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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Studi Dokumentasi 

      Penelitian ini membahas tentang gambaran asuhan keperawatan pada ibu partus 

spontan kala III dengan risiko perdarahan di Ruang Bersalin RSUD Wangaya. Hasil 

pengamatan terhadap dua dokumen pasien yang telah diamati berdasarkan fokus 

studi kasus meliputi asuhan keperawatan pada ibu partus kala III dengan risiko 

perdarahan di Ruang Bersalin RSUD Wangaya. Adapun hasil pengamatannya dapat 

diuraikan sebagai berikut :  

1. Pasien 1 

a. Pengkajian   

Pengkajian dilakukan pada tanggal 23 April 2018 pukul 09.35-11.40 wita, 

pasien atas nama Ny. K, usia 26 tahun, alamat Jl. Pulau Saelus II No. 16x, agama 

Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, status perkawinan kawin, 

nomor RM 584608, diagnosa medis G1P0000 UK 40 minggu 5 hari Preskep U Puka 

T/H + PK II, tanggal MRS 23 April 2018. Penanggung jawab/suami pasien atas 

nama Tn. M, usia 27 tahun, agama Kristen, pendidikan SMA, status perkawinan 

kawin, pekerjaan pegawai swasta. 

 Persalinan kala III dimulai pukul 11.10 wita, tekanan darah 90/60 mmHg, nadi 

80 kali/menit, suhu 36oC, pernapasan 18 kali/menit, Tinggi Fundus Uteri (TFU) 

sepusat, kontraksi uterus baik, uterus tampak globuler, terdapat semburan darah 

tanda pelepasan plasenta, tali pusat memanjang. 
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b. Diagnosa  

 G1P0000 UK 40 Minggu 5 Hari + PK III ditandai dengan ibu mengeluh masih 

mulas, keadaan umum baik (compos mentis), tekanan darah 90/60 mmHg, nadi 80 

kali/menit, suhu 36oC, pernapasan 18 kali/menit, Tinggi Fundus Uteri (TFU) 

sepusat, kontraksi uterus baik, uterus tampak globuler, terdapat semburan darah 

tanda pelepasan plasenta, tali pusat memanjang. 

c. Perencanaan  

1) Tujuan dan kriteria hasil 

Setelah diberikan asuhan kebidanan selama 1x30 menit secara komprehensif 

diharapkan: Plasenta lahir spontan, kesan lengkap. Kontraksi uterus baik. 

Perdarahan tidak aktif. Terjadi bonding attachment antara ibu dan bayi. 

2) Intervensi  

Informasikan hasil pemeriksaan dan rencana tindakan. Fasilitasi informed 

consent. Fasilitasi Inisiasi Menyusu Dini (IMD).  

Lakukan manajemen aktif kala III. Periksa perdarahan pervaginam. Kolaborasi 

dengan dokter kebidanan dan kandungan untuk intervensi dan terapi. 

d. Implementasi  

Melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD). Memberikan oksitosin 10 U intra 

muscular 1 menit sesudah persalinan. Melakukan Penegangan Tali pusat Terkendali 

(PTT). Melakukan masase fundus. Melakukan penjahitan laserasi perineum derajat 

2 dengan anastesi. 
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e. Evaluasi  

S :  Perasaan ibu lega 

O : Plasenta lahir spontan kesan lengkap, perineum epis jelujur/subkutis, 

perdarahan 100 cc. 

A : P1001 P Spt B + Pk IV 

P : Memantau 2 jam post partum (terlampir pada partograf), memberi asuhan 

sayang ibu, ibu diajarkan cara masase fundus yang benar. 

2. Pasien 2 

a. Pengkajian  

Pengkajian dilakukan pada tanggal 23 April 2018 pukul 11.00-16.00 wita, pasien 

atas nama Ny. M, usia 36 tahun, alamat Jl. A. Yani No. 33x, agama Kristen, 

pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, status perkawinan kawin, nomor 

RM 650276, tanggal MRS 23-04-2018, diagnosa medis G2P1001 UK 39 minggu 1 

hari Preskep U Puka T/H + PK I. Penanggung jawab/suami pasien atas nama Tn. S, 

usia 36 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan pegawai swasta.        

