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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Dari Pemberian Asuhan Kebidanan Pada Ibu “GM” Umur 27 

Tahun Primigravida Dan Kesejahteraan Janin. 

Penulis memberikan asuhan pada ibu “GM” dimulai sejak umur kehamilan 

38 minggu 6 hari.Pengkajian data dari mulai anamnese tentang biodata, status 

pernikahan, riwayat kesehatan ibu dan keluarga, pola kehidupan sehari-

hari.Pemberian asuhan pada trimester III sampai 42 hari dan data hamil yang 

diperoleh didapatkan dari kunjungan rumah, BPM, klinik dan RS “PB” mulai dari 

tanggal 24 April sampai dengan 16 Juni 2018, dengan hasil sebagai berikut. 

1. Penerapan Asuhan Kebidanan Masa Kehamilan pada ibu “GM” 

Asuhan dilakukan sebanyak 3 kali yaitu satu kali di BPM dan dua kali di 

dr.SpOG.penulis sempat melakukan kunjungan rumah untuk membimbing ibu 

melakukan senam hamil dan mendampingi melakukan pemeriksaan antenatal, 

selama dilakukan asuhan ibu tidak mengalami masalah apapun. Hasil asuhan 

dipaparkan pada tabel 3 dengan hasil sebagai berikut. 

Tabel 3 

Penerapan Asuhan Kebidanan pada Ibu “GM” Selama Kehamilan Trimester 

III mulai dari 38 minggu 6 hari 

 

 

 

Tanggal/waktu 

Tempat 

Catatan Perkembangan  Pemeriksa 

/paraf 

1 2 3 

Selasa 24 

April 2018 

Kunjungan 

S: Ibu mengatakan saat ini belum mengetahui 

mengenai senam hamil, ASI ekslusifdan IMD. 

Hasil pemeriksaan pada buku KIA : gerak  

“PY” 
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1 2 3 

rumah janin aktif, DJJ 140 x/menit 

O: KU: baik, kesadaran composmentis, BB: 76 

kg, tekanan darah 110/80 mmHg, suhu 36,0°C, 

nadi 80 x/menit, respirasi 18 x/menit 

Hasil pemeriksaan fisik yaitu: 

Kepala : bersih, simetris, tidak ada benjolan. 

Muka : bersih, simetris, tidak ada oedema dan 

tidak pucat 

Mata : simetris, konjungtiva merah muda, 

sclera putih dan tidak ada pengeluaran secret. 

Hidung : bersih dan tidak ada pengeluaran 

secret. 

Telinga : bersih, dan tidak ada pengeluaran. 

Mulut dan gigi : mukosa bibir lembab, lidah 

bersih, gigi tidak ada karies dan berlobang. 

Dada :mamae simetris, puting susu bersih dan 

Mata : simetris, konjungtiva merah muda, 

sclera putih dan tidak ada pengeluaran secret. 

Hidung : bersih dan tidak ada pengeluaran 

secret. 

Telinga : bersih, dan tidak ada pengeluaran. 

Mulut dan gigi : mukosa bibir lembab, lidah 

bersih, gigi tidak ada karies dan berlobang. 

Dada : mamae simetris, puting susu bersih da 

menonjol, areola hiperpigmentasi, tidak ada 

massa dan pengeluaran kolostrum. 

A: G1P0000 UK 38 minggu 6 hari janin hidup 

Masalah : 

1. Ibu belum mengetahui mengenai senam 

hamil 

2. Ibu belum mengetahui mengenai ASI  
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 Eksklusif 

3. Ibu belum mengetahui mengenai IMD 

4. Ibu belum melakukan pemeriksaan Hb 

P :  

1. Menginformasikan hasil pemeriksaan 

kepada ibu, ibu menerima hasil pemeriksaan 

2. Memberikan KIE ibu mengenai ASI ekslusif 

dan IMD, ibu dapat mengulang kembali apa 

yang telah disampaikan. 

3. Menyepakati waktu pemeriksaan Hb pada 

tanggal 26 April, ibu setuju untuk 

melakukan pemeriksaan Hb 

 

Kamis 26 

April 2017 

BPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S : ibu datang untuk melakukan pemeriksaan 

Hb 

O : KU: baik, kesadaran composmentis,BB: 76 

kg, tekanan darah 110/80 mmHg, suhu 36,0°C, 

nadi 80 x/menit, respirasi 18 x/menit, DJJ 

145x/menit 

Hasil pemeriksaan fisik yaitu: 

Kepala : bersih, simetris, tidak ada benjolan. 

