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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Ansietas  

1. Pengertian Ansietas  

Ansietas (kecemasan) adalah perasaan takut yang tidak jelas dan 

tidak didukung oleh situasi. Tidak ada objek yang dapat diidentifikasi 

sebagai stimulus ansietas (Videbeck, 2008). 

Kecemasan merupakan suatu keadaan yang ditandai oleh rasa 

khawatir disertai dengan gejala somatik yang menandakkan suatu 

kegiatan yang berlebihan. Kecemasan merupakan gejala umum tetapi 

non spesifik yang sering merupakan suatu fungsi emosi (Videbeck, 

2008). 

Kecemasan sangat berkaitan dengan perasaan tidak pasti dan tak 

berdaya. Keadaan emosi ini tidak memliki objek yang spesifik. 

Kondisi dialami secara subyektif dan dikomunikasikan dalam 

hubungan interpersonal. Ansietas berbeda dengan rasa takut, yang 

merupakan penilaian intelektual terhadap sesuatu yang berbahaya. 

2. Etiologi  

Rentang respon kecemasan dapat dikonseptualisasikan dalam 

rentang respon. Respon ini dapat digambarkan dalam rentang respon 

adaptif sampai maladaptif. Reaksi terhadap kecemasan dapat bersifat 

konstruktif dan destruktif. Konstruktif  adalah motivasi seseorang 

untuk belajar memahami terhadap perubahan-perubahan terutama 

perubahan terhadap perasaan tidak nyaman dan fokus pada 
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kelangsungan hidup. Sedangkan reaksi destruktif adalah reaksi yang 

dapat menimbulkan tingkah laku maladaptif serta fungsi yang 

menyangkut kecemasan berat atau panik (Suliswati, 2005). 

Rentang respon dapat dilihat pada gambar.  

 

 
Gambar 2.1 Rentang Respon Kecemasan  

 

 

1. Faktor predisposisi 

Beberapa teori telah dikembangkan untuk menjelaskan asal 

kecemasan. Diantaranya dalam pandangan psikoanaltik. 

Pandangan interpersonal, pandangan perilaku, kajian keluarga, 

dan dari kajian biologis (Stuart & Sundeen, 2005). 

2. Faktor Presipitasi 

Menurut Stuart & Sundeen (2005), faktor presipitasi dibagi 

menjadi 2  

a. Ancaman terhadap integritas biologi seperti penyakit, trauma 

fisik, dan menurunya kemampuan fisiologis untuk melakukan 

aktifitas sehari-hari. 
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b. Ancaman terhadap konsep diri dan harga diri seperti proses 

kehilangan. Dan perubahan peran, perubahan lingkungan dan 

status ekonomi. 

3. Klasifikasi Tingkat kecemasan (Stuart & Sundden, 2005)  

a. Kecemanan ringan berhubungan dengan ketegangan dalam 

kehidupan sehari-hari, ansietas ini menyebabkan individu jadi 

waspada dan meningkatkan lapang persepsinya.  

b. Kecemasan sedang memungkinkan individu berfokus pada hal 

yang penting dan mengesampingkan yang lain. Ansietas ini 

mempersempit lapang persepsi individu dengan demikian, 

individu mengalami tidak perhatian yang selektif, namun dapat 

berfokus pada lebih banyak area. Jika diarahkan untuk 

melakukannya. 

c. Kecemasan berat sangat mengurangi lapang persespi individu. 

Cenderung berfokus pada sesuatu yang sudah spesifik serta 

tidak berfikir tentang hal lain. Semua perilaku ditujukan untuk 

mengurangi ketegangan. Individu tersebut memerlukan banyak 

arahan untuk berfokus pada area lain. 

d. Tingkat panik dan kecemasan berhubungan dengan terpengaruh 

ketakutan dan teror, hal yang rinci terpecah dari proporsinya. 

Karena mengalami kehilangan kembali.  
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B. Kehamilan  

1. Pengertian Kehamilan  

a. Pengertian Kehamilan  

Murut Federasi Obstetri Ginekologi dalam Prawirohardjo (2009) 

bahwa kehamilan merupakan fertilisasi atau penyatuan dari 

spermatozoa dan ovum yang dilanjutkan dengan nidasi atau 

implementasi dimana pertumbuhan dan perkembangan janin sangat 

pesat sehingga ibu harus menyesuaikan perubahan-perubahan yang 

ada. 

b. Pembagian Kehamilan  

Kehamilan dibagi menjadi tiga kriteria trimester, yaitu : 

1) Trimester I, yaitu  : 0 minggu – 12 minggu. 

2) Trimester II, yaitu : 13 minggu – 27 minggu 

3) Trimester III, yaitu : 28 minggu – 40 minggu  

c. Tanda-tanda kehamilan 

Agar dapat menegakkan kehamilan ditetapkan dengan melakukan 

penilaian terhadap tanda dan gejala pada kehamilan, diantaranya : 

1) Tanda dugaan kehamilan  

Beberapa dugaan kehamilan, yaitu : 

a. Amenorrhea (tidak dapat haid ) 

Gejala ini sangat penting karena umunya wanita hamil 

tidak dapat haid lagi. Penting diketahui tanggal hari 

pertama haid terakhir, supaya dapat ditentukan tuanya 

kehamilan dan persalinan bila diperkirakan akan terjadi.  
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( Wiknjosastro H, 2007). 

