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“ASUHAN KEPERAWATAN IBU POST PARTUM DENGAN BAYI 

PREMATUR YANG DI RAWAT DI RSUD dr. KANUJOSO 

DJATIWIBOWO BALIKPAPAN” 

 
Ibu post partum dengan bayi prematur adalah ibu yang baru saja melahirkan 

bayi yang belum cukup bulan atau bayi yang lahir pada usia kurang dari 37 minggu 

dan juga bayi yang lahir dengan berat badan dibawah 2.500 gram. Penelitian ini 

bertujuan memberikan gambaran pelaksanaan asuhan keperawatan pada ibu post 

partum dengan bayi prematur 

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan asuhan 

keperawatan pada dua kasus ibu post partum dengan prematur. Instrument 

pengambilan data menggunakan format pengkajian Roy melalui proses 

keperawatan pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi. 

Hasil Analisa data pengkajian kedua kasus ibu post partum dengan bayi 

prematur ditemukan keluhan melahirkan bayi dengan usia kurang dari 37 minggu 

dan berat badan lahir kurang dari 2.500 gram. Klien 1 ditegakkan 6 diagnosa dan 

klien 2 ditegakkan 3 diagnosa. Bayi 1 dan bayi 2 ditegakkan 2 diagnosa. Terdapat 

diagnosa yang sesuai dengan SDKI pada klien 1 dan klien 2. Rencana keperawatan 

pada klien 1 dan klien 2 telah menggunakan SLKI dan SIKI. 

Pelaksanaan keperawatan yang dilakukan pada kedua klien sesuai dengan 

perencanaan. Evaluasi pada klien 1 dan klien 2 sudah teratasi, pada bayi klien 1 dan 

bayi klien 2 sudah teratasi 

Kesimpulan : pelaksanaan asuhan keperawatan yang telah dilakukan 

terdapat perbedaan pemberian asuhan keperawatan pada ibu post partum dengan 

bayi prematur, tergantung pada beberapa faktor baik internal maupun eksternal. 

Bagi perawat diharapkan melakukan tindakan secara komprehensif, dan 

meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak dalam memberikan asuhan 

keperawatan. 

 

 
Kata kunci : Asuhan Keperawatan, Post Partum, Prematur 
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“NURSING CARE OF POST PARTUM MOTHERS WITH 

PREMIUM INFANTS TREATED AT dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO 

BALIKPAPAN” 

Post partum mothers with premature babies are  mothers  who  have  just 

given birth to  babies  that are  not  enough  months old or  babies born  at  less than  

37  weeks old and also  babies born under  2,500 grams. This study  aims to provide 

an overview of the implementation of nursing care in  post  partum mothers with 

premature babies 

This study uses case study method with nursing care approach in  two cases 

of post partum mothers prematurely. Data retrieval instrument using Roy 

assessment format through the process of nursing assessment, diagnosis of nursing, 

planning, implementation and evaluation. 

The results of the analysis of the data of the study of both cases of post 

partum mothers with premature babies  found  complaints  of giving birth to babies 

with less than 37  weeks of age  and  birth weight of less than  2,500  grams. Client 

1 enforced 6 diagnoses and  client  2  enforced  3  diagnoses.  Infants 1 and 2 upheld 

2 diagnoses. There are diagnoses  that  match  sdki in  client  1 and  client  2. Nursing 

plans  on  client  1 and  client   2   have   used SLKI and SIKI. 

The implementation of nursing is carried out on the client's keduin 

accordance with the planning. Evaluation on  client  1 and  client  2  is  resolved,on 

client 1 infant and client 2 baby is resolved 

Conclusion: the implementation of nursing  care  that  has been  done  there 

are differences in nursing care in post partum mothers with premature babies, 

depending on  several  factors  both  internal  and  external. For  nurses  are expected 

to take comprehensive action, and improve the  level of maternal  and child health 

in providing nursing care. 

 

 
Keywords: Nursing Care, Post Partum, Premature 
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PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Periode postpartum (masa nifas) dimulai sejak bayi dilahirkan dan 

kembalinya sistem organ reproduksi dalam keadaan normal seperti semula, 

atau disebut juga trimester keempat kehamilan. Periode post partum 

dikatakan secara tradisional berlangsung 6 minggu dan lamanya bervariasi 

pada setiap wanita. Perubahan fisiologis yang terjadi selama masa nifas mulai 

dari kembalinya uterus kebentuk semula, serviks akan memendek dan 

mengeras selama 12-18 jam kedepan, vagina perlahan akan mengecil 

kembali, abdomen kembali semula selama 6 minggu, fungsi ginjal menurun 

dan kembali normal dalam 1 bulan, dan penurunan kadar hormon pada 

payudara kembalinya hormon ditentukan apakah ibu menyusui atau tidak 

(Lowdermilk, 2013). 

Ibu postpartum dengan bayi prematur adalah ibu yang melahirkan  bayi 

sebelum usia kehamilan 37 minggu atau kurang dari 259 hari dari tanggal 

pertama periode menstruasi terakhir seorang wanita, serta berat badan bayi 

yang kurang dari 2500 gram (Saifon Chawanpaiboon , 2019). 

Ibu postpartum dengan bayi prematur yang lahir secara sectio caesaria 

akan membutuhkan proses adaptasi yang lebih dibandingkan dengan ibu 

postpartum normal. Hal ini dikarenakan ibu dengan post sectio caesaria  akan 

menjalani masa nifas dengan dua permasalahan, yaitu proses pemulihan pasca 

persalinan dan penyembuhan luka operasi yang terdapat di bagian abdomen 

dan ditambah lagi dengan kondisi bayi prematur yang membutuhkan 

perawatan khusus (Syaifuddin, 2006). 
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Data World Health Organization (WHO) memperkirakan 15 juta 

kelahiran atau 12% dari semua kelahiran di dunia adalah prematur. Tingkat 

tertinggi kelahiran prematur terjadi di India sekitar 11,9 % dan terendah 

terjadi di Eropa 6,2 %. Indonesia menempati urutan kelima terbanyak dalam 

melahirkan bayi prematur. Data badan kesehatan dunia (World Health 

Organization, 2018)menyatakan dari 100 bayi yang lahir di Indonesia 

sebanyak 16 bayi mengalami kelahiran prematur. 

(Riskesdas, 2018) menyatakan bahwa prevalensi bayi dengan berat 

badan lahir rendah (BBLR) sebesar 11,1 % pada tahun 2010. Angka kelahiran 

bayi prematur & BBLR di Indonesia sekitar 27,9% (wijayanegara, 2010). 

Seperlima bayi yang lahir usia gestasi < 32 mg tidak bertahan hidup ditahun 

pertama, sejumlah 75 – 80% meninggal pada usia < 28 hari dan 0,3% 

kematian bayi yang lahir pada usia cukup bulan (wijayanegara, 2010). 

Data (Riskesdas, 2018) menunjukkan proporsi bayi berat lahir rendah 

(prematur) di Provinsi Kalimantan Timur mencapai lebih dari 6,5 %, hal ini 

menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu 

daerah yang memiliki proporsi angka kelahiran bayi prematur yang tinggi di 

Indonesia. 

Angka kematian bayi (AKB) di Kota Balikpapan menunjukkan 

kecenderungan yang makin menurun dari tahun ke tahun. Penurunan kasus 

kematian bayi sebanyak 84 kasus pada tahun 2019 dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya, sedangkan Angka Kematian Bayi pada tahun 2019 

menjadi 7/1000 KH. Penyebab Angka Kematian bayi salah satunya adalah 

kelahiran prematur (13,4%) (Dinas kesehatan, 2019). 

Hasil data kejadian ibu post partum dengan bayi prematur di Flamboyan 

C RSUD dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan sebanyak 37 
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kasus pada tahun 2020, dan 25 kasus pada tahun 2021 dari data tersebut masih 

cukup tinggi kejadian kelahiran prematur. 

Kelahiran prematur disebabkan oleh beberapa hal seperti umur ibu 

dibawah 20 tahun, infeksi, posisi plasenta, dan janin terlilit tali pusat. Faktor 

sosial ekonomi terkait dengan nutrisi ibu selama kehamilan dari hasil 

penelitian bahwa cukup pasokan nutrisi adalah faktor lingkungan yang paling 

penting yang mempengaruhi hasil kehamilan. Kekurangan gizi pada ibu dapat 

berkontribusi pada peningkatan insidensi kelahiran prematur dan 

pertumbuhan retardasi janin serta peningkatan resiko kematian ibu dan 

morbiditas (Luong M, Libman M, Dahhou M, 2010). 

Berbagai masalah yang dapat ditimbulkan oleh ibu postpartum dengan 

kelahiran prematur. Dampak yang muncul pada ibu postpartum seperti 

anseitas, gangguan pola tidur, hipovolemia, defisit pengetahuan, koping tidak 

efektif, serta menyusi tidak efektif. Adapun dampak bayi prematur ikterus 

nenonatus, resiko infeksi, dan defisit nutrisi (World Health Organization, 

2018). 

Berbagai penanganan dalam menurunkan angka kematian bayi/ 

neonatal salah satunya melalui program Indonesia sehat dengan pendekatan 

keluarga. Salah satu hal yang harus dilakukan untuk mencegah kematian bayi 

baru lahir khusus yang berkaitan dengan kelahiran prematur yaitu perawatan 

metode kangguru (PMK), Pelayanan neonatal essensial (termasuk inisiasi 

menyusu dini (IMD)/ pemberian ASI ekslusif, pemantauan berat badan bayi, 

dan deteksi dini serta penanganan sepsis pada masa neonatal (Kesmas, 2020). 

Peran perawat dalam memberikan Asuhan keperawatan pada ibu post 

partum dengan bayi prematur adalah memberikan dukungan penampilan 

peran, manajemen nyeri, edukasi kesehatan, edukasi menyusui, perawatan 
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bayi dan mengajarkan manajemen nutrisi untuk bayi serta manajemen 

imunisasi/Vaksinasi bayi. 

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa angka kejadian 

kelahiran prematur masih tinggi, serta pentingnya pengetahuan ibu untuk 

mengatasi kejadian pada bayi lahir prematur, oleh karena itu dari pernyataan 

di atas penulis tertarik Asuhan Keperawatan Pada Ibu Post Partum Dengan 

Bayi Prematur di RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Tahun  2021. 

B. Rumusan Masalah 

 

Bagaimanakah Asuhan Keperawatan Pada Ibu Post Partum Dengan 

Bayi Prematur Di RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Tahun 2021? 

 
 

C. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian proposal karya tulis ilmiah ini dibedakan 

menjadi dua, yaitu : 

1. Tujuan Umum 

 

Memperoleh gambaran Asuhan Keperawatan Pada Ibu Post 

Partum Dengan Bayi Prematur Di RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo 

Balikpapan Tahun 2021. 

2. Tujuan Khusus 

 

1. Mengkaji Ibu Post Partum Dengan Bayi Prematur di RSUD dr. 

 

Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan. 

 

2. Menegakkan diagnosa pada Ibu Post Partum Dengan Bayi 

Prematur di RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan. 
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3. Menyusun rencanaan keperawatan pada Ibu Post Partum Dengan 

Bayi Prematur di RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan. 

4. Melaksanakan intervensi keperawatan pada Ibu Post Partum 

Dengan Bayi Prematur di RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo 

Balikpapan. 

5. Mengevaluasi asuhan keperawatan pada Ibu Post Partum Dengan 

Bayi Prematur di RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan. 

 
 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Bagi peneliti 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pengalaman 

belajar dilapangan dan dapat meningkatkan pengetahuan peneliti 

tentang Asuhan Keperawatan Pada Ibu Post Partum Dengan Bayi 

Prematur. 

2. Bagi tempat penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu tolak ukur 

serta upaya Rumah Sakit dalam meningkatkan kualitas pelayanan. 

3. Bagi perkembangan ilmu keperawatan 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah keluasan ilmu 

dibidang keperawatan dalam Asuhan Keperawatan Pada Ibu Post 

Partum Dengan Bayi Prematur dan sebagai literatur dalam pembuatan 

proposal. 



 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

A. Konsep Dasar Post Partum 

 

1. Definisi 

 

Ibu post partum adalah keadaan ibu yang baru saja melahirkan. 

Istilah post partum adalah masa sesudah melahirkan atau persalinan. 

Masa beberapa jam sesudah lahirnya plasenta atau tali pusat sampai 

minggu ke enam setelah melahirkan. Masa post partum dimulai setelah 

kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali 

pada masa sebelum hamil yang berlangsung kira-kira enam minggu, 

setelah kelahiran yang meliputi minggu-minggu berikutnya pada waktu 

saluran reproduksi kembali kekeadaan yang normal pada saat sebelum 

hamil (Marmi, 2012). 

2. Anatomi Fisiologi 

 

Sistem reproduksi wanita terdiri dari organ interna, yang 

terletak di dalam rongga pelvis dan ditopang oleh lantai pelvis, dan 

genetalia eksterna, yang terletak di perineum. Struktur reproduksi 

interna dan eksterna berkembang menjadi matur akibat rangsang 

hormon estrogen dan progesteron (Bobak, 2005). 

a. Stuktur eksterna 
 

 

Gambar 2.1 Anatomi Fisologi Struktur Eksterna 
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1) Vulva 

Vulva adalah nama yang diberikan untuk struktur 
 

genetalia externa. Kata ini berarti penutup atau pembungkus 

yang berbentuk lonjong, berukuran panjang, mulai klitoris, 

kanan kiri dibatasi bibir kecil sampai ke belakang dibatasi 

perineum. 

2) Mons pubis 

 

Mons pubis atau mons veneris adalah jaringan lemak 

subkutan berbentuk bulat yang lunak dan padat serta 

merupakan jaringan ikat jarang di atas simfisis pubis. Mons 

pubis mengandung banyak kelenjar sebasea dan ditumbuhi 

rambut berwarna hitam, kasar, dan ikal pada masa pubertas, 

mons berperan dalam sensualitas dan melindungi simfisis 

pubis selama koitus. 

3) Labia mayora 

 

Labia mayora adalah dua lipatan kulit panjang 

melengkung yang menutupi lemak dan jaringan kulit yang 

menyatu dengan mons pubis. Keduanya memanjang dari 

mons pubis ke arah bawah mengililingi labia minora, 

berakhir di perineum pada garis tengah. Labia mayora 

melindungi labia minora, meatus urinarius, dan introitus 

vagina. Pada wanita yang belum pernah melahirkan anak 

pervaginam, kedua labia mayora terletak berdekatan di 

garis tengah, menutupi stuktur-struktur di bawahnya. 

Setelah melahirkan anak dan mengalami cedera 
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pada vagina atau pada perineum, labia sedikit terpisah dan 

bahkan introitus vagina terbuka. 

Penurunan produksi hormon menyebapkan atrofi 

labia mayora. Pada permukaan arah lateral kulit labia tebal, 

biasanya memiliki pigmen lebih gelap daripada jaringam 

sekitarnya dan ditutupi rambut yang kasar dan semakin 

menipis ke arah luar perineum. Permukaan medial labia 

mayora licin, tebal, dan tidak tumbuhi rambut. Sensitivitas 

labia mayora terhadap sentuhan, nyeri, dan suhu tinggi. Hal 

ini diakibatkan adanya jaringan saraf yang menyebar luas, 

yang juga berfungsi selama rangsangan seksual. 

4) Labia minora 

 

Labia minora terletak di antara dua labia mayora, 

merupakan lipatan kulit yang panjang, sempit, dan tidak 

berambut yang , memanjang ke arah bawah dari bawah 

klitoris dan dan menyatu dengan fourchett. Sementara 

bagian lateral dan anterior labia biasanya mengandung 

pigmen, permukaan medial labia minora sama dengan 

mukosa vagina. Pembuluh darah yang sangat banyak 

membuat labia berwarna merah kemerahan dan 

memungkankan labia minora membengkak, bila ada 

stimulus emosional atau stimulus fisik. Kelenjar-kelenjar di 

labia minora juga melumasi vulva. Suplai saraf yang 



9 
 

 

 

 

sangat banyak membuat labia minora sensitif, sehingga 

meningkatkan fungsi erotiknya. 

5) Klitoris 

 

Klitoris adalah organ pendek berbentuk silinder dan 

yang terletak tepat di bawah arkus pubis. Dalam keadaan 

tidak terangsang, bagian yang terlihat adalah sekitar 6x6 

mm atau kurang. Ujung badan klitoris dinamai glans dan 

lebih sensitif dari pada badannya. Saat wanita secara 

seksual terangsang, glans dan badan klitoris membesar. 

Kelenjar sebasea klitoris menyekresi smegma, suatu 

substansi lemak seperti keju yang memiliki aroma khas dan 

berfungsi sebagai feromon. Istilah klitoris berasal dari kata 

dalam bahasa yunani, yang berarti ‘’kunci’’ karena klitoris 

dianggap sebagai kunci seksualitas wanita. Jumlah 

pembuluh darah dan persarafan yang banyak membuat 

klitoris sangat sensitif terhadap suhu, sentuhan dan sensasi 

tekanan. 

6) Vestibulum 

 

Vestibulum ialah suatu daerah yang berbentuk seperti 

perahu atau lojong, terletak di antara labia minora, klitoris 

dan fourchette. Vestibulum terdiri dari muara uretra, 

kelenjar parauretra, vagina dan kelenjar paravagina. 

Permukaan vestibulum yang tipis dan agak berlendir mudah 

teriritasi oleh bahan kimia. Kelenjar vestibulum 
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mayora adalah gabungan dua kelenjar di dasar labia 

mayora, masing-masing satu pada setiap sisi orifisium 

vagina. 

7) Fourchette 

 

Fourchette adalah lipatan jaringan transversal yang 

pipih dan tipis, dan terletak pada pertemuan ujung bawah 

labia mayora dan minora di garis tengah di bawah orifisium 

vagina. Suatu cekungan dan fosa navikularis terletak di 

antara fourchette dan himen 

8) Perineum 

 

Perineum adalah daerah muskular yang ditutupi kulit 

antara introitus vagina dan anus. Perineum membentuk 

dasar badan perineum. 

b. Struktur interna 

 

Gambar 2.1 Anatomi Fisologi Struktur Eksterna 
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1) Ovarium 

 

Sebuah ovarium terletak di setiap sisi uterus, di 

bawah dan di belakang tuba falopi. Dua lagamen mengikat 

ovarium pada tempatnya, yakni bagian mesovarium 

ligamen lebar uterus, yang memisahkan ovarium dari sisi 

dinding pelvis lateral kira-kira setinggi krista iliaka 

anterosuperior, dan ligamentum ovarii proprium, yang 

mengikat ovarium ke uterus. Dua fungsi ovarium adalah 

menyelenggarakan ovulasi dan memproduksi hormon. Saat 

lahir, ovarium wanita normal mengandung banyak ovum 

primordial. Di antara interval selama masa usia subur 

ovarium juga merupakan tempat utama produksi hormon 

seks steroid dalam jumlah yang dibutuhkan untuk 

pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi wanita normal. 

2) Tuba fallopi 

 

Sepasang tuba fallopi melekat pada fundus uterus. 

Tuba ini memanjang ke arah lateral, mencapai ujung bebas 

legamen lebar dan berlekuk-lekuk mengelilingi setiap 

ovarium. Panjang tuba ini kira-kira 10 cm dengan 

berdiameter 0,6 cm. Tuba fallopi merupakan jalan bagi 

ovum. Ovum didorong di sepanjang tuba, sebagian oleh 

silia, tetapi terutama oleh gerakan peristaltis lapisan otot. 

Esterogen dan prostaglandin mempengaruhi gerakan 

peristaltis. Aktevites peristaltis tuba fallopi dan fungsi 

sekresi lapisan mukosa yang terbesar ialah pada saat 

ovulasi. 
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3) Uterus 

Uterus adalah organ berdinding tebal, muskular, 
 

pipih, cekung yang tampak mirip buah pir yang terbalik. 

Uterus normal memiliki bentuk simetris, nyeri bila di tekan, 

licin dan teraba padat. Uterus terdiri dari tiga bagian, fudus 

yang merupakan tonjolan bulat di bagian atas dan 

insersituba fallopi, korpus yang merupakan bagian utama 

yang mengelilingi cavum uteri, dan istmus, yakni bagian 

sedikit konstriksi yang menghubungkan korpus dengan 

serviks dan dikenal sebagai sekmen uterus bagian bawah 

pada masa hamil. Tiga fungsi uterus adalah siklus 

menstruasi dengan peremajaan endometrium, kehamilan 

dan persalinan. 

Dinding uterus terdiri dari tiga lapisan : 

 

a) Endometrium yang mengandung banyak pembuluh 

darah ialah suatu lapisan membran mukosa yang terdiri 

dari tiga lapisan : lapisan permukaan padat, lapisan 

tengah jaringan ikat yang berongga, dan lapisan dalam 

padat yang menghubungkan indometrium dengan 

miometrium. 

b) Miometrum yang tebal tersusun atas lapisan – lapisan 

serabut otot polos yang membentang ke tiga arah. 

Serabut longitudinal membentuk lapisan luar 

miometrium, paling benyak ditemukan di daerah 

fundus, membuat lapisan ini sangat cocok untuk 

mendorong bayi pada persalinan. 
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c) Peritonium perietalis 

 

Suatu membran serosa, melapisi seluruh korpus uteri, 

kecuali seperempat permukaan anterior bagian bawah, 

di mana terdapat kandung kemih dan serviks. Tes 

diagnostik dan bedah pada uterus dapat dilakukan tanpa 

perlu membuka rongga abdomen karena peritonium 

perietalis tidak menutupi seluruh korpus uteri. 

4) Vagina 

 

Vagina adalah suatu tuba berdinding tipis yang dapat 

melipat dan mampu meregang secara luas. Mukosa vagina 

berespon dengan cepat terhadap stimulai esterogen dan 

progesteron. sel-sel mukosa tanggal terutama selama siklus 

menstruasi dan selama masa hamil. Sel-sel yang di ambil 

dari mukosa vagina dapat digunakan untuk mengukur kadar 

hormon seks steroid. Cairan vagina berasal dari traktus 

genetalis atas atau bawah. Cairan sedikit asam. Interaksi 

antara laktobasilus vagina dan glikogen mempertahankan 

keasaman. Apabila pH nik diatas lima, insiden infeksi 

vagina meningkat. Cairan yang terus mengalir dari vagina 

mempertahankan kebersihan relatif vagina. 

 
 

3. Tahap Tahapan Post Partum 

 

a. Periode immediatepostpartum 

 

Masa segera setelah plasenta lahir sampai dengan 24 jam. Pada masa 

ini merupakan fase kritis, sering terjadi insiden perdarahan 
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postpartum karena atonia uteri. Oleh karena itu, bidan perlu 

melakukan pemantauan secara kontinu, yang meliputi; kontraksi 

uterus, pengeluaranlokia, kandungkemih, tekanandarahdansuhu. 

b. Periode early postpartum (>24 jam-1 minggu) 

 

Pada fase ini bidan memastikan involusi uteri dalam keadaan 

normal, tidak ada perdarahan, lokia tidak berbau busuk, tidak 

demam, ibu cukup mendapatkan makanan dan cairan, serta ibu 

dapat menyusui dengan baik. 

c. Periode late postpartum (>1 minggu-6 minggu) 

 

Pada periode ini bidan tetap melakukan asuhan dan pemeriksaan 

sehari-hari serta konseling perencanaan KB. 

d. Remote puerperium adalah waktu yang diperlukan untuk pulih dan 

sehat terutama bila selama hamil atau bersalin memiliki penyulit 

atau komplikasi. 

 
 

4. Tanda Bahaya Post Partum 

 

Tanda-tanda bahaya postpartum adalah suatu tanda yang 

abnormal yang mengindikasikan adanya bahaya atau komplikasi yang 

dapat terjadi selama masa nifas, apabila tidak dilaporkan atau tidak 

terdeteksi bisa menyebabkan kematian ibu. Tanda-tanda bahaya 

postpartum, adalah sebagai berikut. 

a. Perdarahan Postpartum 

 

Perdarahan postpartum dapat dibedakan menjadi sebagai  berikut. 

1) Perdarahan postpartum primer (Early Postpartum 

Hemorrhage) adalah perdarahan lebih dari 500-600 ml dalam 
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masa 24 jam setelah anak lahir, atau perdarahan dengan 

volume seberapapun tetapi terjadi perubahan keadaan umum 

ibu dan tanda-tanda vital sudah menunjukkan analisa adanya 

perdarahan. Penyebab utama adalah atonia uteri, retensio 

placenta, sisa placenta dan robekan jalan lahir. Terbanyak 

dalam 2 jam pertama. 

2) Perdarahan postpartum sekunder (Late Postpartum 

Hemorrhage) adalah perdarahan dengan konsep pengertian 

yang sama seperti perdarahan postpartum primer namun 

terjadi setelah 24 jam postpartum hingga masa nifas selesai. 

Perdarahan postpartum sekunder yang terjadi setelah 24 jam, 

biasanya terjadi antara hari ke 5 sampai 15 postpartum. 

Penyebab utama adalah robekan jalan lahir dan sisa 

placenta (Prawiroharjo, 2007). Menurut (Manuba, 2010), 

perdarahan postpartum merupakan penyebab penting 

kematian maternal khususnyadi negaraberkembang. 

b. Infeksi pada masa post partum 

 

Beberapa bakteri dapat menyebabkan infeksi setelah 

persalinan, Infeksi masa nifas masih merupakan penyebab utama 

morbiditas dan mortalitas ibu. Infeksi alat genital merupakan 

komplikasi masa nifas. Infeksi yang meluas kesaluran urinari, 

payudara, dan pasca pembedahan merupakan salah satu penyebab 

terjadinya AKI tinggi. Gejala umum infeksi berupa suhu badan 

panas, malaise, denyut nadi cepat. Gejala lokal dapat berupa uterus 

lembek, kemerahan dan rasa nyeri pada payudara atau adanya 

disuria. 
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c. Lochea yang berbau busuk (bau dari vagina) 

 

Lochea adalah cairan yang dikeluarkan uterus melalui vagina 

dalam masa nifas sifat lochea alkalis, jumlah lebih banyak dari 

pengeluaran darah dan lendir waktu menstruasi dan berbau anyir 

(cairan iniberasaldaribekasmelekatnya atauimplantasi placenta). 

Lochea dibagi dalam beberapa jenis, antara lain sebagai berikut 

(Mochtar, Rustam, 2012). 

1) Lochea rubra (cruenta): berisi darah segar dan sisa-sisa 

selaput ketuban, sel-sel desidua, verniks kaseosa, lanugo, dan 

mekoneum, selama 2 hari pasca persalinan. 

2) Lochea sanguinolenta: berwarna merah kuning berisi darah 

dan lendir hari ke 3-7 pasca persalinan. 

3) Lochea serosa: berwarna kuning, cairan tidak berdarah lagi, 

pada hari ke 7-14 pasca persalinan. 

4) Lochea alba: cairan putih, setelah 2 minggu. 

 
5) Locheapurulenta: terjadi infeksi, keluar cairan seperti nanah 

berbau busuk. 

6) Lochiostasis: lochea tidak lancar keluarnya. 

 

Apabila pengeluaran lochea lebih lama dari pada yang 

disebutkan di atas kemungkinan dapat disebabkan oleh hal-hal 

sebagai berikut. 

1) Tertinggalnya placenta atau selaput janin karena kontraksi 

uterusyang kurangbaik. 

2) Ibu  yang  tidak menyusui anaknya, pengeluaran lochea 

rubra lebih banyak karena kontraksi uterus dengancepat. 

3) Infeksi jalan lahir, membuat kontraksi uterus kurang baik 
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sehingga lebih lama mengeluarkan lochea dan lochea 

berbau anyir atau amis. 

4) Bila lochea bernanah dan berbau busuk, disertai nyeri perut 

bagian bawah kemungkinan analisa diagnosisnya adalah 

metritis. Metritis adalah infeksi uterus setelah persalinan 

yang merupakan salah satu penyebab terbesar kematian ibu. 

