
32 
 

BAB III 

METODE PENENTUAN KASUS 

 

A. Informasi Klien atau Keluarga 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diambil berupa data primer 

yang didapat dari wawancara pada ibu “PM” serta data sekunder yang didapatkan 

dari dokumentasi  ibu pada buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan buku periksa 

dari dokter. Data ini dikaji pada tanggal 20 Maret 2018 Pukul 16.00 wita 

didapatkan hasil sebagai berikut : 

1. Data subjektif  ( tanggal 20 Maret 2018 pukul 16.00 wita ) 

a) Identitas 

Ibu    suami 

 Nama  : Ibu “PM’   Bp. “IW” 

 Umur  : 28 tahun   30 tahun 

 Suku Bangsa :Bali Indonesia  Bali Indonesia 

 Agama  : Hindu   Hindu 

 Pendidikan  : SMA    SMA 

 Pekerjaan  : IRT    Swasta (PT. Air minum) 

 Penghasilan : -    Rp.  2.200.000,-      

 Alamat Rumah : Br. Sengguan Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi 

Kabupaten Badung. 

No. Telp.  : 08311480xxx 

Jaminan Kesehatan : BPJS kelas II 
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b) Riwayat menstruasi 

Umur menarche ibu adalah 13 tahun,siklus haid teratur,jumlah darah ibu 

selama satu hari 3 kali mengganti pembalut, lama haid ibu 4-5 hari,saat haid ibu 

tidak mengalami dismenorhea, spotting, menorrhagia, premenstrual syndrome. 

Hari pertama haid terhakir ibu (HPHT) 4 Agustus 2017 tapsiran persalinan (TP) 

yaitu 11 Mei 2018. 

c) Riwayat Perkawinan sekarang 

Riwayat perkawinan sekarang adalah ibu dan suami menikah secara sah 

agama dan catatan sipil. Pernikahan ini merupakan pernikahan pertama dan lama 

menikah selama 6 tahun. 

d) Riwayat kehamilan , persalinan  dan nifas yang lalu. 

Tabel 1 

Riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu 

No Umur 

anak 

UK Jenis 

persalinan 

penolong JK BB PB Komplikasi 

dan laktasi 

1 

 

5 thn 

 

aterm PsptB Bidan L 3350 50 Tidak ada 

laktasi baik 

 (Sumber : Dokumentasi Buku KIA Ibu “PM”) 

e) Riwayat hamil ini 

Ibu Mengatakan Ini merupakan kehamilan yang kedua dan tidak pernah 

mengakami keguguran. Keluhan yang pernah dialami trimester I dan trimester II 

yaitu mengeluh mual dan muntah tatapi tidak sampai menganggu aktifitasnya. Ibu 

tidak mengalami keluhan seperti, pendarahan dan lain lain.  
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f) Riwayat Hasil Pemeriksaan 

Selama kehamilan  ibu sudah memeriksakan kehamilan sebanyak 6 

kali di puskesmas dan 1 kali  di dokter SpOG dengan hasil tercantum pada 

table berikut : 

Tabel 2 

Riwayat hasil pemeriksaan ibu”PM” umur 28 tahun di Puskesmas Penarungan 

Mengwi, Badung Tahun 2018 

No.     Tanggal       keluhan          UK         hasil pemeriksaan         pelaksana/ 

 Periksa                 penatalaksanaan 

  

1             2                    3                4                         5                               6 

1      18-09-2017    mual-mual    6 minggu     BB 65 kg                         Bidan/ 

                                                                        TD 100/70 mmHg  KIE cara mengatasi

       hasil Lab :  mual.  

      Protein urin : Negatif                                                          

      Hb : 11,9 g%   

      PPIA :Non Reaktif  

      HbsAg: Non Reaktif 

      Sifilis : Non Reaktif 

      Terapi : Asam Folat 

2    27-10-2017   mual-mual      12 minggu    BB 63 kg      Bidan/ 

      TD 90/60 mmHg KIE pola makan  

      TFU 3 jari di atas dan pola istirahat 

      Simpisis   

      Terapi : Asam folat 

      Dan B6 

 

3    28-11-2017  kadang mual    15 minggu    BB 60,5 kg     Bidan/ 

      TD 100/70 mmHg KIE tanda 

      TFU ½ pusat  bahaya kehamilan. 

      Simpisis 
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      Terapi : SF, dan B6 

 

1    2                    3         4            5         6 

4    13-01-2018  Kadang mual   20 minggu BB 63 kg    Bidan/ 

      TD 100/80 mmHg KIE persiapan 

      TFU 2 jari dibawah persalinan 

      Pusat    

      DJJ 139x/menit 

      Terapi : SF(1x1) 

 

5  23-01-2018   Batuk, pilek     23 minggu    BB 63 kg   Bidan/ 

      TD 100/60 mmHg KIE pola istirahat 

      TFU 3 jari di bawah dan mengurangi  

      Pusat   aktivitas fisik. 

      DJJ 140x/menit  

      Terapi : SF (1x1)   

 

6   26-02-2018  nyeri simpisis   29 minggu BB 66,5 kg  Bidan/ 

      TD 90/60 mmHg KIE mengatasi 

      TFU ½ pusat px nyeri simpisis. 