Muka : bersih, simetris, tidak ada oedema dan 

tidak pucat 

Mata : simetris, konjungtiva merah muda, 

sclera putih dan tidak ada pengeluaran secret. 

Hidung : bersih dan tidak ada pengeluaran 

secret. 

Telinga : bersih dan tidak ada pengeluaran.  

Mulut dan gigi : mukosa bibir lembab, lidah 

bersih, gigi tidak ada karies dan berlobang 

Dada : mamae simetris, puting susu bersih dan 

menonjol, areola hiperpigmentasi, tidak ada  

 “PY” 
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 massa dan pengeluaran kolostrum. 

Tinggi Fundus Uteri (TFU) : 34 cm. 

Tafsiran berat badan janin yaitu : 3410 gram. 

Leopold I : TFU 3 jari dibawah 

prosesusxifoideus dan pada bagian fundus 

teraba1 bagian bulat lunak 

Leopold II : pada sisi kanan perut ibu teraba 

bagian bagian kecil janin, dan teraba 

memanjang keras seperti papan dibagian kiri 

perut ibu. 

Leopold III : pada bagian bawah perut ibu 

teraba bulat keras dan dapat digoyangkan 

Auskultasi DJJ 140x/menit teratur 

Ekstremitas : tungkai simetris, tidak ada 

oedema atau varises, reflek patella +/+ 

Pemeriksaan penunjang, Hb 12,4 g/dl 

A : G1P0000 UK 39 minggu 1 hari Preskep U 

Puki T/H Intrauteri 

P : 

1. Menginformasikan hasil pemeriksaan 

kepada ibu, ibu menerima hasil 

pemeriksaan. 

2. KIE ibu untuk melakukan gerakan jongkok 

agar kepala janin cepat masuk PAP, ibu 

memahami dan bersedia melakukannya 

3. Terapi dilanjutkan 

4. Menyepakati kunjungan ulang 7 hari lagi 

atau sewaktu-waktu apabila ibu mengalami 

keluhan, ibu memahami apa yang 

disampaikan. 

 

Bidan “S” 

 

 

 

“PY” 
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Jumat 2 Mei 

2018 

Hasil dokumentasi di klinik Nurjaya 

Ibu memeriksakan kehamilannya pada UK 40 

minggu dan tidak ada keluhan, hasil 

pemeriksaan : keadaan umum baik, kesadaran 

composmentis,BB: 76 kg, TD : 110/70  

mmHg, DJJ 145x/menit. Hasil pemeriksaan 

USG: janin tunggal, preskep, air ketuban 

cukup, jenis kelamin laki-laki, kepala janin 

belum masuk PAP, TBBJ : 3616 gram. BPD : 

40 mm, terapi dilanjutkan 

dr.SpOg 

Jumat 4 mei 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil dokumentasi dari dr.SpOG 

Ibu memeriksakan kehamilannya pada UK 40 

minggu dan tidak ada keluhan, hasil 

pemeriksaan : keadaan umum baik, kesadaran 

composmentis, BB: 76 kg, TD : 110/70 

mmHg, DJJ 145x/menit. Hasil pemeriksaan 

USG: janin tunggal, preskep, air ketuban 

cukup, jenis kelamin laki-laki, kepala janin 

belum masuk PAP, TBBJ : 3616 gram. BPD : 

40 mm, terapi dilanjutkan 

VT : V/V normal, portio tebal, dilatasi Ø, 

ketuban utuhttbk/tp.  

A : G1P0000 UK 40 minggu 2 hari preskep U 

T/H Intrauteri dengan CPD 

P :  

1. Menginformasikan hasil  

2. SC pukul 17.00 di RS “PB” 

dr.SpOG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Buku KIA, Buku Periksa dr.SpOG dan Hasil Pemeriksaan Oleh Penulis 

2. Hasil Penerapan Asuhan Kebidanan pada Ibu “GM” selama 

persalinan 
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Data persalinan ibu serta keadaan bayi baru lahir didapatkan melalui 

asuhan langsung kepada ibu selama preoprasi dan pascaoprasi serta dari 

rekamedis ibu di RS “PB”. Tanggal 04 Mei 2018 setelah ibu melakukan 

pemeriksaan, dokter menegakkan diagnosa kehamilan ibu dengan CPD dan 

memberi surat rujukan akan dilakukan tindakan SC di RS”PB”. Ibu datang 

bersama suami serta mertua membawa surat rujukan ke RS “PB”untuk 

dilakukan SC. Masalah yang dialami ibu adalah ibu merasa khawatir dan 

cemas. Adapun asuhan yang diberikan di RS “PB” dipaparkan pada tabel 4 

dengan hasil sebagai berikut. 

