
BAB III 

INFORMASI KLIEN/KELUARGA 

A. Informasi Pasien/Keluarga 

 Informasi ibu dan keluarga  yang didapatkan dengan pendekatan studi kasus. 

Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Metode 

pengumpulan data dilakukan dengan anamnesa, observasi dan studi dokumentasi, 

data secara rinci sebagai berikut: 

1. Data subjektif (tanggal 30 April 2018 pukul 17.00 WITA) 

a) Identitas 

Ibu       Suami 

Nama  : Ibu “SS”     : Bp. “B” 

Umur  : 35 tahun    : 40 tahun 

Suku, bangsa : Jawa, Indonesia    : Jawa, Indonesia 

Agama  :Islam     : Islam 

Pendidikan : SD     : SMP 

Pekerjaan : Penjahit    : Proyek 

Penghasilan : Rp. 1.500.000/bulan   : Rp. 2.500.000/bulan 

Alamat rumah : Jalan Gunung Agung Gang Bumi Ayu A Nomor 4, Denpasar Barat 

No. Tlp  : 081353669xxx 

Jaminan Kesehatan : Tidak ada 

 



b) Keluhan utama 

 Ibu mengeluh nyeri pada pinggang. 

c) Riwayat menstruasi 

Ibu menarche pada saat berumur 13 tahun, siklus haid ibu teratur setiap 30 hari, 

jumlah darah ibu selama satu hari 3-4 kali mengganti pembalut, lama haid ibu 6-7 

hari. Ibu mengatakan tidak ada keluhan selama menstruasi. 

d) Riwayat perkawinan sekarang 

Ibu kawin secara sah. Ini merupakan perkawinan pertama ibu dengan lama 

perkawinan 8 tahun. Ibu sudah memiliki 3 orang anak dengan anak terakhir 

berumur 3 tahun. 

e) Riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas terdahulu 

Tabel 3 

Riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas terdahulu 

Hamil 

ke - 

Tgl partus/ 

Umur 

UK BBL 

(gram) 

JK Cara 

Persalinan 

Penolong 

Persalinan 

Laktasi 

1 10-08-2008/ 

8 tahun 

Aterm  3400 L PSpt B Bidan Baik 

2 01-01-2013/ 

5 tahun 

Aterm  3300 L PSpt B Bidan Baik 



3 27-03-2015/ 

3 tahun 

Aterm  3200 P PSpt B Bidan  Baik  

4 Hamil ini       

f) Riwayat Kehamilan Ini 

Ibu mengatakan ini merupakan kehamilan yang keempat. Hari pertama haid 

terakhir pada tanggal 20 Agustus 2017, dengan tafsiran persalinan (TP) pada 

tanggal 27 Mei 2018. Ibu “SS” melakukan pemeriksaan hamil ke bidan. 

Pemeriksaan yang dilakukan di bidan sebanyak 2 kali. Keluhan yang pernah 

dialami pada TW I ibu mengeluh mual-mual, pada trimester II ibu mengatakan 

nyeri pada perut bagian bawah, selanjutnya memasuki trimerter III ibu tidak 

mengalami keluhan yang dapat membahayakan kehamilan seperti perdarahan, sakit 

kepala, bengkak pada wajah maupun ekstremitas, pusing dan mata berkunang-

kunang. Riwayat pemeriksaan Ibu “SS” tercantum pada table berikut: 

 

Tabel 4 

Riwayat Pemeriksaan Hamil Ini 

Tanggal, 

Tempat 

Keluhan Hasil Pemeriksaan Penatalaksanaan 

1 2 3 4 



30/11/17 

di BPM 

Luh Sri 

Wahyuni 

Nyeri 

Sympisis 

BB: 51 kg, TB: 152,5 cm 

TD: 100/50 mmHg 

LiLa: 26 cm, Reflek Patella (+) 

UK: 14-15 minggu 

TFU: 2 jari di atas sympisis 

SF (1x200 mg) 

Vit C (1x50 mg) 

KIE Nutrisi 

KIE Tanda bahaya Tw II 

KIE Istirahat 

16/01/18 

di BPM 

Luh Sri 

Wahyuni 

Taa BB: 52 kg 

TD: 100/60 mmHg 

TFU: sepusat 

UK: 21-22 minggu 

DJJ: 146x/menit 

SF (1x200 mg) 

