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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

 Berdasarkan survei demografi kesehatan indonesia (SDKI) 2012 

mengatakan bahwa angka kematian ibu (AKI) di Indonesia mencapai 359 per 

100.000 kelahiran hidup. Rata – rata kematian ini jauh melonjak dibanding hasil 

SDKI 2007 yang mencapai 228 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI. 2012). Salah 

satu usaha yang dilakukan untuk menurunkan AKI adalah memberi asuhan 

asuhan kebidanan komperhensifpada ibu hamil trimester III bersalin bayi baru 

lahir nifas dan keluarga berencana. 

 Kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil 

normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari ) dihitung dari hari 

pertama haid terakhir. Kehamilan dibagi dalam 3 triwulan kedua dari bulan 

keempat sampai 6 bulan, triwulan ketiga dari bulan ketujuh sampai 9 bulan 

(Sarwono.2010 hal: 89). 

 Kehamilan trimester tiga yang biasanya disebut periode penantian 

dengan penuh kewaspadaan, ibu tidak sabar menunggu kehadiran bayinya. 

Gerakan bayi dan membesarnya perut merupakan dua hal yang mengingatkan 

ibu akan bayinya. Kadang-kadang ibu merasakan kwatir bahwa bayinya akan 

lahir sewaktu-waktu (Ummi, Jiarti dan Rita.2010 hal:69) 

 Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks, dan janin 

turun kedalam jalan lahir. Kelahiran adalah proses di mana janin dan ketuban 

didorong keluar melalui jalan lahir. Persalinan dan kelahiran nornal adalah 

proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37 – 42 

minggu), lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung 
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dalam 18 jam, tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin 

(Sarwono.2010hal:100). 

 Perubahan psikologis persalinan kala satu salah satunya adalah adanya 

harapan-harapan mengenai jenis kelamin bayi yang akan dilahirkan. Banyak 

perempuan yang mendambakan anak pertama adalah laki-laki, sebab laki-laki 

adalah dari hidup dan keperkasaan  

(Asrinah,Sinta,Dewiedkk.2010hal:41) 

 Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dalam presentasi belakang 

kepala melalui vagina tanpa memakai alat, pada usia kehamilan genap 37 

minggu sampai minggu ke 42 minggu , dengan berat badan 2500-4000 gram, 

nilai Apgar > 7 dan tanpa cacat bawaan  

(Ai dan Lia,2013 hal:2). 

 Bayi baru lahir sebaiknya dilakukan IMD karena pada saat IMD posisi kaki 

bayi yang seperti kaki katak akan sangat membantu massase kontraksi uterus 

agar kontraksi selalu baik pada saat nifas.Masa nifas (puerperium) dimulai 

setelah plasenta lahir dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti 

keadaan sebelum hamil. Masa nifas berlangsung selama kira-kira 6 minggu. 

Wanita yang melalui periode puerperium ( Nifas ) berlangsung selama 6 minggu 

atau 42 hari, merupakan waktu yang diperlukan untuk pulihnya alat kandungan 

pada keadaan yang normal (Eny dan Diah, 2010 hal:1). 

 Ibu yang telah melahirkan disarankan untuk memakai alat kontrasepsi, 

namun yang tidak mengganggu proses laktasi.Kontrasepsi berasal dari kata 

kontra berarti mencegah atau melawan dan konsepsi yang berarti pertemuan 

antara sel telur yang matang dan sel sperma yang matang dan sel sperma yang 

mengakibatkan kehamilan. Tujuan dari kontrasepsi adalah 
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munghindari/mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat pertemuan antara 

sel telur yang matang dengan sel sperma tersebut. Kontrasepsi yang cocok 

untuk ibu pada masa nifas, antara lain Metode Amenorhea Laktasi (MAL), pil 

progestin (Mini pil), suntikan progestin, Kontrasepsi implan, dan alat kontrasepsi 

dalam rahim.(Vivian dan Tri,2011 hal:77). 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengambil Kasus 

asuhan asuhan kebidanan komperhensif pada ibu hamil trimester III bersalin bayi 

baru lahir nifas dan keluarga berencana Pada Ny.M Umur 25 tahun G2 P1 A0 

hamil fisilogis di Posko Kesehatan Desa DESA DAWUHAN WETAN tahun 2014 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut : “Bagaimana asuhan kebidanan komperhensif pada Ny M umur 25 tahun 

GII PI A0 hamil fisiologis, bersalin fisiologis, bayi baru lahir fisiologis, nifas 

fisiologis dan keluarga berencana di Posko Kesehatan Desa Desa Dawuhan 

Wetan ?” 