Tabel 4 

Penerapan Asuhan Kebidanan pada Ibu “GM” Selama Persalinan di Rumah 

Sakit “PB” pada Tanggal 04 Mei 2018 

 

 

 

Waktu  Catatan Perkembangan Pemeriksa  

1 2 3 

Pukul 

15.00 

WITA 

S : ibu mengatakan sedikit cemas 

Pola nutrisi : makan terakhir pukul 09.00 wita  

Eliminasi : BAB terakhir pukul 06.00 wita, BAK 

terakhir pukul 15.00 wita . 

O : keadaan umum ibu baik, kesadaran 

composmentis, BB: 76 kg, TD 110/70 mmHg, 

Nadi 80 x/menit, Suhu 36,0°C, Respirasi 20 

x/menit, konjungtiva merah muda, sclera putih, 

putting susu menonjol, bersih, dan ada 

pengeluaran kolostrum, TFU 35 cm (TBBJ: 3565 

gram), DJJ 140 x/menit teratur, tidak ada his. 

Leopold I : TFU 2jari dibawah prosesus 

xifoideus, teraba satu bagian bulat, besar dan 

lunak 

Bidan RS 

“PB” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“PY” 
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1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pkl.15.10 

 

 

Pkl.15.10 

 

 

Pkl.15.20 

 

Pkl.15.25 

Pkl.15.30 

Leopold II : pada sisi kanan perut ibu teraba 

bagian bagian kecil janin, dan teraba 

memangjang keras seperti papan di bagian kiri 

perut ibu. 

Leopold III : pada bagian bawah perut ibu teraba 

bulat keras, melenting dan dapat digoyangkan 

Auskultasi DJJ 140x/menit teratur 

Ekstremitas : tungkai simetris, tidak ada 

oedematau varises, reflek patella +/+ 

Pemeriksaan genetalia : tidak terdapat 

pengeluaran seperti air ketuban dan lendir 

bercampur darah  

Ekstremitas bawah : reflek patela +/+, dan tidak 

ada oedema. 

A : G1P0000 UK 40 minggu 2 hari Preskep U 

Puki T/H Intrauteri dengan CPD 

Masalah : ibu merasa cemas 

P : 

1. Menginformasikan hasil pemeriksaan kepada 

ibu dan suami, ibu dan suami menerima hasil 

pemeriksaan 

2. Pengambilan darah untuk dilakukan 

pemeriksaan laborarorium, darah telah dibawa 

ke laboratorium 

3. Memfasilitasi informed consent untuk tindakan 

SC, lembar informed consent telah ditanda 

tangani 

4. Pemasangan infus Ringer Laktat (RL), infus 

telah terpasang di tangan kiri pasien.  

5. Pemasangan DC, urine keluar lancar 

6. Melakukan skin test terhadap cefotaxime, tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“PY” 

 

 

Bidan RS 

“PB” 

 

 

 

 

“PY” 
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Pkl.15.40 

 

 

 

Pkl.16.00 

 

 

 

Pkl.16.45 

ada reksi alergi 

7. Mencukur rambut disekitar perut dan 

kemaluan, perut dan kemaluan sudah bersih 

8. Menyiapkan pakaian bayi, handuk, kain, dan 

tempat plasenta, alat sudah siap 

9. Melakukan pemberian antibiotic Cefotaxime 2 

gram, tidak ada reaksi alergi 

10. Memberikan dukungan emosional kepada ibu 

dan keluarga, ibu dan keluarga lebih tenang. 

11. Mengantarkan ibu ke ruang operasi, ibu sudah 

berada di ruang oprasi. 