Bila pengobatan terlambat atau kurang adekuat dapat 

menjadi abses pelvik, peritonitis, syok septik (Mochtar, 

Rustam, 2012). 

d. Sub involusi uterus (Pengecilan uterus yang terganggu) 

 

Involusi adalah keadaan uterus mengecil oleh kontraksi rahim 

dimana berat rahim dari 1000 gram saat setelah bersalin, menjadi 40- 

60 mg pada 6 minggu kemudian. Bila pengecilan ini kurang baik atau 

terganggu di sebut sub involusi (Mochtar, Rustam, 2012). Faktor 

penyebab sub involusi, antara lain: sisa plasenta dalam uterus, 

endometritis, adanya mioma uteri (Prawiroharjo, 2007). Pada 

keadaan sub involusi, pemeriksaan bimanual di temukan uterus lebih 

besar dan lebih lembek dari seharusnya, fundus masih tinggi, 

lochea banyak dan berbau, dan tidak jarang terdapat pula 

perdaraha (Prawiroharjo, 2007) n. Pengobatan di lakukan dengan 

memberikan injeksi Methergin setiap hari di tambah dengan 

Ergometrin peroral. Bila ada sisa plasenta lakukan kuretase. Berikan 

Antibiotika sebagai pelindung infeksi (Prawiroharjo, 2007). Bidan 

mempunyai peran untuk mendeteksi keadaan ini dan mengambil 

keputusan untuk merujuk pada fasilitas kesehatan rujukan. 

e. Nyeri pada perut dan pelvis 

 

Tanda-tanda nyeri perut dan pelvis dapat merupakan tanda dan 



18 
 

 

 

gejala komplikasi nifas seperti Peritonitis. Peritonitis adalah 

peradangan pada peritonium, peritonitis umum dapat menyebabkan 

kematian 33% dari seluruh kematian karena infeksi. Menurut 

(Mochtar, Rustam, 2012), gejala klinis peritonitis dibagi menjadi 

dua, yaitu sebagai berikut. 

1) Peritonitis pelvio berbatas pada daerah pelvis 

 

Tanda dan gejalanya adalah demam, nyeri perut bagian bawah 

tetapi keadaan umum tetap baik, pada pemeriksaan dalam 

kavumdauglas menonjol karenaadaabses. 

2) Peritonitis umum 

 

Tanda dan gejalanya adalah suhu meningkat nadi cepat dan 

kecil, perut nyeri tekan, pucat muka cekung, kulit dingin, 

anorexia, kadang-kadang muntah. 

f. Pusing dan lemas yang berlebihan, sakit kepala, nyeri epigastrik, dan 

penglihatan Kabur 

Menurut (Manuba, 2010), pusing merupakan tanda-tanda 

bahaya pada nifas. Pusing bisadisebabkanolehtekanandarahtinggi 

(Sistol ≥140 mmHg dan distolnya ≥90 mmHg). Pusing yang 

berlebihan juga perlu diwaspadai adanya keadaan 

preeklampsi/eklampsi postpartum, atau keadaan hipertensi esensial. 

Pusing dan lemas yang berlebihan dapat juga disebabkan oleh 

anemia bila kadar haemoglobin <10 gr%. Lemas yang berlebihan 

juga merupakan tanda-tanda bahaya, dimana keadaan lemas dapat 

disebabkan oleh kurangnya istirahat dan kurangnya asupan kalori 

sehingga ibu kelihatan pucat, tekanan darah rendah. Upaya 

penatalaksanaan pada keadaan ini dengan cara sebagai berikut. 

a. Mengkonsumsi tambahan 500 kalori tiap hari. 
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b. Makan dengan diet berimbang untuk mendapatkan protein, 

mineral dan vitamin yang cukup. 

c. Minum sedikitnya 3 liter setiap hari. 

 
d. Minum suplemen zat besi untuk menambah zat besi setidaknya 

selama 40 hari pasca bersalin. 

e. Minum suplemen kapsul vitamin A (200.000 IU), untuk 

meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah infeksi, 

membantu pemulihan keadaan ibu serta mentransmisi 

vitamin A kepada bayinya melalui proses menyusui. 

f. Istirahat yang cukup untuk mencegah kelelahan yang 

berlebihan 

g. Kurang istirahat akan mempengaruhi produksi ASI dan 

memperlambat proses involusi uterus. 

g. Suhu Tubuh Ibu > 38 0C 

 

Dalam beberapa hari setelah melahirkan suhu badan ibu 

sedikit meningkat antara 37,20C-37,80C oleh karena reabsorbsi proses 

perlukaan dalam uterus, proses autolisis, proses iskemic serta 

mulainya laktasi, dalam hal ini disebut demam reabsorbsi. Hal ini 

adalah peristiwa fisiologis apabila tidak diserta tanda-tanda 

infeksi yang lain. Namun apabila terjadi peningkatan melebihi 380C 

berturut-turut selama 2 hari kemungkinan terjadi infeksi. Infeksi 

nifas adalah keadaan yang mencakup semua peradangan alat-alat 

genetalia dalam masa nifas (Mochtar, Rustam, 2012). Penanganan 

umumbilaterjadidemam adalahsebagaiberikut. 

1) Istirahat baring 

 
2) Rehidrasi peroral atauinfus 
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3) Kompres hangat untuk menurunkan suhu 

 
4) Jika ada syok, segera berikan pertolongan kegawatdaruratan 

maternal, sekalipun tidak jelas gejala syok, harus waspada 

untuk menilai berkala karena kondisi ini dapat memburuk 

dengan keadaan ibu cepat (Prawiroharjo, 2007). 

h. Payudarayang berubah menjadi merah, panas, dan terasa sakit. 

 

Keadaan ini dapat disebabkan oleh payudara yang tidak disusu 

secara adekuat, puting susu yang lecet, BH yang terlalu ketat, ibu 

dengan diet yang kurang baik, kurang istirahat, serta anemia. 

Keadaan ini juga dapat merupakan tanda dan gejala adanya 

komplikasi dan penyulit pada proses laktasi, misalnya 

pembengkakan payudara, bendungan ASI, mastitis dan abses 

payudara. 

i. Kehilangan nafsu makan dalam waktu yang lama. 

 

Kelelahan yang amat berat setelah persalinan dapat 

mempengaruhi nafsu makan,sehingga terkadang ibu tidak ingin 

makan sampai kelelahan itu hilang. Hendaknya setelah bersalin 

berikan ibu minuman hangat, susu, kopi atau teh yang bergula 

untuk mengembalikan tenaga yang hilang. Berikanlah makanan 

yang sifatnya ringan, karena alat pencernaan perlu proses guna 

memulihkan keadaanya kembali pada masa postpartum. 

j. Rasa sakit, merah, lunak dan pembengkakan di wajah maupun 

ekstremitas. 

Selama masa nifas dapat terbentuk thrombus sementara pada 

vena-vena di pelvis maupun tungkai yang mengalami dilatasi. 

Keadaan ini secara klinis dapat menyebabkan peradangan pada 

vena-vena pelvis maupun tungkai yang disebut tromboplebitis 
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pelvica (pada panggul) dan tromboplebitis femoralis (pada tungkai). 

Pembengkakan ini juga dapat terjadi karena keadaan udema yang 

merupakantandaklinisadanyapreeklampsi/eklampsi. 

k. Demam, muntah, dan rasa sakit waktu berkemih. 

 

Pada masa nifas awal sensitifitas kandung kemih terhadap 

tegangan air kemih di dalam vesika sering menurun akibat trauma 

persalinan serta analgesia epidural atau spinal. Sensasi peregangan 

kandung kemih juga mungkin berkurang akibat rasa tidak 

nyaman, yang ditimbulkan oleh episiotomi yang lebar, laserasi, 

hematom dinding vagina. 

 
 

5. Patofisologi 

 

a. Adaptasi Fisiologi 

 

1) Infolusi uterus 

 

Proses kembalinya uterus ke keadaan sebelum hamil 

setelah melahirkan, proses ini dimulai segera setelah 

plasenta keluar akibat kontraksi otot-otot polos uterus. Pada 

akhir tahap ketiga persalinan, uterus berada di garis tengah, 

kira-kira 2 cm di bawah umbilikus dengan bagian fundus 

bersandar pada promontorium sakralis. Dalam waktu 12 

jam, tinggi fundus mencapai kurang lebih 1 cm di atas 

umbilikus. Fundus turun kira-kira 1 smpai 2 cm setiap 24 

jam. Pada hari pasca partum keenam fundus normal akan 

berada di pertengahan antara umbilikus dan simpisis pubis. 

Uterus, pada waktu hamil penuh baratnya 11 kali 

berat sebelum hamil, berinvolusi menjadi kira-kira 500 gr 
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1 minggu setelah melahirkan dan 350 gr 2 minggu setelah 

lahir. Satu minggu setelah melahirkan uterus berada di 

dalam panggul. Pada minggu keenam, beratnya menjadi 50-

60 gr. Peningkatan esterogen dan progesteron bertabggung 

jawab untuk pertumbuhan masif uterus selama hamil. Pada 

masa pasca partum penurunan kadar hormon menyebapkan 

terjadinya autolisis, perusakan secara langsung jaringan 

hipertrofi yang berlebihan. Sel- sel tambahan yang 

terbentuk selama masa hamil menetap. Inilah penyebap 

ukuran uterus sedikit lebih besar setelah hamil. 

2) Kontraksi 

 

intensitas kontraksi uterus meningkat secara 

bermakna segera setelah bayi lahir, diduga terjadi sebagai 

respon terhadap penurunan volume intrauterin yang sangat 

besar. homeostasis pasca partum dicapai terutama akibat 

kompresi pembuluh darah intramiometrium, bukan oleh 

agregasi trombosit dan pembentukan bekuan. Hormon 

oksigen yang dilepas dari kelenjar hipofisis memperkuat 

dan mengatur kontraksi uterus, mengopresi pembuluh darah 

dan membantu hemostasis. Salama 1-2 jam pertama pasca 

partum intensitas kontraksi uterus bisa berkurang dan 

menjadi tidak teratur. Untuk mempertahankan kontraksi 

uterus, suntikan oksitosin secara intravena atau 

intramuskuler diberikan segera setelah plasenta lahir. Ibu 

yang merencanakan menyusui bayinya, dianjurkan 

membiarkan bayinya di payudara segera setelah lahir 
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karena isapan bayi pada payudara merangsang pelepasan 

oksitosin. 

b. Adaptasi psikologis 

 

Menurut Hamilton, 1995 adaptasi psikologis ibu post 

partum dibagi menjadi 3 fase yaitu : 

1) Fase taking in / ketergantungan 

 

Fase ini dimuai hari pertama dan hari kedua setelah 

melahirkan dimana ibu membutuhkan perlindungandan 

pelayanan. 

2) Fase taking hold / ketergantungan tidak ketergantungan 

 

Fase ini dimulai pada hari ketiga setelah melahirkan dan 

berakhir pada minggu keempat sampai kelima. Sampai hari 

ketiga ibu siap untuk menerima peran barunya dan belajar 

tentang semua hal-hal baru. Selama fase ini sistem pendukung 

menjadi sangat bernilai bagi ibu muda yang membutuhkan 

sumber informasi dan penyembuhan fisik sehingga ia dapat 

istirahat dengan baik 

3) Fase letting go / saling ketergantungan 

 

Dimulai sekitar minggu kelima sampai keenam setelah 

kelahiran. Sistem keluarga telah menyesuaiakan diri dengan 

anggotanya yang baru. Tubuh pasian telah sembuh, perasan 

rutinnya telah kembali dan kegiatan hubungan seksualnya 

telah dilakukan kembali. 

 
 

6. Manifestasi Perubahan Diri Ibu Pada Masa Post Partum 

 

Menurut (Bahiyatun, 2009), perubahan-perubahan fisiologis yang 

terjadipada ibu setelah masa nifas/post partum adalah: 
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1. Perubahan sitem reproduksi 

 

a. Involusi uterus 

 

Involusi uterus adalah kembalinya uterus ke keadaan 

sebelum hamil, baik dalam bentuk maupun posisi. Proses 

involusi uterus disertai dengan penurunan tinggi fundus uteri 

(TFU). Pada hari pertama TFU diatas simfisis pubis/ sekitar 12 

cm. Proses ini terus berlangsung dengan penurunan TFU 1 cm 

tiap harinya, sehingga pada hari ke-7 TFU sekitar 5 cm dan pada 

hari ke- 10 TFU tidak teraba di simfisis pubis. 

b. Lokia 

 

Lokia keluar dari uterus setelah bayi lahir sampai dengan 

3 atau 4 minggu setelah post partum, perubahan lokia terjadi 

dalam 3 tahap: lokia rubra, serosa dan alba. 

c. Ovarium dan tuba falopi 

 

Setelah kelahiran plasenta produksi ekstrogen dan 

progestern menurun sehingga menimbulkan mekanisme timbal 

balik dari sirkulasi menstruasi. Pada saat inilah dimulai kembali 

proses ovulasi sehingga wanita dapat hamil kembali. 

2. Perubahan sistem pencernaan 

 

Setelah kelahiran plasenta produksi ekstrogen dan progestern 

menurun sehingga menyebabkan nyeri ulu hati (Beartburn) dan 

konstipasi, terutama dalam beberapa hari pertama. Hal ini terjadi 

karena inaktivitas motilitas usus akibat kurangnya keseimbangan 

cairan selama persalinan dan adanya reflex hambatan defekasi 

karena adanya nyeri pada perineum akibat luka episiotomy. 

3. Perubahan sistem perkemihan 

 

Saluran kencing kembali normal dalam waktu 2-8 minggu, 
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tergantung pada : 

 

a. Keadaan/status sebelum persalinan 

 

b. Lamanya partus kala II dilalui 

 

c. Besarnya tekanan kepala yang menekan pada saat persalinan 

Disamping itu, dari hasil pemeriksaan sistokopik segera 

setelah persalinan tidak menunjukkan adanya edema dan  hyperemia 

dinding kandung kemih, akan tetapi sering terjadi exstravasasi. 

extravasation, artinya keluarnya darah dari pembuluh- pembuluh 

darah di dalam badan) ke mukosa. 

4. Perubahan sistem endoktrin 

 

Saat plasenta terlepas dari dinding uterus kadar HCG (hormone 

chrorionic gonadhotropin) dan HPL (hormone plasenta lactogenic) secara 

berangsur turun dan normal kembali setelah 7 hari postpartum. HCG 

tidak terdapat dalam urine ibu hamil setelah 2 hari post partum. HPL 

tidak lagi terdapat dalam plasenta. 

5. Perubahan sistem kardiovaskuler 

 

Curah jantung meningkat selama persalinan dan berlangsung 

sampai kala 3 ketika volume darah uterus dikeluarkan. Penurunan 

terjadi pada beberapa hari pertama post partum dan akan kembali 

normal pada akhir mingguke-3 post partum. 

6. Perubahan sistem kematologi 

 

Leukosistosis terjadi selama persalinan, sel darah merah 

berkisar 15.000 selama persalinan.Peningkatan sel darah putih 

berkisar 25.000-30.000 yang merupakan manifestasi adanya infeksi 

pada persalinan lama. Hal ini dapat meningkat pada awal nifas yang 

terjadi bersamaan dengan peningkatan tekanan darah serta volume 

plasma dan volume sel darah merah. Pada 2-3 hari post 
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partum konsentrasi hematokrit menurun sekitar 2% atau lebih. Total 

kehilangan darah selama persalinan dan nifas kira-kira 700- 1500 ml 

(200 ml hilang saat persalinan, 500-800 ml hilang pada minggu 

pertama post partum, dan 500 ml hilang pada saat masa nifas). 

7. Perubahan tanda-tanda vital 

 

Selama 24 jam pertama, suhu mungkin meningkat menjadi 

38ºC, sebagai akibat meningkatnya kerja otot, dehidrasi dan 

perubahan hormonal jika terjadi peningkatan suhu 38ºC yang 

menetap 2 hari setelah 24 jam melahirkan, maka perlu dipikirkan 

adanya infeksi seperti sepsis puerperalis (infeksi selama post 

partum), infeksi saluran kemih, endometritis (peradangan 

endometrium), pembengkakan payudara, dan lain-lain. 

 
 

7. Komplikasi Ibu Saat Masa Post Partum 

 

Menurut (Constance, 2010), berikut ini merupakan komplikasi 

yang terjadi pada ibu saat post partum, yaitu: 

a. Penurunan Berat badan 

 

Untuk sebagian besar pada wanita memiliki berat badan 

lebih dalam 2 tahun setelah hamil dibanding wanita yang belum 

pernah hamil, dan penurunan berat badan biasanya bisa terjadi 

pada dalam beberapa waktu sesudah hamil dan melahirkan. 

b. Demam nifas 

 

Demam nifas merupakan demam yang terjadi setelah 

melahirkan atau saat ibu berada di masa nifas. Demam ini bisa 

terjadi setelah melahirkan hingga kurang lebih 6 minggu setelah 

masa persalinan, demam nifas biasanya yang disebabkan oleh 
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perubahan hormon karena sebagian besar demam nifas ini 

disebabkanoleh infeksi setelah masa persalinan atau melahirkan. 

c. Nyeri pada simfisis pubis 

 

Nyeri ini biasanya disebabkan oleh ibu paska bersalin atau 

masa nifas, dan nyeri tersebut akan ada setelah kondisi ibu 

melahirkan bayi melalui vagina, nyeri ini diakibatkan karena 

adanya lecet pada sekitar area vagina dan bekas luka jahitan pasca 

melahirkan. 

d. Kesulitan berjalan atau kesulitan dalam hubunganseksual 

Kesulitan ketika berjalan biasanya dikarenakan adanya 

latihan duduk dan berjalan paska bersalin pada ibu post partum, 

sedangkan kesulitan dalam hubungan seksual pada ibu post 

partum kemungkinan diakibatkan karena timbulnya rasa sakit 

disekitar jalan lahir setelah pasca melahirkan. 

e. Pendarahan yang luar biasa 

 

Pendarahan pada ibu pasca melahirkan terdapat pendarahan 

yang hebat yang terjadi dari adanya robekan pada jalan lahir. Dan 

juga apabila ari – ari sudah lahir (keluar dari rahim) biasanya juga 

mengeluarkan darah yang banyak, sedangkan rahim masih 

berkontraksi dengan baik sehingga ibu post partum merasa mules 

dengan adanya kontraksi tersebut, sedangkan bisa juga darah yang 

keluar banyak tentunya kemungkinan terjadi karena adanya 

robekan pada jalan lahir sehingga bisa terjadinya pendarahan 

yang luar biasa. 

f. Payudara membengkak disertai kemerahan 

 

Paska persalinan setelah dua atau tiga hari terkadang 

seorang ibu nifas atau post partum akan merasakan payudaranya 
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mulai membengkak yang disebabkan oleh adanya bakteri 

Staphylococcus atau Streptococcus yang berasal dari saluran air susu 

yang tersumbat (ASI mengendap dalam saluran susu), selain itu 

dengan adanya penyumbatan pada sekitar area payudara akan 

membuat terlihat payudara menjadi bengkak dan kemerahan. 

 
 

8. Penatalaksanaan ibu post partum 

 

a. Monitor TTV 

 

Tekanan darah meningkat lebih dari 140/90 mungkin menandakan 

preeklamsi suhu tubuh meningkat menandakan terjadinya infeksi, 

stress, atau dehidrasi. 

b. Pemberian cairan intravena 

 

Untuk mencegah dehidrasi dan meningkatkan kemampuan 

perdarahan darah dan menjaga agar jangan jatuh dalam keadaan 

syok, maka cairan pengganti merupakan tindakan yang vital, 

seperti Dextrose atau Ringer. 

c. Pemberian oksitosin 

 

Segera setelah plasenta dilahirkan oksitosin (10 unit) ditambahkan 

dengan cairan infuse atau diberikan secara intramuskuler untuk 

membantu kontraksi uterus dan mengurangi perdarahan post 

partum. 

d. Obat nyeri 

 

Obat-obatan yang mengontrol rasa sakit termasuk sedative, 

alaraktik, narkotik dan antagonis narkotik. Anastesi hilangnya 

sensori, obat ini diberikan secara regional/umum. 
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B. Konsep Dasar Prematur 

 

1. Definisi 

 

Menurut (Martono, 2015) Bayi prematur adalah bayi yang lahir 

belum cukup bulan. Berdasarkan kesepakatan WHO, belum cukup 

bulan ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu: 

a. Kurang bulan adalah bayi yang lahir pada usia kurang dari 37 

minggu 

b. Sangat kurang bulan adalah bayi yang lahir pada usia kurang dari 

34 minggu 

c. Amat sangat kurang bulan adalah bayi yang lahir pada usia kurang 

dari 28 minggu 

Makin pendek usia kehamilan ibu, kemungkinan terjadinya 

komplikasi pada bayi makin besar. Selain penggolongan berdasarkan 

usia kehamilan, ahli lain menggolongkan bayi prematur berdasarkan 

berat badan saat lahir. Menurut (Martono, 2015), bayi-bayi yang lahir 

dengan berat badan dibawah 2.500 gram, ada yang mengategorikannya 

sebagai bayi prematur. 

 
 

2. Etiologi 

 

Menurut (Rukiyah, Yulianti, 2012), bayi dengan kelahiran 

prematur dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut: 

a. Faktor ibu 

 

Faktor ibu merupakan hal dominan dalam mempengaruhi 

kejadian prematur, faktor-faktor tersebut di antaranya adalah: 

1) Toksemia gravidarum (preeklampsia dan eklampsia). 

 

2) Riwayat kelahiran prematur sebelumnya, perdarahan 
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antepartum, malnutrisi dan anemia sel sabit. 

 

3) Kelainan bentuk uterus (misal: uterus bikurnis, inkompeten 

serviks). 

4) Tumor (misal: mioma uteri, eistoma). 

 

5) Ibu yang menderita penyakit seperti penyakit akut (misal: 

thypus abdominalis, dan malaria) dan penyakit kronis (misal: 

TBC, penyakit jantung, hipertensi, penyakit ginjal). 

6) Trauma pada masa kehamilan, antara lain jatuh. 

 

7) Kebiasaan ibu (ketergantungan obat narkotik, rokok dan 

alkohol). 

8) Usia ibu pada waktu hamil kurang dari 20 tahun atau lebih dari 

35 tahun. 

9) Bekerja yang terlalu berat. 

 

10) Jarak hamil dan bersalin terlalu dekat. 

 

b. Faktor Janin 

 

Beberapa faktor janin yang mempengaruhi kejadian prematur 

antara lain kehamilan ganda, hidramnion, ketuban pecah dini, cacat 

bawaan, kelainan kromosom, infeksi TORCH (Toxoplasma, Other 

Disease, Rubella, Cytomegalovirus dan Herpe Simplexs Virus) 

merupakan beberapa jenis infeksi yang bisa dialami oleh wanita 

yang akan ataupun sedang hamil. Infeksi ini dapat menyebabkan 

cacat bayi akibat adanya penularan dari ibu ke bayi pada saat hamil. 

c. Faktor Lain 

 

Selain faktor ibu dan janin ada faktor lain yaitu faktor 

plasenta (plasenta previa dan solusio plasenta), faktor lingkungan, 

keadaan sosial ekonomi yang rendah, pekerjaan yang melelahkan. 
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Menurut (Proverawati, A & Sulistyorini, 2010), berdasarkan 

klasifikasinya penyebab kelahiran bayi prematur dapat dibedakan 

menjadi sebagai berikut: 

a. Bayi prematur tipe SMK disebabkan oleh: 

 

1) Berat badan ibu yang rendah, ibu hamil yang masih remaja, 

kehamilan kembar. 

2) Pernah melahirkan bayi prematur sebelumnya. 

 

3) Cervical incompetence (mulut rahim yang lemah hingga tak 

mampu menahan berat bayi dalam rahim). 

4) Perdarahan sebelum atau saat persalinan (antepartum 

hemorrhage). 

5) Ibu hamil yang sedang sakit. 

 

b. Bayi prematur tipe KMK disebabkan oleh: 

 

1) Ibu hamil yang kekurangan nutrisi. 

 

2) Ibu memiliki riwayat hipertensi, pre eklampsia dan anemia. 

 

3) Kehamilan kembar. 

 

4) Malaria kronik dan penyakit kronik lainnya. 

 

5) Ibu hamil merokok. 

 

 

3. Beragam Masalah yang Muncul 

 

Salah satu alasan yang harus dipertimbangkan ibu hamil dalam 

memilih tempat bersalin adalah kecukupan alat untuk membantu 

persalinan. Kalau terlahir prematur, mau tidak mau bayinya pasti 

dirujuk ke RS yang mempunyai peralatan lengkap. Mengapa harus 

begitu? Lebih jauh Hari Martono menjelaskan bahwa bagaimanapun 

bayi yang terlahir belum cukup bulan, memiliki kemampuan 
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beradaptasi yang masih sangat rendah dengan dunia luar. Oragan- organ 

tubuhnyapun belum berkembang sempurna 

Seharusnya, diminggu-minggu tersebut, si bayi masih berada 

dalam kandungan dengan segala kenyamanan, dan bukanlah malah 

berjuang keras beradaptasi dengan dunia luar. Sebagai akibatnya, jelas 

ada serangkaian dampak yang mungkin muncul menyusul kelashiran 

yang belum waktunya. Dampak-dampak tersebut antara lain adalah: 

1. Saluran cerna belum berfungsi penuh. Saluran cerna yang belum 

matang juga akan menimbulkan dampak pada bayi prematur. 

Ditambah lagi refleks isap dan kemampuan menelannya yang 

belum berfungsi dengan baik. ASI bisa diberikan melalui pipet 

plastik bila bayi belum kuat mengisap langsung dari ibunya. 

Setelah lahir, sebaiknya si bayi tidak dipuasakan terlalu lama. 

Idealnya, sekitar 24-72 jam pertama ia sudah mendapat tambahan 

nutrisi. Bila perlu, manfaatkan cairan infus. 

2. Kuning. Fungsi hati yang belum maksimal akan menyebabkan 

hemoglobin menumpuk karena tidak bisa diproses. Akibatnya, 

bayi menjadi kuning. 

3. Infeksi. Kalau bayi cukup bulan saja berkemungkinan memiliki 

daya tahan tubuh yang relatif masih rendah, apalagi bayi yang 

lahir prematur. Salah satu masalah yang mungkin timbul adalah 

mudahnya ia terkena infeksi. 

Penentuan kondisi bayi tak cukup berdasar usia kehamilan. Berat 

badan bayi saat lahir juga harus dipertimbangkan. Ada bayi yang lahir 

prematur, tetapi berat badannya sudah dua kilogram. Ini masih 

dianggap aman. 
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Setiap kategori membutuhkan perawatan berbeda. Jika berat 

badan lebih dari dua kilogram, biasanya bayi boleh pulang asal tak ada 

penyakit penyulit. Berat badan ini setara dengan usia kehamilan 34 

minggu, dimana bayi sudah memiliki rekleks isap dan pola napas 

teratur. 

Adapun bayi yang lahir dengan berat badan dibawah 1,8 kilogram 

butuh perawatan khusus dokter anak. Berat badan ini setara dengan usia 

kehamilan kurang dari 34 minggu. Pada kondisi ini, bayi belum 

memiliki refleks isap dan kadang lupa bernapas. 

Sebelum dipulangkan, bayi prematur harus mampu minum secara 

aktif. Namun, yang tak kalah penting adalah kesiapan mental orangtua 

merawat bayi prematur. Biasanya orangtua yang memiliki bayi 

prematur dihinggapi kecemasan berlebih dan panik. 

Pada saat dirawat di rumah, bayi prematur perlu dijaga agar tetap 

hangat. Pemberian air susu ibu (ASI) atau susu formula untuk bayi 

prematur tak boleh terlalu banyak. Menurut literatur, bayi prematur 

hanya bisa diberi susu 10-30 cc per kilogram berat badan per hari. Hal 

ini karena bayi prematur masih mengalami gangguan pada sistem 

penyerapan. 

