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BAB III 

METODE PENENTUAN KASUS 

 

A. Informasi Klien/Keluarga 

Informasi terkait dengan ibu “RA” dari data ibu di Puskesmas Pembantu 

Biaung yang merupakan wilayah kerja Puskesmas II Denpasar Timur, dan 

kemudian penulis melakukan pendekatan kepada ibu “RA” beserta keluarganya 

sehingga ibu bersedia dijadikan subjek dalam studi kasus ini. Pengkajian data 

dilakukan pada tanggal 10 Maret 2019 pukul 18.00 WITA di rumah ibu “RA”. 

Adapun data subjektif yang diperoleh penulis dari buku Kesehatan Ibu dan Anak 

(KIA), buku periksa dokter dan berdasarkan anamnesis, sebagai berikut: 

 
Data subjektif (10 Maret 2019 pukul 18.00 WITA) 

 

1. Identitas   

 Ibu Suami 

Nama : Ibu “RA” : Bp. “ RS” 

Umur : 22 tahun : 25 tahun 

Suku, bangsa : Jawa, Indonesia : Jawa, Indonesia 

Agama : Islam : Islam 

Pendidikan : SD : SMA 

Pekerjaan : Tidak Bekerja : Buruh 

Penghasilan : - : Rp 2.000.000,- 

Alamat rumah : Jl. Sekar Sari gang Kapit yeh  

                          Kesiman 

   : Jl. Sekar Sari gang Kapit yeh 

     Kesiman 

Asuransi :Tidak ada : Tidak ada 

No. Tlp : 081199427xxx  
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2. Riwayat menstruasi 

Umur ibu saat pertama kali menstruasi adalah 13 tahun, siklus haid teratur, 

jumlah darah saat menstruasi yaitu dua sampai tiga  kali mengganti pembalut 

selama satu hari dengan lama haid 3 sampai 5 hari, tidak ada keluhan selama haid.  

 
3. Riwayat perkawinan sekarang 

 

Riwayat perkawinan sekarang adalah kawin sah secara agama dan cacatan 

sipil. Ini merupakan perkawinan pertama dengan usia perkawinan 4 tahun 

 
4. Riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu 
 

No.  Tgl/bln/tahun 

partus  

Tempat/ 

penolong 

UK saat 

persalinan 

Jenis 

persalinan 

Keadaan 

nifas  

Anak 

JK/BB/keadaan 

sekarang 

laktasi 

1.  24/04/2017 Bidan 40 

minggu 

10 hari 

Normal Sehat  L/ 3500 gram/ 

sehat 

11 

bulan 

2.  Hamil Ini        

 

 

5. Riwayat hamil ini 

Ibu mengatakan ini merupakan kehamilan yang kedua dan lupa hari 

pertama haid terakhirnya. Berdasarkan USG tapsiran persalinannya diperoleh pada 

tanggal 25 Maret 2019 dan tidak pernah mengalami keguguran. Keluhan yang 

pernah dialami pada Trimester I yaitu mual di pagi hari  tetapi tidak mengganggu 

aktifitasnya. Pada Trimester II ibu tidak mengalami keluhan. Ibu tidak pernah 

mengikuti senam hamil dari kehamilan pertama sampai saat ini.  Berdasarkan skor 

Poedji Rochjati maka skor ibu adalah 6 karena jarak anak dengan kehamilan saat 

ini kurang dari 2 tahun. 
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Ictisar pemeriksaan sebelumnya, ibu mengatakan memeriksakan kehamilannya 2 

kali di Puskesmas pembantu Biaung, 1 kali di Puskesmas II Denpasar Timur, 1 

kali di bidan dan 1 kali di dokter kandungan. Ibu pertama kali periksa di 

puskesmas pada saat usia kehamilan 21 minggu 1 hari  dengan keluhan pusing. 

Hasil pemeriksaan ibu dijabarkan dalam tabel dibawah ini: 

 

Tabel 3. 

Hasil pemeriksaan kehamilan Ibu “RA” 

 

N

o 

Tangga

l 

Keluhan Hasil pemeriksaan Terapi/tindakan 

 

Tempat 

periksa 

1 2 3 4 5 6 

1. 13/11/ 

2018 

Tidak ada TD:90/60 mmHg 

BB: 56 kg, TB :  

TFU: ½ pusat diatas 

sympisis, DJJ: 

138x/menit 

LILA: 26,5 cm 

UK 21 minggu 1 

hari 

SF (1x250 mg) 

Kalk (1x500 mg) 

 

Pustu 

Biaung 

2. 01/02/ 

2019 

Tidak ada  TD: 100/60 mmHg, 

BB: 59 kg, TFU: 22 

cm , DJJ:146x/menit 

UK 32 minggu 5 

hari 

SF (1x250mg) 

Kalk (1x500 mg). 