Pukul 

17.00 

Di ruang 

OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pkl.17.25 

Pkl.17.59 

S : ibu sudah merasa tenang 

O : keadaan umum baik, kesadaran composmenti, 

TD 110/70 mmHg, S 36,2°C, N 80 x/menit, RR 

20 x/menit DJJ 140 x/menit 

A : G1P0000 UK 40 minggu 2 hari preskep U 

puki T/H intrauteri dengan CPD 

P :  

1. Informasikan hasil pemeriksaan, ibu menerima 

penjelasan yang diberikan 

2. Melakukan pemasangan kateter, katerter telah 

dipasang 

3. Melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis 

anastesi, anastesi dilakukan dengan Bimoscan 

12,5 mg secara regional spinal 

4. Operasi SC dilakukan oleh tim pukul 17.25 

5. Bayi lahir,segera menangis, tangis kuat, gerak 

aktif, apgar scor 8-9, jenis kelamin laki-laki 

dan dilakukan IMD 

6. Plasenta lahir manual, lengkap, tidak ada 

kalsifikasi.  

7. Melakukan proses penjahitan, luka oprasi  

Perawat 

OK 
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1 2 3 

 

 

Pkl.18.13 

 

sudah dijahit dan tidak terdapat perdarahan 

aktif.  

8. Operasi selesai  

9. Ibu dipindahkan keruang pemulihan dan 

dilakukan perawatan dua jam di ruang 

pemulihan dan pemantauan. 

 

 

Sumber: Rekam Medis RS “PB” dan Buku KIA. 

 

3. Hasil Penerapan Asuhan Kebidanan Asuhan Kebidanan pada Ibu 

“GM” Selama Masa Nifas 

Selama masa nifas ibu “GM” diberikan asuhan selama dirawat di RS 

“PB”, melalui kunjungan rumah dan melakukan kunjungan ke fasilitas 

kesehatan.Asuhan selama masa nifas dipaparkan pada tabel 5 dengan hasil 

sebagai berikut. 

Tabel 5. 

Hasil Penerapan Asuhan Kebidanan pada Ibu “GM” Selama Masa Nifas  

 

 

 

Tempat/ 

tanggal/ jam 

Catatan Perkembangan Paraf 

1 2 3 

Ruang 

pemulihan/ 

04 Mei 2018/ 

pukul 18.15 

S : ibu mengatakan merasa pusing 

O : KU baik, kesadaran composmentis, 

konjungtiva merah muda, sclera putih, TD 

110/70 mmHg, N 80 x/menit, S 36°C, TFU 1 

jari dibawah pusat, tidak ada perdarahan aktif, 

infus terpasang RL+oksitosin 20 IU 28 tetes 

per menit lancar, terpasang douer cateter. 

Bidan RS 

“PB” 
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 Delegasi dokter: pantau 2 jam PP  

A : P1001 P.SC 1 jam Postpartum 

Masalah: ibu merasa sedikit pusing 

P :  

1. Menginformasikan hasil pemeriksaan pada 

ibu dan keluarga, ibu dan keluarga 

menerima hasil pemeriksaan  

2. Melakukan tindakan delegatif dari 

dokteryaitu memberikan analgetik drip 

petidine 175 mg dalam D5% 500 cc 24 

tpm, tetesan lancer, tidak ada reaksi alergi 

3. Melakukan delegatif dari dokter untuk 

pemantauan 2 jam PP: 

Pukul 18.30: kondisi terpantau baik 

Pukul 18.45: kondisi terpantau baik 

Pukul 19.00: kondisi baik, KIE ibu 

mobilisasi dini 

Pukul 19.15: kondisi terpantau baik 

 

Pukul 19.45 

ruang 

pemulihan 

 

 

 

 

 

 

 

S : ibu mengatakan masih merasa sedikit 

pusing 

O : KU baik, kesadaran composmentis, 

konjungtiva merah muda, sclera putih, TD 

110/80 mmHg, N 80 x/menit, S 36°C,tidak 

ada perdarahan aktif, TFU 2 jari dibawah 

pusat, infus terpasang RL+oksitosin 20 IU 28 

tetes per menit, terpasang douer cateter 

A : P1001 P.SC 2 jam Postpartum 

Masalah : ibu masih merasa sedikit pusing 

tapi dapat dikendalikan 

P :  

 

Bidan RS 

“PB” 

 

 

 

 

 

 

 

 

“PY” 
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 1. Menginformasikan hasil pemeriksaanpada 

ibu dan keluarga, ibu dan keluarga 

menerima hasil pemeriksaan 

2. Member KIE kepada ibu mengenai tanda 

bahaya nifas post SC, ibu paham 

3. Menginformasikan kepada ibu dan 

keluarga apabila ada masalah untuk segera 

menginformasikan kepada petugas 

kesehatan, ibu dan keluarga paham. 