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah menyangkut tumbuh 

kembang bayi. Tumbuh dalam arti pertambahan berat, panjang badan, 

dan lingkar kepala. Orangtua harus membimbing kemampuan motorik 

dan verbalnya agar perkembangan anak tidak terlambat. Orangtua juga 

mesti berupaya agar anak tak terkena penyakit menular dengan 

vaksinasi. 

Namun, bayi yang lahir prrmatur tentu akan mendapat berbagai 

risiko, diantaranya adalah sebagai berikut: bayi prematur, terutama 
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yang lahir dengan berat badan kurnag dari 1,5 kilogram, menghadapi 

banyak risiko. Oleh karena pembuluh darah dikepala masih rapuh, bayi 

akan mengalami perdarahan dikepala. 

Pembuluh darah pada retina mata juga masih rapuh. Akibatnya, 

bayi mengalami perdarahan di retina mata. Perdarahan terjadi ketika 

bayi mendapat bantuan oksigen. Disatu sisi bayi butuh oksigen, tetapi 

di sisi lain oksigen bisa mengakibatkan perdarah di retina. Kalau tak 

cepat di tangani, hal ini bisa menyebabkan kebutaan. 

Bayi yang mengalami kerusakan usus, karena pembentukkannya 

belum sempurna. Oleh karena itu, pemberian susu harus hati-hati. 

Risiko lain yang harus dihadapi adalah terjadinya kebocoran jantung. 

Menurut beberapa literatur kesehatan, beberapa bayi yang terlambat 

mendapat pertolongan bisa mengalami kecacatan, seperti buta, mata 

juling, idiot, dan cacat pada kaki. 

 
 

4. Pemeriksaan Penunjang 

 

Menurut (Nurarif .A.H. dan Kusuma. H., 2015), pemeriksaan 

penunjang yang dapat dilakukan pada bayi prematur dan BBLR  adalah 

sebagai berikut: 

a. Jumlah sel darah putih: 18.000/mm3. Neutrofil meningkat hingga 

23.000- 24.000/mm3 hari pertama setelah lahir dan menurun bila 

ada sepsis. 

b. Hematokrit (Ht): 43%-61%. Peningkatan hingga 65% atau lebih 

menandakan polisitemia, sedangkan penurunan kadar 

menunjukkan anemia atau hemoragic prenatal/perinatal. 

c. Hemoglobin (Hb): 15-20 gr/dl. Kadar hemoglobin yang rendah 

berhubungan dengan anemia atau hemolisis yang berlebihan. 
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d. Bilirubin total: 6 mg/dl pada hari pertama kehidupan, 8 mg/dl 

pada 1-2 hari, dan 12 gr/dl pada 3-5 hari. 

e. Destrosix: tetes glukosa pertama selama 4-6 jam pertama setelah 

kelahiran rata-rata 40-50 mg/dl dan meningkat 60-70 mg/dl pada 

hari ketiga. 

f. Pemantauan elektrolit (Na, K, Cl): dalam batas normal pada awal 

kehidupan. 

g. Pemeriksaan analisa gas darah. 

 

 

5. Penatalaksanaan 

 

Menurut (Rukiyah, Yulianti, 2012), beberapa penatalaksanaan 

atau penanganan yang dapat diberikan pada bayi prematur adalah 

sebagai berikut: 

a. Mempertahankan suhu tubuh dengan ketat. Bayi prematur mudah 

mengalami hipotermi, oleh sebab itu suhu tubuhnya harus 

dipertahankan dengan ketat. 

b. Mencegah infeksi dengan ketat. Bayi prematur sangat rentan 

dengan infeksi, perhatikan prinsip-prinsip pencegahan infeksi 

termasuk mencuci tangan sebelum memegang bayi. 

c. Pengawasan nutrisi. Reflek menelan bayi prematur belum 

sempurna, oleh sebab itu pemberian nutrisi harus dilakukan 

dengan cermat. 

d. Penimbangan ketat. Perubahan berat badan mencerminkan 

kondisi gizi/nutrisi bayi dan erat kaitannya dengan daya tahan 

tubuh, oleh sebab itu penimbangan berat badan harus dilakukan 

dengan ketat. 

e. Kain yang basah secepatnya diganti dengan kain yang kering 
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dan bersih serta pertahankan suhu tetap hangat. 

 

f. Kepala bayi ditutup topi dan beri oksigen bila perlu. 

 

g. Tali pusat dalam keadaan bersih. 

 

h. Beri minum dengan sonde/tetes dengan pemberian ASI. 

 

 

C. Konsep Masalah Keperawatan 

 

1. Pengertian 

 

Diagnosa keperawatan merupakan suatu penilaian klinis mengenai 

respon klien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang 

dialaminya baik yang berlangsung actual maupun potensial. Diagnosa 

keperawatan bertujuan mengidentifikasi respon individu, keluarga, dan 

komunitas terhadap situasi yang berkaitan dengan kesehatan (Tim Pokja 

SDKI DPP PPNI, 2017). 

2. Kriteria Mayor & Minor 

 

Kriteria mayor adalah tanda dan gejala yang ditemukan sekitar 80%-

100% untuk validasi diagnosa. Sedangkan kriteria minor adalah tanda dan 

gejala yang tidak harus ditemukan, namun dapat mendukung penegakan 

diagnosis (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017) 

3. Faktor Yang Berhubungan 

 

Kondisi atau situasi yang berkaitan dengan suatu masalah yang dapat 

menunjang kelengkapan data untuk menegakan suatu diagnosis atau 

masalah keperawatan (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017) 
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gram, Posisi plasenta 

Faktor Ibu: umur (<20th), 
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4. Pathway Ibu Post Partum dengan Bayi Prematur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Pathway Ibu Post Partum Dengan Bayi Prematur 

Sumber : (Amin Huda Nurarif, 2016) (Bobak, 2005) (Doengoes, 2001) (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017) 
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5. Masalah Keperawatan Pada Ibu Post Partum Dengan Bayi 

Prematur 

Berikut adalah uraian dari masalah yang timbul bagi Ibu post partum 

dengan bayi prematur menurut (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017) : 

a. Masalah Keperawatan Ibu Post Partum 

 

1. Anseitas (D.0080) 

 

a) Definisi 

 

Kondisi emosi dan pengalaman subyektif individu 

terhadap objek yang tidak jelas dan spesifik akibat 

antisipasi bahaya yang memungkinkan individu 

melakukan tindakkan untuk menghadapi ancaman. 

b) Data Mayor 

 

(1) Subjektif : Merasa bingung, merasa khawatir 

dengan akibat dari kondisi yang dihadapi. 

(2) Objektif : Tampak gelisah, sulit tidur 

 

c) Data Minor 

 

(1) Subjektif : Mengeluh pusing 

 

(2) Objektif : Muka pucat 

 

2. Gangguan Pola Tidur (D.0055) 

 

a) Definisi 

 

Gangguan kualitas dan kuantitas waktu tidur akibat 

factor eksternal 

b) Data Mayor 

 

(1) Subjektif : Mengeluh sulit tidur, mengeluh 

pola tidur berubah 
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(2) Objektif : (Tidak tersedia) 

 

c) Data Minor 

 

(1) Subjektif : Mengeluh kemampuan beraktivitas 

menurun 

(2) Objektif : (Tidak tersedia) 

 

3. Hipovolemia (D.0023) 

 

a) Definisi 

 

Penurunan volume cairan intravascular, interstisial, 

dan/atau intraselular. 

b) Data Mayor 

 

(1) Subjektif : (Tidak tersedia) 

 

(2) Objektif : Nadi teraba lemah, tekanan darah 

menurun, volume urin menurun 

c) Data Minor 

 

(1) Subjektif : Merasa lemah 

 

(2) Objektif : Suhu tubuh meningkat 

 

4. Nyeri Akut (D.0077) 

 

a) Definisi 

 

Pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan 

dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional, dengan 

onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan 

hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan. 

b) Data Mayor 

 

(1) Subjektif : Mengeluh nyeri 
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(2) Objektif : Tampak meringis, bersikap 

protektif, gelisah. 

c) Data Minor 

 

(1) Subjektif : (Tidak tersedia) 

 

(2) Objektif : Tekanan darah meningkat, berfokus 

pada diri sendiri 

5. Retensi Urin (D.0050) 

 

a) Definisi 

 

Pengosongan kandung kemih yang tidak lengkap. 

 

b) Data Mayor 

 

(1) Subjektif : Sensasi penuh pada kandung kemih 

 

(2) Objektif : Distensi kandung kemih 

 

c) Data Minor 

 

(1) Subjektif : (Tidak tersedia) 

 

(2) Objektif : (Tidak tersedia) 

 

6. Defisit Pengetahuan (D.0111) 

 

a) Definisi 

 

Ketiadaan atau kurangnya informasi kognitif yang 

berkaitan dengan topik tertentu. 

b) Data Mayor 

 

(1) Subjektif : Menanyakan masalah yang 

dihadapi 

(2) Objektif : (Tidak Tersedia) 

 

c) Data Minor 

 

(1) Subjektif : (Tidak tersedia) 

 

(2) Objektif : (Tidak tersedia) 
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7. Koping Tidak Efektif (D.0096) 

 

a) Definisi 

 

Ketidakmampuan menilai dan merespon stressor dan 

ketidakmampuan menggunakan sumber-sumber  yang ada 

untuk mengatasi masalah. 

b) Data Mayor 

 

(1) Subjektif : Mengungkapakan tidak mampu 

mengatasi masalah 

(2) Objektif : Tidak mampu memenuhi peran 

yang diharapkan (sesuai usia) 

c) Data Minor 

 

(1) Subjektif : Kekhawatiran kronis 

 

(2) Objektif : Perilaku tidak asertif 

 

8. Konstipasi (D.0049) 

 

a) Definisi 

 

Penurunan defekasi normal yang disertai pengeluaran 

feses sulit dan tidak tuntas serta feses kering dan banyak. 

b) Data Mayor 

 

(1) Subjektif : Defekasi kurang dari 2 kali 

seminggu, Pengeluaran feses lama dan sulit 

(2) Objektif : Feses keras 

 

c) Data Minor 

 

(1) Subjektif : Mengejan saat defekasi 

 

(2) Objektif : Kelemahan umum 
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9. Menyusui Tidak Efektif (D.0029) 

 

a) Definisi 

 

Kondisi dimana ibu dan bayi mengalami ketidakpuasan 

atau kesukaran pada proses menyusui. 

b) Data Mayor 

 

(1) Subjektif : Kecemasan maternal 

 

(2) Objektif : ASI tidak menetes/memancar, BAK 

bayi kurang dari 8 kali dalam 24 jam. 

c) Data Minor 

 

(1) Subjektif : (Tidak tersedia) 

 

(2) Objektif : Bayi menghisap tidak terus 

menerus 

b. Masalah keperawatan pada bayi prematur 

 

1. Defisit Nutrisi (D.0019) 

 

a) Definisi 

 

Asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 

metabolisme. 

b) Data Mayor 

 

(1) Subjektif : (Tidak tersedia) 

 

(2) Objektif : Berat badan menurun 

 

c) Data Minor 

 

(1) Subjektif : Nafsu makan menurun 

 

(2) Objektif : Bising usus hiperaktif 
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2. Resiko Infeksi (D.0142) 

 

a) Definisi 

 

Berisiko mengalami peningkatan terserang organisme 

patogenik. 

b) Data Mayor 

 

(1) Subjektif : (Tidak tersedia) 

 

(2) Objektif : (Tidak tersedia) 

 

c) Data Minor 

 

(1) Subjektif : (Tidak tersedia) 

 

(2) Objektif : (Tidak tersedia) 

 

3. Ikterus Neonatus (D.0024) 

 

a) Definisi 

 

Kulit dan membran mukosa neonatus menguning setelah 

 

24 jam kelahiran akibat bilirubin tidak terkonjugasi 

masuk ke dalam sirkulasi. 

b) Data Mayor 

 

(1) Subjektif : (Tidak tersedia) 

 

(2) Objektif : Membran mukosa kuning, kulit 

kuning, sklera kuning. 

c) Data Minor 

 

(1) Subjektif : (Tidak tersedia) 

 

(2) Objektif : (Tidak tersedia) 
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D. Konsep Asuhan Keperawatan Pada Ibu Post Partum Dengan Bayi 

Prematur 

Asuhan keperawatan adalah faktor penting dalam kelangsungan hidup 

pasien dan aspek-aspek pemeliharaan, rehabilitatif, dan preventif perawatan 

kesehatannya. Menurut Shore dalam Bararah dan Jaufar (2013) untuk sampai 

pada hal ini profesi keperawatan telah mengidentifikasi proses pemecahan 

masalah yang menggabungkan elemen yang paling relevan dari sistem teori 

dengan menggunakan metode ilmiah. Proses keperawatan meliputi lima tahap 

yaitu pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, pelaksanaan tindakan 

keperawatan dan evaluasi. 

1. Pengkajian 

 

a. Pengkajian Fisiologis 

 

Pengkajian fisiologis lebih difokuskan pada proses involusi 

organ reproduksi, perubahan biofisik sistem tubuh dan deteksi 

adanya hambatan pada proses laktasi. Area pengkajian fisiologis 

post partum antara lain: 

1) Suhu 

 

Suhu merupakan penanda awal adanya infeksi, suhu yang 

cenderung tinggi juga dapat menandakan ibu mengalami 

dehidrasi. Suhu dikaji tiap satu jam selama 8 jam setelah 

persalinan, kemudian dikaji tiap dua jam sampai dengan 24 jam 

setelah persalinan. 

2) Nadi, pernapasan dan tekanan darah 

 

Frekuensi nadi yang lebih dari normal (diatas 100 

kali/menit) sebagai tanda adanya infeksi, hemoragi, nyeri, atau 

kecemasan. Tekanan darah yang cenderung rendah dapat 
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merupakan tanda syok atau emboli. Nadi, pernapasan dan 

tekanan darah dikaji tiap 15 menit sampai dengan empat jam 

setelah persalinan, kemudian dikaji tiap 30 menit sampai 

dengan 24 jam setelah persalinan. 

3) Fundus, lokhea dan kandung kemih 

 

Fundus dapat sedikit meninggi pasca persalinan, tetapi 

dihari berikutnya fundus akan mulai turun sekitar satu cm 

sehingga pada hari ke 10 fundus sudah tidak teraba. Hari-hari 

awal setelah persalinan, fundus akan teraba keras dengan 

bentuk bundar mulus, bila ditemukan fundus teraba lembek atau 

kendur menunjukkan terjadinya atonia atau subinvolusi. Ketika 

dilakukan palpasi, kandung kemih harus kosong agar 

pengukuran fundus lebih akurat. Kandung kemih yang terisi 

akan menggeser uterus dan meningkatkan tinggi fundus. 

Lokhea dapat dijadikan sebagai acuan kemajuan proses 

penyembuhan endometrium. Lokhea memiliki warna yang 

berbeda setiap harinya, lokhea rubra (berwarna merah gelap, 

keluar dari hari kesatu sampai hari ketiga setelah persalinan, 

jumlahnya sedang), lokhea serosa (berwarna merah muda, 

muncul dihari ke empat sampai hari ke 10 setelah persalinan, 

jumlahnya lebih sedikit dari lokhea rubra), lokhea alba 

(berwarna putih kekuningan, muncul dari hari ke 10 sampai 

minggu ketiga setelah persalinan, jumlahnya sangat sedikit). 

Munculnya perdarahan merah segar setelah selesainya lokhea 

rubra atau setelah selesainya lokhea serosa menandakan 

terjadinya infeksi atau hemoragi yang lambat. Fundus, lokhea 



46 
 

 

 

 

dan kandung kemih dikaji tiap 15 menit sampai dengan empat 

jam setelah persalinan, kemudian dikaji tiap 30 menit sampai 

dengan 24 jam setelah persalinan. 

4) Perineum 

 

Pengkajian pada daerah perineum dimaksudkan untuk 

mengidentifikasi ada tidaknya hematoma, memar (ekimosis), 

edema, kemerahan (eritema), dan nyeri tekan. Bila ada jahitan 

luka, kaji keutuhan, perdarahan dan tanda-tanda infeksi 

(kemerahan, nyeri tekan dan bengkak). Perineum dikaji tiap 

satu jam sampai dengan 24 jam setelah persalinan. 

5) Payudara dan tungkai 

 

Pengkajian payudara meliputi bentuk, ukuran, warna, dan 

kesimetrisan serta palpasi konsistensi dan deteksi apakah ada 

nyeri tekan guna persiapan menyusui. Hari pertama dan kedua 

pasca melahirkan akan ditemukan sekresi kolostrum yang 

banyak. Pengkajian pada tungkai dimaksudkan untuk 

menetahui ada tidaknya tromboflebitis. Payudara dan tungkai 

dikaji tiap satu jam sampai dengan 8 jam setelah persalinan, 

kemudian dikaji tiap empat jam sampai dengan 24 jam setelah 

persalinan. 

6) Eliminasi 

 

Pengkajian eliminasi meliputi pengkajian bising usus, 

inspeksi dan palpasi adanya distensi abdomen. Ibu post  partum 

dianjurkan untuk berkemih sesegera mungkin untuk 

menghindari distensi kandung kemih. Eliminasi dikaji setiap 9 

jam, kaji juga defekasi setiap harinya. 
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b. Pengkajian psikososial 

 

Pengkajian psikososial ini difokuskan pada interaksi dan 

adaptasi ibu, bayi baru lahir dan keluarga. Perawat melihat status 

emosianal dan respon ibu terhadap pengalaman kelahiran, interaksi 

dengan bayi baru lahir, menyusui bayi baru lahir, penyesuaian 

terhadap peran baru, hubungan baru dalam keluarga, dan 

peningkatan pemahaman dalam perawatan diri (Reeder, Martin dan 

Koniak-Griffin, 2011). 

 
 

2. Diagnosa 

 

Masalah yang lazim muncul atau diagnosa keperawatan yang 

sering muncul pada Ibu Post Partum Dengan bayi prematur berdasarakan 

(Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017) adalah sebagai berikut: 

a. Diagnosa Ibu : 

 

1) Ansietas berhubungan dengan kurang terpapar informasi 

(D.0080) 

2) Gangguan pola tidur berhubungan dengan kurang control tidur 

(D.0055) 

3) Hipovolemia berhubungan dengan kehilangan cairan aktif 

(D.0023) 

4) Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologi 

(D.0077) 

5) Retensi urin berhubungan dengan peningkatan tekanan uretra 

(D.0050) 

6) Defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar 
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informasi (D.0111) 

 

7) Koping tidak efektif berhubungan dengan ketidakadekuatan 

sistem pendukung (D.0096) 

8) Konstipasi berhubungan dengan penurunan motilitas 

gastrointestinal (D.0149) 

9) Menyusui tidak efektif berhubungan dengan ketidakadekuatan 

refleks menghisap bayi (D.0029) 

b. Diagnosa Bayi : 

 

1) Defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan 

(D.0019) 

2) Resiko infeksi berhubungan dengan ketidakadekuatan 

pertahanan tubuh (D.0142) 

3) Ikterik neonatus berhubungan dengan usia kurang dari 7 hari 

(D.0024) 

 
 

3. Intervensi 

 
Intervensi keperawatan adalah segala treatment yang dikerjakan 

oleh perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis 

untuk mencapai luaran (outcome) yang diharapkan (Tim Pokja SIKI DPP 

PPNI , 2018). 

Penerapan luaran keperawatan dengan menggunakan ketiga 

komponen luaran keperawatan yaitu Label, Ekspetasi dan Kriteria Hasil. 

(Tim Pokja SLKI DPP PPNI, 2019). 

Berikut Intervensi yang dapat dilakukan sesuai standar intervensi 

keperawatan Indonesia (Tim Pokja SIKI DPP PPNI , 2018), pada Ibu 
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Post Partum Dengan Bayi Prematur adalah : 

 
a. Intervensi ibu : 

 
1) Ansietas (D.0080) 

 
a) Tujuan umum : Setelah dilakukan intervensi keperawatan 

selama waktu tertentu diharapkan tingkat anseitas menurun 

b) Kriteria hasil : 

 
Tingkat anseitas (L.09093) 

 
(1) Verbalisasi kebingungan dari skala 1 menurun menjadi 

skala 5 

(2) Verbalisasi khawatir dari skala 1 menurun menjadi 

skala 5 

(3) Perilaku gelisah dari skala 1 menurun menjadi skala 5 

 
(4) Pola tidur dari skala 1 membaik menjadi skala 5 

 
(5) Pola berkemih dari skala 1 membaik menjadi skala 5 

 
c) Intervensi : 

 
Reduksi anseitas (I.09314) 

 
(1) Observasi 

 
(a) Identifikasi saat tingkat anseitas berubah 

 
(b) Monitor tanda-tanda anseitas 

 
(2) Terapeutik 

 
(1) Pahami situasi yang membuat anseitas 

 
(2) Dengarkan dengan penuh perhatian 

 
(3) Edukasi 
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(1) Anjurkan keluarga untuk tetap bersama pasien 

 
2) Gangguan pola tidur (D.0055) 

 
a) Tujuan umum : Setelah dilakukan intervensi keperawatan 

selama waktu tertentu diharapkan pola tidur membaik 

b) Kriteria hasil : 

Pola tidur (L.05045) 

(1) Keluhan sulit tidur skala 1 meningkat menjadi skala 5 

 
(2) Keluhan pola tidur berubah dari skala 1 meningkat 

menjadi skala 5 

(3) Keluhan istirahat tidak cukup dari skala 1 meningkat 

menjadi skala 5 

c) Intervensi : 

Dukungan tidur (I.05174) 

(1) Observasi 

 
(a) Identifikasi pola aktivitas dan tidur 

 
(2) Terapeutik 

 
(a) Fasilitasi menghilangkan stress sebelum tidur 

 
(3) Edukasi 

 
(a) Jelaskan pentingnya tidur cukup selama sakit 

 
3) Hipovolemia (D.0023) 

 
a) Tujuan umum : Setelah dilakukan intervensi keperawatan 

selama waktu tertentu diharapkan status cairan membaik 
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b) Kriteria hasil : 

 
Status cairan (I.03028) 

 
(1) Output urin dari skala 1 meningkat menjadi skala 5 

 
(2) Frekuensi nadi dari skala 1 membaik menjadi skala 5 

 
(3) Tekanan darah dari skala 1 membaik menjadi skala 5 

 
(4) Tekanan nadi dari skala 1 membaik menjadi skala 5 

 
c) Intervensi : 

 
Manajemen hipovolemia (I.03116) 

 
(1) Observasi 

 
(a) Periksa tanda dan gejala hypovolemia 

 
(b) Monitor intake dan output cairan 

 
(2) Terapeutik 

 
(a) Berikan asupan cairan oral 

 
(3) Edukasi 

 
(a) Anjurkan memperbanyak asupan cairan oral 

 
4) Nyeri akut (D.0077) 

 
a) Tujuan umum : Setelah dilakukan intervensi keperawatan 

selama waktu tertentu diharapkan tingkat nyeri menurun 

b) Kriteria hasil : 

Tingkat nyeri (L.08066) 

(1) Keluhan nyeri dari skala 1 menurun menjadi skala 5 

 
(2) Meringis dari skala 1 menurun menjadi skala 5 
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(3) Sikap protektif dari skala 1 menurun menjadi skala 5 

 
(4) Gelisah dari skala 1 menurun menjadi skala 5 

 
(5) Kesulitan tidur dari skala 1 menurun menjadi skala 5 

 
c) Intervensi : 

Manajemen nyeri (I.08238) 

(1) Observasi 

 
(a) Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, 

kualitas, intensitas nyeri 

(b) Identifikasi skala nyeri 

 
(2) Terapeutik 

 
(a) Berikan Teknik nonfarmakologis untuk mengurangi 

rasa nyeri 

(3) Edukasi 

 
(a) Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri 

 
(4) Kolaborasi 

 
(a) Kolaborasi pemberian analgetik 

 
5) Retensi urin (D.0050) 

 
a) Tujuan umum : Setelah dilakukan intervensi keperawatan 

selama waktu tertentu diharapkan eliminasi urin membaik 

b) Kriteria hasil : 

Eliminasi urin (L.04034) 

(1) Distensi kandung kemih dari skala 1 menurun menjadi 

skala 5 
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(2) Berkemih tidak tuntas dari skala 1 menurun menjadi 

skala 5 

(3) Volume residu urine dari skala 1 menurun menjadi skala 

5 

c) Intervensi : 

Katerisasi Urine (I.04148) 

(1) Observasi 

 
(a) Periksa kondisi pasien 

 
(2) Terapeutik 

 
(a) Siapkan peralatan, bahan bahan dan ruangan 

tindakan 

(b) Siapkan pasien : bebaskan pakaian bawah dan 

posisikan dorsal rekumben 

(c) Pasang sarung tangan 

 
(d) Bersihkan daerah perineal 

 
(e) Lakukan insersi kateter urine dengan menerapkan 

prinsip aseptic 

(f) Sambungkan kateter urinr dengan urin bag 

 
(g) Isi balon dengan NaCl 0,9% 

 
(h) Fiksasi selang kateter diatas simpisis 

 
(i) Berikan label waktu pemasangan 
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(3) Edukasi 

 
(a) Jelaskan tujuan dan prosedur pemasangan kateter 

urine 

6) Defisi pengetahuan (D.0111) 

 
a) Tujuan umum : Setelah dilakukan intervensi keperawatan 

selama waktu tertentu diharapkan tingkat pengetahuan 

meningkat 

b) Kriteria hasil : 

 
Tingkat pengetahuan (L.12111) 

 
(1) Perilaku sesuai anjuran dari skala 1 meningkat menjadi 

skala 5 

(2) Kemampuan menjelaskan pengetahuan tentang suatu 

topik dari skala 1 meningkat menjadi skala 5 

(3) Pertanyaan tentang masalah yang dihadapi dari skala 1 

menurun menjadi skala 5 

c) Intervensi : 

 
Edukasi kesehatan (I.12383) 

 
(1) Observasi 

 
(a) Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima 

informasi 

(2) Terapeutik 

 
(a) Sediakan materi Pendidikan kesehatan 
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(3) Edukasi 

 
(a) Jelaskan factor yang dapat mempengaruhi kesehatan 

 
7) Koping tidak efektif (D.0096) 

 
a) Tujuan umum : Setelah dilakukan intervensi keperawatan 

selama waktu tertentu diharapkan status koping meningkat 

b) Kriteria hasil : 

 
Status koping (L.09086) 

 
(1) Kemampuan membuat keputusan dari skala 1 

meningkat menjadi skala 5 

(2) Perhatian dari skala 1 meningkat menjadi skala 5 

 
(3) Konsentrasi dari skala 1 meningkat menjadi skala 5 

 
c) Intervensi : 

 
Dukungan penampilan peran (I.13478) 

 
(1) Observasi 

 
(a) Identifikasi berbagai peran dan periode transisi 

sesuai tingkat perkembangan 

(b) Identifikasi adanya peran yang tidak terpenuhi 

 
(2) Terapeutik 

 
(a) Fasilitasi diskusi tentang peran orang tua 

 
(b) Fasilitasi diskusi harpan dengan keluarga dalam 

peran timbal balik 

(3) Edukasi 

 
(a) Diskusikan strategi positif untuk mengelola 
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perubahan peran 

 
8) Konstipasi (D.0149) 

 
a) Tujuan umum : Setelah dilakukan intervensi keperawatan 

selama waktu tertentu diharapkan eliminasi fekal membaik 

b) Kriteria hasil : 

Eliminasi fekal (L.04033) 

(1) Kontrol pengeluaran feses dari skala 1 meningkat 

menjadi skala 5 

(2) Keluhan defekasi lama dan sulit dari skala 1 menurun 

menjadi skala 5 

c) Intervensi : 

 
Manajemen konstipasi (I.04155) 

 
(1) Observasi 

 
(a) Periksa pergerakan usus 

 
(b) Identifikasi faktor risiko konstipasi 

 
(2) Terapeutik 

 
(a) Anjurkan diet tinggi serat 

 
(3) Edukasi 

 
(a) Latih buang air besar secara teratur 

 
(4) Kolaborasi 

 
(a) Konsultasi dengan tim medis tentang penurunan 

frekuensi suara usus 



57 
 

 

 

 

9) Menyusui tidak efektif (D.0029) 

 
a) Tujuan umum : Setelah dilakukan intervensi keperawatan 

selama waktu tertentu diharapkan status menyusui membaik 

b) Kriteria hasil : 

 
Status menyusui (L.03029) 

 
(1) Pelekatan bayi pada payudara ibu dari skala 1 

meningkat menjadi skala 5 

(2) Kemampuan ibu memposisikan bayi dengan benar dari 

skala 1 meningkat menjadi skala 5 

(3) Miksi bayi lebih dari 8x/24 jam dari skala 1 meningkat 

menjadi skala 5 

c) Intervensi : 

 
Edukasi menyusui (I.12393) 

 
(1) Observasi 

 
(a) Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima 

informasi 

(b) Identifikasi tujuan atau keinginan menyusui 

 
(2) Terapeutik 

 
(a) Dukung ibu meningkatkan kepercayaan diri dalam 

menyusui 

(3) Edukasi 

 
(a) Berikan konseling menyusui 

 
(b) Jelaskan manfaat menyusui bagi ibu dan bayi 
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(c) Ajarkan perawatan payudara postpartum (mis. 

