
BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Data Umum 

Pengambilan kasus ini di BPS Maulina Hasnida kepemilikan BPS pribadi 

nama pemilik Maulina Hasnida, SE, Amd Keb. Terletak di jalan Pacar Keling 

Gang III No 35, melayani pemeriksaan hamil, bersalin, nifas, BBL dan KB, 

dengan jumlah pasien 3 bulan terakhir terhitung mulai Februari 2013 sampai 

April 2013 Ibu memeriksakan kehamilan sebanyak 102 orang, persalinan 

normal sebanyak 78 orang. 

B. Data Khusus 

4.1 Kehamilan 

Pada data subyektif pengumpulan data klien mengatakan 

merasakan sering kencing sejak 4 hari yang lalu dan merasa takut karena 

akan menjelang persalinan. 

Sering kencing saat trimester III terjadi secara fisiologi karena 

desakan kepalas janin atas kandung kemih sehingga menyebabkan ibu 

mengalami sering kencing saat trimester III dan perasaan cemas muncul 

saat menjelang persalinan bersifat fisiologi terutama pada ibu hamil anak 

pertama karena riwayat ibu yang belum pernah melahirkan sehingga butuh 

dukungan emosional dalam bentuk motivasi dari bidan maupun orang 

terdekat terutama suami dan orang tua untuk mengurangi rasa kecemasan 

ibu. 

Menurut teori (Sunarsih, 2011) miksi sering terjadi karena kandung 

kemih tertekan oleh rahim yang membesar gejala ini akan hilang pada 



trimester II pada akhir kehamilan gejala ini akan timbul kembali karena 

kandung kemih ditekan kepala janin. Menurut ( Sunarsih, 2011) Trimester 

III seorang ibu mungkin merasa takut akan rasa sakit dan bahaya fisik 

yang akan timbul pada waktu melahirkan. 

Pada data objektif dilakukan pemeriksaan umum, pemeriksaan 

fisik dilakukan secara menyeluruh tetapi pada pemeriksaan leher tidak 

dilakukan hal ini karena waktu yang terbatas untuk melakukan 

pemeriksaan fisik yang menyeluruh dan kondisi saat sore hari dimana 

terdapat banyak pasien yang ingin periksa ke BPS. 

Pada  pengumpulan data objektif, dimana tidak dilakukan 

pemeriksaan fisik secara menyeluruh hanya pada bagian yang mendukung 

saja. Seharusnya pemeriksaan fisik secara menyeluruh dapat dilakukan 

sehingga bisa mengetahui tanda tanda yang menunjukan ketidaknormalan 

pada saat kehamilan yang terjadi pada klien dalam hal ini bidan perlu 

meningkatkan kembali mutu dalam bidang pelayanan ante natal care untuk 

tercapainya pelayanan yang berkualitas. 

Menurut (Sulistyawati,2011) langkah pertama ini dikumpulkan 

semua informasi yang akurat dan lengkap dari berbagai sumber yang 

berkaitan dengan kondisi klien, pengumpulan data dilakukan secara 

anamnesis. Setelah didapatkan data subjektif harus dilakukan pengkajian 

data objektif meliputi pemeriksaan fisik secara inspeksi, palpasi, 

auskultasi, perkusi yang dilakukan secara berurutan dan menyeluruh, serta 

data penunjang. 



Menurut (Cunningham,2012) Sebagian besar kenaikan berat badan 

dalam kehamilan disebabkan oleh uterus dan isinya, payudara, dan 

meningkatnya volume darah dan cairan ekstrasel ekstravaaskular. 

Sebagian kecil peningkatan berat badan disebabkan oleh perubahan 

metabolik yang menyebabkan peningkatan air sel dan pengendapan lemak 

dan protein baru, yang juga disebut sebagai cadangan ibu (maternal 

reserves). 

Saat ini merupakan kunjungan ulang  yang ke 3 pada trimester III 

di BPS Maulina Hasnida. 

