
BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar belakang 

 Keperawatan maternitas merupakan salah satu bentuk pelayanan 

profesional keperawatan yang ditujukan kepada wanita pada masa usia 

subur (WUS) berkaitan dengan system reproduksi, kehamilan, melahirkan, 

nifas, antara dua kehamilan dan bayi baru lahir sampai umur 40 hari, 

beserta keluarganya, berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dalam 

beradaptasi secara fisik dan psikososial untuk mencapai kesejahteraan 

keluarga dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Setiap 

individu mempunyai hak untuk lahir sehat maka setiap individu berhak 

mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Keperawatan ibu 

menyakini bahwa peristiwa kelahiran merupakan proses fisik dan psikis 

yang normal serta membutuhkan adaptasi fisik dan psikososial dari idividu 

dan keluarga, sehingga dibutuhkan asuhan persalinan normal (Bobak, 

2004).  

 Dasar asuhan persalinan normal adalah asuhan yang bersih dan 

aman selama persalinan  dan setelah baayi lahir, serta upaya pencegahan 

komplikasi  terutama perdarahan pasca persalinan, hipotermi, dan asfiksia 

bayi baru  lahir.  Sementara itu fokus utamanya adalah mencegah 

terjadinya komplikasi. Hal ini merupakan suatu pergeseran paradigma dari 

sikap menunggu dan  menangani komplikasi menjadi mencegah 
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komplikasi yang mungkin terjadi, komplikasi yang terjadi yaitu 

perdarahan, infeksi dan pre eklampsia (Saifuddin, 2009). 

  Tingkat kematian maternal di negara-negara maju berkisar antara 

5-19 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan di negara-negara 

berkembang berkisar antara 750-1000 per 100.000 kelahiran hidup 

(Wiknjosastro. 2005). Mortalitas dan morbiditas pada wanita hamil dan 

bersalin adalah masalah besar di negara berkembang, di negara miskin 

sekitar 25 – 50% kematian wanita usia subur disebabkan hal berkaitan 

dengan kehamilan. Kematian saat melahirkan biasanya menjadi faktor 

utama mortalitas wanita muda pada masa puncak produktivitasnya 

(Saifuddin, 2006).  

 Penyakit hipertensi merupakan penyebab signifikan mordibitas dan 

mortalitas maternal dan janin neonates. Pre eklampsia adalah sekumpulan 

gejala yang timbul pada wanita hamil, bersalin dan nifas yang terdiri dari 

hipertensi, edema dan protein uria tetapi tidak menjukkan tanda-tanda 

kelainan vaskuler atau hipertensi sebelumnya, sedangkan gejalanya 

biasanya muncul setelah kehamilan berumur 28 minggu atau lebih 

(Rustam Muctar, 2010). Berdasarkan Survey Demografi dan Kesehatan 

Indonesia (SDKI) pada tahun 2005 angka kematian ibu adalah 

290.8/100.000 kelahiran hidup, yang disebabkan oleh perdarahan (40 – 

60%), infeksi (20 – 30%) dan pre eklampsia (20–30%). (Bahiyatun, 2009). 
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 RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga adalah sebuah 

rumah sakit rujukan tipe C yang bertugas untuk melaksanakan pelayanan 

kesehatan kedua setelah puskesmas. Rumah sakit ini mengutamakan upaya 

penyembuhan, pemulihan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan 

melalui rawat inap, rawat jalan, gawat darurat (emergency) dan tindakan 

medik. Salah satu pelayanan kesehatan rawat inap untuk ibu bersalin. 

Berdasarkan data yang didapat dari Rekam Medik RSUD dr. R. Goeteng 

Taroenadibrata Purbalingga pada bulan Maret – Mei 2014 terdapat 

sebanyak 365 persalinan, dengan kasus persalinan normal sebanyak 95 

jiwa. Dari data persalinan tersebut, tercatat terjadi perdarahan sebelum 

persalinan sebanyak 6 jiwa dan sesudah persalinan 5 jiwa dan jumlah 

persalinan dengan Pre Eklampsia Berat adalah 45 jiwa sedangkan kasus 

persalinan eklampsia hanya 1 jiwa, namun dengan kasus pre eklampsia 

ringan tidak ada. Artinya dari data tersebut jumlah persalinan dengan 

kasus Pre Eklamsia Berat lebih banyak (Rekam Medik RSUD Dr. R. 

Goeteng Tarunadibrata Purbalingga). 