 

C. TUJUAN PENULISAN 

1. Tujuan umum 

Dapat melakukan asuhan kebidanan komperhensif pada ibu hamil 

trimester III bersalin bayi baru lahir nifas dan keluarga berencana pada  

Ny M GII PI A0 

 

 

 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Andrianis Wulandari, Kebidanan DIII UMP, 2014



4 
 

 

2. Tujuan Khusus 

a. Mahasiswa mampu melaksnakan pengkajian asuhan kebidanan 

komperhensif pada ibu hamil trimester III bersalin bayi baru lahir nifas 

dan keluarga berencana pada Ny M GII PI A0 

b. Mahasiswa mampu menginterpretasi data pada asuhan kebidanan 

komperhensif pada ibu hamil trimester III bersalin bayi baru lahir nifas 

dan keluarga berencana pada Ny M GII PI A0 

c. Mahasiswa mampu menentukan diagnosa asuhan kebidanan 

komperhensif pada ibu hamil trimester III bersalin bayi baru lahir nifas 

dan keluarga berencana pada     Ny M GII PI A0 

d. Mahasiswa mampu melakukan tindakan segera asuhan kebidanan 

komperhensif pada ibu hamil trimester III bersalin bayi baru lahir nifas 

dan keluarga berencana pada Ny M GII PI A0 

e. Mahasiswa mampu merencanakan asuhan kebidanan komperhensif 

pada ibu hamil trimester III bersalin bayi baru lahir nifas dan keluarga 

berencana pada Ny M GII PI A0 

f. Mahasiswa mampu melaksanakan perencanaan asuhan kebidanan 

komperhensif pada ibu hamil trimester III bersalin bayi baru lahir nifas 

dan keluarga berencana pada Ny M GII PI A0 

g. Mahasiswa mampu melaksanakan Evaluasi terhadap asuhan 

kebidanan komperhensif pada ibu hamil trimester III bersalin bayi baru 

lahir nifas dan keluarga berencana pada Ny M GII PI A0 

h. Mahasiswa mampu melakukan dokumentasi hasil pengkajian kasus 

secara Varney, dan mampu mendokumentasikan secara 

SOAPIE(subyektif, obyektif, analisa, planning, implementasi, evaluasi) 
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asuhan kebidanan komperhensif pada ibu hamil trimester III bersalin 

bayi baru lahir nifas dan keluarga berencana pada Ny M GII PI A0 

 

D. RUANG LINGKUP 

1. Sasaran 

Sasaran pengambil kasus ini adalah asuhan kebidanan komperhensif 

pada ibu hamil trimester III bersalin bayi baru lahir nifas dan keluarga 

berencana pada Ny M umur 25 tahun GII PI A0 

2. Tempat 

Pengambilan kasus di Pkd Desa Dawuhan Wetan 

3. Waktu 

Penyusunan proposal 24 Febuari 2014 

Pengambilan kasus 14 April 2014 

Penyusunan KTI 4 November 2013 

 

E. MANFAAT 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Hasil ini dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan penulis dalam 

meberikan asuhan kebidanan komperhensif pada ibu hamil trimester III 

bersalin bayi baru lahir nifas dan keluarga berencana. 

 

 

 

 

Asuhan Kebidanan Komprehensif..., Andrianis Wulandari, Kebidanan DIII UMP, 2014



6 
 

 

b. Bagi Profesi 

Dapat meberikan informasi kepada tenaga kerja lainnya dalam 

melaksanakan asuhan kebidanan komperhensif pada ibu hamil trimester 

III bersalin bayi baru lahir nifas dan keluarga berencana. 

 

c. Bagi Institusi 

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan kebidanan khususnya asuhan 

kebidanan komperhensif pada ibu hamil trimester III bersalin bayi baru 

lahir nifas dan keluarga berencana dan sebagai referensi di 

perpustakaan. 

 

2. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Mahasiswa 

Di harapkan agar dapat membawa pengetahuan tentang ibu hamil 

trimester III bersalin bayi baru lahir nifas dan keluarga berencana. 