b. Mual dan muntah 

Mual dan muntah merupakan gejala umum, pengaruh 

estrogen yang menyebabkan pengeluaran asam lambung 

yang berlebihan. Mual dan muntah terjadi dari rasa tidak 

enak sampai muntah yang berkepanjangan, yang sering 

disebut juga dengan morning sickness karena munculnya 

sering kali pada pagi hari. Dalam batasan fisiologis, 

keadaan ini dapat diatasi. Akibat terjadinya mual dan 

muntah maka nafsu makan menjadi berkurang (Manuaba, 

2010 ).  

c. Ngidam  

Pada tanda kehamilan ini seorang wanita biasanya sering 

menginginkan makan tertentu dan setiap orang berbeda-

beda. Keadaan ini disebut ngidam (Manuaba, 2010). 

d. Sinkope atau pingsan 

Terjadi gangguan sirkulasi kedaerah kepala (sentral) 

menyebabkan iskemia susunan syaraf pusat dan 

menimbulkan sinkope atau pingsan. Keadaan ini 

menghilang setelah usia kehamilan 16 minggu (Manuaba, 

2010). 

e. Payudara membesar 

Pengaruh esterogen-progesteron menimbulkan deposit 

lemak, air dan garam pada payudara. Sehingga payudara 
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membesar dan tegang dan ujung saraf tertekan 

menyebabkan rasa sakit terutama pada hamil pertama. 

(Manuaba, 2010). 

f. Sering miksi ( buang air kecil ) 

Desakan rahim kedepan menyebabkan kandung kemih 

cepat terasa penuh dan sering miksi atau buang air kecil. 

Pada triwulan kedua, gejala ini sudah menghilang. 

(Manuaba, 2010). 

g. Konstipasi atau obstipasi 

Pengaruh progesteron dapat menghambat peristaltik usus, 

menyebabkan kesulitan untuk buang air besar (Manuaba, 

2010). 

h. Pigmentasi kulit  

Terjadi pada kehamilan 12 minggu keatas. Pada pipi, 

hidung dahi kadang-kadang tampak deposit pigmen yang 

berlebihan, dikenal sebagai klaosma gravidarum. Areola 

mammae juga menjadi lebih hitam karena dapatkan 

deposit pigmen yang berlebihan. Daerah leher menjadi 

lebih hitam. Pigmentasi ini terjadi karena didapatkan 

deposit pigmen ini terjadi karena pengaruh dari hormon 

kortikostroid plasenta ini merangsang melanofor dan kulit 

( Wiknjosastro H, 2007). 
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i. Ipulsi  

Adalah suatu hipertrofi papilla ginggivae. Sering terjadi 

pada triwulan pertama ( Wiknjosastro H, 2007). 

j. Varises atau penampakan pembuluh darah vena 

Varises atau penampakan pembuluh darah vena terjadi 

karena pengaruh dari estrogen dan progesteron. Terutama 

bagi mereka yang mempunyai bakat. penampakan 

pembuluh darah vena itu terjadi disekitar genatalia 

eksterna, kaki betis, dan payudara. Penampkan pembuluh 

darah ini dapat menghilang setelah persalinan (Manuaba, 

2010). 

k. Perubahan berat badan 

Pada kehamilan 2-3 bulan sering terjadi penurunan berat 

badan, nafsu makan menurun dan muntah-muntah. Pada 

bulan selanjutnya berat badan akan selalu meningkat 

sampai menjelang aterm (Kusmiati, 2008).  

l. Perubahan Pada Uterus 

Uterus terus mengalami perubahan pada ukuran, bentuk 

dan konsistensi uterus berubah menjadi lunak. Teraba 

balotement, tanda ini akan muncul pada minggu 16-20, 

setelah rongga rahim mengalami obliterasi dan cairan 

amnion cukup banyak. Balotement adalah dimana tanda 

ada benda terapung / melayang dalam cairan. Sebagian 
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dianostik banding adalah asites yang disertai kista 

ovarium. Mioma uteri dan sebagainya (Pantikawati, 2010). 

m. Perubahan-perubahan pada servik. 

1. Tanda hegar 

Merupakan tanda yang berupa perlunakan pada daerah 

isthmus uteri, sehingga daerah tersebut pada penekanan 

mempunyai kesan lebih tipis dan uterus malah 

difleksikan. Tanda ini dilihat pada minggu ke-6 dan 

menjadi nyata pada minggu ke7-8. 

2.  Tanda Goodell‟s 

  Dapat diketahui melalui pemeriksaan bimanual, servik 

terasa lebih lunak. 

3. Tanda Chadwick 

Tanda dimana vagina mengalami kongesti warna 

kebiru-biruan. 

4.  Tanda Mc Donald 

Yaitu tanda dimana fundus uteri dan servik bisa dengan 

mudah didelekasikan satu sama lain dan tergantung 

pada lunak tidaknya jaringan isthmus.    

5.  Terjadi pembesaran abdomen 

Pembesaran perut menjadi lebih nyata setelah minggu 

ke-16, karena pada saat itu uterus telah keluar dari 

rongga pelvis dan menjadi organ rongga perut.  
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6.  kontrasi uterus 

Tanda ini muncul belakangan dan pasien mengeluh 

perutnya kencang, tetapi tidak disertai rasa sakit.  

7.  Pemeriksaan tes biologis kehamilan  

Pada pemeriksaan ini hasilnya positif, dimana 

kemungkinan positif palsu.  

2) Tanda pasti kehamilan  

   Tanda pasti kehamilan dapat ditentukan, melalui : 

a. Denyut Jantung janin (DJJ) 

Denyut jantung janin dapat didengar dengan stetoskop 

laenec pada minggu ke 17-18, tetapi dengan stetoskope 

ultrasonik (doppler), denyut jantung janin dapat 

didengarkan lebih awal, sekitar minggu ke 12. 

