
BAB III 

METODE PENENTUAN KASUS 

 

A. Identitas/Informasi klien 

Berdasarkan dokumentasi pada buku kesehatan ibu dan anak (KIA) dan  

buku dokter kandungan, data pengkajian yang dilakukan pada ibu “SS” pada 

tanggal 17 April 2018, didapatkan data sebagai berikut : 

1. Data Subjektif 

a. Identitas Ibu    Suami 

Nama  : Ibu “SS”   : Bapak “EW” 

Umur  : 31 Tahun   : 33 Tahun 

Suku/bangsa : Bali/Indonesia  : Bali/Indonesia 

Agama  : Hindu   : Hindu 

Pendidikan : SMA    : SMA 

Pekerjaan : Staf pegawai    : Pencetakan buku 

Penghasilan/bulan: ± Rp. 2.000.000,00  : ± Rp. 2.000.000,00 

Jaminan kesehatan: BPJS kelas II  : BPJS kelas II 

Alamat/telepon : Jln.Tukad  Banyusari No. 92, Denpasar/ 082144707xxx 

b. Keluhan utama : ibu dalam kondisi hamil ketiga, saat dilakukan pengkajian ibu 

mengatakan belum mengetahui cara mengatasi sakit pinggang dan belum  

mengetaui tentang KB. 

c. Riwayat Menstruasi 

Riwayat mentruasi ibu pertama kali menstruasi pada umur 11 tahun, siklus 

mentruasi 29 hari, jumlah darah dilihat dari mengganti pembalut dalam sehari, yaitu 



2-3 kali ganti pembalut dalam sehari, lama menstruasi biasanya 4-5 hari. Selama 

mentruasi, tidak mengalami keluhan, seperti dismenorea, spoting, menoragia, dan 

prementruasi syndrome.  

d. Riwayat Perkawinan 

Ibu dan suami menikah sah secara agama, saat menikah ibu berusia 24 

tahun. Lama perkawinan ibu yaitu 7 tahun. 

e. Riwayat Kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu 

Ibu memiliki dua orang anak. Anak pertama berusia 7  tahun, jenis kelamin 

perempuan bersalin di BPM dengan proses persalinan partus spontan belakang 

kepala ditolong oleh bidan. Berat badan lahir anak yaitu 3000 gram, dan  menyusui 

secara eklusif selama 6 bulan. Ibu menyusui selama 1 tahun dengan memberikan 

makanan pendamping ASI (MPASI) mulai usia 6 bulan. Selama proses persalinan 

dan masa nifas tidak ada tanda bahaya yang dialami oleh ibu. 

Anak kedua berusia 2 tahun 9 bulan, jenis kelamin perempuan, ibu bersalin 

di puskesmas dengan proses persalinan partus spontan belakang kepala ditolong 

oleh bidan. Berat badan lahir anak  3000 gram, dan ibu menyusui secara ekslusif  

selama 6 bulan dan menyusui selama 2 tahun dengan memberikan makanan 

pendamping ASI (MPASI) mulai usia 6 bulan. Selama proses persalinan dan masa 

nifas tidak ada tanda bahaya yang dialami. Saat ini, anak pertama dan kedua dalam 

keadaan normal. 

f. Riwayat Hamil ini 

Kehamilan ini tidak direncanakan, tetapi diterima oleh ibu dan suami. Hari 

pertama haid terakhir ibu tanggal 28 Juli 2017 dan taksiran persalinan  pada tanggal 

05 Mei 2018. 



1) Keluhan/ tanda bahaya 

Selama hamil mengalami mual pada trimester I, namun tidak mengganggu 

aktivitas. Sakit pinggang pada kehamilan trimester II, namun sakit pinggang  ibu 

tidak mengganggu aktivitas ibu sehari-hari. Pada trimester II, ibu juga sudah 

merasakan gerakan Ibu pertama kali memeriksakan diri ke petugas kesehatan pada 

tanggal 20 Oktober 2017 yaitu pada umur 13 minggu di dokter kandungan.  

Kehamilan trimester III ini, ibu mengeluh sakit pinggang dan gatal-gatal, gatal-

gatal ibu dapat diatasi namun sakit pinggang yang dialami belum dapat teratasi 

secara maksimal tetapi sakit pinggang ibu tidak menggangu aktivitas ibu sehari-

hari. 

2) Iktisar pemeriksaan sebelumnya 

Sampai saat ini ibu sudah memeriksakan diri sebanyak 8 kali yaitu pada TW 

I sebanyak dua kali ( di dokter kandungan satu kali dan di puskesmas satu kali), 

TW II sebanyak tiga kali ( satu kali di Dokter Kandungan dan dua kali di puskesmas 

) dan TW III tiga kali di puskesmas.  