4. Observasi kembali 30 menit kemudian 

 

Pukul 20.15 

Ruang 

pemulihan 

S : ibu mengatakan kondisinya sudah 

membaik 

O : KU baik, kesadaran composmentis, 

konjungtiva merah muda, sclera putih, TD 

110/70 mmHg, N 80 x/menit, S 36°C,tidak 

ada perdarahan aktif dari luka bekas operasi, 

TFU 2 jari dibawah pusat, infus terpasang 

RL+oksitosin 20 IU 28 tetes per menit, 

terpasang douer cateter 

A : P1001 P.SC 2 jam Postpartum 

P :  

1. Menginformasikan hasil pemeriksaan pada 

ibu dan keluarga, ibu dan keluarga 

menerima hasil pemeriksaan 

2. Memindahkan ibu ke ruang nifas karena 

kondisi ibu terpantau baik, ibu telah 

dipindahkan ke ruang nifas 

“PY” 

05 Mei 2018 

Pukul 00.15 

Ruang rawat 

inap 

S: ibu mengeluh sedikit pusing, mual, kaki 

sudah dapat digerakkan, tetapi ibu 

mengatakan belum kentut, ibu juga belum 

mengetahui ,posisi menyusui yang benar. 

Bidan RS 

“PB” 
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 O : keadaan umum baik, kesadaran compos 

mentis, TD: 100/70 mmHg, N 78 x/menit, RR 

18 x/menit, S 36°C, ada pengeluaran 

kolostrum, terpasang infus RL, luka bekas SC 

baik atau tidak ada perdarahan, TFU 2 jari 

dibawah pusat, kontraksi uterus baik, lochea 

rubra 

A: P1001 enam jam post SC 

Masalah : 

1. Ibu belum tahu tanda bahaya nifas hari 

pertama 

2. Ibu belum mengetahui cara menyusui yang 

benar 

3. Ibu mengeluh sedikit pusing dan mual 

namun masih dapat dikendalikan 

P : 

1. Menginformasikan hasil pemeriksaan 

kepada ibu dan keluarga, ibu dan keluarga 

menerima hasil pemeriksaan 

2. Memberikan KIE kepada ibu dan suami 

mengenai Tanda bahaya nifas post SC hari 

pertama, ibu dan suami memahami dn 

dapat mengulang kembali apa yang telah 

disampaikan. 

3. Membimbing ibu untuk cara menyusui 

yang benar, ibu dapat melakukannya. 

4. Membimbing ibu untuk melakukan 

mobilisasi seperti miring kanan miring kiri, 

ibu mampu melakukannya secara perlahan. 

5. Memfasilitasi ibu untuk istirahat, ibu 

bersedia istirahat saat bayinya tertidur. 

 

 

 

 

“PY” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidan RS 

“PB” 
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 6. Melakukan tugas delegasi dokter untuk 

memberikan terapi obat cefotaxime 1 gram 

per set infus, tidak ada reaksi alergi 

 

05 Mei 2018 

Pukul 07.00 

Ruang rawat 

inap 

S : ibu mengeluh sedikit lelah karena kurang 

tidur disebabkan menyusui bayinya, ibu 

mengatakan sudah kentut dan mampu 

melakukan mobilisasi seperti miring kanan 

dan kiri, ibu belum mengetahui mengenai 

senam kegel. 

O : keadaan umum baik, kesadaran compos 

mentis, TD : 110/70 mmHg, S 36,2°C, N 82 

x/menit, RR 20 x/menit, terpasang infus RL 20 

tetes/menit, output pada urin bag 200 cc warna 

kuning jernih, ada pengeluarah kolostrum, 

TFU 3 jari di bawah pusat, kontraksi uterus 

baik, luka operasi tidak ada perdarahan, lochea 

rubra, mobilisasi aktif. 

