
BAB III 

METODE PENENTUAN KASUS  

A. Informasi Klien/ Keluarga 

Berdasarkan data dari rekam medik pasien yaitu Buku Kesehatan Ibu dan 

Anak (KIA) serta buku Pemeriksaan dokter ibu “AM” yang dilakukan tanggal  23 

Mei 2018, didapatkan data sebagai berikut : 

1. Data Subjektif 

a. Identitas     Ibu     Suami  

Nama    : “AM”    “ SN ” 

Umur     : 26 tahun  28 tahun 

Suku / Bangsa   : Jawa/ Indonesia Jawa/ Indonesia 

Agama    : Islam   Islam  

Pendidikan   : SMA   SMP 

Pekerjaan    : Swasta   Swasta 

Penghasilan/ Bulan  : Rp. 2.500.000  Rp. 2.500.000 

Alamat rumah   : Jalan. Buana Raya 

No.Tlp    : 081318726xxx 

Jaminan Kesehatan   :  - 
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b. Keluhan  

Ibu mengatakan tidak ada keluhan saat ini 

c. Riwayat Menstruasi 

Umur menarche ibu adalah 14 tahun, siklus haid teratur, jumlah darah 

ibu selama satu hari 3-4 kali ganti pembalut, lama haid 7 hari, saat haid ibu tidak 

ada keluhan. Ibu mengatakan  lupa HPHT, berdasarkan hasil USG yang dilakukan 

di dokter taksiran persalinan pada tanggal 10-5-2018.  

d. Riwayat Perkawaninan Sekarang 

Ibu dan suami menikah sudah 4 tahun, sah secara agama dan catatan sipil.  

e. Riwayat Kehamilan, persalinan, nifas yang lalu 

Ibu mengatakan ini merupakan kehamilan keduanya, anak pertamanya berumur 3 

tahun dengan jenis kelamin perempuan, berat lahir anak pertama 2.700 gram 

dengan persalinan normal yang ditolong oleh bidan, ibu sudah melakukan laktasi 

setelah bayi baru lahir keadaannya sehat. 

f. Riwayat Keluarga  

Ibu mengatakan keluarga (ayah, ibu, adik, paman, bibi) tidak memiliki riyawat 

kanker, asma, hipertensi, epilepsi, torch, diabetes melitus (DM), tuberculosis 

(TBC), hepatitis, penyakit menular seksual. 

g. Riwayat kehamilan sekarang 

Selama kehamilan ini ibu sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 7 kali di BPM 

Ibu” PR”  dan dua kali di dokter SpOG dengan hasil tercantum pada tabel berikut 
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Tabel 1 

Riwayat kehamilan sekarang 

 

Tanggal  

Pemeriksaan  

Usia  

Kehamilan  

Keluhan  Hasil  

Pemeriksaan  

Terapi 

       1        2     3         4      5 

25- 9- 2017 7 minggu 

4 hari 

S :  mual 

muntah  

Lupa HPHT 

Hasil USG 

TP : 10-05-

2018 

TD : 100/70 

mmHg 

 

2-11-2017 12-13 

minggu  

S : tidak ada  

Keluhan  

TD : 90/70 

mmHg 

BB : 51 kg 

Buca buku 

KIA hal 1-5 

25-11-2017 16-17 

minggu 

S : tidak ada 

Keluhan  

TD : 100/ 70 

mmHg 

BB : 52 kg 

Buca buku 

KIA, rujuk 

Kepuskesmas 

9-12-2017 17-18  

Minggu 

S: tidak ada  

Keluhan  

TD: 90/70 

mmHg 

BB : 52 kg 

DL : 10,9 

gr/dl 

PPIA : NR 

Hepatitis : 

NR 

Sifilis : NR 

Golda : AB 

Baca buku 

KIA hal 1-5 

21-1-2018 

 

 

 

24 minggu  

 

 

 

S: tidak ada 

Keluhan  

 

 

TD: 100/70 

mmHg 

BB: 57 kg 

 

Baca buku 

KIA hal 1-5 
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1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

23 -2-2018 29 minggu  S : tidak ada 

Keluhan  

DJJ : 

148x/mnt 

TD : 100/70 

mmHg 

BB : 60 kg 

DJJ : 

