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BAB III 

METODE PENENTUAN KASUS 

A. Informasi Klien/Keluarga 

Informasi yang didapatkan penulis terkait data ibu ‘GM’ dan keluarga 

berdasarkan anamnesis, wawancara, observasi, data dukumentasi buku KIA dan 

buku periksa dokter, diperoleh data sebagai berikut : 

1. Data subjektif  

a. Identitas ibu dan suami 

Ibu 

Nama              : ibu’GM’ 

Umur               : 27 tahun 

Suku,bangsa    : Bali, Indonesia 

Agama             : Hindu 

Pendidikan      : S1 

Pekerjaan         : Guru 

Penghasilan     : 2.500.000 

Alamatrumah : Jalan Anggungan No. 

82 Lukluk 

Suami 

: Tn.BY 

: 24 tahun 

: Bali, Indonesia 

: Hindu 

: S1 

: Guru 

: 2.500.000 

: Jalan Anggungan No. 82 Lukluk 

 

b. Keluhan utama 

Ibu mengatakan tidak mengalami keluhan saat ini 
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c. Riwayat menstruasi  

Ibu haid pertama kali pada umur 13 tahun, siklus haid teratur 28 hari, jumlah 

darah dalam sehari 2-3 kali mengganti pembalut, lama haid 4-5 hari, saat haid ibu 

tidak mengalami nyeri pada perut.  

d. Riwayat perkawinan sekarang 

Ibu menikah secara sah pada umur 26 tahun, ini merupakan pernikahan 

pertama ibu dengan usia pernikahan 1 tahun. 

e. Riwayat kontrasepsi 

Ibu mengatakan belum pernah menggunakan alat kontrasepsei apapun. 

f. Riwayat pemeriksaan kehamilan ini 

1) Pemeriksaan trimester I 

Pada trimester I Ibu datang ke BPM untuk memastikan kehamilanya 

sehingga dilakukan pemeriksaan PP test dan hasilnya positif ibu mengatakan 

bahwa HPHT tanggal 26 Juli . Pada saat ini usia kehamilan ibu dihitung dari 

HPHT yaitu 12 minggu 4 hari, dan hasil pemeriksaan meliputi, TD : 90/60 

MmHg, BB : 61 kg, TFU : 2 jari diatas simpisis, DJJ : 140x/menit, letak janin: 

ballot(+), terapi yang diberikan vitonal (1x1) pemeriksaan Hb : 12,0 g/dL.  

2) Pemeriksaan trimester II 

Pada kehamilan trimester II ibu sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 5 

kali yaitu 2 kali di BPM, 2 kali di dokter SpOG dan 1 kali di Puskesmas. Adapun 

riyawat hasil pemeriksaan ibu dapat dilihat pada tabel 2. 
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Tabel 2 

Riwayat pemeriksaan trimester II 

Tanggal Data riwayat yang diperoleh Keterangan 

15 November 2017 Ibu memeriksakan kehamilannya pada UK 16 

minggu 3 hari dan tida ada keluhan, hasil 

pemeriksaan TD : 80/60 MmHg, BB: 63, 

TFU : 3 jari di atas simpisis, DJJ :155x/menit, 

letak janin> ballot (+), terapi yang diberikan 

Vit F (1x1), Vit.calci (1x1) dan diberikan 

TT4. 

BPM 

11 Desember 2017 

 

 

 

18 Desember 2017 

 

 

 

 

Ibu melakukan pemeriksaan Lab dengan hasil 

Hb: 12,3 g/dL, PPIA: NR, HbsAg: Non 

Reaktif, protein urin: negatif, glukosa urine 

:negatif, VDRL: non rektif 

Ibu memeriksakan kehamilannya pada UK 20 

minggu 6 hari, tidak ada keluhan, dan 

dilakukan pemeriksaan dengan hasil, TTV : 

80/60 MmHg, BB 64 kg, TFU : sepusat, DJJ: 

145x/menit, letak janin: ballot(+), diberikan 

TT5 dan terapi Vit.F (1x1), Vit.calci(1x1) 

Puskesmas 

 

 

 

BPM 

11 Januari 2018 Ibu memeriksakan kehamilannya pada UK 24 

minggu 1 hari, tidak ada keluhan, hasil 

pemeriksaan TD : 110/70 MmHg, BB 69 kg, 

posisi janin dengan persentasi kepala, terapi 

yang diberikan Nulacta (1x1), Lanovit (1x1). 

Dr.SpOG 

09 Februari 2018 Ibu memeriksakan kehamilannya pada UK 28 

minggu, tidak ada keluhan, hasil pemeriksaan 

TD : 110/70 MmHg, BB : 68 kg, posisi janin 

dengan persentasi kepala, terapi yang 

diberikan Nulacta (1x1), Lanovit (1x1). 