 Persalinan kala III dimulai pukul 15.45 wita, tekanan darah 110/70 mmHg, 

nadi 84 kali/menit, suhu 36,8oC, pernapasan 20 kali/menit, Tinggi Fundus Uteri 

(TFU) sepusat, kontraksi uterus baik, uterus tampak globuler, terdapat semburan 

darah tanda pelepasan plasenta, tali pusat memanjang, 

b. Diagnosa  

G2P1001 UK 39 Minggu 1 Hari + PK III ditandai dengan ibu mengeluh masih 

mulas, keadaan umum baik (compos mentis), tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 84 

kali/menit, suhu 36,8oC, pernapasan 20 kali/menit, Tinggi Fundus Uteri (TFU) 
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sepusat, kontraksi uterus baik, uterus tampak globuler, terdapat semburan darah 

tanda pelepasan plasenta, tali pusat memanjang. 

c. Perencanaan  

1) Tujuan dan kriteria hasil 

Setelah diberikan asuhan kebidanan selama 1x30 menit secara komprehensif 

diharapkan: Plasenta lahir spontan, kesan lengkap. Kontraksi uterus baik. 

Perdarahan tidak aktif. Terjadi bonding attachment antara ibu dan bayi. 

2) Intervensi  

Informasikan hasil pemeriksaan dan rencana tindakan. Fasilitasi informed 

consent. Fasilitasi Inisiasi Menyusu Dini (IMD). Lakukan manajemen aktif kala III. 

Periksa perdarahan pervaginam. Kolaborasi dengan dokter kebidanan dan 

kandungan untuk intervensi dan terapi. 

d. Implementasi  

Melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD). Memberikan oksitosin 10 U intra 

muscular 1 menit sesudah persalinan. Melakukan Penegangan Tali pusat Terkendali 

(PTT). Melakukan masase fundus. Melakukan penjahitan laserasi perineum derajat 

2 dengan anastesi. 

e. Evaluasi  

S  : Perasaan ibu lega 

O : Plasenta lahir spontan kesan lengkap, perineum epis jelujur/subkutis, 

perdarahan 100 cc. 

A : P2002 P Spt B + Pk IV 

P : Memantau 2 jam post partum (terlampir pada partograf), memberi asuhan 

sayang ibu, ibu diajarkan cara masase fundus yang benar. 
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B. Pembahasan   

Pembahasan pada studi kasus menguraikan tentang perbandingan antara hasil 

studi kasus dan teori yang dijadikan acuan oleh peneliti, serta argumentasi peneliti 

itu sendiri terhadap dua asuhan keperawatan yang diteliti yaitu dokumen kebidanan 

ibu partus spontan kala III di Ruang Bersalin RSUD Wangaya yang ditinjau 

berdasarkan teori asuhan keperawatan persalinan normal pada 23 April 2018.  

1. Pengkajian keperawatan 

Pengkajian pada Ny. K dan Ny. M yang dilakukan oleh profesi kebidanan 

sudah sejalan dengan teori. Berdasarkan sepuluh item pada teori pengkajian 

keperawatan persalinan Kala III menurut Manurung (2011) dan Ilmiah (2015) yaitu 

kontraksi atau his, tekanan darah, nadi dan suhu, waktu dimulainya persalinan kala 

III, tanda-tanda pengeluaran plasenta (pengeluaran darah tiba-tiba, perubahan 

ukuran dan bentuk uterus, tali pusat memanjang saat diregangkan), semua item 

sudah dikaji dan tertulis pada dokumen Ny. K dan Ny. M. 