 

Memerah ASI, pijat payudara, pijat oksitoksin) 

 
b. Intervensi bayi : 

 
1) Defisit nutrisi (D.0019) 

 
a) Tujuan umum : Setelah dilakukan intervensi keperawatan 

selama waktu tertentu diharapkan status nutrisi membaik 

b) Kriteria hasil : 

 
Status nutrisi (L.03030) 

 
(1) Kekuatan otot menelan dari skala 1 meningkat menjadi 

skala 5 

(2) Bising usus dari skala 1 membaik menjadi skala 5 

 
c) Intervensi : 

 
Manajemen nutrisi (I.03119) 

 
(1) Observasi 

 
(a) Monitor berat badan 

 
(b) Monitor hasil pemeriksaan laboratorium 

 
2) Resiko infeksi (D.0142) 

 
a) Tujuan umum : Setelah dilakukan intervensi keperawatan 

selama waktu tertentu diharapkan tingkat infeksi menurun 

b) Kriteria hasil : 

 
Tingkat infeksi (L.14137) 

 
(1) Demam dari skala 1 menurun menjadi skala 5 

 
(2) Kemerahan dari skala 1 menurun menjadi skala 5 



59 
 

 

 

 

c) Intervensi : 

 
Manajemen Imunisasi/vaksinasi 

 
(1) Observasi 

 
(a) Identifikasi kontraindikasi pemberian imunisasi 

 
(2) Terapeutik 

 
(a) Dokumentasikan informasi vaksinasi 

 
(b) Jadwalkan imunisasi pada interval waktu yang tepat 

 
(3) Edukasi 

 
(a) Jelaskan tujuan, manfaat, reaksi yang terjadi, jadwal, 

dan efek samping 

3) Ikterik neonatus (D.0024) 

 
a) Tujuan umum : Setelah dilakukan intervensi keperawatan 

selama waktu tertentu diharapkan adaptasi neonatus 

membaik 

b) Kriteria hasil : 

 
Adaptasi neonatus (L.10098) 

 
(1) Berat badan dari skala 1 meningkat menjadi skala 5 

 
(2) Membran mukosa kuning dari skala 1 menurun menjadi 

skala 5 

(3) Kulit kuning dari skala 1 menurun menjadi skala 5 

 
(4) Sklera kuning dari skala 1 menurun menjadi skala 5 

 
(5) Prematuritas dari skala 1 menurun menjadi skala 5 
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c) Intervensi : 

Perawatan bayi (I.10338) 

(1) Observasi 

 
(a) Monitor tanda-tanda vital bayi 

 
(2) Terapeutik 

 
(a) Mandikan bayi dalam suhu ruang 21-240C 

 
(b) Mandikan bayi dalam waktu 5-10 menit dna 2kali 

dalam sehari 

(c) Rawat tali pusat secara terbuka 

 
(3) Edukasi 

 
(a) Anjurkan ibu menyusui sesuai kebutuhan bayi 

 
(b) Ajarkan ibu cara merawat bayi dirumah 

 
(c) Ajarkan cara pemberian makanan pendamping ASI 

pada bayi >6 bulan/* 

4. Implementasi 

 

Implementasi atau pelaksanaan adalah inisiatif dari rencana 

tindakan untuk mencapai tujuan yang spesifik. Tahap implementasi di 

mulai setelah rencana tindakan di susun dan di tujukan pada rencana 

strategi untuk membantu mencapai tujuan yang di harapkan. Oleh sebab 

itu, rencana tindakan yang spesifik di laksanakan untuk memodifikasi 

faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan. Tujuan dari 

implementasi adalah membantu dalam mencapai tujuan yang telah di 

tetapkan, yang mencakup peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, 

pemulihan kesehatan dan memfasilitasi koping (Harahap, E.E., 2019) 
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5. Evaluasi 

 

Tahap penilaian atau evaluasi adalah perbandingan yang sistematis 

dan terencana tentang kesehatan klien dengan tujuan yang telah 

ditetapkan, dilakukan dengan cara bersinambungan dengan melibatkan 

klien, keluarga, dan tenaga kesehatan lainnya. Tujuan evaluasi adalah 

untuk melihat kemampuan klien dalam mencapai tujuan yang 

disesuaikan dengan kriteria hasil pada tahap perencanaan (Harahap, E.E., 

2019), Terdapa dua jenis evaluasi (Nanda, D, 2020) 

a. Evaluasi Formatif (Proses) 

 

Evaluasi formatif berfokus pada aktivitas proses keperawatan 

dan hasil tindakan keperawatan. Evaluasi formatif ini dilakukan 

segera setelah perawat mengimplementasikan rencana 

keperawatan guna menilai keefektifan tindakan keperawatan yang 

telah dilaksanakan. Perumusan evaluasi formatif ini meliputi 4 

komponen yang dikenal dengan istilah SOAP, yakni subjektif, 

objektif, analisis data dan perencanaan. 

1) S (subjektif) : Data subjektif dari hasil keluhan 

klien, kecuali pada klien yang afasia 

2) O (objektif) : Data objektif dari hasi observasi 

yang dilakukan oleh perawat. 

3) A (analisis) : Masalah dan diagnosis keperawatan 

klien yang dianalisis atau dikaji dari data subjektif dan data 

objektif. 

4) P (perencanaan) : Perencanaan kembali tentang  

pengembangan tindakan keperawatan, baik yang sekarang 
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maupun yang akan datang dengan tujuan memperbaiki 

keadaan kesehatan klien. 

b. Evaluasi Sumatif (Hasil) 

 

Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan setelah 

semua aktivitas proses keperawatan selesi dilakukan. Evaluasi 

sumatif ini bertujuan menilai dan memonitor kualitas asuhan 

keperawatan yang telah diberikan. Ada 3 kemungkinan evaluasi 

yang terkait dengan pencapaian tujuan keperawatan, yaitu: 

1) Tujuan tercapai atau masalah teratasi jika klien menunjukan 

perubahan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. 

2) Tujuan tercapai sebagian atau masalah teratasi sebagian atau 

klien masih dalam proses pencapaian tujuan jika klien 

menunjukkan perubahan pada sebagian kriteria yang telah 

ditetapkan. 

3) Tujuan tidak tercapai atau masih belum teratasi jika klien 

hanya menunjukkan sedikit perubahan dan tidak ada 

kemajuan sama sekali. 

Evaluasi adalah tindakan intelektual untuk melengkapi 

proses keperawatan yang menandakan seberapa jauh diagnosis 

keperawatan, rencana tindakan dan implementasinya sudah 

berhasil di capai. Tujuan evaluasi adalah melihat kemampuan klien 

dalam mencapai tujuan. Hal ini bisa di laksanakan dengan 

mengadakan hubungan dengan klien berdasarkan respon klien 

terhadap tindakan keperawatan yang di berikan, sehingga perawat 

dapat mengambil keputusan. 



 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 

A. Pendekatan (Desain Penelitian) 

 

Jenis penulisan ini dalam bentuk studi kasus untuk mengeksplorasi 

masalah asuhan keperawatan pada klien ibu post partum dengan bayi 

Prematur di RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.  Pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan asuhan keperawatan yang meliputi, pengkajian, 

diagnosa Keperawatan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

 
 

B. Subyek Penelitian 

 

Subyek penelitian yang digunakan dalam penelitian keperawatan 

adalah individu dengan kasus yang akan diteliti secara rinci dan mendalam. 

Adapun subyek penelitian yang akan diteliti minimal berjumlah dua kasus 

yang sama dan kriteria yang sesuai. Dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Kriteria Inklusi 

 

a. Ibu yang melahirkan bayi pada usia kehamilan < 37 minggu 

 

b. Bayi yang lahir dengan berat badan dibawah 2.500 gram 

 

c. Ibu yang bersedia dilakukan asuhan keperawatan dan ibu yang 

kooperatif 

2. Kriteria Eksklusi 

 

a. Ibu yang melahirkan bayi cukup bulan 

 

b. Ibu yang tidak bersedia dilakukan asuhan keperawatan 

 

c. Ibu yang tidak kooperatif 
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C. Definisi Operasional 

 

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Ibu post partum dengan bayi prematur 

 

Ibu postpartum (masa nifas) dimulai dari ibu yang melahirkan bayi 

sampai 6 minggu masa nifas, serta ibu post partum dengan bayi prematur 

yaitu ibu yang melahirkan bayi kurang dari 37 minggu dan dengan berat 

badan bayi kurang dari 2,5 kg. 

2. Asuhan Keperawatan 

 

Asuhan Keperawatan ibu post partum dengan Bayi Prematur 

adalah bentuk asuhan berupa pelayanan keperawatan professional yang 

diberikan kepada klien primigravida maupun multigravida dengan 

persalinan normal maupun section caesarea menggunakan metodologi 

proses keperawatan yang meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, 

perencanaan, implementasi dan evaluasi. 

 

 

D. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

Lokasi Penelitian pada kasus ini dilakukan di RSUD dr. Kanujoso 

Djatiwibowo Balikpapan. Waktu penelitian ini dilaksanakan dalam waktu 

3-6 hari di RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan. 

 
 

E. Prosedur Penelitian 

 

Prosedur penelitian ini dilakukan melalui tahap sebagai berikut : 

 

1. Penelitian ini diawali dengan penyusunan proposal penelitian dengan 

menggunakan metode studi kasus. 
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2. Setelah disetujui oleh penguji proposal maka penelitian dilanjutkan 

dengan kegiatan pengajuan izin pengumpulan data di lokasi  penelitian. 

3. Kegiatan penelitian dilanjutkan dengan menemui responden yang  akan 

dijadikan subyek penelitian untuk menjelaskan maksud, tujuan dan 

manfaat dilakukannya penelitian serta meminta persetujuan/ informed 

consent. 

4. Setelah melakukan informed consent maka penelitian dilanjutkan 

dengan pengumpulan data melalui proses asuhan keperawatan. Data 

yang didapat berupa hasil pengkajian, observasi, wawancara terhadap 

kasus yang dijadikan subyek penelitian. 

5. Merumuskan diagnosa pada ibu post partum dengan bayi prematur. 

 

6. Menentukan intervensi keperawatan sesuai masalah keperawatan. 

 

 

F. Metode dan Instrumen Pengumpulan Data 

 

1. Teknik pengumpalan data 

 

Adapun cara pengumpulan data pada penyusunan studi kasus ini antara 

lain : 

a. Wawancara 

 

Wawancara yaitu hasil anamnesa berisi tentang identitas klien, 

keluhan utama, riwayat penyakit sekarang-dahulu-keluarga dan lain-

lain. Sumber data yang didapat bisa dari klien, keluarga atau rekam 

medik. 

b. Observasi dan pemeriksaan fisik 

 

Observasi dan pemeriksaan fisik dilakukan dengan cara 

melakukan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi pada tubuh 

klien. 
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c. Studi dokumentasi 

 

Studi dokumentasi merupakan data yang didapatkan dari 

pemeriksaan diagnostik. 

2. Instrumen Pengumpulan data 

 

Alat atau instrument pengumpulan data menggunakan format 

pengkajian Asuhan keperawatan sesuai ketentuan yang berlaku di 

Poltekkes Kemenkes Kaltim. 

 

 
G. Keabsahan Data 

 

Keabsahan data untuk membuktikan kualitas data atau informasi yaitu 

mengumpulkan informasi utama langsung dari klien dan keluarga, data hasil 

pemeriksaan fisik dan catatan rekam medis, serta perawat diruangan klien 

dirawat. 

 
 

H. Analisis Data 

 

Setelah mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan studi 

dokumentasi selanjutnya melakukan analisis data. Data yang dikumpulkan 

tersebut dapat berupa data subjektif dan data objektif. Data subjektif adalah 

data yang didapatkan dari klien berupa suatu pendapat terhadap suatu situasi 

atau kejadian. Sedangkan data objektif adalah data yang dapat diobservasi 

dan diukur, yang diperoleh menggunakan pancaindera (melihat, mendengar, 

mencium, dan meraba) selama pemeriksaan fisik. Dari data tersebut, 

selanjutnya peneliti menegakkan diagnose keperawatan. Kemudian peneliti 

menyusun intervensi atau rencana keperawatan, melakukan implementasi 

atau penatalaksanaan serta mengevaluasi asuhan keperawatan yang telah 

diberikan kepada klien. 



 

 

 

 

 

BAB IV 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

Pada BAB ini akan diuraikan tentang hasil penelitian Asuhan Keperawatan 

Pada Ibu Post Partum Dengan Bayi Prematur dalam bentuk studi kasus yang telah 

dilaksanakan di RSUD dr Kanujoso Djatiwibowo. Pengambilan data dilakukan 

dengan jumlah sampel sebanyak 2 klien. Guna membahas tentang keterkaitan 

dengan kesenjangan antara teori dan pelaksanaan asuhan keperawatan pada ibu post 

partum dengan bayi prematur. Selain itu juga menyesuaikan lima tahapan proses 

keperawatan yaitu pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi. Berikut paparan studi kasus Asuhan Keperawatan Pada Ibu Post 

Partum Dengan Bayi Prematur : 

A. Hasil 

 

1. Gambaran lokasi penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo yang 

terletak di Jalan MT Haryono No.656 Balikpapan. RSUD dr. Kanujoso 

Djatiwibowo atau dahulu dikenal dengan Rumah Sakit Umum Balikpapan 

ini dibuka sejak tanggal 12 September 1949 dan pada tahun 2016 telah 

terakreditasi Paripurna. 

Dalam studi kasus yang dilakukan peneliti menggunakan ruangan 

Flamboyan C RSUD dr Kanujoso Djatiwibowo untuk kasus pertama pada 

tanggal 08 Juni 2021 – 13 Juni 2021dan kasus kedua pada tanggal 14 Juni 

– 19 Juni 2021, ruangan ini adalah ruangan yang dikhususkan merawat 

klien maternitas dan anak. 
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Adapun Batasan ruangan flamboyan C yaitu sebagai berikut sebelah 

timur berbatasan dengan ruangan Flamboyan B, sebelah utara berbatasan 

dengan ruangan Flamboyan E. 

2. Gambaran Asuhan Keperawatan 

 

Hasil pelaksanaan asuhan keperawatan yang dilakukan pada kedua 

klien akan dijelaskan sebagai berikut : 

a. Pengkajian 

 

Tabel 4.1 

 

Hasil Anamnesis Ibu Post Partum Dengan Bayi Prematur Di 

RSUD dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan 

Item Pengkajian Pasien 1 Pasien 2 

A. Data Demografi 

1. Nama Ny. W Ny. S 

2. Umur 25 tahun 32 tahun 

3. Pendidikan SMP SMA 

4. Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Ibu Rumah Tangga 

5. Status Pernikahan Menikah Menikah 

6. Pernikahan ke 1 1 

7. Lama Pernikahan 6 tahun 6 tahun 

8. Agama Islam Islam 

9. Suku Bugis Jawa 

10. No RM 00756560 00196341 

11. Sumber Informasi Pasien Pasien 

12. Tanggal Pengkajian Selasa, 08 Juni 2021 Senin, 14 Juni 2021 

B. Pengkajian Stimuli Umum 

1. Alasan Masuk RS Klien mengatakan dirujuk ke 

RSUD dr kanujoso 

djatiwibowo untuk rencana 

Seksio Caesarea 

Klien mengatakan masuk ruang 

IRD RSUD dr kanujoso 

djatiwibowo pada tanggal 13 

juni 2021 pukul 18.00 dengan 

keluhan kontraksi. 

2. Riwayat Penyakit 

Sekarang 

Ny W usia 25 tahun dengan 

riwayat obstetric G7P0A6 

usia kehamilan 33 minggu 

dengan berat badan 75 kg, 

tinggi badan 151 cm, lila 30 

cm, berat badan sebelum 

hamil 63 kg, Klien 

mengatakan ini anak  pertama 

yang hidup karena 

sebelumnya klien 

mengalami keguguran 

sebanyak 6 kali ukuran 

panggul   ibu   88   cm   pada 

kehamilan        ini       pasien 

Ny S usia 32 tahun dengan 

Riwayat obstetric G2P1A0 

usia kehamilan 35 minggu 

dengan berat badan 52 kg, 

tinggi badan 148 cm, lila 18 

cm, berat badan  sebelum hamil 

42 kg, klien mengatakan ini 

anak ke dua anak pertama laki 

laki usia 4 tahun. Klien 

mengatakan pada pukul 04.30 

perut kontraksi dan ada 

pengeluaran lendir bercampur 

darah  dari vagina, pada  pukul 

16.00       klien      mengatakan 
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  mengatakan         saat 

memeriksakan  

kehamilannya di RSUD ratu 

aji putri botung (penajam) 

pada tanggal  03.05.2021 

dengan pemeriksaan USG 

klien  mendapatkan  hasil 

bahwa terdapat pembesaran 

kepala   pada    janin 

(hidrocepalus)   dan   juga 

mengalami labiopalatoscizis, 

sehingga dr tedy merujuk 

klien ke RSUD dr kanujoso 

djatiwibawo      untuk 

dilakukan Sectio Cesaeria 

karena janin harus segera di 

keluarkan, klien mengalami 

kontraksi hilang timbul dan 

gerakan bayi aktif, tidak ada 

pengeluaran  lendir,  klien 

tidak mempunyai Riwayat 

penyakit,     Riwayat 

menstruasi menarche usia 13 

tahun lama haid 7 hari siklus 

ganti pembalut 3-4kali nyeri 

perut  pada  awal  haid, 

Riwayat KB pil tahun 2018 

selama 1 bulan. 

Hasil pemeriksaan 

TD : 104/89 mmHg, 

N : 84x/menit, 

R : 20 x/menit, 

S : 36oC, 

SpO2 : 100%, 

DJJ : 156 x/menit, 

HPHT : 13.10.2020 

TP : 20.07.2021, 

HB : 11.1 g/dl, 

Leukosit : 15.00 10^3uL, 

Eritrosit : 4.32 10^6uL, 

hematokrit  :  32.9 %, 

Trombosit : 440 10^3uL. 

Bayi lahir   SC dengan 

hidrocepalus       + 

labiopalatoscisis, BBL 1990 

gr, PB 42 cm, jenis kelamin 

laki laki, air ketuban jernih, 

akral hangat, nadi kuat, 

sianosis tidak, nangis kuat, 

Anus     ada,     dan   dirawat 

incubator. 

mengeluarkan cairan ketuban 

dan di bawa orang tua (ibu) ke 

RSUD dr kanujoso 

djatiwibowo, klien hanya di 

temani dengan orang tua (ibu) 

suami klien sedang bekerja 

tidak dapat menemani proses 

persalinan klien, klien datang 

dengan pembukaan 8cm, ibu 

mengatakan klien tidak ada 

makan dari jam 12 malam, 

klien mempunyai riwayat 

penyakit hipertensi dan 

turunan hipertensi dari ibu, 

kehamilan pertama klien 

dengan peeklamsi, Riwayat 

menstruasi menarche usia 12 

tahun lama haid 7 hari siklus 

ganti pembalut 2-3 kali nyeri 

perut pada awal haid, Riwayat 

KB IUD dari tahun 2017- 2019, 

HPHT : 15.10.2020 TP : 

22.07.2021 

hasil pemeriksaan 

TD : 134/94 mmHg, 

N : 86 x/menit, 

R : 20 x/menit, 

S : 36oc, 

SpO2 : 100 %, 

DJJ : 144 x/menit, 

HB : 11.7 g/dl, 

Leukosit : 21.30 10^3uL, 

Eritrosit : 3.64 10^6uL, 

hematokrit : 34.4 %, Trombosit 

: 267 10^3uL. 

Bayi lahir spontan dengan 

aspeksia ringan dengan 

tindakkan resusitasi bayi, BB 

bayi 2130 gr, PB : 45 cm jenis 

kelamin laki laki, akral hangat, 

nadi kuat, nangis kuat, anus 

ada. 

3. Riwayat Penyakit Yang 

Lalu 

DS : Klien mengatakan 

sebelumnya sudah pernah 

hamil tetapi mengalami 

keguguran sebanyak 6 kali 

DS : Klien mengatakan 

sebelumnya sudah pernah 

hamil     dan     sudah    pernah 

melahirkan   ini   adalah   anak 
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DO : Tidak ada 

kedua. 

 
DO : Tidak ada 

4. Riwayat Penyakit 

Keluarga 

DS : Klien mengatakan 

keluarga klien tidak  ada 

yang menderita penyakit 

keturunan seperti hipertensi, 

diabetes mellitus, penyakit 

menular dan penyakit 

kejiwaan. 

 
DO : Tidak ada 

DS : Klien mengatakan 

mempunyai Riwayat penyakit 

keluarga yaitu hipertensi, 

sedangkan untuk diabetes 

mellitus, jantung serta penyakit 

lainnya tidak ada. 

 

 
DO : Tidak ada 

5. Riwayat Obstetri dan 

Gynecology 

DS : Klien mengatakan 

menarche pada usia 13 tahun 

dengan siklus haid 28 hari 

dan lama haid selama 7 hari, 

klien mengganti pembalut 

dalam 24 jam sebanyak 3-4 

kali dengan keluhan nyeri 

haid pada hari pertama haid. 

 
DO : Tidak ada 

DS : Klien mengatakan 

menarche pada usia 12 tahun 

dengan siklus haid 28 hari dan 

lama haid selama 7 hari, klien 

mengganti pembalut dalam 24 

jam sebanyak 2-3 kali dengan 

keluhan nyeri haid. 

 

 
DO : Tidak ada 

6. Riwayat ANC DS : Klien mengatakan pada 

saat hamil memeriksakan 

kehamilannya di puskesmas 

dan di klinik 

 
DO : 

Klien 4 kali kontrol ke 

puskesmas dan 2 kali ke 

klinik 

DS : Klien mengatakan pada 

saat hamil memeriksakan 

kehamilannya di puskesmas. 

 

 
DO : 

Klien 7 kali kontrol ke 

puskesmas 

7. Status Obstetric DS : Klien mengatakan ini 

hamil ke 7 dan anak pertama 

 
DO : 

TFU 26cm ½ dibawah pusat, 

letak janin memanjang, 

punggung dikanan, djj 162 

x/menit, Perdarahan 350 cc 

DS : Klien mengatakan ini 

hamil kedua dan anak kedua 

 
DO : 

TFU 84 cm 3 jari dibawah 

pusat, kontraksi uterus baik, djj 

144 x/menit. 

8. Riwayat Persalinan 

Yang Lalu 

DS : Klien mengatakan ini 

kehamilan ke tujuh dan anak 

pertama. Klien mengatakan 

keguguran 6 kali. 

Anak pertama bulan maret 

2015 selama 4 minggu 

Anak ke dua bulan juli tahun 

2015 selama 2 minggu 

Anak ke tiga juni tahun 2016 

selama 3 minggu 

Anak ke empat oktober 

tahun 2016 selama 6minggu 

Anak ke lima agustus tahun 

2017 selama 4 minggu 

Anak ke enam januari tahun 

2019 selama 8 minggu 

DS : Klien mengatakan anak 

pertama berjenis kelamin laki- 

laki, melahirkan di bidan 

dengan berat badan 2100 gr 

panjang badan 47 cm, sekarang 

usia 4 tahun. 
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DO : Dari data dan 

informasi klien G7P0A6 

 
DO : Tidak ada 

9. Riwayat Perkawinan DS : Klien megatakan sudah 

menikah 

 
DO : Tidak ada 

DS : Klien megatakan sudah 

menikah 

 
DO : Tidak ada 

10. Riwayat Ginekologi DS : Klien mengatakan tidak 

mengalami keputihan, tidak 

bau dan tidak ada gatal, tidak 

ada bitnik/luka pada vagina, 

nyeri haid tidak berlebihan, 

tidak ada perdarahan diluar 

siklus haid, pasangan tidak 

pernah menderita PMS. 

 
DO : Tidak ada 

DS : Klien mengatakan tidak 

mengalami keputihan, tidak 

bau dan tidak ada gatal, tidak 

ada bitnik/luka pada vagina, 

nyeri haid tidak berlebihan, 

tidak ada perdarahan diluar 

siklus haid, pasangan tidak 

pernah menderita PMS. 

 

 
DO : Tidak ada 

11. Riwayat KB DS : 

Klien mengatakan pernah 

menggunakan KB Pil selama 

1 bulan pada tahun 2020 

 
DO : Tidak ada 

DS : 

Klien mengatakan pernah 

menggunakan KB IUD pada 

tahun 2019 

 
DO : Tidak ada 

C. First Level Assessment 

1. Physiologi-physical mode 

a. Oksigenasi DS : Klien mengatakan tidak 

sesak 

 
DO : 

Frekuensi napas 20 x/menit 

Suara napas vesikuler 

Suara napas tambahan tidak 

ada 

Pernapasan cuping hidung 

tidak ada 

DS : Klien mengatakan tidak 

sesak 

 
DO : 

Frekuensi napas 20 x/menit 

Suara napas vesikuler 

Suara napas tambahan tidak 

ada 

Pernapasan cuping hidung 

tidak ada 

b. Nutrisi DS : Klien mengatakan 

makan sehari 3 kali dengan 

porsi sedang jenis lauk pauk 

dan sayuran 

 
DO : Turgor kulit baik, bibir 

lembab, konjungtiva tidak 

anemis dengan HB: 11,1 

gr/dl , Ht: 32,9 % . BB : 75 

Kg Tb: 151 cm. 