A : P1001 13 jam post SC 

Masalah : 

1. Ibu kelelahan karena kurang tidur 

2. Ibu belum mengetahui tentang senam kegel 

P :  

1. Menginformasikan hasil pemeriksaan , ibu 

paham 

2. Memfasilitasi ibu untuk personal hygiene, 

ibu merasa bersih dan nyaman. 

3. Memberikan KIE kepada ibu agar ikut tidur 

ketika bayi tertidur, ibu mengerti 

4. Membimbing ibu untuk melakukan senam 

kegel, ibu mampu melakukannya.  

5. Melakukan tugas delegasi dokter dalam  

Bidan RS 

“PB” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“PY” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidan RS 

“PB” 
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 pemberian terapi obat cefotaxime 1 gram per 

set infus, tidak ada reaksi alergi. 

 

05 Mei 2018 

Pukul 15.00 

Di ruang 

rawat inap 

S : nyeri luka post SC (+) 

O : KU stabil, kesadaran CM, TD 110/80 

mmHg,, S 36,0°C, N 80 x/menit, RR 20 

x/menit, aff infus, aff DC, ASI +/+, TFU 3 

jari dibawah pusat, luka oprasi tidak ada 

perdarahan, lochea rubra, mobilisasi (+). 

A : P1001 1 hari post SC 

Masalah: tidak ada 

P :  

1. Menginformasikan hasil pemeriksaan  

2. Menginformasikan kepada ibu untuk diet 

bebas 

3. Infus stop 

4. Injeksi cefotaxime stop 

Advice Dokter SpOG, resep oral : cefadroxil 

3 x 500 mg per oral, asam mefenamat 3 x 500 

mg per oral 

Bidan RS 

“PB” 

05 Mei 2018 

Pukul 23.00 

Ruang rawat 

inap 

 

 

 

 

 

S : nyeri luka operasi (+) 

O : keadaan umum baik, kesadaran CM, TD 

110/70 mmHg, N 80 x/menit, S 36,0°C, RR 

20 x/menit. ASI +/+, TFU 3 jari dibawah 

pusat, luka operasi tidak ada perdarahan, 

mobilisasi (+) 

A : P1001 post SC hari 1 

P :  

Terapi obat lanjut 

a. Cefadroxil 1 x 500 mg 

b. Asam Mefenamat 1 x 500 mg 

 

Bidan RS 

“PB” 
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06 Mei 2018 

Pukul 06.50 

ruang rawat 

inap 

 

S : nyeri luka operasi berkurang 

O : KU stabil, kesadaran CM, TD 110/80 

mmHg,, S 36,0°C, N 80 x/menit, RR 20 

x/menit, aff infus, aff DC, ASI +/+, TFU 3 jari 

dibawah pusat, luka oprasi tidak ada  

perdarahan, lochea rubra, mobilisasi (+). 

A : P1001 post SC hari 2 

Masalah : tidak ada 

P 

1. Terapi obat lanjut 

c. Cefadroxil 1 x 500 mg 

d. Asam Mefenamat 1 x 500 mg 

e. Rencana BPL pukul 15.00 

Bidan RS 

“PB” 

Pukul 10.00 

 

 

 

 

 

 

S : ibu mengatakan nyeri luka bekas oprasinya 

sudah berkurang, ibu makan terakhir pukul 

8.00 wita dengan makanan yang telah 

disiapkan oleh rumah sakit, minum ± 500 cc, 

ibu sudah BAB dan BAK secara spontan 

terakhir pukul 06.00, ibu merasa bahagia 

sudah menjadi seorang ibu, ibu belum 

mengetahui bagaimana cara merawat luka 

operasi. 

O : keadaan umum baik, kesadaran compos 

mentis, TD 110/70 mmHg, N 78 x/menit, RR 

20 x/menit, S 36,0°C, ada pengeluaran ASI, 

TFU 3 jari dibawah pusat, luka operasi tidak 

terdapat perdarahan, kontraksi uterus baik, 

lochea rubra, mobilisasi aktif 

A : P1001 2 hari post SC 

P :  

1. Menginformasikan hasil pemeriksaan  

“PY” 
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 kepada ibu, ibu menerima hasil 

pemeriksaan 

2. Memberikan KIE kepada ibu mengenai 

cara mewarat luka bekas operasi, ibu 

paham dan mampu mengulang kembali 

yang telah disampaikan. 