Vit C (1x50 mg) 

Calcium (1x50 mg) 

KIE Cek Lab 

KIE keperluan BPJS 

Sumber: Buku KIA Ibu “SS” 

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

 Ibu “SS” tidak pernah mengalami atau memiliki penyakit dengan gejala-

gejala seperti penyakit kardiovaskuler, hipertensi, asma, epilepsy, TORCH, 

diabetes melitus (DM), tuberculosis (TBC), Hepatitis, penyakit menular seksual 

(PMS), ibu juga tidak memiliki riwayat penyakit ginekologi seperti infertilitas, 

cervitis cronis, endrometris, myoma, polip serviks, kanker kandungan, operasi 

kandungan. 



h. Riwayat penyakit keluarga yang menurun 

 Keluarga ibu “SS” tidak memiliki riwayat penyakit seperti kanker, asma, 

hipertensi, DM, penyakit jiwa, kelainan bawaan, hamil kembar, epilepsy, alergi, 

penyakit menular, penyakit hati, TBC, PMS, Human Immunodeficiency Virus/ 

Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS). 

i. Riwayat penggunaan kontrasepsi 

 Ibu mengatakan setelah melahirkan anak pertamanya ibu pernah 

menggunakan kontrasepsi hormonal suntik 3 bulan selama 2,5 tahun. Setelah 

melahirkan anak kedua ibu menggunakan kontrasepsi hormonal suntik 3 bulan 

selama 1 tahun, kemudian diganti dengan kontrasepsi pil selama kurang lebih 1 

tahun. Setelah melahirkan anak ketiga ibu menggunakan kontrasepsi hormonal 

suntik 3 bulan selama 1,5 tahun, kemudian ibu mengganti kontrasepsi 

menggunakan kontrasepsi pil selama kurang lebih 1 tahun. Pada saat menggunakan 

kontrasepsi pil ibu kadang lupa meminumnya. Setelah melahirkan ibu ingin 

menggunakan kontrasepsi IUD. Ibu belum siap untuk melakukan kontrasepsi 

mantap (kontap). 

j. Data Bio, Psikososial, dan Spiritual 

 Ibu tidak mengalami keluhan pada pernafasanya. Pola makan ibu selama 

kehamilan sekarang adalah ibu makan 3-4 kali sehari dan ditambah dengan 

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

sedang dengan 1 ½ sendok nasi, sayur, daging atau ikan atau telur (lauk pauk 

beragam setiap harinya). Ibu juga kadang-kadang mengonsumsi biskuit, buah dan 

kacang hijau. Ibu tidak memiliki pantangan makanan maupun alergi terhadap 



makanan. Pola minum ibu dalam sehari adalah ibu minum air putih sebanyak 8-9 

gelas/hari. Pola eliminasi ibu dalam sehari BAK 6-7 kali/hari dengan warna kuning 

jernih, BAB satu kali/hari karakteristik lembek dan warna kecoklatan. Pola istirahat 

ibu tidur malam 8 jam/hari. Ibu tidur siang selama ±1 jam. 

      Psikososial penerimaan ibu terhadap kehamilan ini adalah kehamilan ini tidak 

direncanakan namun dapat diterima oleh ibu dan suami. Ibu mendapat dukungan 

sepenuhnya oleh keluarga. Ibu sudah mempersiapkan persiapan persalinan seperti: 

perlengkapan untuk ibu dan bayi, penolong persalinan oleh bidan, tempat bersalin 

di bidan, biaya, transportasi milik sendiri, dan calon pendonor dari keluarga ibu 

“SS”. 

k. Pengetahuan ibu “SS” terhadap kehamilan ini yaitu ibu lupa mengenai tanda 

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

ibu belum mengetahui manfaat melakukan pemeriksaan laboratorium. 

B. Rumusan Masalah dan Diagnosis Kebidanan 

 Berdasarkan hasil pengkajian terakhir pada tanggal 30 April 2018 dapat 

dirumuskan masalah/diagnosis kebidanan sebagai berikut : ibu “SS” umur 35 tahun 

G4P3003 UK 36 minggu 1 hari. 

 Masalah yang dialami ibu yaitu ibu mengatakan nyeri pada pinggang, belum 

melakukan pemeriksaan Laboratorium. 

 

 