DS : Klien mengatakan makan 

sehari 3 kali dengan porsi 

sedang jenis lauk pauk dan 

sayuran 

 
DO : Turgor kulit baik, bibir 

lembab, konjungtiva tidak 

anemis dengan HB: 11,7  gr/dl 

,  Ht: 34  % .  BB : 52  Kg  Tb: 

148 cm 

c. Eliminasi DS :  Klien mengatakan 

buang air kecil 5-6 x/hari 

Klien   mengatakan  tidak 

nyeri saat buang air kecil 

Klien  mengatakan belum 

ada BAB selama masuk 

rumah sakit 

 
DO : 

DS : Klien mengatakan buang 

air kecil 3-4 x/hari 

Klien mengatakan sedikit 

nyeri saat buang air kecil 

Klien mengatakan selama 

masuk rumah sakit belum ada 

BAB 

 
DO : 
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  Tidak ada oedema pada 

vagina 

Tidak terpasang kateter 

Tidak ada oedema pada vagina 

Tidak terpasang kateter 

d. Aktivitas dan Istirahat DS : Klien mengatakan tidur 

malam kurang lebih 7 jam 

Klien mengatakan susah 

bergerak dan hanya banyak 

tidur 

Klien mengatakan belum 

bisa melakukan senam nifas 

 

DO : Tidak ada edema pada 

ektermitas 

DS : Klien mengatakan tidur 

malam kurang lebih 7-8 jam 

Klien mengatakan dapat 

bergerak pelan pelan 

Klien mengatakan bisa 

melakukan senam nifas 

 

 

DO : Tidak ada edema pada 

ektermitas 

e. Keamanan DS : Klien mengatakan ANC 

teratur, klien mengatakan

 mengikuti 

nasihat dan petunjuk tenaga 

kesehatan, tablet besi 

diminum secara teratur, dan 

pada saat dirumah sakit 

melakukan perawatan diri 

dan sikat gigi setiap pagi dan 

sore 

 
DO : Klien tampak 

kooperatif saat perawatan 

di RS 

DS : Klien mengatakan ANC 

teratur, klien mengatakan 

mengikuti nasihat dan petunjuk 

tenaga kesehatan, tablet besi 

diminum secara teratur, dan 

pada saat dirumah sakit 

melakukan perawatan diri dan 

sikat gigi setiap pagi dan sore 

 

 
DO : Klien tampak 

kooperatif saat perawatan 

di RS 

f. Sensori DS : klien mengatakan 

tidak pernah kesemutan 

pada kaki dan tangan, 

klien mengatakan tidak 

mengalami baal pada 

ekstremitas. 

 
DO : klien tidak 

menggunakan kaca mata, 

klien tidak mengalami 

penurunan sensori, klien 

dapat melihat keberadaan 

perawat, indra penciuman 

klien tidak mengalami 

penurunan, klien dapat 

mencium aroma makanan, 

klien tidak menggunakn alat 

bantu dengar, klien dapat 

mendengar suara perawat 

dan pupil simetris 

DS : klien mengatakan tidak 

pernah kesemutan pada  kaki 

dan tangan, klien 

mengatakan tidak 

mengalami baal pada 

ekstremitas. 

 
DO : klien tidak menggunakan 

kaca mata, klien tidak 

mengalami penurunan sensori, 

klien dapat  melihat keberadaan 

perawat, indra penciuman klien 

tidak mengalami penurunan, 

klien dapat mencium aroma 

makanan, klien tidak 

menggunakn alat bantu dengar, 

klien dapat mendengar suara 

perawat dan pupil 

simetris 

g. Cairan dan Elektrolit DS : Klien mengatakan 

minum sehari sekitar 2 liter 

tidak mempunyai kebiasaan 

pagi hari minum teh. 

 

DO : Nampak terpasang RL 

500 ml 20 tpm 

DS : Klien mengatakan minum 

sehari sekitar 1200 cc tidak 

mempunyai kebiasaan pagi hari 

minum teh. 

 

DO : Nampak terpasang RL 

500 ml 20 tpm 
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h. Fungsi Neurologis DS : Klien mengatakan 

cemas karena anaknya masih 

di rawat ruang bayi dan ASI 

belum ada keluar 

 
DO : kesadaran compos 

mentis, orientasi baik, klien 

dapat menyebutkan 

keberadaannya,  ingatan klien 

baik, klien dapat 

mengingat masa lalu. 

DS : Klien mengatakan cemas 

karena anaknya masih di rawat 

ruang bayi dan ASI keluar 

sedikit 

 
DO : kesadaran compos mentis, 

orientasi baik, klien dapat

 menyebutkan 

keberadaannya, ingatan klien 

baik, klien dapat mengingat 

masa lalu. 

i. Fungsi Endokrin DS : klien mengatakan tidak 

menggunakan insulin 

 

DO : klien tidak ada 

pembesaran kelenjar tiroid 

DS : klien mengatakan tidak 

menggunakan insulin 

 

DO : klien tidak ada 

pembesaran kelenjar tiroid 

j. Pemeriksaan Penunjang Pemeriksaan darah lengkap 

Hemoglobin  : 11.1 g/dl, 

Leukosit : 15.00 10^3uL, 

Eritrosit : 4.32 10^6uL, 

hematokrit  : 32.9 %, 

Trombosit : 440 10^3uL. 

Pemeriksaan darah lengkap 

Hemoglobin   : 11.7 g/dl, 

Leukosit : 21.30 10^3uL, 

Eritrosit :  3.64  10^6uL, 

hematokrit   : 34.4 %, 

Trombosit : 267 10^3uL 

k. Kolaborasi dengan 

Dokter 

Cefotaxim 3 x 1 gr 

RL 500 cc 20 tpm 

Tramadol 100mg 15 tpm 

Ceftradol 3x1 

Paracetamol 3x1 

Cefotaxim 3 x 1 gr 

RL 500 cc 20 tpm 

Ketrolac 2 x 1 gr 

Dexametason 2 x 1 gr 

2. Self concept mode (konsep diri) 

a. Physical self DS : Klien mengatakan anak 

ini adalah anak penantian 

selama 6 tahun pernikahan, 

keluarga sangat Bahagia 

dengan kelahiran anak 

pertama ini karena yang 

pertama hidup, sebelumnya 

klien keguguran sebanyak 6 

kali. Klien tidak merasa malu 

dengan perubahan bentuk 

tubuh, klien mengatahui yang 

akan terjadi pada tubuhnya 

saat klien hamil, klien 

mengatakan menghargai 

dirinya, pola kseksual saat 

hamil berubah karena hamil, 

klien membatasi aktivitas, 

klien mengatakan hubungan 

dengan keluarga nya baik, 

sangat mendapat dukungan 

dari suaminya hubungan baik 

dengan teman dan 

tetangganya 

 
DO : Klien nampak 

DS : Klien mengatakan ini 

anak kedua, anak pertama klien 

laki laki usia 4 tahun , klien 

tidak merasa malu dengan 

perubahan bentuk tubuh karena 

klien mengetahui yang akan 

terjadi pada tubuhnya saat 

klien hamil, klien mengatakan 

menghargai dirinya, pola 

seksual saat hamil berubah 

karena klien sering sakit, klien 

membatasi aktivitas, klien 

mengatakan hubungan dengan  

keluarga nya baik , sangat 

mendapat dukungan dari suami 

nya hubungan baik dengan 

teman dan tetangga 

 

 

 

 

 

 

 
DO : Klien nampak korperatif 
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  korperatif saat berbincang 

dengan perawat 

saat berbincang dengan 

perawat 

b. Personal self DS : Pasien mengatakan 

beragama islam dan kurang 

rajin dalam beribadah, pasien 

tidak melaksanakan sholat 

seperti biasa karena 

keadaanya saat sekarang ini. 

Pasien selalu berdzikir dan 

berdoa agar bayinya selalu 

sehat 

 

DO : Klien nampak berdoa 

sebelum makan 

DS : Pasien mengatakan 

beragama islam dan rajin 

beribadah, pasien tidak 

melaksanakan sholat seperti 

biasa karena keadaanya saat 

sekarang ini. Pasien selalu 

berdzikir dan berdoa agar 

bayinya selalu sehat 

 

 

DO : Klien nampak berdoa 

sebelum makan 

3. Role performance mode 

(fungsi peran) 

DS : klien mengatakan siap 

menjadi orang tua, karena 

belajar dari ibunya. Klien 

mengatakan bahagia dengan 

peran barunya menjadi istri 

dan juga ibu, klien 

mengatakan keluarga sangat 

senang dengan kehadiran 

anggota baru. 

DO : Nampak suami dan ibu 

klien menemani klien 

DS : klien mengatakan siap 

menjadi orang tua karena sudah 

memiliki 1 anak. Klien 

mengatakan butuh persiapan 

mental untuk merawat bayi. 

Klien mengatakan 

keluarganya senang dengan 

kehadiran anggota baru. 

 
DO : Nampak suami dan ibu 

klien menemani klien 

4. Interdependence mode 

(interpendensi) 

DS : klien mengatakan 

mendapat dukungan penuh 

keluarga terutama suami 

yang sangat antusias dengan 

kehadiran anak pertama di 

keluarga kecil nya.rencana 

kelahiran di RS , klein 

mengatakan perawatan bayi 

akan di lakukan diri sendiri 

dan bantuan keluarga 

 

DO : Klien nampak di temani 

suami 

DS : klien mengatakan 

mendapat dukungan dari 

keluarga, suami dan anak 

mereka dengan kelahiran anak 

keduanya, klien mengatakan 

rencana melahirkan di RS 

dalam urusan merawat bayi 

akan di lakuakan diri sendiri 

 

 

 

DO : Klien nampak di temani 

suami 

D. Second level assessment 

1. Simulus fokal DS : klien mengatakan saat 

ini tubuh nya sangat lemas 

dan nyeri di area perut dan 

cemas memikirkan bayi nya 

di ruang bayi 

 
DO : Klien nampak meringis 

DS : klien mengatakan saat ini 

tubuh nya sangat lemas dan 

nyeri di area jalan lahir dan 

cemas memikirkan bayi nya di 

ruang bayi 

 
DO : Klien nampak meringis 

2. Stimulus kontekstual DS : Klien mengatakan 

merasa sedih terpisah dengan 

bayinya karena bayi dirawat 

diruang bayi 

 

DO : Bayi lahir dengan BB 

1990 gr 

DS : Klien mengatakan merasa 

sedih terpisah dengan bayinya 

karena bayi dirawat diruang 

bayi 

 

DO : Bayi lahir dengan BB 

2130 gr 

3. Stimulus residual DS : klien mengatakan tidak 

pernah seperti ini karena  ini 

DS  :  klien  mengatakan sudah 

pernah pengalaman dalam 
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  kehamilan pertamanya. Jadi 

masih banyak harus belajar 

menjadi seorang ibu 

 

DO : Klien nampak 

bingung 

kehamilan dan mengurus anak 

walapun sudah 4 tahun lalu 

 

 

 
DO : klien tampak terbiasa 

dengan keadaannya saat ini 

 

Interpretasi Data : 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa pengkajian yang di peroleh 

melalui wawancara dan observasi pada kedua pasien dengan penjelasan sebagai 

berikut : 

Data demografi pasien 1 bernama Ny W usia 25 tahun dan pasien 2 bernama 

Ny S usia 32 tahun status Pendidikan pada pasien 1 adalah SMP dan pada pasien 2 

adalah SMA. Dalam pengkajian data pekerjaan baik pasien 1 dan 2 adalah ibu 

rumah tangga. Pada status pernikahan pada kedua pasien sama-sama sudah menikah 

begitu juga dengan agama baik pasien 1 dan pasien 2 beragama islam. Tanggal 

pengkajian pada pasien 1 tanggal 8 juni 2021 sedangkan tanggal pengkajian pasien 

2 pada 14 juni 2021. 

Pada saat pengkajian dilakukan baik pasien 1 dan pasien 2 dirawat diruang 

flamboyan C post partum dengan bayi prematur. Pasien 1 mengeluh nyeri pasca 

partum dibagian perut dan badan merasa lemas, pasien 1 juga mengluh ASI belum 

ada keluar. Untuk pasien 2 pada saat pengkajian mengeluh nyeri pada area jalan 

lahir saat bergerak atau jalan dan merasa cemas dengan bayinya diruang bayi, ASI 

yang keluar sedikit tidak banyak. 

Dalam pengkajian riwayat penyakit yang lalu pasien 1 belum pernah dirawat 

dirumah sakit sedangkan pasien 2 pernah dirawat karena melahirkan anak 

1. Pada riwayat penyakit keluarga pasien 1 tidak memiliki Riwayat penyakit, pasien 

2 memiliki riwayat penyakit hipetensi. Pasien 1 memiliki riwayat menarche usia 13 

tahun dengan siklus 26 hari dan lama haid 7 hari, mengganti pembalut 3-4 
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kali dalam 24 jam serta mempunyai keluhan kram perut. Pasien 2 memiliki riwayat 

menarche usia 12 tahun dengan siklus 26 hari dan lama haid 7 hari, mengganti 

pembalut 2-3 kali dalam 24 jam serta mempunyai keluhan kram perut. Pasien 1 

rutin melakukan pemeriksaan ANC di puskesmas dan USG 2 kali, sedangkan pasien 

2 rutin melakukan pemeriksaan ANC di bidan. 

Status obstetric pada pasien 1 TFU 3 jari dibawah pusat, kontraksi uterus 

baik, status obstetric pasien 2 TFU 2 jari di bawah pusat dengan kontraksi uterus 

baik. Dalam riwayat persalinan yang lalu pasien 1 kaguguran 6 kali dan pasien 2 

memiliki riwayat persalinan 1 kali. Riwayat perkawinan pada pasien 1 dan 2 

memiliki kesamaan yaitu sudah menikah. Untuk riwayat KB pada pasien 1 

menggunakan KB PIL pada tahun 2018 selama 1 bulan tidak memiliki keluhan, 

pasien 2 menggunakan KB IUD pada tahun 2017-2019 tidak memiliki keluhan. 

Tabel 4.2 

 
Hasil Pengkajian Ibu Post Partum Dengan Bayi Prematur Di RSUD dr 

Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan 

 

Identitas bayi Bayi pasien 1 Bayi Pasien 2 

1 Tanggal lahir 8 Juni 2021 14 Juni 2021 

2 Umur 0 hari 0 hari 

3 Jenis Kelamin Laki - laki Laki - laki 

4 Kondisi Umum Sedang Sedang 

Riwayat Kelahiran Bayi Klien 1 Bayi Klien 2 

5 BB 1990 gram 2130 gram 

6 PB 42 cm 45 cm 

7 Suhu 36,6oC 36oC 

8 Lingkar kepala 46 cm 32 cm 

9 Lingkar dada 32 cm 30 cm 

10 Lanugo Ada, sekitar badan Ada, sekitar leher dan telinga 

11 Vermix kaseosa Tidak ada bayi sudah bersih 

dimandikan 

Tidak ada bayi sudah bersih 

dimandikan 

12 Mekonium 6 jam setelah lahir 8 jam setelah lahir 

13 Warna tubuh Kemerahan Kemerahan 

Pemeriksaan reflek Bayi klien 1 Bayi klien 2 

14 Reflek moro Reflek moro ada, pada saat 

bayi tidur mendengar suara 

keras 

Reflek moro ada, pada saat 

bayi tidur mendengar suara 

keras 

15 Reflek Menggenggam Reflek  menggenggam ada, Reflek  menggenggam ada, 
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  pada saat telapak bayi 

disentuh dengan jari. 

pada saat telapak bayi 

disentuh dengan jari. 

16 Reflek menghisap Reflek menghisap belum kuat Reflek menghisap kuat saat 

menyusu 

17 Reflek tounik neck Reflek tonik neck ada, pada 

saat bayi tidur kepala 

menghadap kesamping dengan 

lengan lurus 

Reflek tonik neck ada, pada 

saat bayi tidur kepala 

menghadap kesamping dengan 

lengan lurus 

18 Tonus otot/aktivitas Tonus otot aktif Tonus otot aktif 

19 Kekuatan menangis Bayi menangis tidak kuat Bayi menangis keras dan kuat 

Pemeriksaan fisik Bayi Klien 1 Bayi Klien 2 

20 Kepala Bentuk kepala besar dan bulat. 

Mata simetris, reflek membuka 

baik, sclera mata tidak ikterik. 

Tidak ada hiperemi ( kelainan 

pada mata 

). Konjungtiva tidak anemis. 

Tidak ada edema palpebra. 

Pergerakan bola  mata kesegala 

arah. Telinga bersih, terdapat 

rambut lanugo pada daun 

telinga serta bila dipegang 

lembut  dan keduanya bersih. 

Tidak ada deviasi pada 

sputum, tidak ada polip dan 

kedua  hidung bersih. Reflek 

menghisap dan menelan belum 

baik. Ada labioskisis.        Tidak        

ada 

sianosis. 

Bentuk kepala bulat dan 

simetris. Mata simetris, reflek 

membuka baik, sclera mata 

tidak ikterik. Tidak ada 

hiperemi ( kelainan pada mata 

). Konjungtiva tidak anemis. 

Tidak ada edema palpebra. 

Pergerakan bola  mata kesegala 

arah. Telinga bersih, terdapat 

rambut lanugo pada daun 

telinga serta bila dipegang 

lembut  dan keduanya bersih. 

Tidak ada deviasi pada 

sputum, tidak ada polip dan 

kedua  hidung bersih. Reflek 

menghisap dan menelan baik. 

Tidak ada labioskisis.        

Tidak        ada 

sianosis. 

21 Punggung Keadaan punggung normal, 

fleksibilitas tulang punggung 

normal. 

Keadaan punggung normal, 

fleksibilitas tulang punggung 

normal. 

22 Thorak Bentuk dada simetris, jenis 

pernapasan reguler spontan 

tanpa alat bantu. 

Bentuk dada simetris, jenis 

pernapasan reguler spontan 

tanpa alat bantu. 

23 Abdomen Bentuk abdomen normal dan 

bising usus normal. 

Bentuk abdomen normal dan 

bising usus normal. 

24 Ekstermitas Jari kaki lengkap dan normal. 

Jari tangan lengkap dan 

normal. Pergerakan kaki 

normal, bayi dapat menekuk 

kakinya. Pergerakan tangan 

normal, bayi dapat 

menggerakkan tangannya. 

Garis telapa kaki ada. Warna 

ekstremitas kemerahan.posisi 

ekstremitas simetris. 

Jari kaki lengkap dan normal. 

Jari tangan lengkap dan 

normal. Pergerakan kaki 

normal, bayi dapat menekuk 

kakinya. Pergerakan tangan 

normal, bayi dapat 

menggerakkan tangannya. 

Garis telapa kaki ada. Warna 

ekstremitas kemerahan.posisi 

ekstremitas simetris. 

25 Alat reproduksi/genetalia Tidak ada penurunan testis Tidak ada penurunan testis 

Reflek primitive Bayi klien 1 Bayi klien 2 

26 Reflek rooting Ada, jika pipi bayi disentuh 

maka mulut akan kearah 

sentuhan. 

Ada, jika pipi bayi disentuh 

maka mulut akan kearah 

sentuhan. 

27 Reflek sucking Reflek hisap belum ada Reflek hisap kuat saat bayinya 

menyusui 
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28 Reflek grasping Reflek kaget ada, saat bayi 

tidur dang mendengar suara 

keras. 

Reflek kaget ada, saat bayi 

tidur dang mendengar suara 

keras. 

29 Reflek moro Reflek kaget ada, saat bayi 

tidur dang mendengar suara 

keras. 

Reflek kaget ada, saat bayi 

tidur dang mendengar suara 

keras. 

30 Reflek Babinski Positif. Positif. 

 

 

 

Interpretasi data : 

 
Bayi klien 1 lahir pada tanggal 8 Juni 2021 berumur 0 hari jenis kelamin 

laki-laki, KU sedang, BB 1990 gram, panjang bayi 42 cm, suhu 36,6oC, lingkar 

kepala 46cm dan lingkar dada 32 cm, terdapat lanugo disekitar badan dan badadn 

vermix kaesosa tidak ada bayi sudah bersih, mokonium 6 jam setelah lahir, warna 

tubuh kemerahan, reflek moro pada saat bayi tidur mendengar suara keras, reflek 

menggenggam pada saat telapak bayi disentuh dengan jari, reflek menghisap belum 

kuat, reflek tonik neck pada saat bayi tidur kepala menghadap kesamping dengan 

lengan lurus, tonus otot kuat serta bayi menangis keras dan kuat. 

Bayi klien 2 lahir pada tanggal 14 juni 2021 berumur 0 hari jenis kelamin 

laki-laki, KU sedang, BB 2130 gram, panjang bayi 45 cm, suhu 36oC, lingkar kepala 

32 cm, lingkar dada 30 cm, terdapat lanugo di sekitar leher dan telinga, badan 

vermix kaseosa tidak ada bayi sudah bersih, meconium 8 jam setelah lahir, warna 

tubuh kemerahan, reflek moro pada saat bayi tidur mendengar suara keras, reflek 

menggenggam pada saat telapak bayi disentuh dengan jari, reflek menghisap kuat, 

reflek tonik neck pada saat bayi tidur kepala menghadap kesamping dengan lengan 

lurus, tonus otot kuat serta bayi menangis keras dan kuat. 

Pemeriksaan fisik bayi klien 1 dan bayi klien 2 kepala berbentuk bulat dan 

simetris, reflek membuka baik, sclera tidak ikterik, tidak ada hiperemi ( kelainan 

mata ), konjungtiva tidak anemis, tidak ada edema palpebra, pergerakan bola mata 



79 
 

 

 

 

kesegala arah, telinga bersih, terdapat rambut lanugo pada daun telinga serta bila 

dipegang lembut dan keduanya bersih, tidak ada devisiasi pada sputum, tidak ada 

polip, kedua hidung bersih, reflek menghsiap dan menelan baik, pada bayi klien 1 

terdapat labioskisis, bayi klien 2 tidak ada labioskisis dan tidak ada sianosis. 

Pada pemeriksaan fisik ekstremitas bayi klien 1 dan bayi klien 2 jari kaki 

dan jari tangan normal, pergerakan kaki normal, bayi dapat menekuk kakinya, 

pergerakan tangan normal bayi dapat menggerakkan tangannya, terdapat garis pada 

telapak kaki, warna ektremitas kemerahan, posisi ekstremitas simetris, sedangkan 

pemeriksaan fisik reprodiksi bayi klien 1 dan bayi klien 2 tidak ada penurunan 

testis. 

Pemeriksaan reflek rooting bayi klien 1 dan bayi klien 2 jika pipi bayi 

disentuh maka mulut akan kearah sentuhan, reflek sucking kuat saat bayi menyusui, 

reflek grasping saat telapak tangan bayi disentuh dengan jari, reflek moro sat bayi 

tidur dan mendengar suara keras. 

Tabel 4.3 

 
Hasil Data Fokus Ibu Post Partum Dengan Bayi Prematur Di RSUD dr 

Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan 

 

Data Fokus 

Klien 1 Klien 2 

DS : 

a. Klien mengatakan usia kehamilan 33 

minggu 

b. Klien mengatakan hamil anak ke tujuh 

setelah menunggu 6 tahun dan ini anak 

pertama yang hidup 

c. Klien mengatakan keguguran sebanyak 6 

kali karena lemah kandungan 

d. Klien mengatakan BB sebelum hamil 63 kg 

TB 151 cm BB hamil 75kg lila 30 cm 

e. Pasien mengatakan HPHT 13.10.2020 TP 

20.7.2021 

f. Klien mengatakan rajin ANC ke puskesmas 

4 kali dan USG 2 kali 

DS : 

a. Klien mengatakan usia kehamilan 35 

minggu 

b. Klien mengatakan hamil anak ke dua dan 

tidak pernah keguguran anak pertama usia 

4 tahun berjenis kelamin laki-laki 

c. Klien mengatakan BB sebelum hamil 42 

kg TB 148 cm BB sekarang 52 kg lila 18 

cm 

d. Pasien mengatakan HPHT 15.10.2020 TP 

22.07.2021 

e. Klien mengatakan rajin ANC ke 

puskesmas sebanyak 7 kali 

f. Klien mengatakan kontraksi sejak jam 
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g. Klien mengatakan rujukan dari RSUD ratu 

aji putri butung (penajam) karena dari hasil 

USG terdapat pembesaran kepala pada bayi 

(hidrochepalus) dan labiopalatoschisis dan 

bayia harus segera dikeluarkan melalui 

section caesaria 

h. Klien mengatakan kontraksi hilang timbul, 

gerak bayi aktif, tidak ada pengeluaran 

lendir 

i. Klien mengatakan tidak ada riwayat 

penyakit 

j. Klien mengatakan riwayat menstruasi pada 

usia 13 tahun lama haid 7 hari siklus 28 hari 

nyeri pada awal haid 

k. Klien mengatakan tidak ada pengalaman 

mengurus bayi dan belum mengerti 

mengenai memandikan, merawat tali pusat 

l. Klien mengatakan sudah menikah ini 

pernikahan pertama, lama pernikahan 6 

tahun 

m. Klien mengatakan tidak ada keputihan dan 

tidak gatal, tidak bau, tidak mengalami luka 

di daerah vagina 

n. Klien mengatakan riwayat menggunakan 

KB Pil tahun 2018 selama 1 bulam 

o. Klien mengatakan tidak sesak 

p. Klien mengatakan minum dalam sehari 2 

liter 

q. Klien mengatakan makan 3-4 kali dalam 

sehari dengan porsi sedang 

r. Klien mengatakan BAK sehari 5-6 kali 

dalam 24 jam, dengan warna jernih bau 

khas urea, tidak nyeri saat BAK, klien 

mengatakan belum ada BAB 

s. Klien mengatakan pekerjaannya sebagai 

IRT, klien mengatakan tidur siang kurang 

lebih 3 jam dan tidur malam 7 jam, jarang 

istirahat setelah bekerja, klien mengatakan 

tidak mudah lelah, kondisi sekarang sedikit 

menggangu istirahat dan tidur, nyeri hilang 

dengan istirahat dan tidur, klien sering 

istirahat untuk mengurangi nyeri, klien 

tidak mengalami keterbatasan gera, tidak 

ada nyeri sendi, tidak edema pada 

ekstermitas 

t. Klien mengatakan memiliki sahabat, klien 

mengatakan memiliki teman untuk berbagi 

masalah dan kebahagiaan, klien 

mengatakan orang tua dan suami sangat 

mengsuport, klien mengatakan petugas 

Kesehatan adalah orang yang dipercaya 

untuk melakukan pertolongan kesehatan 

u. Klien mengatakan ASI belum ada keluar 

04.30 dan mengeluarkan lendir bercampur 

darah 

g. Pada pukul 16.00 klien mengeluarkan 

cairan ketuban dari vagina 

h. Klien dibawa orang tua ka RSKD dan tiba 

pada pukul 18.00 

i. Klien mengatakan tidak ada makan dari 

jam 12 malam 

j. Klien mengatakan ada riwayat hipertensi, 

dan pada kehamilan pertama klien dengan 

preeklamsi, kliem mengatakan riwayat 

hipertensi dari orangtua (ibu) 

k. Klien mengatakan tidak pernah dirawat 

selain melahirkan 

l. Klien mengatakan darah cukup banyak dan 

rajin mengganti pembalut 

m. Klien mengatakan tidak ada alergi 

n. Klien mengatakan menarche umut 12 

tahun, haid teratur 7 hari, dan siklus hais 

28 hari dan mengganti pembalut 2-3 kali 

dalam 24 jam 

o. Klien mengatakan sudah menikah, saat ini 

pernikahan pertama, lama pernikahan 6 

tahun 

p. Klien mengatakan tidak keputihan tidak 

gatal tidak bau tidak mengalami luka 

daerah vagina nyeri haid hanya di awal 

haid 

q. Klien mengatakan riwayat KB IUD pada 

tahun 2017-2019 

r. Klien mengatakan tidak ada sesak 

s. Klien mengatakan minum 1.200 ml dalam 

sehari 

t. Klien mengatakan makan 3 kali sehari 

dengan porsi sedang 

u. Klien mengatakan BAK 3-4 dengan warna 

jernih bau khas urea, tidak nyeri saat BAK, 

klien mengatakam BAB 1x/hari dengan 

teratur konsistensi padat dan warna coklat 

bauk has tidak ada lendir, tidak ada darah, 

tidak nyeri saat buang air besar, dan tidak 

mengalami konstipasi. 

v. Klien mengatakan pekerjaannya sebagai 

IRT, klien mengatakan tidur siang kurang 

lebih 1 jam dan tidur malam 6 jam, istirahat 

setelah bekerja 2 jam, klien mengatakan 

tidak mudah lelah, kondisi sekarang sedikit 

menggangu istirahat dan tidur, nyeri hilang 

dengan istirahat dan tidur, klien sering 

istirahat untuk mengurangi nyeri, klien 

tidak  mengalami 

keterbatasan  gera,  tidak  ada  nyeri sendi, 
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v. Klien mengatakan nyeri pada bagian perut 

pasca bersalin . 