Melakukan auskultasi pada janin bisa juga 

mengidentifikasi bunyi-bunyi yang lain, seperti : bising 

tali pusat, bising uterus dan nadi ibu. 

b.   Palpasi  

Palpasi yang harus ditentukan adalah outlene janin. 

Biasanya menjadi jelas setelah minggu ke-22. Gerakan 

janin dapat dirasakan dengan jelas setelah minggu ke-24. 

Tanda-tanda bahaya yang perlu diperhatikan dan 

diantisipasi dalam kehamilan lanjut adalah : 

1) Perdarahan Pervaginam  

2) Sakit kepala yang berat 
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3) Penglihatan kabur 

4) Bengkak di wajah dan jari-jari tangan 

5) Keluar cairan pervaginam 

6) Gerakan janin tidak terasa 

c. Tanda-tanda dini bahaya/komplikasi ibu dan janin masa 

kehamilan muda : 

1) Pendarahan pervaginaan masa kehamilan muda. 

a. Abortus  

Abortus adalah pengeluaran hasil konsepsi 

sebelum janin dapat hidup diluar kandungan dan 

sebagai batasanya yaitu kehamilan kurang dari 

20 minggu dan berat janin kurang dari 500 gram 

(Prawirohardjo, 2008). 

b. Kehamilan ektopik 

Kehamilan ektopik adalah kehamilan diluar 

rahim, misalnya dalam tuba, rongga perut, 

servik, atau dalam tanduk rudimenter rahim. 

c. Mola hidatidosa 

Mola hidatidosa atau hamil anggur adalah salah 

satu kehamilan dimana setelah fertilisasi hasil 

konsepsi tidak dapat berkembang menjadi 

embrio ata bakal janin tetapi terjadi proliferasi 

dan villi korialis disertai dengan degenerasi 

hidrofik. 
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2) Hipertensi Gravidarum 

Hipertensi Gravidarum adalah hipertensi yang 

menetap oleh berbagai sebab, yang sudah ditemukan 

pada umur kehamilan kurang dari 20 minggu, ata 

hipertensi yang menetap setelah 6 minggu pasca 

salin (Kusmiyati, 2008).  

3) Superimposed Preeklamsi 

Hipertensi yang sudah ada sebelum kehamilan dan 

diperberat oleh kehamilan (Kusmiyati, 2008).  

 

C.  Abortus  

1. Pengertian Abortus  

Abortus adalah Pengeluaran sebagian sisa hasil konsepsi pada 

kehamilan sebelum 20 minggu dengan masih ada sisa tertinggal di 

dalam uterus (Khumaira, 2012). 

Abortus adalah terhentinya kehamilan sebelum minggu ke 20 

dan pengeluaran hasil konsepsi dengan berat janin kurang dari 500 

gram (Joseph HK. 2011). 

Abortus adalah suatu proses berakhirnya suatu kehamilan, 

dimana janin belum mampu hidup diluar rahim dengan kriteria usia 

kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 

500gram (Achdiat, 2004). 
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Abortus adalah keluarkannya hasil konsepsi sebelum mampu 

hidup diluar kandungan dengan berat badan kurang dari 1000gram 

atau usia kehamilan kurang dari 28minggu. (Manuaba, 2010). 

Dari definis diatas dapat disimpulkan bahwa abortus adalah 

pengeluaran hasil konsepsi ( pertemuan sel telur dan sel sperma ) pada 

usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin < 500 gram. 

a. Klasifikasi 

Abortus dibagi menjadi dua golongan : 

1) Abortus spontan  

Abortus spontan adalah keluarnya hasil konsepsi tanpa 

intervensi medis maupun mekanis. (Sastrawinata, 2005). 

a) Abortus imminens 

Abortus imminens adalah peristiwa terjadinya 

perdarahan dari uterus pada kehamilan sebelum 20 

minggu, dimana hasil konsepsi masih dalam uterus 

dan tanpa dilatasi serviks. Pada kondisi seperti ini, 

kehamilan masih mungkin berlanjut dan 

dipertahankan (Khumaira M, 2012). 

Abortus imminens adalah keguguran yang 

mengancam, keguguran belum terjadi sehingga 

dapat dipertahankan (Rustam Muchtar, 2012). 

Abortus imminens adalah perdarahan pervaginam 

tanpa pengeluarkan hasil konsepsi. Keberadaan 

kram menyebabkan rasa tidak nyaman. Perdarahan 
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bisanya mulai terjadi 2 minggu setelah kehamilan 

berhenti berkembang. (Sinclair, 2010). 

Abortus imminens adalah perdarahan 

pervaginam pada umur kehamilan kurang dari 20 

minggu. Pada keadaan ini terjadi ancaman proses 

keguguran, namun produk kehamilan belum keluar. 

(Joseph, 2011). 

Abortus imminens adalah perdarahan pervaginam 

pada paruh pertama kehamilan (kriebs, Jan M, 

2010). 

Abortus imminens ialah peristiwa terjadinya 

perdarahan dari uterus pada kehamilan sebelum 20 

minggu, dimana hasil konsepsi masih dlam uterus, 

dan tanpa adanya dilatasi serviks (Wiknjosastro,H, 

2007). 

Dari pengertian diatas dpaat disimpulkan 

bahwa abortus imminens adalah peristiwa terjadinya 

perdarahan dari uterus pada kehamilan sebelum 20 

minggu, dimana hasil konsepsi masih di dalam 

uterus. 

b) Abortus insipiens 

Abortus insipiens adalah perdarahan pervaginam 

(atau kehilangan cairan amnion) terjadi disebabkan dilatasi 
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serviks, dengan atau tanpa nyeri abdomen (Sinclair C, 

2010). 