2. Diagnosa Keperawatan 

Risiko perdarahan merupakan suatu kondisi yang berisiko mengalami 

kehilangan darah baik internal maupun eksternal. Faktor risiko pada masalah 

keperawatan risiko perdarahan pada Kala III persalinan adalah komplikasi pasca 

partum seperti atonia uterus dan retensi plasenta (PPNI, 2016).  

Perumusan diagnosa pada kala III terdapat kesenjangan antara dokumen pasien 

dan teori. Diagnosa yang dirumuskan pada dokumen pasien Ny. K dan Ny. M 

adalah diagnosa kebidanan yaitu G1P0000 UK 40 Minggu 5 Hari + PK III pada Ny. 

K dan G2P1001 UK 39 Minggu 1 Hari + PK III pada Ny. M yang diikuti data 

subyektif dan data obyektif sedangkan berdasarkan teori acuan peneliti untuk 
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diagnosa keperawatan pada kala III adalah risiko perdarahan yang hanya terdiri dari 

faktor risiko. 

Peneliti dapat berasumsi bahwa kesenjangan perumusan diagnosa terjadi 

karena perbedaan pedoman yang digunakan dalam merumuskan diagnosa antara 

profesi keperawatan dan profesi kebidanan. Profesi keperawatan menggunakan 

pedoman Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI) sedangkan profesi 

kebidanan menggunakan pedoman rumusan diagnosa berdasarkan kerangka pikir 

Varney tahun 1997. 

3. Intervensi Keperawatan 

Tujuan dan kriteria hasil intervensi untuk masalah keperawatan risiko 

perdarahan menurut Moorhead, Johnson, Maas, & Swanson  (2013) adalah Tanda-

tanda vital (skala 5), Kontraksi (skala 5), Pendarahan di vagina (skala 5) dengan 

intervensi sebagai berikut:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

a) Kaji riwayat obstetrik dan catatan persalinan terkait dengan faktor risiko 

perdarahan postpartum (misalnya, riwayat perdarahan postpartum sebelumnya, 

persalinan yang lama, induksi, pre-eklamsia, kala dua lama, persalinan dengan 

bantuan, kelahiran kembar),  

b) Tingkatkan frekuensi pijatan fundus,  

c) Berikan oksitosin IV atau IM sesuai protokol,  

d) Monitor tanda-tanda vital maternal setiap 15 menit atau lebih sering jika 

diperlukan,  

e) Lakukan Peregangan Tali Pusat Terkendali (PTT),  

f) Lakukan Prosedur Inisiasi Menyusu Dini (IMD). 
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 Berdasarkan enam intervensi pada teori, perencanaan Ny. K dan Ny. M bidan 

mendokumentasikan perumusan lima intervensi antara lain intervensi nomor 

2,3,4,6,7. Intervensi nomor 2,4,6 pada dokumen dijadikan satu intervensi yang 

tertulis “lakukan manajemen aktif kala III”. 

Perbedaan jumlah perumusan intervensi menurut peneliti disebabkan oleh 

perbedaan teori yang dipakai profesi kebidanan dan profesi keperawatan dalam 

merumuskan intervensi, akan tetapi meskipun intervensi nomor satu pada teori 

tidak dirumuskan pada dokumen Ny. K dan Ny. M, faktanya intervensi tersebut 

sudah dikaji pada tahap pengkajian riwayat persalinan terdahulu dan intervensi 

nomor lima telah didokumentasikan di lembar partograf. 

4. Implementasi Keperawatan 

Menurut Moorhead et al., (2013) perencanaan keperawatan pada risiko 

perdarahan post partum berdasarkan label Pengurangan Perdarahan Uterus 

Postpartum dengan implementasi yang disesuaikan dengan intervensi yang telah 

dirumuskan. 

Peneliti dapat berasumsi bahwa implementasi yang sudah didokumentasikan 

pada Ny. K dan Ny. M sudah sesuai dengan intervensi yang telah dirumuskan dan 

sudah sesuai dengan teori. 