Ibu melakukan pemeriksaan kehamilan hanya 3 kali pada trimester 

III ini sesuai dengan kunjungan minimal pada trimester III yaitu 2 kali, ibu 

tidak termasuk K1 murni dan K1 akses tetapi ibu termasuk K4 hal ini tidak 

sesuai dengan standar kunjungan ANC pada saat kehamilan. 

Menurut  Nurul Jannah (2011), setiap wanita hamil, memerlukan 

minimal  4 kali kunjungan selama periode antenatal, yaitu: 

1. Satu kali kunjunganselama trimester pertama 

2. Satu kali kunjunganselama trimester kedua 

3. Dua kali kunjunganselama trimester ketiga 

Pemeriksaan kehamilan dilakukan pemeriksaan 5T yaitu timbang 

berat badan, ukur tekanan darah, pengukuran TFU, pemberian tablet Fe 

dan temu wicara. 

Pada standar pemeriksaan 14 T tidak dilakukan pemeriksaan PMS 

karena tidak ada indikasi untuk ndilakukan pemeriksaan PMS. Menurut ( 

Indrayani,2011) wanita termasuk yang sedang hamil merupakan kelompok 



resiko tinggi terhadap PMS. PMS dapat menimbulkan morbiditas dan 

mortalitas terhadap ibu maupun janin yang dikandung. Pada asuhan 

kehamilan dilakukan anamnesa kehamilan resiko terhadap PMS meliputi 

penapisan, konseling, dan terapi PMS. Sebaiknya dalam pemeriksaan 

ANC dilakukan tes PMS untuk mencegah lebih dini penularan penyakit 

dari ibu dan janin. 

Berdasarkan diagnosa yaitu GI P00000 uk 38 minggu 5 hari, hidup, 

tunggal, let kep U, intra utrin, ukuran panggul luar dalam batas normal, 

keadaan ibu dan janin baik. Masalah yang dialami klien yaitu sering 

kencing dan cemas. Kebutuhan yaitu HE penyebab dan cara mengatasi 

sering kencing serta dukungan emosional untuk mengurangi rasa cemas. 

Kebutuhan yang diberikan telah disesuaikan dengan masalah yang dialami 

pasien. 

Berdasarkan hasil penelitian tidak ditemukan masalah potensial 

yang muncul karena sering kencing dan rasa cemas yang timbul terjadi 

secara fisiologi. 

Berdasarkan pelaksanaan asuhan kebidanan seluruhnya dilakukan 

antara lain bidan menjelaskan mengenai hasil pemeriksaan pada kilen, 

menjelaskan mengenai penyebab dan cara mengatasi, memberikan 

dukungan emosional, memberikan HE istirahat, tanda-tanda persalinan dan 

tanda-tanda bahaya kehamilan. 

Pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan yang di butuhkan 

pasien dan semua asuhan dilakukan secara menyeluruh. 

 



4.2 Persalinan 

Berdasarkan hasil penelitian pada saat pengkajian data klien 

berhasil didapatkan. Pada data subyektif pengumpulan data dilakukan 

anamnesa, keluhan klien pada waktu datang adalah merasakan kenceng-

kenceng yang sering, ibu mengeluarkan lendir dari jalan lahir, dan klien 

merasakan gelisah menghadapi persalinannya. 

Pada data objektif dilakukan pemeriksaan fisik tanda-tanda vital, 

abdomen, genetalia dan ekstremitas saja. 

Kenceng-kenceng atau nyeri saat proses persalinan merupakan 

tanda-tanda persalinan yang terjadi secara fisiologi karena penipisan pada 

serviks sehingga terjadi pembukaan pada saat persalinan tidak terkecuali 

pada primigravida ataupun multigravida perasaan cemas saat persalinan 

biasanya muncul terutama pada primigravida sehingga perlu adanya 

dampingan keluarga maupun bidan dalam proses persalinan untuk 

memberikan dukungan kepada ibu. 