Dr.SpOG 

Sumber : Buku KIA dan Buku Pemeriksaan dr.SpOG 
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3) Pemeriksaan trimester III 

Pada trimester III Ibu memeriksakan kehamilannya di dr.SpOG tanggal 21 

Februari pada UK 30 minggu 2 hari, tidak ada keluhan, hasil pemeriksaan 

TD:110/70 MmHg, BB : 70 kg, terapi lanjut 

g. Riwayat kesehatan keluarga dan penyakit ibu sebelumnya 

Ibu ‘GM’ dan keluarga tidak memiliki riwayat oprasi, riwayat penyakit 

menurun seperti hipertensi, DM, asma, penyakit jiwa, alergi, dan epilepsi serta 

penyakit menular lainnya seperti HIV/AIDS, PMS, TBC, dan Hepatitis.  

h. Prilaku yang membahayakan kehamilan 

Ibu dan keluarga tidak memiliki prilaku yang dapat membahayakan 

kehamilan seperti minum minuman keras, narkoba, minum jamu dan merokok. 

i. Data biologis, psikososial dan spiritual  

1) Pernafasan  

Ibu mengatakan tidak mengalami keluhan pada saat bernafas baik dalam 

melakukan aktivitas atau beristirahat. 

2) Nutrisi  

Pola makan ibu selama kehamilan sekarang adalah ibu makan 3 kali dalam 

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

potong daging atau ikan atau 1 buah telor, satu potong tahu/tempe dan selalu 

megkonsumsi buah dan sayur. 

3) Cairan 

Pola minum ibu dalam sehari mencapai 3 liter setiap hari. Ibu juga minum 

susu ibu hamil. Pola eliminasi ibu selama sehari antara lain : BAK 5-7 kali dengan 
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warna kuning jernih, BAB sebanyak 1 kali konsistensi lembek dan warna kuning 

kecoklatan. 

4) Pola istirahat  

Ibu tidur malam 7 jam/hari. Ibu hanya beberapa kali istirahat tidur siang 

karena ibu terkadang masih mengajar di sekolah dan sepulangnya dari sekolah ibu 

tidak sempat untuk tidur siang. Psikososial ibu sangat baik karena kehamilan ini 

direncanakan dan sangat dinantikan oleh ibu dan keluarga. Lingkungan tempat 

tinggal ibu juga bersih dan nyaman. 

5) Pengetahuan  

Pengetahuan yang dimiliki ibu ‘GM’ yaitu ibu sudah mengetahui tanda 

bahaya kehamilan trimester III, tanda-tanda persalinan, ibu juga sudah mengetahui 

mengenai senam hamil namun belum sempat melakukannya, ibu belum 

mengetahui mengenai IMD. 

2. Data Objektif 

Data Objektif didapatkan berdasarkan pendokumentasian pemeriksaan 

terakhir pada tanggal 21 Februari 2018 di dr.SpOG yaitu : ibu memeriksakan 

kehamilannya pada UK 30 minggu 2 hari, tidak ada keluhan, hasil pemeriksaan 

TD : 110/70 MmHg, BB: 70 kg, posisi janin dengan persentasi kepala, terapi 

dilanjutkan.  

B. Rumusan Masalah Diagnosis Kebidanan 

Berdasarkan pengkajian pada tanggal 22 Februari 2018, maka dapat 

ditegakkan diagnosa yaitu ibu ‘GM’ umur 27 tahun G1P0000 UK 30 minggu 1 

hari T/H intrauterine, dengan maslaah : 
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1. Ibu belum pernah mengikuti senam hamil 

2. Ibu belum mengetahui mengenai IMD 

C. Jadwal Kegiatan 

Penulis telah melaksanakan beberapa kegiatan yang dimulai dari 

pengumpulan data, konsultasi proposal dilanjutkan dengan seminar kasus dan 

perbaikan proposal. Setelah mendapatkan ijin, penulis memberikan asuhan pada 

ibu ‘GM’ selama kehamilan trimester III hingga 42 hari postpartum yang diikuti 

dengan analisa dan pembahasan laporan, sehingga dapat dilaksanakan seminar 

hasil laporan kasus serta perbaikan. 

Rencana kegiatan dengan asuhan kebidanan komperhensif yang diberikan 

setelah proposal disetujui, meliputi : 

1. Kunjungan Kehamilan 

Penulis telah melakukan kunjungan kehamilan trimester III, membimbing 

ibu untuk melakukan senam hamil dan memberi KIE mengenai IMD 

2. Kunjungan Persalinan  

Saat persalinan penulis telah mendampingi ibu hingga 2 jam postpartum. 

3. Kunjungan Nifas 

Kunjungan nifas yang penulis lakukan meliputi kunjungan (KF1) yang 

dilakukan 6 jam sampai 3 hari setelah persalinan, kunjungan (KF2) yang 

dilakukan pada hari ke-4 sampai hari ke-28 setelah persalinan, dan kunjungan 

(KF3) yang dilakukan pada hari ke-29 sampai hari ke-42 setelah persalinan. 

4. Kunjungan Neonatus  

Kunjungan neonatus yang telah penulis lakukan meliputi kunjungan 

neonatal pertama (KN1) yang dilakukan 6 sampai 48 jam setelah kelahiran, 
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kunjungan neonatal kedua (KN2) yang dilakukan pada hari ke-3 sampai hari ke-7 

setelah kelahiran, dan kunjungan terakhir yaitu (KN3) yang dilakukan pada hari 

ke-8 sampai hari ke-42 setelah kelahiran.  

 