 Berdasarkan keterangan di atas dari adanya keperawatan maternal 

dan pelayanan maternal dengan asuhan keperawatan yang diberikan serta 

catatan angka mortalitas dan mordibitas yang disebabkan oleh pre 

eklamsia, oleh karena itu upaya penanggulangannya diarahkan pada 

faktor-faktor yang mempengaruhi dari pre eklampsia. Untuk itu penulis 

tertarik dengan masalah keperawatan ”nyeri akut pada Ny. K dengan post 
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partum dengan pre eklampsia di ruang Bersalin RSUD dr. R. Goeteng 

Taroenadibrata Purbalingga”. 

B. Tujuan penulisan  

1. Tujuan Umum 

Menggambarkan asuhan keperawatan maternitas pada Ny. K dengan 

masalah utama nyeri akut post patum spontan dengan pre eklampsia 

ringan di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. 

2. Tujuan Khusus 

a. Informasi biografi pada Ny. K dengan masalah utama nyeri akut 

post partum spontan dengan pre eklampsia 

b. Melaksanakan pengkajian dan membuat analisa data pada klien 

Ny. K dengan masalah utama nyeri akut post partum spontan 

dengan pre eklampsia 

c. Menentukan diagnosa keperawatan yang timbul pada Ny. K 

dengan masalah utama nyeri akut post partum spontan dengan pre 

eklampsia. 

d. Mampu menyusun perencanaan keperawatan pada Ny. K dengan 

masalah utama nyeri akut post partum spontan dengan pre 

eklampsia. 

e. Mampu melaksanakan rencana tindakan keperawatan sesuai 

dengan perencanaan pada Ny. K dengan masalah utama nyeri akut 

post partum spontan dengan pre eklampsia 
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f. Mengevaluasi tindakan keperawatan  yang sudah dilakukan pada 

Ny. K dengan masalah utama nyeri akut post partum spontan 

dengan pre eklampsia 

C. Metode pengumpulan data 

Pengumpulan data dalam penyusunan Tugas Akhir ini menggunakan cara 

1. Wawancara  

Mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung 

dengan pasien, keluarga maupun orang terdekat dengan pasien. Saat 

wawancara diperlukan keahlian untuk mendapatkan data yang sesuai 

dengan keadaan yang dihadapi pasien. 

2. Observasi  

Penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap pasien dan 

dapat ditemukan melakukan interaksi intensif antara perawat dengan 

pasien. 

3. Pemeriksaan fisik 

Mengumpulkan data melalui pemeriksaan inspeksi yaitu proses 

observasi atau indra penglihatan. Palpasi yaitu suatu teknik yang 

menggunakan indra peraba dan auskultasi yaitu dengan mendengarkan 

suara yang dihasilkan tubuh menggunakan stetoskop. 

4. Studi literatur 

Pengumpulan data dengan cara mencari sumber-sumber dan referensi 

baik berupa buku atau jurnal, maupun mengakses internet ataupun 

sumber lain yang berkaitan dengan asuhan keperawatan kepada pasien. 
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5. Dokumentasi  

Penulis mengumpulkan data menggunakan rekam medik sebagai 

informasi kasus pasien di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata 

Purbalingga yang tercantum dalam format dokumentasi maupun 

asuhan keperawatan pada pasien. 

D. Tempat dan Waktu 

1. Tempat  

Asuhan keperawatan pada Ny. K dengan masalah utama nyeri akut 

post partum spontan dengan pre eklampsia ringan diruang bersalin 

RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. 

2. Waktu  

Waktu dilakukan asuhan keperawatan selama 2 hari dari tanggal  18-

19 Juni 2014. 

E. Manfaat penulisan   

Hasil laporan pada kasus ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

mahasiswa, bagi rumah sakit, bagi profesi dan pasien dalam asuhan 

keperawatan pada Ny. K dengan masalah utama nyeri akut post partum 

spontan dengan pre eklampsia ringan. 

F. Sistematika penulisan  

BAB I   : PENDAHULUAN  

  Bab ini terdiri dari pendahuluan yang memaparkan latar  

  belakang masalah, tujuan penulisan, metode pengumpulan  

  data, tempat dan waktu dan sistematika penulisan. 
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BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini terdiri dari tinjauan pustaka yang memaparkan  

  konsep persalinan, konsep nifas, pengertian pre eklampsia,  

  etiologi, patofisiologi, pathway, penatalaksanaan, diagnosa  

  dan intervensi. 

BAB III  : LAPORAN KASUS 

  Bab ini terdiri dari suatu kasus asuhan keperawatan mulai  

  dari pengkajian, analisa data, diagnosa, perencanaan,  

  Intervensi dan evaluasi.  

BAB IV  : PEMBAHASAN  

  Bab ini menguraikan dan menjelaskan pembahasan   

  mengenai kesenjangan teori dan kenyataan yang ada. 

BAB V  : PENUTUP 

  Bab ini berisi kesimpulan dan saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN  
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