Rujuk Puskemas II 

Denpasar Timur 

untuk cek 

laboratorium 

Pustu 

Biaung 

3. 06/02/ 

2019 

Tidak ada TD: 110/70 mmHg 

BB: 59 kg , TFU: 23 

cm, DJJ: 140x/menit,  

HB: 10,3g%, PPIA: 

Non Reaktif,  

 

SF (2x250 mg) 

 

Puskesmas 

II  

Denpasar  

Timur 
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1 2 3 4 5 6 

   protein/reduksi: 

negatif, golongan 

darah: B 

UK 33 minggu 2  

Hari 

  

4. 07/02/ 

2019 

Tidak ada TD: 120/70 mmHg 

BB: 60 kg  TFU: 23 

cm, DJJ:146x/menit, 

Hasil USG: 

Janin: Tunggal 

Intra uteri: + 

Let / FHR: U / + 

Jenin Kelamin: ♂ 

UK  33 minggu 3 

hari 

Melanjutkan terapi 

yang diberikan 

Dr. WU 

5. 10/03/ 

2019 

Tidak ada TD:110/70 mmHg 

BB: 61 kg  TFU : 30 

cm DJJ: 148x/menit, 

HB:11,0  g% 

UK  37 minggu 6 

hari 

SF (1x250 mg) 

 

Bidan “D” 

(Sumber : Dokumentasi buku KIA Ibu “RA”) 

 

6. Gerakan Janin 

Ibu mengatakan sudah merasakan gerakan janin sejak usia kehamilan 20 

minggu . Ibu mengatakan dapat merasakan gerakan janin lebih dari 10 kali dalam 

sehari. 
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7. Obat dan suplemen yang pernah diminum 

Ibu mendapatkan vitamin SF (1 x 250mg), Kalk (1 x 500 mg), sebanyak 

20 tablet setiap periksa kehamilannya. Ibu teratur minum obat yang telah 

diberikan. 

8. Perilaku yang membahayakan kehamilan 

Ibu mengatakan tidak ada melakukan perilaku yang dapat membahayakan 

kehamilan seperti minum-minuman keras, kontak dengan binatang, diurut dukun, 

merokok, dan menggunakan narkoba. 

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

Ibu mengatakan tidak pernah di diagnosis atau tidak sedang mengalami 

gejala atau tanda penyakit kardiovaskuler, hipertensi, dan penyakit menular 

seksual (PMS). Ibu juga tidak pernah mengalami operasi. 

10. Riwayat penyakit keluarga 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 maupun penyakit menular yaitu penyakit 

hati, TBC, dan PMS/HIV/AIDS. 

11. Riwayat Ginekologi  

Ibu mengatakan tidak pernah didiagnosis oleh dokter atau tidak sedang 

menderita penyakit ginekologi seperti: polip serviks, kanker kandungan, cervisitis 

kronis, endometritis, myoma, operasi kandungan dan perkosaan. 

12. Riwayat Keluarga Berencana  

Ibu mengatakan tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi apapun hanya 

menggunakan metode MAL (metode amenorea laktasi) selama 11 bulan. 
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13. Data Bio-psiko-sosial dan spiritual  

a. Ibu mengatakan tidak ada keluhan saat bernafas,  Pola makan/minum: ibu 

mengatakan makan 3 sampai 4 kali sehari dengan porsi sedang menu 

bervariasi seperti: nasi putih, sayur-sayuran, tempe, ayam, ikan laut dan 

terkadang disertai buah. Ibu mengatakan minum air kurang lebih 8 gelas 

perhari dan ibu minum susu di malam hari.  

b. Pola eliminasi: ibu mengatakan buang air besar satu kali dalam sehari dengan 

konsistensi lembek, warna kecoklatan. Ibu mengatakan sering buang air kecil 

dengan frekuensi empat sampai lima kali sehari dengan warna kuning jernih 

dan ibu mengatakan tidak ada keluhan saat BAB atau BAK. Pola istrahat: ibu 

mengatakan pola istirahat cukup yaitu tidur malam kurang lebih 7 sampai 8 

jam dari pukul 22.00 sampai pukul 06.00 serta tidur siang kurang lebih satu 

jam kadang tidak menentu  

c. Psikososial: ibu mengatakan kehamilan ini direncanakan oleh ibu maupun 

suami, sehingga ibu dan suami menerima kehamilan ini dengan bahagia. 