Abortus insipiens merupakan suatu abortus yang 

sedang mengancam, ditandai dengan pecahnya selaput 

janin dan adanya serviks telah mendatar dan ostium uteri 

telah membuka. (Nugroho T, 2010). 

Abortus insipiens adalah abortus yang sedang 

berlangsung, dengan ostium yang sedang terbuka dan 

ketuban yang teraba. Kehamilan tidak dapat dipertahankan 

lagi ( Joseph HK, 2011). 

Abortus insipiens (abortus yang sedang 

berlangsung) adalah proses abortus yang sedang 

berlangsung dan tidak dapat lagi dicegah, ditandai dengan 

terbuka ostium uteri eksternum, selain perdarahan 

(Achadiat, 2004). 

Dari pengertian diatas dapt disimpulkan bahwa 

abortus insipiens merupakan abortus yang terjadi pada 

umur kehamilan <20minggu yang sedang berlangsung dan 

tidak dapat dipertahankan lagi, terjadi dengan pengeluaran 

ostium uteri.  

c) Abortus incomplete 

Abortus incomplit adalah pengeluaran sebagian hasil 

konsepsi pada kehamilan seblum 20 minggu dengan masih 

ada sisa tertinggak dalam uterus. (Khumaira, 2012). 
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Abortus incomplete adalah abortus sebagian tetapi tidak 

seluruh hasil konsepsi dari keluar dari uterus, sebelum 12 

minggu, abortus cenderung berlangsung complet, setelah 

12 minggu, hasil konsepsi cenderung bertahan (Sinclair, 

2010). 

Abortus incomplit merupakan perdarahan pada 

kehamilan muda dimana sebagian dari hasil konsepsi telah 

keluar dari vakum uteri melalui kanalis serviks yang 

tertinggal pada desidua atau plasent (Rukiyah, dkk, 2010). 

Abortus incomplet ialah pengeluaran sebagian hasil 

konsepsi pada kehamilan sebelum 20 minggu dengan 

masih ada sisa tertinggal dalam uterus (Wiknjosastro A, 

2007). 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

abortus incomplet adalah abortus yang terjadi pada umur 

kehamilan<20 minggu yang ditandai dengan pengeluaran 

sebagian hasil konsepsi dari kavum uteri melalui kanalis 

servikalis. 

d) Abortus komplite  

Abortus komplite adalah keguguran lengkap dimana 

seluruh hasil konsepsi telah dikeluarkan, sehingga tidak 

memerlukan tindakan (Manuaba, 2010). 
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Abortus komplite adalah pengeluaran seluruh hasil 

konsepsi pada kehamilan sebelum 20 minggu (Khumaira, 

2012). 

Abortus komplite adalah semua hasil konsepsi sudah 

keluar semua. 

Abortus komplite adalah perdarahan pada kehamilan muda 

dimana dari seluruh hasil konsepsi telah dikeluarkan dari 

kavum uteri. (Rukiyah, dkk, 2010). Abortus komplite 

adalah abortus dimaana keseluruh hasil konsepsi 

dikeluarkan (fetus dan plasenta) sehingga tidak ada yang 

tertinggal di dalam kavum uteri (Joseph HK,2011). 

Abortus komplite adalah seluruh hasil konsepsi telah 

dikeluarkan, sehingga tidak memerlukan tindakan. 

(Marmi, dkk, 2010). 

Abortus komplite proses abortus dimana keseluruhan hasil 

konsepsi telah keluar melalui jalan lahir (Achadiat, 2004). 

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan  bahwa 

abortus komplite merupakan perdarahan pada umur 

kehamilan < 20 minggu dimana semua hasil konsepsi 

sudah keluar semua melalui jalan lahir.  

e) Missed abortion  

Missed abortion merupakan buah kehamilan yang 

telah mati tertahan dalam rahim selama 8 minggu atau 

lebih (Sastrawinata, 2005). 
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Missed abortion merupakam retensi hasil konsepsi 

4-8 minggu setelah kematian janin (Sinclair, 2010). 

Missed abortion adalah embrio atau fetus telah 

meninggal dalam kandungan sebelum kehamilan 20 

minggu, akan tetapi hasil konsepsi keseluruhan masih 

bertahan dalam kandungan selama 8 minggu atau lebih. 

(Nugroho, 2010). 

Missed abortion adalah retensi dari produk konsepsi 

yang telah mati didalam uterus selama beberapa minggu, 

atau keadaan dimana janin sudah mati tetapi tetap berada 

didalam rahim dan tidak dikeluarkan selama 2 bulan atau 

lebih (Joseph HK, 2011). 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

missed abortion merupakan perdarahan pada umur 

kehamilan <20 minggu, berakhirnya suatu kehamilan 

dimana janin sudah meninggal didalam rahim dan hasil 

konsepsi masih tertahan dalam rahim selama 4-8 minggu 

atau lebih. 

f) Abortus habitualis  

Abortus habitualis adalah abortus spotan yang terjadi tiga 

kali berturut-turut atau lebih (Sastrawinata, 2005). 

Abortus habitualis ialah abortus yang terjadi 3(tiga) kali 

berturut-turut atau tiga kali atau lebih (Joseph HK, 2011). 
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Abortion habitualis adalah gagalnya tiga kali kehamilan 

atau lebih secara berurutan (Myles, 2009). Abortus 

habitualis adalah abortus spontan yang terjadi 3 kali atau 

lebih secara berturut-turut (Sinclair, 2010). 

