
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Asuhan kebidanan komprehensif adalah suatu pemeriksaan yang 

dilakukan secara lengkap dengan adanya pemeriksaan laboratorium 

sederhana dan konseling.Asuhan kebidanan komprehensif mencakup empat 

kegiatan pemeriksaan berkesinambungan.Pemeriksaan  tersebut diantaranya 

adalah asuhan kebidanan kehamilan, persalinan, masa nifas, bayi baru lahir. 

(Varney, 2007) 

Pada wanita sepanjang masa reproduksinya atau wanita usia subur, yaitu 

sejak wanita tersebut mendapatkan menstruasi pertama sampai dengan 

menopause (antara 15 tahun hingga 49 tahun). Program program kesehatan 

reproduksi meliputi pendidikan kehidupan keluarga, pencegahan kehamilan 

remaja, pencegahan penyakit menular seksual, perawatan kehamilan, 

pertolongan persalinnan, perawatan nifas, pertolongan bayi baru lahir, dan 

keluarga berencana yang meliputi pemakaian alat kontrasepsi, peningkatan 

kemandirian ber-KB dan kegiatan-kegiatan yang mendukung program 

pembangunan keluarga sejahtera(BKKBN). Sedang pada masa perkawinan 

dalam kondisi produktif kesehatan reproduksi yang perlu diupayakan meliputi 

perawatan kehamilan, pertolongan persalinan, perawatan bayi baru lahir, 

perawatan nifas, dan praktek keluarga berencana . (Suryawati, 2007)  

Dalam proses kehamilan di bagi menjadi 3 trimester yaitu Trimester I (0-

12 minggu), Trimester II (13-27 minggu), dan Trimester III (28-40 minggu). 
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Tujuan pemeriksaan antenatal untuk memfasilitasi hasil yang sehat dan positif 

bagi ibu maupun bayinya dengan cara membina hubungan saling percaya 

antara ibu dan anak, mendeteksi komplikasi-komplikasi yang mengancam 

jiwa, mempersiapkan kelahiran, dan memberikan pendidikan. Asuhan 

antenatal penting dilakukan oleh seorang bidan untuk menjamin agar proses 

alamiah tetap berjalan normal selama kehamilan.Pada  trimester III seorang 

wanita menanti kelahiran bayi dan menunggu tanda dan gejala persalinan 

muncul.  (Prawirohardjo, 2010; hal : 213) 

Persalinan adalah proses  pengeluaran hasil konsepsi (janin dan 

plasenta) yang telah cukup bulan atau dapat hidup di luar kandungan melalui 

jalan lahir atau jalan lain, dengan bantuan atau tanpa bantuan (kekuatan 

sendiri ibu saat meneran). Proses ini di mulai dengan adanya kontraksi 

persalinan sejati, yang di tandai dengan perubahan serviks secara progresif 

dan diakhiri dengan kelahiran plasenta. Tahapan persalinan di bagi menjadi 4 

kala yaitu persalinan pada kala I dimulai dengan berakhirnya dilatasi lengkap 

serviks (10 cm), kala II di mulai pembukaan lengkap servik hingga 

pengeluaran bayi, kala III di mulai kelahiran bayi sampai kelahiran plasenta, 

dank ala IV di mulai kelahiran plasenta dan pemantauan selam 2 jam paca 

partum anatara ibu dan bayi baru lahir.(Sondakh, 2013; hal : 145) 

Manajemen bayi baru lahir normal dapat dilihat dari penilaiannya yaitu 

bayi yang cukup bulan, air ketuban jernih, tidak bercampur mekonium, bayi 

menangis atau bernafas spontan, dan tonus otot bayi baik atau bayi bergerak 

aktif.Penilaian bayi baru lahir dilihat dari apgar skor meliputi warna kulit, 

frekuensi jantung, reaksi terhadap rangsangan, tonus otot, pernafasan).Bayi 
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dikatakan normal apabila nilai apgar 7-10. Penanganan yang kurang baik 

pada bayi baru lahir akan menyebabkan kelainan-kelainan yang dapat 

mengakibatkan cacat bawaan seumur hidup atau bahkan kematian. 

(Tamaria,2013) 

Masa nifas atau peurperium merupakan masa yang di mulai 1 jam 

setelah kelahiran plasenta hingga 6 minggu atau 42 hari setelah itu. 

Pelayanan pascapersalinan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan ibu 

dan bayi yang meliputi upaya pencegahan, deteksi dini, pengobatan penyakit 

komplikasi dan penyakit yang mungkin terjadi, penyediaan pelayanan 

pemberian ASI, cara menjarangkan kehamilan, imunisasi, dan nutrisi bagi ibu.  