P : Post partum 

Q : Seperti teriris-iris 

R : Pada bagian perut 

S : Skala 5 

T : Bertambah jika bergerak 

w. Klien mengatakan belum ada bertemu bayi, 

karena bayi berada diruangan bayi 

x. Klien mengatakan khawatir terhadap 

anaknya 

y. Klien mengatakan baru mengetahui 

anaknya labiopalatoschis saat hari ke 3 post 

partum. 

z. Klien mengatakan merasa bersalah 

aa. Klien mengatakan bayi akan sehat dan tidak 

ingin kehilangan lagi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DO : 

a. Klien dengan G7P0A6 

b. Klien tampak meringis kesakitan 

c. Klien tampak protektif 

d. Klien tampak menahan nyeri post SC 

e. Suami klien selalu di samping klien 

f. Klien tampak kooperatif dan mau 

menceritakan 

g. Klien terpasang infus 

h. Klien tidak mual dan tidak muntah, bising 

usus 3x/menit, mukosa bibir lembab, tidak 

mengalami kesulitan menelan, 

konjungtiva tidak anemis 

i. Bentuk dada klien normal dan simetris, 

tidak ada penggunaan otot bantu napas, 

suara napas vesikuler, tidak terdengar 

ronchi, CRT <3 detik, bibir tidak sianosis, 

akral hangat, letak apex cordis ICS ke 5 

bunyi jantung S1 dan S2 normal, tidak ada 

clubbing finger 

j. Tampak ASI tidak menetes 

k. Klien tampak kebingungan karena tidak 

ada pengalaman mengurus bayi 

l. Klien cemas dengan keadaan 

m. Klien tampak menangis dan melamun saat 

tidak edema pada ekstermitas 

w. Klien mengatakan memiliki sahabat, klien 

mengatakan memiliki teman untuk berbagi 

masalah dan kebahagiaan, klien 

mengatakan orang tua dan suami sangat 

mengsuport, klien mengatakan petugas 

Kesehatan adalah orang yang dipercaya 

untuk melakukan pertolongan kesehatan 

x. Klien mengatakan mampu BAK dan BAB 

secara mandiri 

y. Klien mengatakan ASI keluar sedikit – 

sedikit 

z. Klien mengatakan selama habis 

melahirkan susah untuk tidur, tidur hanya 

1-2 jam 

aa. Klien mengatakan  nyeri  pada  bagian jalan 

lahir pasca bersalin 

P : Post partum 

Q : Nyeri seperti tertusuk-tusuk 

R : Di perineum 

S : Skala 5 

T : Bertambah nyeri jika bergerak dan 

berkurang jika istirahat 

bb. Klien mengatakan belum ada bertemu 

dengan bayi, karena bayi berada diruang 

bayi. 

 
DO : 

a. Klien dengan G2P1A0 

b. Klien tampak menahan nyeri 

c. Klien tampak meringis 

d. Klien ditemani ibu saat melahirkan, suami 

tidak dapat menemani karena masih 

berkerja 

e. Klien tampak kooperatif dan mau 

menceritakan 

f. Klien tidak ada pembesaran kelenjar tiroid 

g. Klien terpasang infus 

h. Klien tidak mual dan tidak muntah, bising 

usus 16x/menit, mukosa bibir lembab, 

tidak mengalami kesulitan menelan, 

konjungtiva tidak anemis 

i. Bentuk dada klien normal dan simetris, 

tidak ada penggunaan otot bantu napas, 

suara napas vesikuler, tidak terdengar 

ronchi, CRT <3 detik, bibir tidak sianosis, 

akral hangat, letak apex cordia ICS ke 5 

bunyi jantung S1 dan S2 normal, tidak ada 

clubbing finger 

j. Klien dapat ke kamar mandi sendiri 

k. Tampak ASI keluar sedikit – sedikit 

l. Klien tampak kelelahan dan mengantuk 
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melihat keadaan bayi 

n. Pola tidur klien berubah 

o. TD : 104/89 mmHg, 

N : 84x/menit, 

R : 20 x/menit, 

S : 36oC, 

SpO2 : 100%, 

DJJ : 156 x/menit, 

p. Hemoglobin : 11.1 g/dl, 

Leukosit : 15.00 10^3uL, 

Eritrosit : 4.32 10^6uL, 

hematokrit : 32.9 %, 

Trombosit : 440 10^3uL. 

m. Perdarahan 350 cc 

n. TD : 134/94 mmHg, 

N : 86 x/menit, 

R : 20 x/menit, 

S : 36oc, 

SpO2 : 100 %, 

DJJ : 144 x/menit, 

o. Hemoglobin : 11.7 g/dl, 

Leukosit : 21.30 10^3uL, 

Eritrosit : 3.64 10^6uL, 

hematokrit : 34.4 %, 

Trombosit : 267 10^3uL. 

Bayi Klien 1 Bayi Klien 2 

DS : 

a. Klien mengatakan bayi lahir dengan usia 

kandungan 33 minggu 

b. Klien mengatakan berat bayi lahir 1990 

gram 

c. Klien mengatakan bayi di observasi 

diruang bayi setelah lahir 

d. Klien mengatakan pada saat lahir bayinya 

hidrochepalus dan labiopalatoscis 

 

 

 
DO : 

a. KU sedang, akral hangat 

b. Gerak bayi aktif 

c. Tali pusat bersih dan masih basah 

d. Tidak ada sianosis 

e. Terdapat labiopalatoschis 

f. Lanugo sekitar badan 

g. Vermix kaseosa tidak ada bayi sudah 

bersih dimandikan 

h. Berat bayi lahir 1990 gram panjang bayi 

42 cm lingkar kepala 46 cm dan lingkar 

dada 32 cm Suhu 36,6oC 

DS : 

a. Klien mengatakan bayi lahir dengan usia 

kandungan 35 minggu 

b. Klien mengatakan berat bayi lahir 2130 

gram 

c. Klien mengatakan bayi di observasi 

diruangan bayi setelah lahir 

d. Klien mengatakan bayinya saat lahir di 

berikan resusitasi 

e. Klien mengatakan pada saat lahir hayinya 

spontan nangis dengan keras 

 
DO : 

a. KU sedang, akral hangat 

b. Gerak bayi aktif 

c. Tali pusat bersih dan masih basah 

d. Tidak ada sianosis 

e. Lanugo sekitar leher dan telinga 

f. Vermix kaseosa tidak ada bayi sudah 

bersih dimandikan 

g. Berat lahir 2130 gram panjang bayi 45 

cm, lingkar kepala 46 cm dan lingkar 

dada 30 cm 

h. Suhu 36oC 

 

 

 

Interpretasi data : 

 
Klien 1 mengatakan nyeri di bagian perut pasca bersalin dibagian jahitan, 

seperti teriris-iris nyeri timbul saat klien bergerak dan hilang saat beristirahat, klien 

mengatakan ASI belum keluar, klien mengatakan ini adalah anak pertama, klien 

mengatakan baru pertama kali merawat bayi, klien mengatakan tidak 
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mempunyai pengalaman dalam merawat bayi, klien mengatakan belum tau cara 

merawat bayi. 

Klien mengatakan takut salah dalam merawat bayinya, klien nampak 

meringis kesakitan, pemeriksaan TTV Tekanan darah 104/89 mmHg Nadi 84 

x/menit, Respirasi 20 x/menit, Suhu 36oC, Skala nyeri 5 pemeriksaan darah lengkap 

Hemoglobin 11.1 g/dl, Leukosit 15.00 10^3uL, Eritrosit 4.32 10^6uL 

Pada bayi 1 KU sedang, akral hangat klien mengatakan bayi bergerak aktif, 

tali pusat belum terlepas, terdapat labiopalatoschis, tidak ada  sianosis lanugo 

sekitar badan, vermix kaseosa tidak ada bayi sudah dimandikan, bayi lahir dengan 

berat lahir 1990 gram, panjang bayi 42 cm lingkar kepala 46 cm dan lingkar dada 

32 cm. 

Klien 2 mengeluh tidak nyaman diarea jalan lahir saat bergerak klien 

mengeluh nyeri, klien mengatakan seperti tertusuk-tusuk, nyeri timbul saat klien 

bergerak dan hilang saat beristirahat, klien mengatakan ASI keluar sedikit-sedikit, 

klien mengatakan ini adalah anak kedua, klien mengatakan sudah ada pengalaman 

dalam mengurus bayi. 

Hasil pemeriksaan tekanan darah 134/94 mmHg, Nadi 86 x/menit respirasi 

20 x/menit suhu 36oC skala nyeri 5 pemeriksaan darah lengkap Hemoglobin 11.7 

g/dl, leukosit 21.30 10^3uL, Eritrosit 3.64 10^6uL, hematokrit 34.4 %, trombosit 

267 10^3uL. 

Pada bayi 2 KU sedang, akral hangat klien mengatakan bayi menangis kuat, 

gerak bayi aktif, tali pusat belum terlepas, tidak ada sianosis lanugo sekitar leher 

dan telinga, vermix kaseosa tidak ada bayi sudah dimandikan, berat lahir 2130 gram 

panjang bayi 45 cm, lingkar kepala 46 cm dan lingkar dada 30 cm. 
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Tabel 4.4 

 
Hasil Analisa Data Keperawatan Ibu Post Partum Dengan Bayi Prematur Di 

RSUD dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan 

 

Analisa Data 

Klien 1 

No Data Etiologi Masalah 

1 DS : Klien mengatakan kontraksi hilang 

timbul, gerak bayi aktif, tidak ada 

pengeluaran lendir 

Klien mengatakan nyeri pada bagian perut 

pasca bersalin 

P : Post partum 

Q : Seperti teriris-iris 

R : Pada bagian perut 

S : Skala 5 

T : Bertambah jika bergerak 

Sistem reproduksi 

 
 

Involusi 
 

 

Kontraksi Uterus 
 

 

Nyeri Akut 

Nyeri akut 

(D.0077) 

 
DO : Klien tampak meringis kesakitan, 

klien tampak protektif, klien tampak 

menahan nyeri 

  

2 DS : Klien mengatakan baru mengetahui 

anaknya labiopalatoschis saat hari ke 3 

post partum. 

Klien mengatakan merasa bersalah 

Klien mengatakan bayi akan sehat dan 

tidak ingin kehilangan lagi 

 
DO : Klien tampak menangis dan 

melamun saat melihat keadaan bayi 

Pola tidur klien berubah 

Kecemasan Ibu 

Kondisi ibu dan bayi 

Berduka 

Berduka 

(D.0081) 

3 DS : Klien mengatakan hamil 33 minggu 

taksiran partus 20.07.2021. Klien 

mengatakan hamil anak ke 7 dan  ini anak 

pertama yang hidup klien mengatakan 6 

kali keguguran, klien mengatakan bayi 

harus segera dikeluarkan karena terdapat 

pembesaran kepala

 (hidrochepalus) dan 

labiopalatochisis 

Sistem reproduksi 

 
 

Involusi 
 

 

Kontraksi Uterus 
 

 

Ansietas 

(D.0080) 

  His Pengiring  

 DO : Klien tampak cemas dengan 

keadaan Tekanan darah 104/89 mmHg 

Nadi 84 x/menit, Respirasi 20 x/menit, 

Suhu 36oC 

 

 

Ansietas 

 

4 DS : Klien mengatakan ASI  belum 

keluar 

Klien mengatakan belum bertemu bayi, 

bayi berada diruang bayi. 

 
DO : Tampak asi belum menetes 

Persalinan prematur 

Laktasi 

Pengeluaran ASI 

kurang 

Menyusui tidak efektif 

(D.0029) 
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Isapan bayi kurang 

Menyusui tidak efektif 

 

5 DS : Klien mengatakan belum ada 

pengalaman dalam mengurus bayi, Klien 

mengatakan belum mengerti mengenai 

memandikan, merawat tali pusat 

 

DO : Klien tampak kebingungan karena 

tidak ada pengalaman mengurus bayi 

Perubahan psikis 

 
Adanya peran sebagai 

ibu 

 
Defisit pengetahuan 

Defisit pengetahuan 

(D.0111) 

6 DS :Klien mengatakan belum ada BAB 

DO : Bising usus klien 3 x/menit 

Sistem gastrointestinal 

 
Alat pencernaan 

mendapat tekanan 

 
Colon menjadi kosong 

 
Peristaktik usus 

menurun 

 
Konstipasi 

Konstipasi 

(D.0049) 

Bayi Klien 1 

NO Data Etiologi Masalah 

1 DS : Klien mengatakan bayi lahir dengan 

usia kandungan 33 minggu, 

Klien mengatakan berat bayi lahir 1990 

gram 

 
DO : Ku sedang, akral hangat, 

reflekmenghisap belum kuat, gerak bayi 

aktif, terdapat labiopalatoschis, berat bayi 

lahir 1990 gram panjang bayi 42 cm 

lingkar kepala 46 cm dan lingkar dada 32 

cm 

Laktasi 

 
Pengeluaran ASI 

kurang 

 
Isapan bayi kurang 

 
Reflek menelan bayi 

belum sempurna 

 
Defisit nutrisi 

Defisit Nutrisi 

(D.0019) 

2 DS : Klien mengatakan bayi di observasi 

diruang bayi setelah lahir, Klien 

mengatakan bayi lahir dengan usia 

kandungan 33 minggu 

 
DO : Sering terjadi kontak lingkungan 

luar, KU sedang, akral hangat, reflek 

menghisap belum kuat, gerak bayi aktif, 

tidak ada sianosis, BAB/BAK belum, 

Tali pusat bersih dan masih basah 

Penurunan daya tahan 

Resiko infeksi 

Resiko Infeksi 

(D.0142) 

Klien 2 

No Data Etiologi Masalah 

1 DS : klien mengatakan nyeri pasca 

melahirkan nyeri tertusuk tusuk, nyeri 

bertambah jika bergerak 

 
DO : Klien tampak meringis klien tampak

 menahan nyeri 

TD: 134/94 mmHg N: 86x/menit R : 20 

x/menit S : 36oC SpO2 : 100 % 

Sistem reproduksi 

Involusi 

Kontraksi uterus 

Nyeri akut 

Nyeri akut 

(D.0077) 



86 
 

 

 

 
 

2 DS : Klien mengatakan darah cukup 

banyak dan rajin mengganti pembalut 

 
DO : Perdarahan 450 cc, klien terpasang 

infus, klien dapat ke kamar mandi sendiri 

Sistem reproduksi 

Vulva vagina 

Luka pada jalan lahir 

 
Resiko infeksi 

Resiko infeksi 

(D.0142) 

3 DS : Klien mengatakan selama habis 

melahirkan susah tidur tidur hanya 2 jam 

 
DO : Klien tampak kelelahan dan 

mengantuk 

Sistem reproduksi 

Involusi 

Kontraksi uterus 

His pengiring 

Ansietas 

Gangguan pola tidur 

Gangguan pola tidur 

(D.0055) 

Bayi klien 2 

No Data Etiologi Masalah 

1 DS : klien mengatakan bayi lahir dengan 

usia kandungan 35 minggu, klien 

mengatakan bayi di observasi diruangan 

bayi setelah lahir 

 
DO : Ku sedang, akral hangat, reflek 

menghisap kuat, suhu 36oC 

Kulit lebih tipis dari 

bayi yang lahir atrem 

 
Permeabilitas 

meningkat 

Penguapan meningkat 

Hipotermia 

Hipotermia 

(D.0132) 

2 DS : klien mengatakan asi keluar sedikit- 

sedikit 

 

DO : KU sedang BB 2130 gram TB 

45cm 

Daya hisap menurun 

Intake tidak ade kuat 

Kesiapan peningkatan 

nutrisi 

(D.0026) 

 

 

 

Interpretasi data : 

 
Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa klien 1 di temukan 6 diagnosa yaitu 

nyeri akut, berduka, ansietas, menyusui tidak efektif, deficit nutrisi, dan konstipasi. 

Pada bayi klien 1 ditemukan 2 diagnosa yaitu defisit nutrisi, resiko infeksi. Pada 

klien 2 ditemukan 3 diagnosa yaitu nyeri akut, resiko infeksi, gangguan pola tidur. 

Pada bayi klien 2 ditemukan 2 diagnosa hipotermia dan kesiapan peningkatan 

nutrisi. 
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b. Diagnosa Keperawatan 

 

Tabel 4.5 

 

Hasil Diagnosa Keperawatan Ibu Post Partum Dengan Bayi Prematur Di 

RSUD dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan 

NO Klien 1 Klien 2 

Hari tanggal 

ditemukan 

Diagnosa Keperawatan Hari tanggal 

ditemukan 

Diagnosa Keperawatan 

1 8 Juni 2021 Diagnosa 1 

Nyeri akut b.d Agen 

pencedera fisik (Prosedur 

operasi) 

14 Juni 2021 Diagnosa 1 

Nyeri akut b.d Agen 

pencedera fisik 

  
DS : Klien mengatakan 

kontraksi hilang timbul, 

gerak bayi aktif, tidak ada 

pengeluaran lendir 

Klien mengatakan  nyeri pada 

bagian perut pasca bersalin 

P : Post partum 

Q : Seperti teriris-iris 

R : Pada bagian perut 

S : Skala 5 

T : Bertambah jika bergerak 

 
DS : klien mengatakan 

nyeri pasca melahirkan 

nyeri tertusuk tusuk, nyeri 

bertambah jika bergerak 

   
DO : Klien tampak meringis 

kesakitan, klien tampak 

protektif, klien tampak 

menahan nyeri 

  
DO : Klien tampak 

meringis klien tampak 

menahan nyeri 

TD: 134/94 mmHg N: 

86x/menit R : 20 x/menit 

S : 36oC SpO2 : 100 % 

2 11 Juni 2021 Dagnosa 2 

Berduka b.d kehilangan 

(fungsi, bagian tubuh) 

14 Juni 2021 Diagnosa 2 

Resiko infeksi b.d ketidak 

adekuatan pertahanan 

tubuh primer (Ketuban 

pecah sebelum waktunya) 

  
DS : Klien mengatakan baru 

mengetahui anaknya 

labiopalatoschis saat hari ke 3 

post partum. 

Klien mengatakan merasa 

bersalah 

Klien mengatakan bayi akan 

sehat dan tidak ingin 

kehilangan lagi 

DO : Klien tampak  menangis 

dan melamun saat melihat 

keadaan bayi 

Pola tidur klien berubah 

 
DS : Klien mengatakan 

darah cukup banyak dan 

rajin mengganti pembalut 

 

 

 

 

 

 
DO : Perdarahan 450 cc, 

klien terpasang  infus, klien 

dapat ke kamar 

mandi sendiri 
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3 8 Juni 2021 Diagnosa 3 

Ansietas b.d kurang terpapar 

informasi 

14 Juni 2021 Diagnosa 3 

Gangguan pola tidur b.d 

kurang kontrol tidur 

  
DS : Klien mengatakan hamil 

33 minggu taksiran partus 

20.07.2021. Klien 

mengatakan hamil anak  ke  7 

dan ini anak pertama yang 

hidup klien mengatakan 6 

kali keguguran, klien 

mengatakan bayi harus 

segera dikeluarkan karena 

terdapat pembesaran kepala 

(hidrochepalus) dan 

labiopalatochisis 

 
DS : Klien mengatakan 

selama habis melahirkan 

susah tidur tidur hanya 2 

jam 

  
DO : Klien tampak meringis 

kesakitan, klien tampak 

protektif, klien tampak 

menahan nyeri 

 
DO : Klien tampak 

kelelahan dan mengantuk 

4 8 Juni 2021 Diagnosa 4 

Menyusui tidak efektif b.d 

hambatan pada neonatus 

(prematuritas, sumbing) 

 
DS : Klien mengatakan ASI 

belum keluar 

Klien mengatakan belum 

bertemu bayi, bayi berada 

diruang bayi. 

 

DO : Tampak asi belum 

menetes 

  

5 8 Juni 2021 Diagnosa 5 

Defisit pengetahuan b.d 

kurang terpapar informasi 

 
DS : Klien mengatakan 

belum ada pengalaman 

dalam mengurus bayi, Klien 

mengatakan belum mengerti 

mengenai memandikan, 

merawat tali pusat 

DO : Klien tampak 

kebingungan karena tidak 

ada pengalaman mengurus 

bayi 

  

6 8 Juni 2021 Diagnosa 6 

Konstipasi b.d penurunan 

motilitas gastrointestinal 

DS :Klien mengatakan 

belum ada BAB 

DO : Bising usus klien 

3x/menit 
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NO Bayi klien 1 Bayi klien 2 

Hari tanggal 

ditemukan 

Diagnosa Keperawatan Hari tanggal 

ditemukan 

Diagnosa Keperawatan 

1 10 Juni 2021 Diagnosa 1 

Defisit nutrisi b.d 

Ketidakmampuan menelan 

ASI 

15 Juni 2021 Diagnosa 1 

Hipotermia b.d 

penggunaan inkubator 

  
DS : Klien mengatakan bayi 

lahir dengan usia kandungan 

33 minggu, 

Klien mengatakan berat bayi 

lahir 1990 gram 

 
DS : klien mengatakan 

bayi lahir dengan usia 

kandungan 35 minggu, 

klien mengatakan bayi di 

observasi diruangan bayi 

setelah lahir 

  
DO : bayi mengalami 

labiopalatoschis, Ku sedang, 

akral hangat, reflek 

menghisap belum kuat,  gerak 

bayi aktif, berat bayi lahir 

1990 gram panjang bayi 42 

cm lingkar kepala 46 

cm dan lingkar dada 32 cm 

 
DO : Ku sedang, akral 

hangat, reflek menghisap 

kuat, suhu 36oC 

2 10 Juni 2021 Diagnosa 2 

Resiko infeksi  b.d 

peningkatan  paparan 

organisme pathogen 

lingkungan 

15 Juni 2021 Diagnosa 2 

Kesiapan peningkatan 

nutrisi b.d prematur 

  
DS : Klien mengatakan bayi 

di observasi diruang bayi 

setelah lahir, Klien 

mengatakan bayi lahir 

dengan usia kandungan 33 

minggu 

 
DS : klien mengatakan asi 

keluar sedikit-sedikit 

  
DO : Sering terjadi kontak 

lingkungan luar, KU sedang, 

akral hangat, reflek 

menghisap belum kuat,  gerak 

bayi aktif, tidak ada sianosis, 

BAB/BAK belum, Tali pusat 

bersih dan masih 

basah 

 
DO : KU sedang BB 2130 

gram TB 45cm 

 

 

Interpretasi data : 

Berdasarkan tabel diatas, klien 1 ditemukan enam diagnosa keperawatan 

yaitu nyeri akut b.d agen pencedera fisik (prosedur operasi), berduka berhubungan 
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dengan kehilangan (fungsi, bagian tubuh), ansietas b.d kurang terpapar informasi, 

menyusui tidak efektif b.d hambatan pada neonatus (prematuritas, sumbing), defisit 

pengetahuan b.d kurang terpapar informasi, konstipasi b.d penurunan motilitas 

gastrointestinal. Sedangkan pada klien 2 ditemukan 3 diagnosa yaitu nyeri akut b.d 

agen pencedera fisik, resiko infeksi b.d ketidak adekuatan pertahanan tubuh primer 

(ketuban pecah sebelum waktunya), gangguan pola tidur 

b.d kurang kontrol tidur. 

 
Pada bayi klien 1 ditemukan 2 diagnosa yaitu defisit nutrisi b.d 

ketidakmampuan menelan ASI, Resiko infeksi b.d peningkatan paparan  organisme 

pathogen lingkungan. Sedangkan pada bayi klien 2 ditemukan 2 diagnosa yaitu 

hipotermia b.d penggunaan inkubator, kesiapan peningkatan nutrisi 

b.d prematur. 

 
c. Intervensi 

 

Tabel 4.6 

 
Hasil Perencanaan Keperawatan Ibu Post Partum Dengan Bayi Prematur Di 

RSUD dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan 

 

Hari / 

tanggal 

Diagnosa 

Keperawatan 

Tujuan dan Kriteria 

Hasil 

Perencanaan 

Klien 1 

8 Juni 

2021 

Nyeri akut 

berhubungan dengan 

Agen pencedera fisik 

(Prosedur operasi) 

(D.0077) 

Tujuan : 

Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

2x24 jam diharapkan 

tingkat nyeri menurun 

 
Kriteria hasil : 

Tingkat nyeri (L.08066) 

1. Keluhan nyeri dari 

skala 1 menurun 

menjadi skala 5 

2. Meringis dari skala 

1 manurun menjadi 

skala 5 

3. Sikap protektif dari 

skala 1 menurun 

Manajemen nyeri (I.08238) 

1.4  Identifikasi lokasi, 

karakteristik, durasi, 

frekuensi, kualitas, intensitas 

nyeri 

1.1 Identifikasi skala nyeri 

1.3 Identifikasi respon nyeri non 

verbal 

1.4 Identifikasi factor yang 

memperberat nyeri 

1.5 Berikan teknik 

nonfarmakologis 

1.6 Kolaborasi pemberian 

anlgetik 
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  menjadi skala 5  

11 Juni 

2021 

Berduka b.d 

kehilangan (fungsi, 

bagian tubuh) 

(D.0081) 

Tujuan setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

3x24 jam di harapkan 

tingkat berduka membaik 

 
Kriteria hasil 

Tingkat berduka 

(L.09094) 

1. Verbalisasi harapan 

meningkat dari skala 

2 menjadi skala 5 

2. Verbalisasi perasaan 

sedih menurun dari 

skala 3 manjadi skala 

5 

3. Menangis menurun 

dari skala 2 menjadi 

skala 5 

Dukungan proses berduka 

(I.09274) 

2.1 Identifikasi kehilangan yang 

dihadapi 

2.2 Identifikasi reaksi awal 

2.3 Motivasi untuk menguatkan 

dukungan keluarga  atau orang 

terdekat 

2.4 Jelaskan kepada pasien dan 

keluarga bahwa sikap 

mengingkari, marah, tawar 

menawar, sepresi, dan 

menerima adalah wajar dalam 

menghadapi kehilangan 

8 Juni 

2021 

Ansietas berhubungan 

dengan kurang 

terpapar informasi 

(D.0080) 

Tujuan : 

Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

3x24 jam diharapkan 

tingkat ansietas menurun 

 
Kriteria hasil : 

Tingkat ansietas 

(L.09093) 

1. Verbalilsasi 

kebingungan dari 

skala 1 menurun 

menjadi skala 5 

2. Verbalisasi khawatir 

dari skala 2 menurun 

menjadi skala 5 

Reduksi ansietas (I.09314) 

3.1 Identifikasi saat lingkungan 

ansietas berubah 

3.2 Monitor tanda-tanda anseitas 

3.3 Pahami situasi yang membuat 

ansietas 

3.4 Dengarkan dengan penuh 

perhatian 

3.5 Anjurkan keluarga untuk 

tetap bersama klien 

8 Juni 

2021 

Menyusui tidak efektif 

berhubungan dengan 

hambatan pada 

neonatus (D.0029) 

Tujuan : 

Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

1x6 jam diharapkan 

status menyusui 

membaik. 