Daro pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa abortus 

habitualis adalah abortus spontan yang terjadi tiga kali 

atau lebih secara berturut-turut oleh sebab apapun. 

2) Abortus provokatus 

Abortus provokatus adalah abortus yang disengaja 

dilakukan tindakan (Prawirohardjo, 2008). 

Abortus ini dibagi lagi menjadi : 

a) Abortus medisinalis  

Abortus medisinalis adalah abortus yang didasarkan 

atas pertimbangan dokter minimal tiga dokter spesial 

yaitu spesialis kebidanan dan kandungan, spesialis 

penyakit dalam, dan spesialis jiwa untuk 

menyelamatkan (Prawirohardjo, 2005). 

b) Abortus kriminalis 

Abortus kriminalis adalah pengguguran kehamilan 

tanpa alasan medis yang sah atau oleh orang yang 

tidak berwenang dan dilarang oleh hukum atau 

dilakukan oleh yang tidak berwenang (Sastrawinata, 

2005).  
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D. Konsep Abortus Incomplete 

1. Pengertian Abrotus Incomplete  

Abortus Incomplete adalah apabila sebagian dari hasil konsepsi 

telah lahir atau teraba pada vagina, tetapi sebagian tertinggal (biasanya 

jaringan plasenta) pendarahan biasanya terus berlangsung, banyak dan 

membahayakan ibu. Servik terbuka karena masih ada benda di dalam 

rahim yang dianggap sebagai benda asing (Pantikawati, 2012).   

Abortus incomplete adalah pengeluaran sebagian hasil konsepsi 

pada kehamilan sebelum 20 minggu dengan masih ada sisa tertinggal 

dalam uterus (Khumaira, 2012). 

Abortus incomplete adalah abortus sebagian tetapi tidak seluruh 

hasil kosnsepsi  keluar dari rahim, sebelum 12 minggu, abortus 

cenderung berlangsung complit, setelah 12 minggu, hasil konsepsi 

cenderung tertahan (Sinclair, 2010). 

2. Etiologi  

Menurut Sastrawinata (2005) penyebab abortus disebabkan 

karena beberapa faktor umumnya abortus didahului oleh kematian 

janin.  

a. Faktor janin  

Kelainan yang sering dijumpai pada arbortus adalah kelainan 

perkembangan zigot, embrio, janin bentuk awal, atau kadang-

kadang plasenta (Chunningham, 2006). 
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1) Kelainan telur (Blighted ovum) 

Pada separuh embrio mengalami degenerasi atau tidak 

sama sekali, kerusakan embrio, atau kelainan kromosom  

( trisomiautosom, monosomi ) (Chunningham, 2006). 

2) Faktor lingkungan endometrium 

Endometrium yang belum siap untuk menerima 

implementasi hasil konsepsi dan gizi ibu yang kurang 

karena anemia atau jarak kehamilan yang terlalu dekat  

(Manuaba, 2012). 

3) Pengaruh luar  

Infeksi endometrium yaitu endometrium tidak siap 

menerima hasil konsepsi dan hasil konsepsi terpengaruh 

oleh obat dan radiasi yang menyebabkan pertumbuhan 

hasil konsepsi terganggu. 

b. Faktor ibu 

1) Umur ibu  

Faktor abortus secara klinis terdeteksi meningkat 12% 

pada wanita berusia kurang dari 20 tahun dan menjadi 

26% pada mereka yang usianya kurang dari 40 tahun 

(Chunningham, 2006). 

2) Jumlah anak lahir  

Pada jumlah anak lahir juga mempengaruhi peningkatan 

terjadinya abortus apabila wanita atau klien hamil dalam 3 

bulan setelah melahirkan aterm 
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3) Penyakit infeksi  

Sejumlah penyakit kronik diperkirakan menyebabkan 

abortus seperti herpes simplek yang dapat menyebabkan 

abortus setelah terjadi infeksi genetalia pada awal 

kehamilan, HIV dalam darah ibu. 

Infeksi materal dapat membawa resiko tinggi bagi janin 

yang sedang berkembang, terutama pada akhir trimester 

pertama atau awal trimester kedua. 

4) Kelainan endokrin  

Abortus spontan dapat terjadi bila produksi progesteron 

tidak mencukupi atau pada penyakit disfungsi tiroid dan 

defisiensi insulin.  

5) Anemia ibu melalui gangguan nutrisi dan perdarahan 

oksigen menuju sirkulasi retroplasenter. 

c. Kelainan pada plasenta  

Infeksi pada plasenta dengan berbagai sebab sehingga 

plasenta tidak berfungsi, gangguan pembuluh darah plasenta, di 

antaranya DM, sedangkan hipertensi yang menyebabkan 

keguguran atau abortus.  

d. Trauma  

Kasus trauma ini jarang terjadi, umumnya abortus terjadi, 

umumnya abortus terjadi segera setelah trauma tersebut, 

misalnya trauma akibat pembedahan yaitu pengangkatan 

ovarium yang mengadung korpus leteum graviditatum sebelum 
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minggu ke-8, pembedahan intra abdominal dan operasi pada 

uterus hamil. 

e. Nutrisi  

Tidak terbukti yang menyakinkan bahwa defisiensi salah 

satu zat gizi atau defisiensi sedang semua nutrient merupakan 

penyebab abortus yang penting. Mual dan muntah yang timbul 

agak sering pada awal kehamilan, dan semua penyakit yang di 

picunya, jarang diikuti oleh abortus spontan. 