148x/menit 

Hasil USG 

TP : 10-5-

2018 

Jenis kelamin 

laki- laki 

BB janin 

1350 gram  

Baca buku 

KIA hal 1-9 

23-3-2018  33 minggu S : tidak ada  

Keluhan  

 TD : 100/70 

mmHg 

BB : 64,5 kg 

DJJ : 148 x/ 

menit  

Baca buku 

KIA  hal  1-9 

6-4-2018  35minggu S : tidak ada  

Keluhan  

 TD : 90/70 

mmHg 

BB : 65 kg 

DJJ : 136 x/ 

menit  

TFU : 28 cm 

Baca buku 

KIA  hal  1-9 

Sumber dari buku KIA ibu 

h. Perilaku yang membahayakan kehamilan, Riwayat  penyakit yang pernah  

diderita dan Riwayat KB 
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Ibu tidak memiliki perilaku yang membahayakan kehamilan seperti 

merokok, minum- minuman yang keras, maupun kontak dengan binatang. Ibu 

“AM” tidak pernah mengalami atau memiliki penyakit kronis seperti penyakit 

jantung, asma, epilepsi, hepatitis, TORCH, TBC. Ibu tidak memiliki keluarga 

dengan riwayat penyakit keturunan asma, kanker, hipertensi dan DM. Ibu “ AM” 

belum pernah menggunakan alat kontrasepsi. 

i. Data Bio Psikososial dan spiritual 

Ibu tidak mengalami keluhan pada pernafasan. Pola makan ibu selama 

selama kehamilan sekarang adalah 3 kali dalam sehari dengan porsi sedang sekitar 

1 piring. Adapun jenis dan komposisi makanan ibu antara lain, sepiring nasi, 1 

potong ikan atau daging, dan sayur. Ibu tidak memiliki pantangan terhadap 

makanan dan ibu tidak memiliki alergi terhadap makanan. 

Pola minum ibu dalam sehari sebanyak 8-9 gelas/ hari air putih. Pola 

eliminasi ibu selama sehari : BAK : 9-10 Kali/ hari dengan warna kuning jernih, 

BAB 1-2 kali/ hari karakteristik lembek dan warna coklat. Pola istirahat ibu tidur 

malam kurang lebih 8 jam/hari, psikososial ibu menerima kehamilannya karena  

kehamilan ini direncanakan dan diterima . 

Pengetahuan ibu “AM”, ibu sudah mengetahui tanda bahaya kehamilan 

melalui buku KIA, mengetahui tanda- tanda pesalinan, persiapan persalinan 

seperti pakaian bayi dan ibu, dana persalinan ibu adalah dana pribadi dikarenakan 

tidak memiliki jaminan kesehatan (BPJS), ibu juga belum mempersiapkan P4K 

yaitu calon pendonor, dan belum menentukan alat kontrasepsi yang akan 

digunakan setelah persalinan. Transportasi yang digunakan berupa motor, 
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pendamping ibu  selama persalinan adalah suami, dan tempat bersalin di BPM ibu 

“PR” penolong persalinan adalah bidan. 

 

B. Rumusan Masalah Diagnosis Kebidanan 

Berdasarkan pengkajian data subjektif dan data objektif, maka dapat ditegakkan 

diagnosis  yaitu ibu “AM” umur 26 tahun G2PI001 UK  35 minggu tunggal hidup, 

dengan masalah yaitu : 

1. Ibu tidak memiliki jaminan kesehatan (BPJS) 

2. Ibu belum melengkapi P4K yaitu calon pendonor dan alat kontrasepsi yang 

akan di gunakan setelah persalinan. 

C.  Jadwal Pengumpulan Data/ Kegiatan 

Dalam laporan tugas akhir ini, penulis telah melaksanakan kegiatan yang 

di mulai dari Bulan Maret 2018 sampai Bulan Juli 2018 dari kegiatan penyusunan 

usulan laporan tugas akhir, konsultasi laporan tugas akhir di lanjutkan dengan 

pelaksanaan seminar usulan dan perbaikan usulan dilanjutkan dengan analisis dan 

pembahasan laporan, sehingga pada bulan juli 2018 dapat dilaksanakan seminar 

hasil laporan tugas akhir serta dilakukan perbaikan. 

Setelah usulan laporan tugas akhir disetujui. Penulis telah memberikan 

asuhan kebidanan pada ibu “AM” dari umur kehamilan 37 minggu pada tanggal 

20 April 2018. Pemberian asuhan persalinan dan bayi baru lahir pada tanggal 7 

Mei 2018. Kunjungan nifas yaitu KF 1 pada tanggal 07 Mei 2018, KF 2 pada 

tanggal 13 Mei 2018, KF 3 pada tanggal 4 Juni 2018. Kunjungan neonatus 

meliputi KN 1 tanggal 7 Mei 2018, KN 2 tanggal 13 Mei 2018, KN 3 tanggal 4 
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Mei 2018, dan bayi 42 hari tanggal 17 Juni 2018. Laporan tugas akhir 

diseminarkan pada Bulan Juli 2018 

 