      DJJ 139x/menit 

7. 27-03-2018 tidak ada keluhan 33 minggu BB 72 kg  Dokter SpOG 

      TD 110/70 mmHg    

                                           Terapi : SF (1x1) 

8. 17 – 4 – 2018  nyeri pinggang     36 minggu    BB 72 kg                          Bidan/ 

                                                                               TD : 100/70 mmHg        KIE nyeri 

                                                                               TFU : 4 jari bawah px     pinggang 

       (30 cm)                dan 

                                                                                DJJ : 140x/menit            persiapan 

                                                                                HB : 11,5 g%                persalinan 

       Protein urine : Negatif 

       PPIA :Non Reaktif  

      HbsAg: Non Reaktif 
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Sumber : Buku KIA ibu”PM” 

g) Riwayat penyakit yang diderita oleh ibu/riwayat operasi 

Ibu “PM” tidak pernah menderita penyakit yang menyebabkan harus 

dirawat di rumah sakit. 

h) Riwayat keluarga atau penyakit keturunan 

Ibu dan keluarga tidak memiliki riwayat penyakit seperti kanker, 

asma, hipertensi, DM, penyakit jiwa, kelainan bawaan,hamil kembar, 

epilepsi. Keluarga ibu “PM” juga tidak memiliki penyakit menular seperti 

hepatitis,TBC, PMS, HIV/AIDS 

i) Riwayat ginekologi/riwayat operasi 

Ibu “PM” tidak pernah mengalami masalah pada kandungan dan 

organ reprodukdinya,seperti tumor atau benjolan dan tidak pernah operasi 

pada organ reproduksi. 

j) Data Bio Psikososial dan spiritual 

1) Biologis 

Ibu tidak mengalami keluhan pada pernafasan. Pola makan selama 

kehamilan sekarang yaitu makan teratur 3-4 kali dalam sehari dengan porsi 

sedang. Jenis dan komposisi makanan setiap harinya bervariasi yaitu satu 

piring nasi, 1 potong daging ayam, 1 potong tahu atau tempe dan 1 sendok 

sayur. Ibu juga mengkonsumsi buah dan tidak memiliki pantangan terhadap 

makanan ataupun alergi pada makanan. Pola minum dalam sehari yaitu ibu 

minum air putih sebanyak 7-8 gelas per hari.  

Pola eliminasi ibu yaitu : BAK 6-8 kali perhari dengan warna kuning 

jernih, BAB 1 kali sehari dengan karakteristik lembek dan warna kecoklatan. 
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Pola istirahat yaitu tidur pada malam hari selama 7 jam per hari dan kadang-

kadang tidur siang selama 1 jam. 

2) Psikososial 

Ibu mengatakan kehamilan ini merupakan kehamilan yang 

direncanakan dan diterima dan mendapat dukungan sosial dari keluarga. 

3) Pengetahuan 

Pengetahuan ibu “PM” yaitu sudah mengetahui tanda bahaya 

persalinan, persiapan persalinan yang sudah disiapkan adalah pendamping 

persalinan yaitu suami, tempat bersalin di klinik bersalin, penolong 

persalinan adalah bidan, transportasi yaitu sepeda motor milik pribadi, dan 

biaya persalinan menggunakan jaminan yaitu BPJS. 

 

B. Rumusan Masalah Diagnosa Kebidanan 

Berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir tanggal 17 April 2018, dapat 

dirumuskan diagnosa kebidanan sebagai berikut : 

Ibu “PM” umur 28 tahun G2P1001 UK 36 minggu presentasi kepala puki 

T/H intrauterin dengan masalah yaitu : 

1. Ibu merasakan nyeri pada pinggang 

 

C. Jadwal Pengumpulan Data/Kegiatan 

Dalam pelaksanaan asuhan kebidanan pada kasus ini, penulis 

merencankaan beberapa kegiatan yang dimulai dari bulan Maret 2018 

sampai bulan Juni 2018. Adapun kegiatan yang penulis lakukan sebagai 

berikut: 
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Penulis  melakukan kunjungan rumah selama kehamilan trimester III 

dan mendampingi ibu melakukan pemeriksaan antenatal care (ANC). 

Selama proses persalinan penulis memfasilitasi ibu ke tempat bersalin, 

memberikan asuhan sayang ibu, dan memantau kemajuan persalinan, 

kenyamanan ibu dan kesejahteraan janin. Ibu bersalin pada 6 Juni 2018. 

Selama masa nifas, penulis melakukan kunjungan pertama KF1 pada 

tanggal 8 Mei 2018, kunjungan nifas kedua KF2 dilakukan tanggal 12 Mei 

dan kunjungan ketiga KF3 pada tanggal 18 Juni 2018. Penulis melakukan 

kunjungan neonatal pertama KN1 pada tanggal 8 Mei 2018 , kunjungan 

kedua KN2 pada tanggal 12 Mei 2018, kunjungan ketiga KN3 pada tanggal 

7 Juni 2018 dan bayi 42 hari tanggal 18 Juni 2018. 

 