3. Patofisiologi  

Keguguran atau abortus terjadinya dimulai dari terlepasnya 

sebagian atau seluruh hasil konsepsi jaringan plasenta, yang 

menyebabkan perdarahan sehinggga janin kekurangan nutrisi dan 

oksigenasi, bagian yang terlepas dianggap benda asing, sehingga 

rahim berusaha untuk mengeluarkan dengan kontraksi. Pengeluaran 

tersebut dapat terjadi spontan seluruhnya atau sebagian masih 

tertinggal, yang menyebabkan berbagai penyulit. Oleh karena itu, 

keguguran memiliki gejala umum sakit perut karena kontraksi rahim, 

terjadi perdarahan dan disertai pengeluaran seluruh atau sebagian hasil 

konsepsi.  

Pada abortus spontan biasanya kematian embrio terjadi paling 

lama 2minggu sebelum perdarahan. Oleh karena itu pengobatan untuk 

mempertahankan janin tidak layak dilakukan jika telah terjadi 

perdarahan banyak karena abortus tidak dapat dihindari. Sebelum 

minggu ke 10, hasil konsepsi biasanya dikeluarkan dengan lengkap. 
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Hal ini disebabkan sebelum minggu ke 10 villi korialis belum 

menanamkan diri dengan erat ke dalam desidua hingga telur mudah 

lepas keseluruhanya. Antara minggu ke 10-12 korion tumbuh dengan 

cepat dan hubungan villi korialis dengan desidua makin erat hingga 

mulai saat tersebut sering sisa-sisa korion (plasenta) tertinggal jika 

terjadi abortus (Strawinata, 2005). 

4. Tanda dan gejala abortus  

Tanda dan gejala abortus adalah : 

a. Adanya keterlambatan datang bulan 

b. Terjadinya perdarahan 

c. Disertai sakit perut 

d. Dapat diikuti oleh pengeluaran hasil konsepsi 

e. Pemeriksaan hasil tes positif atau sudah negatif 

Tanda dan gejala abortus incomplete adalah : 

a. Perdarahan memajang sampai terjadi keadaan anemis 

b. Perdarahan medadak banyak menimbulkan keadaan gawat 

c. Terjadi infeksi dengan ditandai suhu tinggi 

d. Dapat terjadi degenerasi ganas (kario karsinoma) 

5. Penatalaksanaan Abortus incomplete  

Penatalaksaan umum Abortus incomplete  

1) Menentukan besar uterus (taksiran usia genetasi), kenali dan 

atasi setiap komplikasi 

2) Hasil konsepsi yang telah tertangkap pada servik yang di sertai 

perdarahan hingga ukuran sedang. Setelah itu evaluasi. 
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a) Bila perdarahan berhenti, beri ergometrin 0,2 mg IM atau 

misoprotol 400gr per oral. 

b) Bila perdarahan terus berlangsung, evaluasi hasil konsepsi 

dengan ANM atau D&K tergantung dari usia gestasi, 

pembukaan servik dan keberadaan bagian-bagian janin. 

c) Bila tidak ada tanda – tanda infeksi, beri anti biotik 

profilaksis (ampisilin 500 gr oral atau disisiklin 100 gr). 

d) Bila terjadi infeksi beri ampisilin 1gram dan 

metranodazole 500 mg setiap jam.  

 

E. Konsep Curretage  

1. Definisi Curretage 

Prosedur Curretage adalah serangkaian proses pelepasan 

jaringan yang melekat pada dinding kavum uteri dengan melakukan 

invasi dan memanipulasi instrumen (sendok kuret) ke dalam kavum 

uteri. Sendok kuret akan melepaskan jaringan tersebut dengan teknik 

pengerokan secara sistematik (Saifuddin, 2009). 

2. Tujuan Curretage 

Menurut Ginekologi dari Morula Fertility Clinic, RS Bunda, 

Jakarta (2008) dalam Ningsih (2012) tujuan kuret ada dua yaitu: 

a. Sebagai terapi pada kasus-kasus abortus. Intinya, kuret ditempuh 

oleh dokter untuk membersihkan rahim dan dinding rahim dari 

benda-benda atau jaringan yang tidak diharapkan. 
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b. Penegakkan diagnosis. Semisal mencari tahu gangguan yang 

terdapat pada rahim, apakah sejenis tumor atau gangguan lain. 

Meski tujuannnya berbeda, tindakan yang dilakukan pada 

dasarnya sama saja. Begitu juga persiapan yang harus dilakukan 

pasien sebelum menjalani kuret. 

3. Indikasi curretage 

Indikasi dilakukannya curretage menurut Saifuddin (2009) adalah 

a. Abortus inkomplit 

b. Abortus septik 

4. Persiapan dan hal yang perlu diperhatikan  

a. Pre curret 

Konseling pra tindakan : 

a) Menjelaskan pada klien tentang penyakit yang diderita 

b) Menerangkan kepada pasien tentang tindakan kuretase 

yang akan dilakukan: prosedur tindakan, tujuan dan 

manfaat tindakan 

c) Memeriksa keadaan umum pasien, bila memungkinkan 

pasien dipuasakan 

b. Pemeriksaan sebelum curretage 

a) USG (ultrasonografi) 

b) Mengukur tensi dan Hb darah 

c) Memeriksa sistem pernafasan 

d) Mengatasi perdarahan 

e) Memastikan pasien dalam kondisi sehat dan fit 
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c. Persiapan tindakan 

a) Menyiapkan pasien 

b) Mengosongkan kandung kemih 

c) Membersihkan genetalia eksterna 

d) Membantu pasien naik ke meja ginek 

e) Lakukanlah pemeriksaan umum : Tekanan Darah, Nadi, 

Keadaan Jantung, dan Paru – paru dan sebagainya. 