3. Menginformasikan kepada suami dan 

keluarga agar merapikan barang karena 

ibu rencana boleh pulang pukul 15.00 

wita, keluarga paham   

 

“PY” 

Pukul 15.15 

wita diruang 

rawat inap 

S : ibu senang karena sudah boleh pulang hari 

ini 

O : keadaan umum baik, kesadaran compos 

mentis, TD 110/70 mmHg, N 80 x/menit, RR 

20 x/menit, S 36,0°C, ada pengeluaran ASI, 

TFU 3 jari dibawah pusat, luka operasi tidak 

terdapat perdarahan,  lochea rubra, mobilisasi 

aktif 

A : P1001 post SC hari 2 

P :  

1. menginformasikan hasil pemeriksaan 

kepada ibu dan keluarga, ibu dan keluarga 

menerima hasil pemeriksaan 

2. memberikan KIE ibu mengenai cara 

merawat luka bekas operasi, ibu paham 

3. melakukan kolaborasi dengan dr.SpOG 

bahwa ibu beserta bayinya boleh pulang 

dan harus melakukan kontrol pada tanggal 

11 Mei 2018 , ibu memahami dan bersedia 

untuk melakukan kontrol kembali sesuai 

tanggal yang di tentukan 

Bidan RS 

“PB” 

 

 

 

 

 

 

 

 

“PY” 

 

 

 

 

Dr.SpOG 

Bidan RS 
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 4. Melakukan tugas delegatif dari dr.SpOG 

untuk menginformasikan terapi lanjutan 

saat dirumah: 

a. Cefadroxil 3 x 500 mg per oral 

b. Asam Mefenamat 3 x 500 mg per oral 

Ibu bersedia untuk minum obat sesuai 

anjuran. 

 

 

Bidan RS 

“PB” 

07 Mei 2018 

pukul 07.00 

wita (KF 1) 

Rumah Ibu 

S : ibu merasa senang sudah kembali 

kerumah, namun ibu masih merasa sedikit 

nyeri pada luka jaritan, ibu belum 

mendapatkan vitamin A, ibu makan terakhir 

tadi pagi pukul 06.00 wita dengan komposisi 

1 piring nasi putih, ayam goreng 1 potong, 

tahu satu potong dan satu butir telor rebus. 

Minum kurang lebih 400 cc, pola eliminasi 

ibu, ibu BAB terakhir kemarin malam pukul 

21.00 wita dan kencing terakhir pukul 06.30 

wita tidak ada keluhan, ibu mengatakan masih 

ada pengeluaran darah berwarna merah 

kehitaman jumlah sedikit berbau khas. Pola 

istirahat, ibu tidur saat bayi tertidur. Ibu 

belum melakukan aktivitas seperti biasa 

karena masih nyeri pada luka bekas operasi, 

perasaan ibu saat ini sangat bahagia karena 

sudah menjadi seorang ibu. 

O : keadaan umum baik, kesadaran 

composmentis, wajah tidak pucat, conjungtiva 

merah muda, sclera putih, TD 110/70 mmHg, 

N 80 x/menit, RR 20 x/menit, S 36,0°C. 

pengeluaran ASI ada dan sudah bertambah  

“PY” 
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 banyak, TFU 4 jari dibawah pusat, luka 

operasi kering dan tidak ada perdarahan. 

Lochea merah kehitaman. 

A : P1001 hari ketiga post SC 

Masalah : 

1. Ibu belum mendapatkan vitamin A 

2. Ibu belum mengetahui tanda bahaya masa 

nifas pada minggu pertama 

P : 

1. Menginformasikan hasil pemeriksaan 

kepada ibu dan suami, ibu dan suami 

menerima hasil pemeriksaan 

2. Memberikan Vit.A 1x1 (200.000 ), ibu 

bersedia meminum Vit.A 

3. Memberikan KIE kepada ibu mengenai 

tanda bahaya masa nifas, ibu paham dan 

mampu mengulang kembali apa yang 

disampaikan 

4. Membimbing ibu untuk melakukan senam 

nifas, ibu mampu meniru setiap gerakan 

yang diajarkan dengan baik 

5. Membimbing ibu untuk teknik 

menyendawakan bayi setelah selesai 

menyusui, ibu mampu menyendawakan 

bayinya. 

