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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Grandemulti termasuk dalam kehamilan risiko tinggi yaitu kehamilan 

yang dapat menyebabkan ibu hamil dan bayi menjadi sakit dan meninggal 

sebelum persalinan berlangsung (Sinsin, 2008). Grandemulti adalah 

perempuan yang telah melahirkan 5 orang anak atau lebih biasanya 

mengalami penyulit dalam kehamilan dan persalinan (Manuaba, 2009). 

Faktor penyebab dari grandemulti yaitu pendidikan, ibu yang 

mempunyai pendidikan tinggi akan lebih berpikir rasional bahwa jumlah 

anak yang ideal adalah dua orang. Pekerjaan, banyak anggapan bahwa status 

pekerjaan seseorang yang tinggi maka boleh mempunyai anak banyak karena 

mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.  Ekonomi, kondisi 

ekonomi yang tinggi mendorong ibu untuk mempunyai anak lebih karena 

keluarga merasa mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Latar belakang 

budaya, latar belakang budaya yang mempengaruhi paritas antara lain adanya 

anggapan bahwa semakin banyak jumlah anak, maka semakin banyak rezeki 

(Notoatmojo, 2005). 

Berdasarkan register kohort di BPS Istiqomah pada bulan Mei 2014 dari 

total  ibu hamil 105 orang terdapat 3,8 % ibu hamil dengan grandemulti. 

Pertolongan yang dapat diberikan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 

(PKK) dan tenaga kesehatan pada ibu grandemulti yaitu memberi  
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Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) untuk melakukan perawatan 

kehamilan teratur agar gizi seimbang tidak anemis. Membuat perencanaan 

persalinan dengan ibu hamil, suami dan keluarga agar persalinan yang akan 

datang ditolong bidan di puskesmas atau rumah sakit.  Rujukan ke rumah 

sakit segera dilakukan bila ada kesukaran persalinan (Rochjati, 2011) 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan 

masalah bagaimana asuhan kebidanan kehamilan, bersalin, dan nifas pada ibu 

grandemulti ? 

1.3 Tujuan Penulisan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mempelajari dan  memperoleh pengalaman nyata dalam melaksanakan 

asuhan kebidanan secara komprehensif pada kehamilan, persalinan, dan 

nifas dengan menggunakan pendekatan manajemen kebidanan menurut 

Helen varney.  

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mampu mengumpulkan data dasar ibu pada ibu grandemulti. 

2. Mampu menginterpretasikan data dasar pada ibu grandemulti. 

3. Mampu mengidentifikasi diagnosis dan masalah potensial pada ibu 

grandemulti. 

4. Mampu mengidentifikasi dan penetapan kebutuhan yang 

memerlukan penanganan segera pada ibu grandemulti. 
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5. Mampu merencanakan asuhan kebidanan secara menyeluruh pada 

ibu grandemulti. 

6. Mampu melaksanakan implementasi pada ibu grandemulti. 

7. Mampu mengevaluasi asuhan kebidanan pada ibu grandemulti. 

1.4 Manfaat Penulisan 

1.4.1 Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan Asuhan 

Kebidanan. 

1.4.2 Bagi Institusi 

Menambah kajian pustaka dalam bidang kesehatan khususnya dalam   

bidang asuhan kebidanan komprehensif pada ibu hamil, bersalin, dan 

nifas serta dapat dijadikan bahan penelitian lanjutan yang berkaitan 

dengan grandemulti. 

1.4.3 Bagi Tempat Penelitian 

Merupakan tambahan informasi dalam pelayanan khususnya pelayanan 

ANC, INC dan PNC sehingga dapat meningkatkan pengetahuan tentang 

Asuhan Kebidanan Komprehensif pada Grandemulti.  

 

 