f) Pasanglah infuse cairan sebagai profilaksis 

g) Pada umumnya diperlukan anestesi infiltrasi local atau 

umum secara IV dengan ketalar. 

h) Sebelum masuk ke ruang operasi, terlebih dahulu pasien 

harus dipersiapkan dari ruangan 

i) Puasa  

j) Cek adanya perdarahan.  

k) Persiapan psikologis 

l) Mengganti baju pasien dengan baju operasi dan 

memakaikan gelang sebagai identitas 

m) Pasien dibawa ke ruang operasi yang telah ditentukan 

n) Mengatur posisi pasien sesuai dengan jenis tindakan yang 

akan dilakukan, kemudian pasien dibius dengan anestesi 

narkose 

o) Setelah pasien tertidur, segera pasang alat bantu napas dan 

monitor EKG 

p) Bebaskan area yang akan dikuret. 
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5. Post Curretage 

a. Perawatan Pasca Curretage 

Perawatan luka bekas operasi, mengurangi  aktivitas berat, tidak 

melakukan hubungan intim untuk jangka waktu tertentu sampai 

keluhannya benar-benar hilang, dan meminum obat secara teratur. 

Obat yang diberikan biasanya adalah antibiotik dan penghilang rasa 

sakit. Jika muncul keluhan, sakit yang terus berkepanjangan atau 

muncul perdarahan, segeralah memeriksakan diri ke dokter. Mungkin 

perlu dilakukan tindakan kuret yang kedua karena mungkin ada sisa 

jaringan yang tertinggal. Jika keluhan tak muncul, biasanya kuret 

berjalan dengan baik dan pasien tinggal menunggu kesembuhannya. 

b. Penatalaksanaan curretage : 

1. Mengukur tekanan darah, sebelum dan sesudah tindakan 

2. Melakukan observasi keadaan umum pasien hingga kesadaran 

pulih 

3. Membantu dokter untuk tindakan curret 

4. Memberikan obat-obatan sesuai program  

5. Membersihkan dan merapihkan pasien sesudah dilakukan 

tindakan curret 

6. Mengobservasi perkembangan pasien 
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F . Pathway  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Pathways  
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G . Diagnosa keperawatan  

1. Diagnosa pre curretage  

Menurut Wilkinson & Ahern (2012) dan Reede (2011), diagnosa yang 

muncul pada periode pre curretage meliputi : 

a. Ansietas berhubungan dengan defisiensi pengetahuan mengenai 

prosedur dan keperawatan prosedur  

b. Defisit volume cairan berhubungan dengan kehilangan volume cairan 

secara aktif 

c. Nyeri berhubungan dengan agen cidera biologi 

d. Duka cita berhubungan dengan kehilangan perinatal 

e. Resiko infeksi  

 

Intervensi  

a. Ansietas berhubungan dengan defisiensi pengetahuan mengenai 

prosedur dan keperawatan prosedur 

Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan ansietas teratasi,  

Anxiety Control NOC 

Kriteria hasil : 

- Klien mampu mengindentifikasi dan mengungkapkan gejala 

cemas 

- Mengidentifikasi, mengungkapkan dan menunjukkan tehnik 

untuk mengontrol cemas 

- Vita sign dalam batas normal 
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- Postur tubuh, ekspresi wajah, bahasa tubuh dan tingkat 

aktifitas menunjukkan berkurangnya kecemasan  

Anxiety Reduction (NIC) 

- Gunakan pendekatan yang menyenangkan 

- Nyatakan dengan jelas harapan terhadap pelaku pasien 

- Jelaskan semua prosedur dan apa yang dirasakan selama 

prosedur 

- Pahami prespektif pasien terhadap situasi stres 

- Temani pasien untuk memberikan keamanan dan mengurangi 

takut.  

Coping enchancement NIC  

- Jelaskan semua tes dan pengobatan pada pasien dan keluarga 

- Dorong mengungkapkan secara verbal perasaan,  

- Persepsi dan rasa cemasnya 

b. Defisit volume cairan berhubungan dengan kehilangan volume cairan 

secara aktif 

Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan tidak terjadi 

penurunan dengan kriteria hasil: 

Nutritional status (NOC) 

- Mempertahankan urine output sesuai dengan usia dan BB 

- Tekanan darah dalam batas normal 

- Tidak ada tanda tanda dehidrasi, 

Fluid management (NIC) 

- Pertahankan catatan intake dan output yang akurat 
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- Memonitor status dehidrasi  

- Monitor TTV 

- Kolaborasi pemberian cairan iv  

- Dorong pasien untuk membantu pasien makan 

c. Nyeri akut berhubungan dengan agen cidera biologi 

Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan nyeri dapat 

berkurang dengan kriteria hasil  

Pain Control NOC  

- Mampu mengontrol nyeri secara komperhensif 

- Melaporkan bahwa nyeri berkurang dengan menggunakan 

management nyeri 

- Mampu mengenali nyeri (skala, intensitas, frekuensi dan tanda 

nyeri) 

Pain management NIC 

- Mampu mengontrol nyeri secara komprehensif 

- Observasi reaksi non verbal dari ketidak nyamanan 

- Gunakan tehnik komunikasi terapeutik untuk mengetahui 

pengalaman nyeri 

d. Resiko infeksi  

Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan tidak ada infeksi 

dengan kriteria hasil : 