 

b. Bagi Profesi 

Diharapakan agar tenaga kesehatan lainnya mendapatkan informasi 

dalam melaksananakan asuhan kebidanan komperhensif pada ibu 

hamil trimester III bersalin bayi baru lahir nifas dan keluarga 

berencana. 
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c. Bagi Institusi 

Di harapkan dapat menjadi masukan untuk menambah pustaka serta 

meningkatkan pengetahuan di Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto 

 

F. METODE MEMPEROLEH DATA 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara data primer dan data 

sekunder. Adapun tekhnik pengumpulan data yang dilakukan adalah 

1. Data Primer 

a. Wawancara 

Penulis melakukan pengumpulan data dengan melakukan tanya 

jawab kepada pasien secara langsung, yang berhubungan dengan 

masalah tersebut. 

1) Auto anamnesis : Anamnesis yang dilakukan kepada pasien 

langsung(Sulistyawati Ari.2009 hal:166). 

2) Allo anamnesis : Anamnesis yang dilakukan kepada keluarga 

pasien untuk memperoleh data tentang pasien 

(Sulistyawati Ari.2009 hal:166). 

b. Observasi 

Observasi adalah suatu hasil perbuatan jiwa secara aktif dan 

penuh perhatian untuk menyadari adanya rangsangan. Mula- mula 

rangsangan dari luar mengenai indra, dan terjadilah pengindraan, 

kemudian apabila rangsangan tersebut menarik perhatian akan 

dilanjut kandengan adanya pengamatan.(Notoatmodjo.2010 
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hal:131). ibu hamil trimester III bersalin bayi baru lahir nifas dan 

keluarga berencana. 

c. Pemeriksaan  

Penulis dalam pengambilan data melalui pemeriksaan fisik yaitu 

inpeksi,  auskultasi, palpasi, perkusi. 

 

2. Data Sekunder 

a. Dokumentasi 

Penulis menggunakan data data yang ada mengenai ibu hamil 

trimester III bersalin bayi baru lahir nifas dan keluarga berencana 

tersebut dengan menggunakan data yang ada di PKD tersebut 

b. Studi pustaka 

Penulis menggunakan buku, liflet, yang berhubungan dengan ibu 

hamil trimester III bersalin bayi baru lahir nifas dan kb 

c. Media Elektronik 

Penulis menggunakan media elektronik seperti literature dan 

google book, untuk mencari bahan mengenai ibu hamil trimester 

III bersalin bayi baru lahir nifas dan keluarga berencana. 

 

G. SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I PENDAHULUAN 

Terdiri dari pendahuluan yang menguraikan tentang 

latar belakang masalah, tujuan penulisan, 

pembatasan kasus, metode pengumpulan data dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tinjauan medismeliputi definisi, 

etiologi, manifestasi klinik, klafisikasi dan 

karakteristik, factor presdisposisi, komplikasi, 

penatalaksaan. 

BAB III TINJAUAN KASUS 

 Menguraikan tentangasuhan kebidanan 

 komperhensif hamil fisiologis, bersalinfisiologi, bayi 

 baru lahir fisiologis, nifas fisiologis dan kb. Dengan 

 menggunakan 7 langkah varney yaitu pengkajian, 

 interpretasi data, diagnosa potensial, identifikasi 

 kebutuhan akan tindakan segera atau kolaborasi 

 dan konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan 

 evaluasi. Catatan perkembangan dengan 

 menggunakan metode SOAPIE (Subyektif, Obyektif, 

 Assesment, Planning, Implementasi, Evaluasi)  

 BAB IV  PEMBAHASAN 

Terdiri dari pembahasan kasus meliputi 

pembahasan mengenai teori dan praktek di 

lapangan pada asuhan kebidanan komperhensif 

pada ibu hamil trimester III bersalin bayi baru lahir 

nifas dan keluarga berencana 
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 BAB V   PENUTUP 

a. Kesimpulan 

Terdiri dari suatu uraian ringkasan teori, 

diagnose potensial, penatalaksanaan Asuhan 

Kebidanan, Pengkajian dan interpretasi data, 

evaluasi yang dilakukan 

b. Saran 

Terdiri dari anjuran yang di berikan bagi pihak-

pihak yang terkait. 

 DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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