 

11 Mei 2018 

RS “PB” 

S : control , keluhan (-) 

O : keadaan umum baik, kesadaran CM, 

konjungtiva merah muda, wajah tidak pucat, 

TD 110/80 mmHg, S 36,0°C, N 80 x/menit, 

RR 20 x/menit, ASI (+), luka operasi kering 

dan bersih, TFU pertengahan pusat simpisis,  

Bidan RS 

“PB” 
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 lokhea serosa 

A : P1001 hari ketujuh post SC 

Masalah : tidak ada 

P : 

1. Menginformasikan hasil pemeriksaan 

kepada ibu dan suami, ibu dan suami 

menerima hasil pemeriksaan 

2. Melakukan perawatan luka operasi 

3. Memberikan ibu salep sodermix 15 mg 

dan cara pemakaiannya, ibu mengerti 

4. Memberikan KIE : 

a. Personal hygiene 

b. Penggunaan alat kontrasepsi, ibu lebih 

memilih untuk menggunakan kondom 

 

 

“PY” 

 

 

Bidan RS 

“PB” 

20 Mei 2018 

pukul 15.00 

wita 

Rumah Ibu 

(KF 2) 

S : ibu mengatakan tidak ada keluhan saat ini, 

makan terakhir pukul 13.00 wita dengan 

komposisi 1 piring nasi putih, ayam goreng 1 

potong, tahu satu potong sayur sup 1 

mangkuk dan 1 buah apel. Minum kurang 

lebih 1,5 liter , pola eliminasi ibu, ibu BAB 

terakhir pukul 06.00 wita dan kencing terakhir 

pukul 14.30 wita tidak ada keluhan, ibu 

mengatakan masih ada pengeluaran darah 

berwarna kecoklatan berbau khas. Pola 

istirahat, ibu tidur saat bayi tertidur. Ibu sudah 

mulai melakukan aktivitas seperti menyapu di 

daerah kamarnya. Psikologis ibu : ibu mulai 

fokus terhadap peran barunya sebagai orang 

tua.  

O : keadaan umum baik, kesadaran  

“PY” 
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 composmentis, wajah tidak pucat, conjungtiva 

merah muda, sclera putih, TD 110/70 mmHg, 

N 80 x/menit, RR 18 x/menit, S 36,0°C. 

pengeluaran ASI banyak, luka operasi kering 

dan bersih. 

A : P1001 hari ke-16 post SC 

Masalah : tidak ada 

P : 

1. Menginformasikan hasil pemeriksaan 

kepada ibu, ibu menerima hasil 

pemeriksaan 

2. Member KIE kepada ibu mengenai cara 

menyimpan ASI, ibu paham 

3. Membimbing ibu melakukan senam nifas, 

ibu mampu melakukannya dengan baik 

 

 

14 Juni 2018 

Pukul 13.00 

wita 

Rumah ibu 

(KF 3) 

S : ibu mengatakan tidak ada keluhan saat ini, 

makan terakhir pukul 14.00 wita dengan 

komposisi 1 piring nasi putih, ikan goreng 1 

potong, tumis kangkung 1 mangkuk dan 1 

buah apel. Minum kurang lebih 2 liter , pola 

eliminasi ibu, ibu BAB terakhir pukul 08.00 

wita dan kencing terakhir pukul 11.00 wita 

tidak ada keluhan, ibu mengatakan masih ada 

pengeluaran berwarna putih berbau khas. Pola 

istirahat, ibu tidur saat bayi tertidur. Ibu sudah 

mulai melakukan aktivitas ringan seperti 

menyapu, mencuci piring. Psikologis ibu : ibu 

sudah menikmati perannya sebagai orang tua.  

O : keadaan umum baik, kesadaran 

composmentis, wajah tidak pucat, conjungtiva 

“PY” 
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 merah muda, sclera putih, TD 110/70 mmHg, 

N 80 x/menit, RR 18 x/menit, S 36,0°C. 

A : P1001 hari ke-42 post SC 

Maslah : tidak ada 

P : 

1. Menginformasikan hasil pemeriksaan 

kepada ibu, ibu menerima hasil 

pemeriksaan 

2. Memberi KIE kepada ibu agar tidak 

melakukan aktivitas berat, ibu paham. 

 

 

 

 

Sumber: Buku KIA, Rekam Medis RS “PB”, 2018 dan data primer penulis 

 

 

 

 

 


