadaan ibu dan 

bayi ditandai dengan keadaan normal. Saran yang diberikan yaitu setiap  ibu 

hamil hendaknya lebih rajin untuk melakukan pemeriksaan kehamilan di 

pelayanan kesehatan. 

 

Kata kunci : Asuhan Persalinan Normal, Persalinan usia >35 tahun 
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