Pada akhir kunjungan nifas ke 6 minggu memeberikan konseling tentang 

kontrasepsi.(Prawirohardjo, 2010; hal :355)  

Alat kontrasepsi memang sangat berguna sekali dalam program KB, 

namun perlu diketahui bahwa tidak semua alat kontrasepsi cocok dengan 

kondisi setiap orang. Untuk itu, setiap pribadi harus bisa memilih alat 

kontrasepsi yang cocok untuk dirinya.Pelayanan kontrasepsi adalah satu satu 

jenis pelayanan KB yang tersedia.Sebagian besar akseptor KB memilih dan 

membayar sendiri berbagai macam metode kontrasepsi yang tersedia.Setiap 

metode atau alat kontrasepsi yang dipilih memilki efektivitas yang berbeda-

beda. Dalam rangka pemeliharaan kesehatan reproduksi suami dan istri 

sebagai keluarga mempunyai hak untuk menentukan tindakan yang terbaik 

berkaitan dengan fungsi dan proses alat reproduksinya. 

(Kusumaningrum,2009) 
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Berdasarkan urain latar belakang di atas, penulis tertarik untuk 

mengambil kasus tentang asuhan kebidanan komprehensif yang 

berkesinambungan dengan melakukan asuhan kebidanan komrehensif di 

Bidan Praktek Mandiri Ny. Y Punggelan 1 dengan pendokumentasian 

menggunakan metode SOAPIE yaitu melakukan pemantauan mulai dari 

kehamilan normal, persalinan normal , nifas normal, bayi baru lahir dan 

neonatatus normal  dan  keluarga berencana. Asuhan komprehensif yang 

diberikan kepada pasien sesuai dengan kewenangan dan standar kompetensi 

bidan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarakan dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk menyusun 

karya tulis ilmiah dengan judul” Bagaimana asuhan kebidanan komprehensif 

kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas fisiologisl dan masa antara 

(kontrasepsi suntik 3 bulan)pada Ny.W umur 34 tahun G3 P2 A0 di Kabupaten 

Banjarnegara?” 

C. Tujuan Penyusunan KTI 

1. Tujuan Umum 

Penulis mampu melaksanakan Asuhan Kebidanan Komprehensif  Ibu mulai 

dari kehamilan, persalinan,nifas, bayi baru lahir, dan masa antara (KB) 

dengan pendekatan Manajemen Kebidanan menurut 7 Langkah Varney 

dan pendokumentasian kebidanan dengan metode SOAPIE.  

2. Tujuan khusus 

a. Penulis mampu melaksanakan pengkajian data subjektif pada 

kehamilan, persalinan, nifas, BBL dan masa antara 

b. Penulis mampu melaksanakan pengkajian data objektif pada kehamilan, 
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persalinan, nifas, BBL dan masa antara 

c. Penulis mampu memberikan assement pada kehamilan, persalinan, 

nifas, BBL dan masa antara 

d. Penulis mampu merencanakan asuhan kebidanan pada kehamilan, 

persalinan, nifas, BBL dan masa antara 

e. Penulis mampu melaksanakan asuhan kebidanan pada kehamilan, 

persalinan, nifas, BBL dan masa antara 

f. Penulis mampu mengevaluasi asuhan kebidanan yang telah di berikan 

pada kehamilan, persalinan, nifas, BBL dan masa antara 

D. Ruang Lingkup 

1. Sasaran 

Subyek yang digunakan adalah Ny.Wumur  34 tahun G3 P2 A0 hamil 38 

minggu 3 hari, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan masa antara .  

2. Tempat 

Lokasi dalam pengambilan kasus Ny.W di BPM Ny.Y Karangsari dan di 

ruman Ny.W di desa Klapa kecamatan Punggelan 1 kabupaten 

Banjarnegara  

3. Waktu 

a. Penyusunan proposal di lakukan  pada bulan November  2013 sampai 

dengan bulan Februari 2014 

b. Pengambilan kasus di lakukan pada PKK III tanggal Maret 2014 sampai 

dengan Mei 2014 

c. Penyusunan KTI dilakukan pada bulan Maret sampai dengan bulan   

Juni 
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E. Manfaat 

1. Teoritis 

Bagi instansi pendidikan kesehatan, dapat digunakan sebagai referensi 

masukan untuk melakukan  asuhan kebidanan komprehensif pada ibu 

hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, dan masa antara . 

2. Praktis 

a. Bagi bidan  

Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan bidan  dalam memberikan 

asuhan pelayanan kebidanan komprehensif pada ibu hamil, bersalin, 

nifas, bayi baru lahir, dan  masa antara. 

b. Bagi masyarakat 

Masyarakat dapat memperoleh pelayanan kebidanan yang baik sesuai 

dengan asuhan kebidanan komprehensif pada ibu hamil, bersalin, nifas, 

bayi baru lahir  dan masa antara . 

c. Bagi Instansi pelayanan kesehatan 

Meningkatkan mutu pelayanan kebidanan komprehensif pada ibu hamil, 

bersalin, nifas, bayi baru lahir dan masa antara . 

d. Bagi pasien 

Pasien mendapatkan pelayanan  kebidanan yang baik sesuai harapan 

pasien  dengan asuhan kebidanan komprehensif pada ibu hamil, 

bersalin, nifas, bayi baru lahir, dan masa antara . 

F. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penulisan penyusunan teknik yang digunakan oleh penulis dengan 

cara pengumpulan data primer dan sekunder, yaitu  : 
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1. Data Primer 

a. Wawancara 

Penulisan untuk mengumpulkan data dengan melakukan sesi Tanya 

Jawab secara langsung dari responden dalam memperoleh data. 

(Notoatmodjo, 2010; hal: 139) 

b. Observasi (pengamatan) 

Cara pengumpulan data dengan pengamatan, melihat, mendengar, 

mencatat dan aktivitas tertentu yang ada hubungannya dengan masalah 

yang diteliti. (Notoatmodjo, 2010; hal: 131) 

c. Pemeriksaan Fisik 

Penulis mengumpulkan data dengan pemeriksaan fisik meliputi: 

1) Inspeksi 

Inspeksi adalah suatu proses obervasi, pengalaman yang diperlukan 

untuk mengenali variasi normal di antara klien. 

2) Palpasi 

Palpasi menggunakan kedua tangan untuk menyentuh bagian tubuh 

untuk membuat pengukuran sensitif tanda khusus fisik. 

3) Perkusi  

Perkusi adalah teknik pemeriksaan fisik dengan melibatkan 

pengetukan tubuh dengan ujung-ujung tubuh yang bertujuan 

menemukan adanya cairan didalam rongga tubuh. 

4) Auskultasi 

Auskultasi adalah teknik pemeriksaan fisik dengan mendengarkan 

bunyi yang dihasilkan tubuh. (Muttaqin, 2010; hal: 12-19) 
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2. Data Sekunder 

a. Dokumentasi  

Penulis menggunakan rekam medis dan buku pemeriksaan (KIA) yang 

ada kaitannya dengan pasien sebagai contohnya status pasien. 

b. Studi Kasus 

Penulis mencari sumber informasi melalui beberapa sumber dan 

referensi atau literatur yang berhubungan dengan kasus yang diambil 

yaitu tentang asuhan kebidanan komprehensif pada ibu mulai dari 

kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, dan masa antara 

(KB).Memperoleh informasi yang terdahulu dengan menggunakan data 

primer dan data sekunder dengan menyelusuri literatur yang ada. 

c. Media Elektronik 

Dengan membuka Website, jurnal, dan buku yang terkait dengan kasus 

yang teliti. 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan sesuatu yang memberikan gambaran 

mengenai karya tulis ilmiah ini agar tujuan dari asuhan kebidanan yang telah 

di lakukan untuk mudah di capai dan masalah dapat di rumusakan dengan 

baik, maka perlu penyusunan yang  baik  pula. Sistematika ini akan 

memberikan kemudahan petunjuk pokok permasalahan. Adapun sistematika 

penyusunan yang dapat di gunakan adalah sebagai berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN  

Pendahuluan terdiri dari latar belakang, tujuan penyusunan KTI 

meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, pembatasan kasus meliputi 

sasaran, tempat pengambilan kasus, dan batasan kasus, metode 
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pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, 

studi kasus, dan sistematika penulisan . 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas tentang secara umum dari mulai teori meliputi : 

A. Tinjauan Teori Medis  

a. Kehamilan  

b. Persalinan 

c. Nifas  

d. Bayi baru lahir dan Neonatus 

e. Masa Anatara (KB) 

B. Tinjauan Teori Asuhan Kebidanan 

1. Asuhan Kebidanan majanemen 7 Langkah Varney 

2. Pendokumentasian dengan Metode SOAPIE 

C. Landasan Hukum  

BAB III. TINJAUAN KASUS 

Berisi tentang cara penerapan asuhan kebidanan ibu secara 

komprehensif dari masa kehamilan trimester III, bersalin, nifas, bayi 

baru lahir, dan masa antara (KB) yaitu pengkajian, interpretasi data, 

diagnosa potensial, antisipasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, 

dan evaluasi sesuai dengan tujuan langkah Varney dalam memberikan 

asuhan kebidanan dan pendokumentasi hasil asuhan kebidanan 

dengan metode SOAPIE. 
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BAB IV. PEMBAHASAN 

Menguraikan dari hasil tinjauan kasus antara kesamaan dan 

kesenjangan yang di jumpai selama melaksanakan asuhan kebidanan 

ibu mulai kehamilan trimester III, bersalin, nifas, bayi baru lahir, dan 

masa antara (KB) sesuai dengan teori yang ada. 

BAB V. PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran 

A. Kesimpulan 

B. Saran  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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