Berat badan (BB) ibu sebelum hamil yaitu 46 Kg, dengan tinggi badan 157 

cm, dan lingkar lengan (LILA) 21,5 cm. Riwayat pemeriksaan ibu yang tercatat 

pada buku KIA dan buku periksa di Dokter Kandungan, disajikan pada tabel 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

 



Tabel 3 

Riwayat Pemeriksaan Kehamilan Ibu”SS” 

Tanggal dan 

tempat 

Keluhan/tan

da bahaya 

Hasil pemeriksaan Terapi 

1 2 3 4 

20 Oktober 

2017 Di dokter 

kandungan 

Telat haid TD : 97/69 mmhg, BB : 52 kg, UK : 13 

minggu, PPT (+) 

- 

 

 

21 Oktober 

2017 di 

Puskesmas 

Tidak ada 

keluhan  

TD : 100/70 mmhg, BB : 57,5 kg, DJJ 

: 154 x/menit UK: 12-13 minggu, TFU 

2 jari diatas simpisis 

PPIA : non reaktif, HBsAG : non 

reaktif, IMS : non reaktif, protein urin 

: negative, reduksi urin : negative dan 

Hemoglobin : 11,5 g/dl 

Asam folat 1 

x 0,40 mg 

25 November 

2017 di 

Puskesmas 

Tidak ada 

keluhan 

TD : 100/70 mmhg, BB : 55 kg, DJJ : 

157 x/menit UK: 17-18 minggu  

TFU : 3 jari diatas simpisis 

Asam folat 1 

x 0,40 mg 

SF 1 x 60 mg 

27 Januari 2018 

di Puskesmas 

Tidak ada 

keluhan 

TD : 100/70 mmhg, BB : 55 kg, DJJ : 

157 x/menit UK: 17-18 minggu  

TFU : 3 jari diatas simpisis 

Asam folat 1 

x 0,40 mg 

SF 1 x 60 mg 

 

 



 

Tanggal dan 

tempat 

Keluhan/ta

nda bahaya 

Hasil pemeriksaan Terapi 

1 2 3 4 

07 Februari  

2018 Di dokter 

kandungan 

Kontrol 

hamil 

Gerak janin 

(+) aktif 

TD : 93/62 mmhg, BB : 60 kg, DJJ :  

(+)  

TBBJ : 1134 gram UK: 27-28 minggu, 

presentasi kepala punggung kanan, 

jemis kelamin laki-laki 

- 

08 Maret 2018 di 

Puskesmas 

Tidak ada 

keluhan 

TD : 110/70 mmhg, BB : 63 kg, DJJ : 

136 x/menit UK: 31-32 minggu  

MCD : 28 cm 

Asam folat 1 

x 0,40 mg 

SF 1 x 60 mg 

Kalsium 1 x 

500 mg 

24 Maret 2018 

di Puekesmas 

Gatal-gatal TD : 100/60 mmhg, BB : 63 kg, DJJ : 

140 x/menit UK: 34 minggu, MCD : 30 

cm, protein urin : negative, reduksi urin 

: negative dan Hemoglobin : 12,1 g/dl 

Asam folat 1 

x 0,40 mg 

SF 1 x 60 mg 

Kalsium 1 x 

500 mg 



07 April 2018 

di Puskesmas 

Nyeri 

pinggang 

TD : 100/70 mmhg, BB : 63,5 kg, DJJ 

: 145 x/menit UK: 35-36 minggu, MCD 

: 30 cm 

 

Asam folat 1 

x 0,40 mg 

SF 1 x 60 mg 

Kalsium 1 x 

500 mg 

 

Tanggal dan 

tempat 

Keluhan/ta

nda bahaya 

Hasil pemeriksaan Terapi 

1 2 3 4 

17 April 2018 di 

Puskesmas 

Tidak ada 

keluhan 

TD : 90/60 mmhg, BB : 65 kg, DJJ : 

140 x/menit UK: 37-38 minggu, MCD 

: 31 cm, presentasi kepala U Puki 

 

Asam folat 1 

x 0,40 mg 

SF 1 x 60 mg 

 

Sumber: buku KIA Ibu “SS” dan buku periksa di Dokter Kandungan 2017/2018 

3) Gerakan janin 

Ibu sudah merasakan gerakan janinnya sejak umur kehamilan empat bulan, 

pada bulan Desember. Dalam sehari ibu dapat merasakan gerakan janin lebih dari 

10 kali. 

4) Obat dan suplemen yang pernah diminum 

Asam folat, Kalsium dan SF. 

5) Perilaku yang membahayakan kehamilan 



Ibu mengatakan tidak ada perilaku yang dapat membahayakan kehamilan 

seperti minum jamu, minum-minuman keras, kontak dengan binatang, diurut 

dukun, menggunakan narkoba. 