Menurut (Prawiroharjo,2007) pada pengkajian persalinan data 

diperoleh dari anamnesa dan observasi yang meliputi identitas, 

pemeriksaan fisik, pemeriksaan khusus, dan pemeriksaan penunjang. 

Menurut (Manuaba, 2010) pada  data obyektif dilakukan pemeriksaan 

khusus abdomen,  genetalia dan pemeriksaan dalam. Tanda-tanda 

persalinan adalah Kekuatan his makin sering terjadi dan teratur dengan 

jarak kontraksi yang semakin pendek, Terjadi pengeluaran lendir atau 

lendir bercampur darah, Ketuban pecah, Terdapat perubahan serviks 

(perlunakan serviks, pendataran serviks, pembukaan serviks). 



Berdasarkan hasil observasi saat persalinan didapatkan pasien 

dengan  persalinan fisiologis kala I yaitu 8 jam pada pukul 22.00 wib Pada 

pemeriksaan dalam pembukaan servik 2 cm, eff 25%, selaput ketuban 

positif utuh, dan penurunan kepala Hodge I pada pukul 06.00 wib 

pemeriksaan serviks 10 cm, eff 25%, ketuban pecah spontan dan 

penurunan kepala hodge I. 

Pembukaan serviks berlangsung lebih cepat 2 jam dari perkiraan 

persalinan, faktor yang mempengaruhi yaitu pola aktifitas ibu jalan jalan 

dan menganjurkan istirahat tidur miring kiri saat ibu merasa lelah sehingga 

memperlancar proses kala I. 

Menurut (Rukmawati,2012)persalinan kala I pmbukaan dibagi atas 

2 fase yaitu fase laten serviks membuka kurang 4cm berlangsung hampir 8 

jam fase aktif pembukaan 4 hingga 10 cm terjadi dengan kecepatan rata-

rata perjam (primi) atau lebih hingga 2 cm (multipara). 

Pada proses pelaksanaan persalinan tidak dilakukan asuhan 

kebidanan persalinan langkah 16 APN yaitu meletakkan kain bersih yang 

dilipat 1/3 bagian dibawah bokong ibu. Langkah 31 APN yaitu pengikatan 

tali pusat tidak menggunakan tali. Langkah 45 APN yaitu berikan 

imunisasi hepatitis B setelah 1 jam pemberian vitamin K. Pelaksanaan 

IMD hanya 10 menit, APD hanya menggunakan celemek dan sepatu boot. 

Alasan tidak menggunakan APD yaitu keterbatasan alat sehingga 

hanya menggunakan celemek, sarung tangan dan sepatu boot, tidak 

menggunakan kain 1/3 dapat diganti dengan menggunakan underpad steril 

dinilai lebih praktis dari pada penggunaan kain karena dapat langsung 



dibuang. Alasan tidak menggunakan tali saat pengikatan yaitu karena lebih 

kuat dengan menggunakan umbilical cord untuk pencegahan terjadinya 

perdarahan tali pusat. Tidak dilakukan penyuntikan Hb uniject 1 jam 

setelah pemberian vitamin K agar tidak mengganggu kontak dini antara 

ibu dan bayi tetapi penyuntikan Hb dilakukan saat menjelang pulang. 

Disini terjadi kegagalan inisiasi menyusu dini karena dilakukan hanya 10 

menit dan bayi belum sampai menghisap puting. Disini perlu adanya 

kesabaran untuk mencapai suatu keberhasilan dari inisiasi menyusu dini. 

Inisiasi Menyusu Dini adalah setelah kelahiran bayi dengan 

upayanya sendiri dapat menetek  segera dalam waktu satu jam setelah lahir 

bersamaan dengan kontak kulit bayi di dada ibu. Bayi dibiarkan setidaknya 

60 menit di dada ibu sampai dia menyusu.  (Utami, R, 2008). 