Risk Control NOC 

- Klien bebas dari gejala infeksi 
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- Mendeskripsikan proses menular penyakit, faktor yang 

mempengaruhi penularan secara penatalaksanaanya 

- Menunjukan kemampuan untuk mencegah timbulya infeksi 

-  Menunjukan perilaku hidup sehat 

Infection Control NIC  

- Bersihkan lingkungan setelah dipakai pasien lain 

- Pertahankan tehnik isolasi 

- Batasi pengunjung 

- Instruksikan pada pengunjung untuk mencuci tangan saat 

berkunjung dan setelah berkunjung meninggalkan pasien 

- Gunakan sabun antimikrobia untuk cuci tangan 

- Gunakan sarung tangan sebagai alat pelindung 

2. Diagnosa post curretage 

Menurut Wilkinson & Ahern (2012) dan Reede (2011), diagnosa yang 

muncul pada periode post curretase meliputi : 

a. Nyeri akut berhubungan dengan agen injuri fisik 

b. Resiko infeksi 

c. Ansietas berhubungan dengan kurang pengetahuan 

d. Intoleransi aktifitas berhubungan dengan kelemahan umum 

e. Gangguan eliminasi berhubungan dengan faktor farmakologi  
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Intervensi  

a. Nyeri akut berhubungan dengan agen cidera fisik 

Setelah dilakukan tindakan keperawatn diharapkan nyeri dapat 

berkurang dengan kriteria hasil  

Pain Control NOC  

- Mampu mengontrol nyeri secara komperhensif 

- Melaporkan bahwa nyeri berkurang dengan menggunakan 

management nyeri 

- Mampu mengenali nyeri ( skala, intensitas, frekuensi dan tanda 

nyeri) 

Pain management NIC 

- Mampu mengontrol nyeri secara komprehensif 

- Observasi reaksi non verbal dari ketidak nyamanan 

- Gunakan tehnik komunikasi terapeutik untuk mengetahui 

pengalaman nyeri 

b. Resiko infeksi  

Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan tidak ada infeksi 

dengan kriteria hasil : 

Risk Control NOC 

- Klien bebas dari gejala infeksi 

- Mendeskripsikan proses menular penyakit, faktor yang 

mempengaruhi penularan secara penatalaksanaanya 

- Menunjukan kemampuan untuk mencegah timbulya infeksi 

- Menunjukan perilaku hidup sehat 
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Infection Control NIC  

- Bersihkan lingkungan setelah dipakai pasien lain 

- Pertahankan tehnik isolasi 

- Batasi pengunjung 

- Instruksikan pada pengunjung untuk mencuci tangan saat 

berkunjung dan setelah berkunjung meninggalkan pasien 

- Gunakan sabun antimikrobia untuk cuci tangan 

-    Gunakan sarung tangan sebagai alat pelindung 

c. Ansietas berhubungan dengan defisiensi pengetahuan mengenai 

prosedur dan keperawatan prosedur 

Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan ansietas teratasi,  

Anxiety Control NOC 

Kriteria hasil : 

- Klien mampu mengindentifikasi dan mengungkapkan gejala 

cemas 

- Mengidentifikasi, mengungkapkan dan menunjukkan tehnik 

untuk mengontrol cemas 

- Vita sign dalam batas normal 

- Postur tubuh, ekspresi wajah, bahasa tubuh dan tingkat 

aktifitas menunjukkan berkurangnya kecemasan  

Anxiety Reduction (NIC) 

- Gunakan pendekatan yang menyenangkan 

- Nyatakan dengan jelas harapan terhadap pelaku pasien 
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- Jelaskan semua prosedur dan apa yang dirasakan selama 

prosedur 

- Pahami prespektif pasien terhadap situasi sters 

- Temani pasien untuk memberikan keamanan dan mengurangi 

takut.  

Coping enchancement NIC  

- Jelaskan semua tes dan pengobatan pada pasien dan keluarga 

- Dorong mengngkapakan secara verbal perasaan,  

- Persepsi dan rasa cemasnya 

d. Intoleransi aktifitas 

Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapakan pasien dapat 

bergerak tanpa bantuan orang lain, dengan kriteria hasil : 

Intervensi : 

Energy convervation NOC  

- Mampu melakukan aktifitas sehari (ADLs) secara mandiri 

- Tanda vital dalam batas normal 

- Mampu berpindah dengan atau tanpa bantuan orang lain 

Sirkulasi status baik 

Activity therapy NIC 

- Kolaborasi dengan tenaga rehabilitas medik dalam 

merencanakan program terapi  

- Bantu klien untuk mengidentifikasi aktivitas yang mampu 

dilakukan 
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- Bantu untuk memilih aktivitas konsisten yang sesuai dengan 

kemampuan fisik, psikologi dan sosial 

- Bantu untuk mengidentifikasi dan mendapatkan sumber yang 

diperlukan untuk aktivitas yang diinginkan  

e. Gangguan eliminasi urine berhubungan dengan faktor farmakologi  

Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan tidak ada 

gangguan eliminasi urin dengan kriteria hasil : 

Urinary elimination (NOC) 

- Frekuensi urin 

- Nyeri saat buang air kecil 

- Retensi urin 

- Nokturia 

- Inkontinensia urin 

Intervensi (NIC) 

Urinary elimination management  

- monitor eliminasi urin termasuk frekuensi, konsisten bau, 

volume, dan warna urin 

- monitor tanda dan gejala retensi urin 

- ajarkan pasien untuk monitor tanda dan gejala infeksi sistem 

urin 

- instruksikan pasien untuk mengosongkan kandung kemih 

- membatasi cairan sesuai dengan kebutuhan 
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