6).  Program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) 

 Ibu mengatakan sudah menyiapkan perencanaan persalinan dan pencegahan 

komplikasi seperti tempat bersalin di Puskesmas IV Denpasar Selatan, penolong 

bidan, pendamping saat persalinan suami, pendanaan ditanggung sendiri dan sudah 

disiapkan, calon donor yaitu suami, transportasi menggunakan sepeda motor dan 

KB pascapersalinan ibu berencana menggunakan KB sederhana. 

g. Riwayat penyakit yang pernah diderita oleh ibu/riwayat operasi 

Ibu mengatakan tidak pernah atau tidak sedang menderita penyakit 

kardiovaskuler, hipertensi, asma, toxoplasma/rubella/cytomegalovirus/herpes 

(TORCH), epilepsi, diabetes mellitus (DM), tuberkulosis (TBC), hepatitis, penyakit 

menular seksual (PMS) dan tidak pernah dioperasi. 

h. Riwayat penyakit keluarga (ayah, ibu, adik, paman, bibi) yang pernah menderita 

sakit keturunan 

Ibu mengatakan keluarga tidak pernah atau tidak sedang menderita penyakit 

keturunan seperti kanker, asma, hipertensi, DM, penyakit jiwa, kelainan bawaan, 

hamil kembar, epilepsi, alergi, penyakit hati, TBC maupun PMS/HIV/AIDS. 

i. Riwayat Ginekologi 

Ibu mengatakan tidak pernah atau tidak sedang menderita penyakit 

ginekologi seperti infertilitas, polip serviks, kanker kandungan, cervisitis kronis, 

endometriosis, myoma, operasi kandungan dan perkosaan. 

j. Riwayat Keluarga Berencana 



Ibu mengatakan  menggunakan KB sederhana dari anak pertama sampai 

anak kedua dan berencana menggunakan KB sederhana setelah anak ketiga lahir. 

k. Data Bio-psiko-sosial dan spiritual 

1) Bernafas: sampai saat ini ibu tidak ada keluhan dalam bernafas 

2) Pola makan/minum: ibu makan tiga sampai empat kali perhari dengan porsi 

sedang menu bervariasi seperti satu piring nasi, sayur, tahu/tempe, daging ayam, 

ikan, terkadang disertai buah. Ibu juga makan-makanan selingan seperti biskuit. Ibu 

mengatakan tidak ada pantangan dalam makan. Ibu minum air putih ± 8 gelas/hari. 

3) Pola eliminasi: Ibu BAB satu kali perhari, konsistensi lembek warna agak 

kecoklatan. Ibu BAK lima sampai enam kali perhari, warna kuning jernih. Ibu tidak 

ada keluhan saat BAB/BAK. 

4) Pola istirahat: ibu biasa tidur siang hari satu jam dan malam hari tujuh sampai 

delapan jam. 

5) Psikososial: kehamilan ini tidak direncanakan oleh ibu maupun suami, namun 

ibu dan suami menerima kehamilan ini dengan bahagia. 

6)  Namun, ibu dan suami menerima kehamilan ini dengan bahagia. 

7) Pengetahuan : pengetahuan ibu yang masih kurang tentang cara mengatasi sakit 

pinggang dan pengetahuan ibu yang masih kurang tentang keluarga berencana 

(KB). 

 

B. Rumusan Masalah dan Diagnosa Kebidanan 

Berdasarkan data subjektif dan objektif di atas, maka dapat dianalisa diagnosa 

kebidanan yaitu Ibu “SS” umur 31 tahun G3P2002 UK 37-38 minggu T/H 

intrauterine, dengan masalah : 



1. Ibu belum mengetahui cara mengatasi sakit pinggang 

2. Ibu belum mengetahui tentang Keluarga Berencana (KB). 

 

 

 

Kegiatan Pelaksanaan Asuhan Kebidanan Dari Kehamilan Trimester III, 

Persalinan, Masa Nifas, Bayi Baru Lahir Sampai 42 Hari 

 

No Tanggal/Waktu/Tempat Kegiatan yang Dilaksanakan 

1. Selasa, 17 April 2018 Pukul 

14.00 wita di Rumah Ibu “SS” 

Melakukan pengkajian asuhan 

kebidanan kehamilan trimester III pada 

Ibu “SS” 

2. Rabu, 26 April 2018 pukul 

18.00 wita di Rumah Ibu “SS” 

Melakukan kunjungan rumah Ibu “SS” 

pada umur kehamilan 38 minggu 5 hari 

3. Sabtu, 28 April 2018 Pukul 

08.00 wita di Puskesmas IV 

Denpasar Selatan 

Mendampingi ibu melakukan 

pemeriksaan ANC pada umur 

kehamilan 39-40 minggu 

4. Senin, 30 April 2018 Pukul 

17.40 wita di Puskesmas IV 

Denpasar Selatan 

Melakukan asuhan kebidanan nifas 6 

jam beserta bayinya 

5. Selasa, 1 Mei 2018 Pukul 

17.00 wita di Puskesmas IV 

Denpasar Selatan 

Melakukan kunjungan KF1 dan KN1 

6. Jumat, 4 Mei 2018 Pukul 

16.00 wita di Rumah Ibu “SS” 

Melakukan kunjungan KF2 dan KN2 

7. Senin, 28 Mei 2018 Pukul 

16.30 wita di Rumah Ibu “SS” 

Melakukan kunjungan KF2 dan KN3 



 

8. Minggu, 9 Mei 2018 Pukul 

17.00 wita di Rumah Ibu “SS” 

Melakukan kunjungan KF3 dan bayi 

umur 40 hari 

 

 

 

 