 
Kriteria hasil : 

Status menyusui 

(L.03029) 

1. Kelelahan maternal 

dari skala 1 menurun 

menjadi skala 5 

2. Kecemasan maternal 

dari skala 1 menurun 

menjadi skala 5 

Edukasi menyusui (I.12393) 

4.1 Identifikasi kesiapan dan 

kemampuan menerima 

informasi 

4.2 Identifikasi tujuan / keinginan 

menyusui 

4.3 Dukung ibu meningkatkan 

kepercayaan diri dalam 

menyusui 

4.4 Mengajarkan payudara 

postpartum (memerah ASI, 

pijat payudara, pijat 

oksitoksin) 

8 Juni 

2021 

Defisit pengetahuan 

berhubungan dengan 

kurang terpapar 

informasi (D.0111) 

Tujuan : 

Setelah  dilakukan 

tindakan keperawatan 

3x24 jam diharapkan 

Edukasi Kesehatan (I.12383) 

5.1  Identifikasi kesiapan dan 

kemampuan  menerima 

informasi 
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  tingkat pengetahuan 

meningkat 

Kriteria hasil : 

Tingkat pengetahuan 

(L.12111) 

1. Kemampuan 

menjelaskan tentang 

suatu topik dari skala 

2 meningkat menjadi 

skala 5 

2. Pertanyaan tentang 

masalah yang 

dihadapi dari skala 3 

menurun menjadi 

skala 5 

5.2 Sediakan materi pendidikan 

kesehatan 

5.3 Jelaskan faktor yang dapat 

mempengaruhi kesehatan 

8 Juni 

2021 

Konstipasi 

berhubungan dengan 

penurunan motilitas 

gastrointestinal 

(D.0149) 

Tujuan : 

Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

2x24 jam diharapkan 

eliminasi fekal membaik 

 
Kriteria hasil : 

Eliminasi fekal 

(L.04033) 

1. Kontrol pengeluaran 

feses dari skala 3 

meningkat menjadi 

skala 5 

Manajemen konstipasi (I.04155) 

6.1 Periksa pergerakan usus 

6.2 Identifikasi faktor resiko 

konstipasi 

6.3 Anjurkan diet tinggi serat 

Hari / 

tanggal 

Diagnosa 

Keperawatan 

Tujuan dan Kriteria 

Hasil 

Perencanaan 

Bayi Klien 1 

10 Juni 

2021 

Defisit nutrisi b.d 

Ketidakmampuan 

menelan ASI (D.0019) 

Tujuan : 

Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

1x24 jam diharapkan 

Status nutrisi bayi 

membaik 

 
Kriteria hasil : 

Status nutrisi bayi 

(L.03031) 

1. Berat badan 

meningkat dari skala 

2 menjadi skala 5 

2. Panjang badan 

meningkat dari skala 

3 menjadi skala 5 

3. Kesulitan makan 

menurun dari skala 2 

menjadi skala 5 

Manajemen nutrisi (I.03119) 

1.1 Identifikasi status nutrisi 

1.2 Monitor berat badan 

10 Juni 

2021 

Resiko infeksi b.d 

peningkatan paparan 

organisme pathogen 

lingkungan (D.0142) 

Tujuan : 

Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

1x24     jam   diharapkan 

kontrol risiko meningkat 

Manajemen imunisasi / vaksinasi 

(I.14508) 

2.1 Berikasn suntikan pada bayi 

di bagian paha anterolateral 

2.2 Dokumentasikan informasi 
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Kriteria hasil : 

Kontrol risiko (L.14128) 

1. Imunisasi meningkat 

dari skala 1 menjadi 

skala 5 

vaksinasi 

2.3  Jadwalkan imunisasi pada 

interval waktu yang tepat 

Hari / 

tanggal 

Diagnosa 

Keperawatan 

Tujuan dan Kriteria 

Hasil 

Perencanaan 

Klien 2 

14 Juni 

2021 

Nyeri akut 

berhubungan dengan 

Agen pencedera fisik 

(D.0077) 

Tujuan : 

Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

1x24 jam diharapkan 

tingkat nyeri menurun 

 
Kriteria hasil : 

Tingkat nyeri (L.08066) 

1. Keluhan nyeri 

menurun dari skala 1 

menjadi skala 5 

2. Meringis menurun 

dari skala 1 menjadi 

skala 5 

3. Sikap protektif 

menurun dari skala 1 

menjadi skala 5 

Manajemen nyeri (I.08238) 

1.1 Identifikasi lokasi, 

karakteristik, durasi, 

frekuensi, kualitas, intensitas 

nyeri 

1.2 Identifikasi skala nyeri 

1.3 Identifikasi respon nyeri non 

verbal 

1.4 Berikan teknik 

nonfarmakologis  untuk 

mengurangi rasa nyeri 

1.5 Kolaborasi pemberian 

analgetic 

14 Juni 

2021 

Resiko   infeksi 

berhubungan  dengan 

ketidak adekuatan 

pertahanan    tubuh 

primer (Ketuban pecah 

sebelum waktunya) 

(D.0142) 

Tujuan : 

Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

3x24 jam diharapkan 

tingkat infeksi menurun 

 
Kriteria hasil : 

Tingkat infeksi 

(L.14137) 

1. Kebersihan badan 

meningkat dari skala 

3 menjadi skala 5 

2. Nyeri menurun dari 

skala 2 menjadi skala 

5 

3. Kadar sel darah putih 

membaik dari skala 3 

menjadi skala 5 

Perawatan pascapersalinan 

(I.07225) 

2.1 Monitor tanda-tanda vital 

2.2 Monitor nyeri 

2.3 Identifikasi kemampuan ibu 

merawat bayi Fasilitasi ikatan 

tali kasih ibu dan bayi secara 

optimal 

2.4 Jelaskan tanda bahaya nifas 

pada ibu dan keluarga 

14 Juni 

2021 

Gangguan pola tidur 

berhubungan dengan 

kurang kontrol tidur 

(D.0055) 

Tujuan : 

Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

3x24 jam diharapkan pola 

tidur membaik 

 
Kriteria hasil : 

Pola tidur (L.05045) 

1. Keluhan sulit tidur 

meningkat dari skala 

2 menjadi skala 5 

Dukungan tidur (I.05174) 

3.1 Identifikasi pola aktivitas 

tidur 

3.2 Modifikasi lingkingan 

(pencahayaan,  suhu, 

kebisingan) 

3.3 Jelaskan pentingnya tidur 

cukup selama sakit 
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  2. Keluhan sering 

terjaga meningkat 

dari skala 2 menjadi 

skaka 5 

3. Keluhan pola tidur 

berubah meningkat 

dari skala 2 menjadi 

skala 5 

 

Hari / 

tanggal 

Diagnosa 

Keperawatan 

Tujuan dan Kriteria 

Hasil 

Perencanaan 

Bayi Klien 2 

15 Juni 

2021 

Hipotermia 

berhubungan dengan 

penggunaan inkubator 

(D.0131) 

Tujuan : 

Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

1x3 jam diharapkan 

termoregulasi neonatus 

membaik 

 
Kriteria hasil : 

termoregulasi neonatus 

(L.14135) 

1. Suhu tubuh menurun 

dari skala 4 menjadi 

skala 5 

2. Frekuensi nadi 

menurun dari skala 4 

menjadi skala 5 

Manajemen hipotermia (I.14507) 

1.1 Monitor suhu tubuh 

1.2 Identifikasi penyebab 

hipotermia 

1.3 Sediakan lingkungan yang 

hangat (inkubator) 

1.4 Lakukan penghangatan pasif 

(menutup kepala, pakaian 

tebal) 

15 Juni 

2021 

Kesiapan peningkatan 

nutrisi berhubungan 

dengan prematur 

(D.0026) 

Tujuan : 

Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

1x24 jam diharapkan 

status nutrisi bayi 

membaik 

 
Kriteria hasil : 

Status nutrisi bayi 

(L.03031) 

1. Berat badan 

meningkat dari skala 

3 menjadi skala 5 

2. Panjang badan 

meningkat dari skala 

3 menjadi skala 5 

3. Kulit kuning 

menurun dari skala 4 

menjadi skala 5 

4. Sklera kuning 

menurun dari skala 4 

menjadi skala 5 

5. Prematuritas 

menurun dari skala 4 

menjadi skala 5 

Edukasi nutrisi bayi (I.12397) 

2.1 Identifikasi kesiapan dan 

kemampuan ibu menerima 

informasi 

2.2 Jelaskan tanda awal rasa lapar 

pada bayi  (bayi gelisah, 

membuka   mulut  dan 

menggeleng-gelengkan 

kepala,  menjulur-julurkan 

lidah, menghisap jari atau 

tangan) 

2.3 Anjurkan tetap memberikan 

ASI saat bayi sakit 
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Interpretasi data : 

Berdasarkan tabel diatas setelah melakukan penegakkan diagnosa 

keperawatan pada klien 1 dan 2 dibuat perencanaan tindakkan keperawatan sesuai 

dengan masing-masing diagnosa yang ditemukan pada klien. 

d. Implementasi 

 

Tabel 4.7 

 

Hasil Pelaksanaan Keperawatan Ibu Post Partum Dengan Bayi Prematur Di 

RSUD dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan 

Waktu 

pelaksanaan 

Tindakan Keperawatan Evaluasi 

Klien 1 

Hari 1 Melakukan pengkajian 

1.1 Mengidentifikasi lokasi, 

karakteristik, durasi, frekuensi, 

kualitas, intensitas nyeri 

1.2 Mengidentifikasi skala nyeri 

1.3 Mengidentifikasi respon nyeri non 

verbal 

1.4 Mengidentifikasi faktor yang 

memperberat nyeri 

 

 

 

 

 
1.5 Mengajarkan teknik 

nonfarmakologis 

 

 
3.1 Mengidentifikasi saat lingkungan 

ansietas berubah 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.1 Mengidentifikasi kesiapan dan 

kemampuan menerima informasi 

 

Selasa 8 Juni 

2021 

Jam 12.00 

DS : Klien mengatakan nyeri pada 

bagian perut pasca bersalin. 

P : Post partum 

 Q : Seperti teriris-iris 

 R : Pada bagian perut 

 S : Skala 5 

 T : Bertambah jika bergerak 

 
DO : Klien tampak meringis 

 kesakitan , klien tampak protektif, 

 klien tampak menahan nyeri post 

 SC 

12.20 DS : tidak ada 

 DO : Klien tampak mengikuti 

 teknik nonfarmakologis 

 

13.15 DS : Klien mengatakan usia 

kehamilan 33 minggu, taksiran 

 persalinan klien 20.7.2021, klien 

 mengatakan hamil anak ke tujuh 

 dan 6 kali ke guguran, klien 

 mengatakan khawatir terhadap 

 anaknya. 

 
DO : Klien cemas dengan keadaan 

 
13.30 

DS : Klien belum bersedia untuk 

diberikan penjelasan 

 
DO : klien tampak menahan rasa 

 nyeri 
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13.45 

 

 

 

 

 
15.00 

4.2 Mengidentifikasi tujuan / keinginan 

ibu untuk menyusui 

 

 

 

 
Visite keperawatan 

DS : klien mengatakan ingin 

menyusui bayinya 

 
DO : ASI tampak belum ada 

menetes 

 
S : Klien mengatakan nyeri pada 

bagian perut pasca bersalin, Klien 

mengatakan usia kehamilan 33 

minggu, taksiran persalinan klien 

20.7.2021, klien mengatakan hamil 

anak ke tujuh dan 6 kali ke guguran, 

klien mengatakan khawatir terhadap 

anaknya, klien mengatakan ingin 

menyusui bayinya. 

O : Klien tampak meringis kesakitan 

, klien tampak protektif, klien 

tampak menahan nyeri post SC, ASI 

tampak belum ada menetes 

A : diagnosa ibu nyeri akut, 

ansietas, menyusui tidak efektif, 

defisit pengetahuan, konstipasi 

belum teratasi 

P : lanjutkan intervensi 

Hari 2 

Rabu 9 Juni 

2021 

Jam 15.00 

 

 

 

 

 

 

 
16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 15 

 

 

 

16.55 

 

 

 

 

17.20 

Visite Keperawatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1  Mengidentifikasi lokasi, 

karakteristik, durasi, frekuensi, 

kualitas, intensitas nyeri 

1.1 Mengidentifikasi skala nyeri 

 

 

 

 
1.5 Memberikan teknik nonfarmakologis 

1.6 Memberikan anlgetik 

 

 

 
3.2 Monitor tanda-tanda anseitas 

3.3 Memahami situasi yang membuat 

ansietas 

 

 
3.4 Mendengarkan dengan penuh 

S : klien mengatakan nyeri pada 

bagian perut sedikit berkurang, asi 

klien sudah keluar sedikit-sedikit 

O : meringis tampak berkurang 

A : diagnosa ibu nyeri akut, 

ansietas, menyusui tidak efektif, 

defisit pengetahuan, konstipasi 

belum teratasi 

P : lanjutkan intervensi 

 
DS : Klien mengatakan nyeri pada 

bagian perut sudah berkurang. Skala 

nyeri 3 

 

DO : Tampak meringis berkurang, 

tampak protektif berkurang, 

tampak menahan nyeri berkurang 

 

DS : Klien mengatakan jika nyeri 

melakukan teknik nafas dalam, dan 

diberikan obat tiap 8 jam 

 

DO : Klien tampak tenang 

 

DS : Klien mengatakan belum ada 

melihat bayi 

 

DO : klien cemas dengan keadaan 

 
 

DS : Klien menceritakan riwayat 
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18.00 

 

 

 

 

 
18.30 

 

 

 

 

19.00 

perhatian 

3.5 Menganjurkan keluarga untuk tetap 

bersama klien 

 

 
4.5 Mendukung ibu meningkatkan 

kepercayaan diri dalam menyusui 

4.4 Mengajarkan payudara postpartum 

(memerah ASI, pijat payudara, pijat 

oksitoksin) 

 
6.1 Memeriksa pergerakan usus 

6.3 Menganjurkan diet tinggi serat 

 

 

 
 

Visite Keperawatan 

kehamilan 

 

DO : Suami klien selalu di samping 

klien 

 
 

DS : klien mengatakan selalu 

bersemangat untuk memberikan 

ASI kepada bayi 

 

DO : klien tampak melakukan 

tindakkan untuk memperlancar ASI 

 
 

DS : Klien mengatakan belum ada 

BAB 

 

DO : Bising usus klien 3x/menit 

 

S : Klien mengatakan nyeri pada 

bagian perut sudah berkurang. Skala 

nyeri 3, Klien mengatakan jika nyeri 

melakukan teknik nafas dalam, dan 

diberikan obat tiap 8 jam, klien 

mengatakan selalu bersemangat 

untuk memberikan ASI kepada 

bayi,  Klien mengatakan belum ada 

BAB 

O : Tampak meringis berkurang, 

tampak protektif  berkurang, 

tampak menahan nyeri berkurang, 

klien tampak melakukan tindakkan 

untuk memperlancar ASI, Bising 

usus klien 3x/menit. 

A : diagnosa nyeri akut teratasi, 

diagnosa ansietas, menyusui tidak 

efektif, defisit pengetahuan, 

konstipasi belum teratasi 

P : intervensi di lanjutkan 

Hari 3 

Kamis 10, Juni 

2021 

Jam 10.00 

 

 

 

 

 
11.00 

 

 

 

 

 
11.20 

Visite Keperawatan 

 

 

 

 

 

 

 
2.1 Identifikasi kehilangan yang 

dihadapi 

2.2 Identifikasi reaksi awal 

 

 

 

 
3.2 Memonitor tanda-tanda anseitas 

S : Klien mengatakan sudah ada 

melihat bayi 
O : ASI klien tampak lancar 

A : diagnosa nyeri akut teratasi, 

diagnosa ansietas, menyusui tidak 

efektif, defisit pengetahuan, 

konstipasi belum teratasi 

P : intervensi di lanjutkan 

 

DS: Klien mengatakan bayi tampak 

bergerak aktif dan terdapat 

labiopalatoschis 

DO : klien tampak menangis dan 

melamun saat melihat keadaan bayi 

 
 

DS : Klien mengatakan sudah 

melihat bayi 

 

DO : Klien tampak cemas 
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11.40 

 

 

 

13.00 

 

 

 

 

 
14.00 

4.2 Mendukung ibu meningkatkan 

kepercayaan diri dalam menyusui 

 

 

 
5.2 Menyediakan materi pendidikan 

kesehatan 

5.3 Menjelaskan faktor yang dapat 

mempengaruhi kesehatan (personal 

hygine, rencana KB) 

 
6.3 Memeriksa pergerakan usus 

6.2 Mengidentifikasi faktor resiko 

konstipasi 

3.1 Menganjurkan diet tinggi serat 

 

 
Visite Keperawatan 

DS: Klien mengatakan ASI sudah 

keluar, klien mengatakan bayi dapat 

minum ASI ibu 
DO : Klien tampak senang 

 

DS : Klien mengatakan bersedia 

untuk di berikan edukasi 

DO : Klien mampu mendengarkan, 

dan memerhatikan 

 

 

DS : Klien mengatakan sudah ada 

BAB 1x, klien mengatakan dari 

kemarin makan makanan yang 

tinggi serat 

DO : Bising usus klien 10x/menit 

 
 

S: Klien mengatakan ASI sudah 

keluar, klien mengatakan bayi 

dapat minum ASI ibu, Klien 

mengatakan sudah ada BAB 1x, 

klien mengatakan dari kemarin 

makan makanan yang tinggi serat 

O: klien tampak cemas, Bising 

usus klien 10x/menit, klien tampak 

menangis dan  melamun  saat 

melihat keadaan bayi 

A: diagnosa ansietas, menyusui 

tidak efektif, defisit pengetahuan, 

konstipasi teratasi Sebagian. 
P : intervensi di lanjutkan 

Hari 4 

Jumat 11 Juni 

2021 

Jam 11.00 

 

 

 

12.00 

 

 

 

12.30 

 

 

 

 

 

 

 

 
13.00 

 

 

 

 

14.00 

Visite Keperawatan 

 

 

 

 

 

 
4.1 Mendukung ibu meningkatkan 

kepercayaan diri dalam menyusui 

 

 
2.3 Motivasi untuk menguatkan 

dukungan keluarga atau orang 

terdekat 

2.4 Jelaskan kepada pasien dan keluarga 

bahwa sikap mengingkari, marah, 

tawar menawar, sepresi, dan 

menerima adalah wajar dalam 

menghadapi kehilangan 

 
5.1 Menyediakan materi pendidikan 

kesehatan (Nutrisi yang baik, ASI 

eksklusif) 

 

 
6.1 Memeriksa pergerakan usus 

S : Klien mengatakan ASI sangat 

lancar, Klien mengatkan ada BAB 

O : ASI klien 500 ml/hr 

A : diagnosa ansietas, menyusui 

tidak efektif, defisit pengetahuan, 

konstipasi teratasi Sebagian. 
P : intervensi di lanjutkan 

 

DS : Klien mengatakan ASI sangat 

lancar 

DO : ASI klien 500 ml per hari 

 
 

DS : Klien mengatakan bayi akan 

sehat dan tidak ingin kehilangan 

lagi 

DO : klien tampak menerima 

 

 

 

 

 
DS : Klien mengatakan paham 

dengan apa yang di jelaskan, 

DO : Klien mampu mengulang 

pemapran materi 

 

DS : Klien mengatakan hari ini ada 

BAB 1 x 
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16.00 

 

 
Visite keperawatan 

DO : Bising usus klien 12x/menit 

 

S : Klien mengatakan ASI sangat 

lancar, Klien mengatakan hari ini 

ada BAB 1 x 

O : ASI klien 500 ml per hari, Klien 

mampu  mengulang pemapran 

materi, Bising usus klien 12x/menit 

A : diagnosa ansietas, menyusui 

tidak efektif dan konstipasi teratasi, 

diagnosa berduka, defisit 

pengetahuan, teratasi sebagian. 
P : Intervensi dilanjutkan 

Hari 5 
Sabtu 12 Juni 

2021 

Jam 09.00 

 

 

 

 

 
10.00 

 

 

 

 

11.00 

 

 

 

 

12.00 

Visite Keperawatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Motivasi untuk menguatkan dukungan 

keluarga atau orang terdekat 

 

 
5.2 Menyediakan materi pendidikan 

kesehatan (senam nifas) 

 

 

 
Visite Keperawatan 

S :Klien mengatakan tidak ada 

keluhan 

O : klien mampu memahami materi 

pendidikan 

A : diagnosa ansietas, menyusui 

tidak efektif dan konstipasi teratasi, 

diagnosa berduka, defisit 

pengetahuan, teratasi sebagian. 
P : intervensi di lanjutkan 

 

DS : klien mengatakan kuat dengan 

masalah yang dihadapi 

DO : perasaan sedih klien menurun 

 

 

DS : Klien mengatakan sering 

menonton senam melalui youtube 

 

DO : Klien tampak menegerti dan 

dapat mengulang penjelasan 

 

S : klien mengatakan sudah 

mengerti 

O : klien tampak mengerti, dan 

dapat mengulang penjelasan 

A :defisit pengetahuan teratasi, 

berduka Sebagian teratasi 
P : intervensi di lanjutkan 

Hari 6 
Minggu 13 Juni 

2021 

Jam 08.00 

 

 

 

09.00 

 

 

 

 

10.00 

Visite Keperawatan 

 

 

 

 

 

 
2.1  Identifikasi kehilangan yang 

dihadapi 

 

 

 
Visite keperawatan 

S : klien mengatakan sudah 

mengerti 

O : klien tampak mengerti, dan 

dapat mengulang penjelasan 

A :defisit pengetahuan teratasi, 

berduka Sebagian teratasi 

P : intervensi di lanjutkan 

 

DS : klien mengatakan dan selalu 

mendoakan agar bayi cepat sehat 

DO : Klien sudah berada ditahap 

menerima 

 

S : klien mengatakan dan selalu 

mendoakan agar bayi cepat sehat 

O : Klien sudah berada ditahap 

menerima 

A :defisit pengetahuan teratasi, 

berduka Sebagian teratasi 
P : intervensi di hentikan 
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Waktu 

pelaksanaan 

Tindakan Keperawatan Evaluasi 

Bayi Klien 1 

Hari 1 

Kamis 10 Juni 

Jam 11.00 

Melakukan pengkajian 

1.1 Mengidentifikasi status nutrisi 

1.2 Memonitor berat badan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3  Menjadwalkan imunisasi 

interval waktu yang tepat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite Keperawatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pada 

DS : Klien mengatakan bayi lahir 

dengan usia kandungan 33 minggu, 

Klien  mengatakan  berat  bayi lahir 

 1990 gram 

 
DO : bayi mengalami 

labiopalatoschis, Ku sedang, akral 

hangat, reflek menghisap belum 

kuat, gerak bayi aktif, berat bayi 

lahir 1990 gram panjang bayi 42 cm 

lingkar kepala 46 cm dan lingkar 

dada 32 cm 

 

11.30 

 
DS : Klien mengatakan paham 

tentang imunisasi, klien 

 mengatakan bayi di observasi 

 diruang bayi setelah lahir, Klien 

 mengatakan bayi lahir dengan usia 

 kandungan 33 minggu 

 
DO : klien tampak paham, bayi 

sering terjadi kontak lingkungan 

luar, KU sedang, akral hangat, 

reflek menghisap belum  kuat, gerak 

bayi aktif, tidak ada sianosis, 

BAB/BAK belum, Tali  pusat bersih 

dan masih basah 

12.00 S: Klien mengatakan bayi lahir 

dengan usia kandungan 33 minggu, 

 Klien mengatakan berat bayi lahir 

 1990 gram, : Klien mengatakan 

 paham tentang imunisasi, klien 

 mengatakan bayi di observasi 

 diruang bayi setelah lahir 

 O: bayi mengalami 

labiopalatoschis, Ku sedang, akral 

hangat, reflek menghisap belum 

kuat, gerak bayi aktif, berat bayi 

lahir 1990 gram panjang bayi 42 cm 

lingkar kepala 46 cm dan lingkar 

dada 32 cm 

A: diagnosa defisit nutrisi dan 

resiko infeksi teratasi 
P: Intervensi dihentikan 

Waktu 

pelaksanaan 

Tindakan Keperawatan Evaluasi 

Klien 2 

Hari 1 

Senin 14 juni 

2021 

Jam 08.00 

Melakukan pengkajian 

1.1 Mangidentifikasi lokasi, 

karakteristik, durasi, frekuensi, 

kualitas, intensitas nyeri 

1.2 Mengidentifikasi skala nyeri 

 
DS : klien mengatakan nyeri pasca 

melahirkan   nyeri   tertusuk  tusuk, 

nyeri    bertambah    jika   bergerak, 

 skala nyeri 5 
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08.20 

 

 

08.00 

 

 

 

 

 

 
12.00 

 

 

 

 

 
13.00 

1.3 Mengidentifikasi respon nyeri non 

verbal 

 

 

 
1.4 Memberikan teknik nonfarmakologis 

untuk mengurangi rasa nyeri 

 

 
2.1 Memonitor tanda-tanda vital 

2.2 Memonitor nyeri 

 

 

 

 

 
3.1 Mengidentifikasi pola aktivitas tidur 

 

 

 

 

 
Visite Keperawatan 

DO : Klien tampak meringis klien 

tampak menahan nyeri 

TD: 134/94 mmHg N: 86x/menit R 

: 20 x/menit S : 36oC SpO2 : 100 % 

 
DS : - 

DO : Klien mampu mengikuti 

teknik nafas dalam 

 
DS : klien mengatakan nyeri pasca 

melahirkan nyeri tertusuk tusuk 

DO : Klien tampak meringis klien 

tampak menahan nyeri 

TD: 134/94 mmHg N: 86x/menit R 

: 20 x/menit S : 36oC SpO2 : 100 % 

 
DS : Klien mengatakan selama 

habis melahirkan susah tidur tidur 

hanya 2 jam 

DO : Klien tampak kelelahan dan 

mengantuk 

 
S : klien mengatakan nyeri pasca 

melahirkan nyeri tertusuk tusuk, 

nyeri bertambah jika bergerak, skala 

nyeri 5, Klien mengatakan selama 

habis melahirkan susah tidur tidur 

hanya 2 jam 

O : Klien tampak meringis klien 

tampak menahan nyeri 

TD: 134/94 mmHg N: 86x/menit R 

: 20 x/menit S : 36oC SpO2 : 100 % 

A : diagnosa nyeri akut Sebagian 

teratasi, resiko infeksi dan gangguan 

pola tidur belum teratasi 

P : Intervensi di lanjukan 

Hari 2 

Selasa 15 Juni 

2021 

14.00 

 

 

 

 

15.00 

 

 

 

 

 

 
16.00 

Visite Keperawatan 

 

 

 

 

 

 

 
1.1 Mengidentifikasi lokasi, 

karakteristik, durasi, frekuensi, 

kualitas, intensitas nyeri 

1.2 Mengidentifikasi skala nyeri 

1.3 Mengidentifikasi respon nyeri non 

verbal 

 
2.1 Memonitor tanda-tanda vital 

S:klien mengatakan nyeri 

berkurang 

O: tampak meringis berkurang 

A: diagnosa nyeri akut Sebagian 

teratasi, resiko infeksi dan 

gangguan pola tidur belum teratasi 

P : Intervensi di lanjukan 

 
DS : Klien mengatakan nyeri 

berkurang 

DO : tampak meringis menurun, 

sikap protektif menurun, skala nyeri 

menurun menjadi 3 

 

 
DS : - 

DO : Tekanan darah 120/80mmHg, 

Nadi 80x/menit, respirasi 

20x/menit, suhu 36oC 
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16.15 

 

 

 

 

 
20.00 

 

 

 

 

20.30 

 
2.3 Mengidentifikasi kemampuan ibu 

merawat bayi Fasilitasi ikatan tali 

kasih ibu dan bayi secara optimal 

 

 

 
3.2  Memodifikasi lingkingan 

(pencahayaan, suhu, kebisingan) 

 

 

 
Visite Keperawatan 

 
DS : Klien mengatakan mampu 

merawat bayi, tetapi sedikit lupa 

DO : Klien tampak paham, klien 

sudah ada pengalaman dari bayi 

pertama 

 
DS : klien mengatakan masih sulit 

untuk tidur , klien mengatakan 

masih sering terbangun 

DO : klien tampak lemas 

 
S : Klien mengatakan nyeri 

berkurang, Klien mengatakan 

mampu merawat bayi, tetapi sedikit 

lupa, klien mengatakan masih sulit 

untuk tidur , klien mengatakan 

masih sering terbangun 

O : tampak meringis menurun, sikap 

protektif menurun, skala nyeri 

menurun menjadi 3, Tekanan darah 

120/80mmHg, Nadi 80x/menit, 

respirasi 20x/menit, suhu 36oC 

A : diagnosa nyeri akut teratasi, 

resiko infeksi dan gangguan pola 

tidur teratasi sebagian 

P : Intervensi dilanjutkan 

Hari 3 
Rabu 16 Juni 

2021 

Jam 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10.30 

 