Lingkungan rumah ibu cukup bersih, masing-masing ruangan terdapat 

ventilasi. Ibu tinggal bersama suami dan mertua 

d. Pengetahuan ibu sudah mengetahui manfaat dari suplemen, ibu belum 

mengetahui tanda bahaya kehamilan  trimester III.  Ibu belum mengetahui 

senam hamil atau kelas ibu hamil, tanda bahaya kehamilan trimester III dan 

belum melengkapi P4K yaitu calon pendonor darah. Ibu ingin melahirkan di 

bidan dan pendamping persalinan adalah suami. 
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B. Rumusan Masalah atau Diagnosis Kebidanan 

Berdasarkan hasil pengkajian data subjektif dan pendokumentasian buku 

KIA dapat dirumuskan masalah/diagnosis kebidanan sebagai berikut: Ibu “RA” 

umur 22 Tahun G2P1001 UK 37 Minggu 6 hari   Preskep U janin tunggal/hidup 

intrauterin, dengan masalah:  

1. Ibu belum mengetahui tanda bahaya kehamilan trimester  III 

2. Ibu belum pernah mengikuti senam hamil selama kehamilan 

3. Ibu belum melengkapi P4K yaitu calon pendonor darah 

 

C. Jadwal Kegiatan 

Penulis telah melakukan beberapa kegiatan yang dimulai dari bulan Maret 

sampai bulan Mei 2019 yang dimulai dari penyusunan usulan tugas akhir, 

konsultasi usulan tugas akhir dilanjutkan dengan pelaksanaan seminar dan 

perbaikan usulan tugas akhir. Setelah mendapatkan ijin, penulis memberikan 

asuhan pada ibu “RA” selama kehamilan trimester III hingga 42 hari masa nifas 

yang diikuti dengan penulisan laporan, sehingga pada bulan Mei 2019 dapat 

dilaksanakan seminar hasil laporan kasus serta dilakukan perbaikan. Jadwal 

pengumpulan data terlampir dalam lembar lampiran  dan dapat diuraikan sebagai 

berikut : 
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Tabel 4 

Jadwal kegiatan dan asuhan pada Ibu “RA” Pada  Kehamilan Trimester III 

Sampai 42 Hari Masa Nifas 

 

No 1 2 

1 Pada tanggal 22 dan 26 

Maret, 02, 09 dan 10 April 

2019. Memberikan asuhan 

kehamilan Trimester III 

pada ibu “RA” 

1) Memfasilitasi ibu dalam melakukan 

pemeriksaan kehamilan 

2) Memfasilitasi ibu untuk senam hamil 

3) Memberikan KIE mengenai keluhan  

4) Melakukan evaluasi asuhan yang telah 

diberikan selama masa kehamilan. 

2. Pada tanggal 10 April 2019. 

Memberikan asuhan 

kebidanan persalinan  

 

1) Memfasilitasi ibu ketempat bersalin 

2) Memberikan asuhan sayang ibu 

3) Memantau kesejahteraan ibu, janin dan 

kemajuan persalinan 

3. Pada tanggal 11 April 2019. 

Memberikan asuhan 

kebidanan ibu nifas 12 jam 

(KF-1) serta asuhan pada 

neonatus  12 jam (KN-1)   

1) Memantau tanda vital ibu 

2) Memantau trias nifas 

3) Membimbing ibu senam kegel dan 

senam nifas 

4) Memberikan asuhan pada neonatus 

5) Membimbing ibu menyusui bayinya 

4. Pada tanggal 17 April 2019 

memberikan asuhan 

kebidanan ibu nifas 7 hari 

hari (KF-2) dan 

memberikan asuhan pada 

neonatus 7 hari (KN-2).  

1) Memantau trias nifas 

2) Memberikan asuhan pada neonatus 

3) Membimbing ibu melakukan pijat bayi 

5. Pada tanggal 24 April 

memberikan asuhan 

kebidanan asuhan pada 

neonatus 14 hari (KN-3)  

dan pada ibu nifas 14 hari 

(KF-2) 

1) Memantau trias nifas 

2) Memberikan asuhan pada neonatus 

3) Memberikan imunisasi BCG dan Polio 

1 pada bayi 

 

 

 



9 
 

No 1 2 

6. Pada tanggal 10 Mei 2019 

memberikan asuhan 

kebidanan ibu nifas 30 hari 

(KF-3) dan asuhan pada 

bayi umur 30 hari  

1) Memantau trias nifas 

2) Memberikan konseling tentang KB 

3) Memberikan asuhan pada neonatus 

4) Memantau tumbuh kembang bayi 

7. Pada tanggal 22 Mei 2019 

memberikan asuhan 

kebidanan ibu nifas 42 hari 

(KF-3) dan asuhan pada 

bayi umur 42 hari 

1) Memantau trias nifas 

2) Memberi KIE tentang MAL 

3) Memberikan asuhan pada neonatus 

Memantau tumbuh kembang bayi 

 

 

 