Kolostrum sangat diperlukan untuk tumbuh kembang bayi. Selain 

sebagai imunisasi pertama dan mengurangi kuning pada bayi baru lahir, 

kolostrum melindungi dan mematangkan dinding usus yang masih muda. 

(Utami, R, 2008) 

Imunisasi hepatitis B bermanfaat untuk mencegah infeksi hepatitis 

B untuk bayi, terutama jalur penularan ibu ke bayi. Pemberian imunisasi 

Hb O adalah dilakukan 1 jam setelah pemberian vitamin K penyuntikan 

tersebut secara intrmuskuler di sepertiga paha kanan atas bagian luar 

(Johariyah,2012). 

1.3 Nifas 

 Berdasarkan hasil penelitian pada saat melakukan pengkajian data 

klien berhasil didapatkan. Pada data subyektif pengumpulan data 



dilakukan secara anamnesa, klien mengatakan nyeri pada luka bekas 

jahitan jalan lahir. Pada data objektif pemeriksaan fisik tidak dilakukan 

secara menyeluruh, hanya pada bagian yang mendukung saja yaitu tekanan 

darah, mata, mammae, abdomen, dan ekstremitas. 

Pemeriksaan fisik dilakukan pada daerah yang mendukunga saja 

terutama pada mata, mammae, abdomen, dan ekstremitas. Nyeri perineum 

terjadi karena terdapat trauma jalan lahir saat pengeluaran janin atau 

perlukaan pada jaringan. 

Berdasarkan teori pada langkah pertama, semua langkah yang 

akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi 

klien telah dikumpulkan. Untuk memperoleh data, dilakukan melalui 

anamnesa, yaitu data subyektif, meliputi biodata, riwayat klien. Data 

objektif, meliputi pemeriksaan fisik secara head to toe (Sulistyawati, 

2009). 

Perubahan pada perineum pasca melahirkan terjadi pada saat 

perineum mengalami robekan. Robekan jalan lahir dapat terjadi secara 

spontan ataupun dilakukan episiotomi dengan indikasi tertentu. Meskipun 

demikian, latihan otot perineum dapat mengembalikan tonus tersebut dan 

dapat mengencangkan vagina hingga tingkat tertentu. Hal ini dapat 

dilakukan pada akhir puerperium dengan latihan harian (Varney, edisi 4 

vol 2 : 2007 ). 

Berdasarkan interpretasi data dasar terhadap diagnosis, masalah 

dan kebutuhan pasien berdasarkan data yang dikumpulkan. Diagnosa yaitu 



P10001 6 jam post partum fisiologi. Masalah yaitu nyeri luka bekas jahitan 

kebutuhan He penyebab dan kebersihan. 

Kebutuhan pasien telah disesuaikan dengan maasalah yang di alami 

ibu saat nifas. 

Asuhan kunjungan saat nifas yaitu pada saat 6 jam post partum 

asuhan yang diberikan HE ASI Eksklusif, personal hygiene, tanda bahaya 

nifas, perawatan perineum, 4 hari post partum asuhan yang diberikan He 

istirahat, aktifitas, perawatan bayi, 14 hari post partum asuhan yang 

diberikan He KB dan seksualitas. 

Waktu kunjungan yaitu tidak dilakukan kunjungan rumah 6 hari 

akan tetapi dilakukan kunjungan rumah yang ke 4 hari post partum karena 

pasien kontrol ulang saat 6 hari dan untuk imunisasi bayinya. Tidak 

dilakukan kunjungan 6 minggu post partum karena waktu observasi hanya 

2 minggu post partum akan tetapi kebutuhan disesuaikan dengan 

kunjungan 6 minggu. 

Menurut (Sujiyatini, 2010) kunjungan nifas yaitu 6 jam post 

partum, 6 hari post partum, 14 hari post partum, 6 minggu post partum. 

Dengan kebutuhan yang menyesuaikan. 