5. Evaluasi Keperawatan 

Manajemen aktif diperkenalkan untuk mencoba mengatasi perdarahan (Begley 

et al., 2015). Manajemen aktif kala III persalinan telah terbukti mengurangi risiko 

perdarahan pascapersalinan (PPH) yang lebih besar dari 1000 cc (Westhoff et al., 

2013). Hasil penelitian yang mengikutsertakan 200 wanita, tindakan pemijatan pada 

fundus uteri yang diberikan selama 10 menit pada 60 menit pertama setelah 
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kelahiran plasenta efektif mengurangi risiko kehilangan darah sebesar 80% 

(Hofmeyr et al., 2013).  

Hasil penelitian membuktikan bahwa  pada semua wanita dengan risiko 

perdarahan post partum, manajemen aktif kala III memperlihatkan angka rata-rata 

penurunan jumlah kehilangan darah pada ibu post partum yaitu <500 cc pada 4636 

wanita (Begley et al., 2015). 

Format yang dapat digunakan untuk evaluasi keperawatan menurut Dinarti et 

al., (2009)  yaitu format SOAP yang terdiri dari Subjective, yaitu pernyataan atau 

keluhan dari pasien. Pada ibu partus spontan kala III dengan risiko perdarahan tidak 

dicantumkan data subyektif karena pada diagnosa keperawatan potensial (risiko) 

tidak memiliki data subyektif. Objective, pada ibu partus spontan kala III,  indikator 

evaluasi yaitu: tanda-tanda vital dalam batas normal, perdarahan di vagina dalam 

batas normal (< 500 cc), kontraksi baik, plasenta lahir lengkap. Assesment, yaitu 

kesimpulan dari objektif dan subjektif (biasaya ditulis dalam bentuk masalah 

keperawatan). perawat dapat menarik satu dari tiga kemungkinan simpulan antara 

lain Tujuan tercapai; yaitu, respons klien sama dengan hasil yang diharapkan. 

Tujuan tercapai sebagian;, yaitu hasil yang diharapkan hanya sebagian yang 

berhasil dicapai. Tujuan tidak tercapai. Planning, yaitu rencana tindakan yang akan 

dilakukan berdasarkan assesment. 

Tahap pendokumentasian  evaluasi antara catatan dokumentasi Ny. K dan Ny. 

M dengan teori acuan yang digunakan peneliti maupun hasil temuan peneliti lain 

yang menyatakan efektifitas tindakan dari salah satu intervensi yaitu tindakan 

manajemen aktif kala III telah mampu mengurangi risiko kehilangan darah ibu post 

partum, hal tersebut sejalan dengan kriteria hasil yang diharapkan pada ibu partus 
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spontan yang memasuki kala III persalinan. Profesi kebidanan di ruang bersalin 

RSUD Wangaya menggunakan metode SOAP dalam mendokumentasikan asuhan 

kebidanan sesuai dengan teori yang juga menggunakan metode SOAP dalam tahap 

evaluasi, akan tetapi pada A yaitu Assesment terdapat perbedaan penulisan antara 

dokumen pasien dan teori acuan peneliti. Analysis dokumen pasien hanya ditulis 

diagnosa kebidanan sedangkan pada teori acuan peneliti Assesment ditulis dalam 

bentuk diagnosa keperawatan dan diikuti oleh penarikan tiga kesimpulan terhadap 

masalah yang muncul. Hal tersebut terjadi karena perbedaan perumusan diagnosa 

kedua profesi sehingga penulisan Assesment juga berbeda dan penulisan tersebut 

sudah menjadi kesepakatan rumah sakit. 

C. Keterbatasan penelitian 

 Peneliti menemukan keterbatasan pada penelitian ini yaitu pada metode 

penelitian ini yaitu menggunakan metode studi dokumentasi. Metode studi 

dokumentasi membatasi peneliti dalam mengamati pendokumentasian hanya 

berdasarkan pada dokumen pasien di ruangan sehingga terdapat beberapa 

kesenjangan  dari lima proses keperawatan yang tidak lengkap. 

 