 

 

 

11.30 

 

 

 

12.00 

Visite Keperawatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Menjelaskan tanda bahaya nifas pada 

ibu dan keluarga 

 

 

 
3.1 Mengidentifikasi pola aktivitas tidur 

3.3 Menjelaskan pentingnya tidur cukup 

selama sakit 

 
Visite Keperawatan 

S : klien mengatakan mampu 

merawat bayi 

O : tampak meringis menurun, sikap 

protektif menurun, skala nyeri 

menurun menjadi 3, Tekanan darah 

120/80mmHg, Nadi 80x/menit, 

respirasi 20x/menit, suhu 36oC 

A : diagnosa nyeri akut teratasi, 

resiko infeksi dan gangguan pola 

tidur teratasi sebagian 

P : Intervensi dilanjutkan 

 
DS : klien mengatakan paham 

tentang materi yang di sampaikan 

DO : klien tampak paham, klien 

dapat menjaga kebersihan diri 

 
DS : klien mengatakan tadi malam 

sudah bisa tertidur selama 4-5 jam 

DO : klien tampak segar 

 
S: klien mengatakan paham tentang 

materi yang di sampaikan, : klien 

mengatakan tadi malam sudah bisa 

tertidur selama 4-5 jam 

O: klien tampak paham, klien dapat 
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  menjaga kebersihan diri 

A: diagnosa resiko infeksi teratasi, 

diagnosa pola tidur Sebagian teratasi 

P: Intervensi di lanjutkan 

Hari 4 

Kamis 17 Juni 

2021 

Jam 10.30 

Visite keperawatan S: klien mengatakan tadi malam 

sudah bisa tertidur selama 4-5 jam 

O: klien tampak segar 

A: diagnosa resiko infeksi teratasi, 

  diagnosa pola tidur Sebagian 

  teratasi 

  P: Intervensi di lanjutkan 

11.00 3.1 Mengidentifikasi pola aktifitas tidur DS : klien mengatakan semalam 

  tidur 5-6jam dan tidur siang 1 jam 

  DO : klien tampak tidak lemas, 

  keluhan sulit tidur menurun 

 
Visite keperawatan S : klien mengatakan semalam 

12.00  tidur 5-6 jam dan tidur siang 1 jam 

  O : klien tampak tidak lemas, 

  keluhan sulit tidur menurun 

  A : diagnosa gangguan pola tidur 

  teratasi 

  P :Intervensi dihentikan 

Waktu 

pelaksanaan 

Tindakan Keperawatan Evaluasi 

Bayi Klien 2 

Hari 1  DS : - 

Selasa 15 Juni 

2021 

Jam 16.00 

Melakukan Pengkajian 

1.1 Memonitor suhu tubuh 

DO : Suhu 36oC 

 
16.30 1.3  menyediakan lingkungan yang 

hangat (inkubator) 

DS : - 

DO : Bayi tampak tenang, tidak 

 1.4  Melakukan penghangatan pasif menangis 

 (menutup kepala, pakaian tebal)  

 
17.00 

2.1  Mengidentifikasi kesiapan dan 

kemampuan ibu menerima informasi 

DS : ibu mengatakan besok siap 

untuk di berikan informasi 

  DO : klien tampak siap dan melihat 

  sang bayi 

 
17.30 

Visite Keperawatan S: ibu mengatakan besok  siap 

untuk di berikan informasi 

  O: Bayi tampak tenang, tidak 

  menangis 

  A: diagnosa hipotermia teratasi, 

  kesiapan peningkatan nutrisi 

  teratasi sebagian 

  P: lanjutkan intervesi 

Hari 2 

Rabu 16 Juni 

2021 

Jam 10.00 

Visite Keperawatan S : ibu mengatakan siap untuk di 

berikan informasi 

O: Bayi tampak tenang, tidak 

menangis 
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11.00 

 

 

 

 

 
2.2 Menjelaskan tanda awal rasa lapar 

pada bayi (bayi gelisah, membuka 

mulut dan menggeleng-gelengkan 

kepala, menjulur-julurkan lidah, 

menghisap jari atau tangan) 

2.3 Menganjurkan tetap memberikan ASI 

saat bayi sakit 

 
Visite Keperawatan 

A: diagnosa hipotermia teratasi, 

kesiapan peningkatan nutrisi 

teratasi sebagian 

P: lanjutkan intervesi 

 
DS : Klien mengatakan paham atas 

apa yang di jelaskan 

DO : Klien dapat mengulang 

penjelasan dan dapat 

mempraktikan 

 

 

 
S : Klien mengatakan paham atas 

apa yang di jelaskan 

O : Klien dapat mengulang 

penjelasan dan dapat 

mempraktikan 

A : Diagnosa kesiapan peningkatan 

nutrisi teratasi 

P : Intervensi dihentikan 

 

 

Interpretasi data : 

 

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat disimpulkan sebagai berikut : dalam 

implementasi pada klien 1 dan klien 2 sudah dilakukan sesuai dengan perencanaan 

yang telah dibuat dan dalam melakukan tindakkan tidak ada tindakkan yang di 

modifikasi. 

e. Evaluasi 

 

Tabel 4.8 

 

Evaluasi Asuhan Keperawatan Pada Ibu Post Partum Dengan Bayi 

Prematur Di RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan 

Hari Ke - Diagnosa Keperawatan Evaluasi (SOAP) 

Klien 1 

Hari ke 1 Nyeri akut berhubungan dengan Agen S : Klien mengatakan nyeri pada bagian 

Selasa 8 

Juni 2021 

pencedera fisik (Prosedur operasi) perut pasca bersalin. 

P : Post partum 

  Q : Seperti teriris-iris 

  R : Pada bagian perut 

  S : Skala 5 

  T : Bertambah jika bergerak 

  
O : Klien tampak meringis kesakitan , 

  klien tampak protektif, klien tampak 

  menahan nyeri post SC, Klien tampak 
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  mengikuti teknik nonfarmakologis 

A : Masalah nyeri belum teratasi 

P :lanjutkan intervensi 

Ansietas berhubungan dengan kurang 

terpapar informasi 

S : klien mengatakan belum ada belihat 

bayi 

O : klien cemas dengan keadaan 

A : masalah anseitas belum teratasi 

P : lanjutkan intervensi 

Menyusui tidak efektif berhubungan 

dengan hambatan pada neonatus 

S : klien mengatakan ingin menyusui 

bayinya 

O : ASI tampak belum ada menetes 

A : masalah manyusui tidak efektif belum 

teratasi 

P : lanjutkan intervensi 

Defisit pengetahuan berhubungan 

dengan kurang terpapar informasi 

S : Klien belum bersedua untuk diberikan 

penjelasan 

O : klien tampak menahan rasa nyeri 

A : masalah defisit pengetahuan belum 

teratasi 

P : lanjutkan intervensi 

Konstipasi berhubungan dengan 

penurunan motilitas gastrointestinal 

S : Klien mengatakan belum ada BAB 

O : Bising usus klien 3x/menit 
A : masalah konstipasi belum teratasi 

P : lanjutkan intervensi 

Hari ke 2 

Rabu 9 

Juni 2021 

Nyeri akut berhubungan dengan Agen 

pencedera fisik 

S : Klien mengatakan nyeri pada bagian 

perut sudah berkurang. Skala nyeri 3 

O : Tampak meringis berkurang, tampak 

protektif berkurang, tampak menahan nyeri 

berkurang 

A : nyeri akut teratasi 

P :intervensi di hentikan 

Ansietas berhubungan dengan kurang 

terpapar informasi 

S : : Klien mengatakan belum ada melihat 

bayi 

O : klien cemas dengan keadaan 

A : masalah anseitas teratasi sebagian 

P : lanjutkan intervensi 

Menyusui tidak efektif berhubungan 

dengan hambatan pada neonatus 

S : : klien mengatakan selalu bersemangat 

untuk memberikan ASI kepada bayi 

O : klien tampak melakukan tindakkan 

untuk memperlancar ASI 

A : masalah menyusui tidak efektif teratasi 

sebagian 

P : lanjutkan intervensi 

Defisit pengetahuan berhubungan 

dengan kurang terpapar informasi 

S : Klien menceritakan riwayat kehamilan 

O : Suami klien selalu di samping klien 

A : masalah defisit pengetahuan belum 

teratasi 

P : lanjutkan intervensi 

Konstipasi berhubungan dengan 

penurunan motilitas gastrointestinal 

S : Klien mengatakan belum ada BAB 

O : Bising usus klien 3x/menit 

A : masalah defisit pengetahuan belum 

teratasi 

P : lanjutkan intervensi 

Hari ke 3 

Kamis 10 

Juni 2021 

Berduka b.d kehilangan (fungsi, bagian 

tubuh) 

S : Klien mengatakan bayi tampak bergerak 

aktif dan terdapat labiopalatoschis 
O : klien tampak menangis dan melamun 
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  saat melihat keadaan bayi 

A : masalah berduka belum teratasi 

P : lanjutkan intervensi 

Ansietas berhubungan dengan kurang 

terpapar informasi 

S : Klien mengatakan sudah melihat bayi 

O : Klien tampak cemas 

A : masalah anseitas teratasi sebagian 

P : lanjutkan intervensi 

Menyusui tidak efektif berhubungan 

dengan hambatan pada neonatus 

S : Klien mengatakan ASI sudah keluar, 

klien mengatakan bayi dapat minum ASI 

ibu 
O : Klien tampak senang 

A : masalah menyusui tidak efektif teratasi 

sebagian 

P : lanjutkan intervensi 

Defisit pengetahuan berhubungan 

dengan kurang terpapar informasi 

S : Klien mengatakan bersedia untuk di 

berikan edukasi 

O : Klien mampu mendengarkan, dan 

memerhatikan 

A : masalah defisit pengetahuan teratasi 

sebagian 

P : lanjutkan intervensi 

Konstipasi berhubungan dengan 

penurunan motilitas gastrointestinal 

S : Klien mengatakan sudah ada BAB 1x, 

klien mengatakan dari kemarin makan 

makanan yang tinggi serat 

O : Bising usus klien 10x/menit 

A : masalah konstipasi teratasi sebagian 

P : lanjutkan intervensi 

Hari ke 4 

Jumat 11 

Juni 2021 

Berduka b.d kehilangan (fungsi, bagian 

tubuh) 

S : Klien mengatakan bayi akan sehat dan 

tidak ingin kehilangan lagi 

O : klien tampak menerima 

A : masalah berduka sebagian teratasi 

P : lanjutkan intervensi 

Ansietas berhubungan dengan kurang 

terpapar informasi 

S : - 

O : klien tidak tampak cemas 

A : masalah ansietas teratasi 

P : intervensi di hentikan 

Menyusui tidak efektif berhubungan 

dengan hambatan pada neonatus 

S : Klien mengatakan ASI sangat lancar 

O : ASI klien 500 ml per hari 

A : masalah menyusui teratasi 

P : intervensi di hentikan 

Defisit pengetahuan berhubungan 

dengan kurang terpapar informasi 

S : Klien mengatakan paham dengan apa 

yang di jelaskan, 

O : Klien mampu mengulang pemapran 

materi 

A : masalah defisit pengetahuan teratasi 

P : intervensi di lanjutkan 

Konstipasi berhubungan dengan 

penurunan motilitas gastrointestinal 

S : : Klien mengatakan hari ini ada BAB 

1x 

O : Bising usus klien 12x/menit 

A : masalah konstipasi teratasi 

P : intervensi di hentikan 

Hari ke 5 

Sabtu 12 

Juni 2021 

Berduka b.d kehilangan (fungsi, bagian 

tubuh) 

S : klien mengatakan kuat dengan masalah 

yang dihadapi 
O : perasaan sedih klien menurun 

A : masalah berduka teratasi sebagian 

P : intervensi di lanjutkan 

Defisit pengetahuan berhubungan 

dengan kurang terpapar informasi 

S : Klien mengatakan sering menonton 

senam melalui youtube 
O : Klien tampak menegerti dan dapat 
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  mengulang penjelasan 

A : masalah defisit pengetahuan teratasi 

P :intervensi di hentikan 

Hari ke 6 

Minggu 13 

juni 2021 

Berduka b.d kehilangan (fungsi, bagian 

tubuh) 

S : klien mengatakan dan selalu 

mendoakan agar bayi cepat sehat 

O : Klien sudah berada ditahap menerima 

A : masalah berduka teratasi 

P : intervensi dihentikan 

Hari Ke - Diagnosa Keperawatan Evaluasi (SOAP) 

Bayi Klien 1 

Hari 1 

Kamis 10 

Juni 2021 

Defisit nutrisi b.d Ketidakmampuan 

menelan ASI 

S : : Klien mengatakan bayi lahir dengan 

usia kandungan 33 minggu, 

Klien mengatakan berat bayi lahir 1990 

gram , klien mengatakan bayi mau 

menyusu 

O : bayi mengalami labiopalatoschis, Ku 

sedang, akral hangat, reflek menghisap 

belum kuat, gerak bayi aktif, berat bayi 

lahir 1990 gram panjang bayi 42 cm lingkar 

kepala 46 cm dan lingkar dada 32 cm 

A : masalah defisit nutrusi teratasi 

P : intervensi dihetikan 

Resiko infeksi b.d peningkatan paparan 

organisme pathogen lingkungan 

S : Klien mengatakan paham tentang 

imunisasi, klien mengatakan bayi di 

observasi diruang bayi setelah lahir, Klien 

mengatakan bayi lahir dengan usia 

kandungan 33 minggu 

O : klien tampak paham, bayi sering terjadi 

kontak lingkungan luar, KU sedang, akral 

hangat, reflek menghisap belum kuat, 

gerak bayi aktif, tidak ada sianosis, 

BAB/BAK belum, Tali pusat bersih dan 

masih basah 

A : masalah resiko infeksi teratasi 

P : intervensi dihetikan 

Hari Ke - Diagnosa Keperawatan Evaluasi (SOAP) 

Klien 2 

Hari ke 1 

Senin 14 

Juni 2021 

Nyeri akut berhubungan dengan Agen 

pencedera fisik 

S : klien mengatakan nyeri pasca 

melahirkan nyeri tertusuk tusuk, nyeri 

bertambah jika bergerak, skala nyeri 5 

O : Klien tampak meringis klien tampak 

menahan nyeri 

TD: 134/94 mmHg N: 86x/menit R : 20 

x/menit S : 36oC SpO2 : 100 % 

A : masalah nyeri aku belum teratasi 

P : intervensi di lanjutkan 

Resiko infeksi berhubungan dengan 

ketidak adekuatan pertahanan tubuh 

primer (Ketuban pecah sebelum 

waktunya) 

S : klien mengatakan nyeri pasca 

melahirkan nyeri tertusuk tusuk 

O : Klien tampak meringis klien tampak 

menahan nyeri 

TD: 134/94 mmHg N: 86x/menit R : 20 

x/menit S : 36oC SpO2 : 100 % 

A : masalah resiko infeksi belum teratasi 

P : intervensi di lanjutkan 

Gangguan pola tidur berhubungan 

dengan kurang kontrol tidur 

S : Klien mengatakan selama habis 

melahirkan susah tidur tidur hanya 2 jam 
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  O : Klien tampak kelelahan dan 

mengantuk 

A : massalah pola tidur belum teratasi 

P : intervensi di lanjutkan 

Hari ke 2 

Selasa 15 

Juni 2021 

Nyeri akut berhubungan dengan Agen 

pencedera fisik 

S : Klien mengatakan nyeri berkurang 

O : tampak meringis menurun, sikap 

protektif menurun, skala nyeri menurun 

menjadi 3 

A : masalah nyeri aku teratasi 

P : intervensi di hentikan 

Resiko infeksi berhubungan dengan 

ketidak adekuatan pertahanan tubuh 

primer (Ketuban pecah sebelum 

waktunya) 

S : Klien mengatakan mampu merawat 

bayi, tetapi sedikit lupa 

O : Klien tampak paham, klien sudah ada 

pengalaman dari bayi pertama 

A : masalah resiko infeksi teratasi 

sebagian 
P : intervensi di lanjutkan 

Gangguan pola tidur berhubungan 

dengan kurang kontrol tidur 

S : klien mengatakan masih sulit untuk 

tidur , klien mengatakan masih sering 

terbangun 

O : klien tampak lemas 

A : masalah gangguan pola tidur teratasi 

sebagian 
P : intervensi di lanjutkan 

Hari ke 3 

Rabu 16 

Juni 2021 

Resiko infeksi berhubungan dengan 

ketidak adekuatan pertahanan tubuh 

primer (Ketuban pecah sebelum 

waktunya) 

S : klien mengatakan paham tentang 

materi yang di sampaikan 

O : klien tampak paham, klien dapat 

menjaga kebersihan diri 

A : masalah resiko infeksi teratasi 

P : intervensi dihentikan 

Gangguan pola tidur berhubungan 

dengan kurang kontrol tidur 

S : klien mengatakan tadi malam sudah 

bisa tertidur selama 4-5 jam 

O : klien tampak segar 

A : masalah gangguan pola tidur teratasi 

sebagian 
P : intervensi di lanjutkan 

Hari ke 4 

Kamis 17 

Juni 2021 

Gangguan pola tidur berhubungan 

dengan kurang kontrol tidur 

S : klien mengatakan semalam tidur 5- 

6jam dan tidur siang 1 jam 

O : klien tampak tidak lemas, keluhan sulit 

tidur menurun 

A : masalah gangguan pola tidur teratasi 

P : intervensi dihentikan 

Hari Ke - Diagnosa Keperawatan Evaluasi (SOAP) 

Bayi Klien 2 

Hari ke 1 

Selasa 15 

Juni 2021 

Hipotermia berhubungan dengan 

penggunaan inkubator 

S : - 

O : Bayi tampak tenang, tidak menangis 

A : masalah hipotermia teratasi 
P : intervensi di hentikan 

Kesiapan peningkatan nutrisi 

berhubungan dengan prematur 

S : ibu mengatakan besok siap untuk di 

berikan informasi 

O : klien tampak siap dan melihat sang 

bayi 

A : masalah kesiapan peningkatan nutrisi 

belum teratasi 
P : intervensi dilanjutkan 

Hari ke 2 

Rabu 16 

Juni 2021 

Kesiapan peningkatan nutrisi 

berhubungan dengan prematur 

S : Klien mengatakan paham atas apa  

yang di jelaskan 

O : Klien dapat mengulang penjelasan dan 
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  dapat mempraktikan 

A : masalah kesiapan peningkatan nutrisi 

teratasi 
P : intervensi dihentikan 

 

 

Interpretasi data : 

 

Berdarkan tabel 4.8 dijelaskan evaluasi hasil yang diperoleh klien 1 dan 2 

memiliki perbedaan, pada klien 1 diagnosa nyeri akut b.d agen pencedera fisik 

(prosedur operasi) teratasi pada hari ke 2, berduka berhubungan dengan kehilangan 

(fungsi, bagian tubuh) teratasi pada hari ke 6, ansietas b.d kurang terpapar informasi 

teratasi pada hari ke 4, menyusui tidak efektif b.d hambatan pada neonatus 

(prematuritas, sumbing) teratasi pada hari ke 4, defisit pengetahuan 

b.d kurang terpapar informasi teratasi pada hari ke 5, konstipasi b.d penurunan 

motilitas gastrointestinal teratasi pada hari ke 4. 

Sedangkan Pada bayi klien 1 diagnosa defisit nutrisi b.d ketidakmampuan 

menelan ASI, Resiko infeksi b.d peningkatan paparan organisme pathogen 

lingkungan teratasi pada hari ke 1. Pada klien 2 diagnosa nyeri akut b.d agen 

pencedera fisik (prosedur operasi) teratasi pada hari ke 2, resiko infeksi b.d ketidak 

adekuatan pertahanan tubuh primer (ketuban pecah sebelum waktunya) teratasi 

pada hari ke 3, gangguan pola tidur b.d kurang kontrol tidur teratasi pada hari ke 4. 

Sedangkan pada bayi klien 2 diagnosa hipotermia b.d penggunaan inkubator teratasi 

pada hari ke 1 dan kesiapan peningkatan nutrisi b.d prematur teratasi pada hari ke 

2. 
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B. Pembahasan 

 

Pada pembahasan kasus ini peneliti akan membahas kesinambungan 

antara teori yang terkait dengan laporan kasus asuhan keperawatan pada klien 

1 dan klien 2 beserta bayinya dengan kondisi prematur yang dilakukan asuhan 

keperawatan sejak tanggal 08 Juni 2021 – 19 Juni 2021 diruangan flamboyan 

C RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan. Dimana pembahasan ini 

sesuai dengan tahapan melakukan pengkajian, menegakkan diagnosa 

keperawatan, menyusun rencana keperawatan, melaksanakan implementasi, 

hingga proses evaluasi keperawatan. Pendekatan tersebut untuk memenuhi 

kebutuhan klien yang meliputi bio, psiko, sosio, spritual dalam upaya promotif, 

preventif, kuratif dan rehabilitative. 

1. Pengkajian Keperawatan 

 

Pada pengkajian ditemukan beberapa data yang ada pada kedua 

klien. Klien 1 bernama Ny. W G7P0A6 umur 25 tahun usia kehamilan 33 

minggu dan klien ke 2 bernama Ny. S G2P1A0 umur 32 tahun usia 

kehamilan 35 minggu dengan diagnosa prematur dimana klien 1 

mengalami pembesaran kepala janin sehingga harus di section caesarea, 

sedangkan klien 2 mengalami kontraksi dan mengeluarkan lendir darah. 

Dari hasil pengkajian diperoleh data bayi klien 1 dan klien 2 berjenis 

kelamin laki-laki, keadaan bayi sama-sama berusia 0 hari dan pada bayi 

klien 1 dalam kondisi hidrochepalus dan labiopalatoscis, pada bayi klien 2 

dalam kondisi sehat. Adapun riwayat bayi klien 1 dengan berat badan lahir 

1990 gram, panjang badan 42 cm lingkar kepala 46 cm, lingkar dada 32 

cm, warna tubuh dan ekstremitas bayi pink, bayi menangis tidak kuat, 

reflek menggenggam baik, reflek menghisap kurang baik, suhu 36,6oC dan 

bayi klien 2 dengan berat badan lahir 2130 gram, panjang badan 45 cm, 

lingkar kepala 32 cm, lingkar dada 30 cm, warna 
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tubuh dan ekstremitas bayi pink, bayi menangis tkuat, reflek 

menggenggam baik, reflek menghisap baik, suhu 36oC. 

Menurut (Martono, 2015) Bayi prematur adalah bayi yang lahir 

belum cukup bulan. Berdasarkan kesepakatan WHO, belum cukup bulan 

ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu: Kurang bulan adalah bayi yang lahir pada 

usia kurang dari 37 minggu, Sangat kurang bulan adalah bayi yang lahir 

pada usia kurang dari 34 minggu, Amat sangat kurang bulan adalah bayi 

yang lahir pada usia kurang dari 28 minggu. Makin pendek usia kehamilan 

ibu, kemungkinan terjadinya komplikasi pada bayi makin besar. Selain 

penggolongan berdasarkan usia kehamilan, ahli lain menggolongkan bayi 

prematur berdasarkan berat badan saat lahir. Menurut (Martono, 2015), 

bayi-bayi yang lahir dengan berat badan dibawah 2.500 gram, ada yang 

mengategorikannya sebagai bayi prematur. 

Pengkajian pada kedua klien ibu post partum dengan indikasi 

prematur menurut asumsi peneliti bahwa dalam kehamilan sebelum 

melahirkan bukan hanya dilihat dari kesehatan ibu dan anak saja tetapi 

juga pada faktor pendukung yang dapat mempengaruhi janin yang 

dikandungnya, serta dilakukannya pemeriksaan kehamilan secara lengkap 

seperti torch. Sebagai seorang perawat maka dalam melakukan pengkajian 

harus menggali lebih dalam mengenai masalah atau keluhan yang sedang 

dialami oleh klien sehingga dari hasil pengkajian tenaga kesehatan dapat 

mengetahui masalah dan tindakan apa yang harus diberikan pada klien. 

2. Diagnosa 

 

Diagnosa keperawatan merupakan suatu penilaian klinis mengenai 

respons klien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang 

dialaminya baik yang berlangsung aktual maupun potensial. Diagnosis 
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keperawatan bertujuan untuk mengidentifikasi respons klien individu, 

keluarga, dan komunitas terhadap situasi yang berkaitan dengan kesehatan 

(Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017). Berdasarkan hal tersebut penulis 

dalam kasus asuhan keperawatan pada ibu post partum dengan bayi 

prematur menegakkan masalah keperawatan berdasarkan dari pengkajian 

yang didapatkan. 

Menurut (Amin Huda Nurarif, 2016) (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 

2017), (Bobak, 2005), (Doengoes, 2001) ada 9 diagnosa keperawatan yang 

muncul pada ibu post partum dengan bayi prematur yaitu :  Anseitas, 

gangguan pola tidur, Hipovolemia, nyeri akut, retensi urine, defisit 

pengetahuan, koping tidak efektif, konstipasi, menyusui tidak efektif. 

Pada penelitian ditemukannya masalah keperawatan pada klien 1 

dan klien 2 dari hasil pengkajian menunjukkan adanya masalah 

keperawatan yang sama antara kedua klien dan adapula masalah 

keperawatan yang muncul berbeda antara klien 1 dan klien 2. 

Diagnosa yang pertama kali ditemukan pada kedua klien adalah 

nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik, karena pada saat 

pengkajian didapatkan data subjektif klien mengatakan nyeri pasca 

melahirkan, nyeri seperti teriris-iris, nyeri timbul saat bergerak. Data 

objektif didapatkan pada kedua klien yaitu klien tampak meringis menahan 

sakit, skala nyeri 5. 

Nyeri akut adalah pengalaman sensorik atau emosional yang 

berkaitan dengan kerusakan jaringan actual atau fungsional, dengan onset 

mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang 

berlangsung kurang 3 bulan.Kriteria mayornya yang dapat ditemukan 
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berupa data subjektif seperti mengeluh nyeri, sementara data objektif yang 

dapat ditemukan pada tanda mayor adalah tampak meringis,frekuensi nadi 

menigkat.Sedangkan kriteria minornya yang dapat ditemukan berupa data 

objektif meliputi tekanan darah meningkat, pola nafas berubah, nafsu 

makan berubah, proses berfikir terganggu, menarik diri, berfokus pada diri 

sendiri (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017). Hal ini sesuai dengan teori 

gejala dan tanda mayor minor yang terjadi pada kedua klien yang 

memenuhi kriteria tersebut. 

Perumusan penulisan diagnosa keperawatan ansietas terdapat pada 

klien 1 tetapi tidak muncul pada klien 2, karena pada saat pengkajian 

didapatkan data subjektif klien mengatakan hamil anak ke 7 dan ini anak 

pertama yang hidup klien mengatakan 6 kali keguguran, klien mengatakan 

bayi harus segera dikeluarkan karena terdapat pembesaran kepala 

(hidrochepalus) dan labiopalatochisis. Data objektif Klien tampak cemas 

dengan keadaan Tekanan darah 104/89 mmHg Nadi 84 x/menit, Respirasi 

20 x/menit, Suhu 36oC. 

Ansietas adalah kondisi emosi dan pengalaman subjektif individu 

terhadap objek yang tidak jelas dan spesifik akibat bahaya yang 

memungkinkan individu melakukan tindakkan untuk menghadapi 

ancaman.Kriteria mayornya yang dapat di temukan dari data subjektif : 

merasa bingung, merasa khawatir denga napa yang dihadapi, sulit 

berkonsentrasi. Data objektif : tampak gelisah, tampak tegang, sulit tidur. 

Kriteria minor yang dapat ditemukan dari data subjektif : mengeluh 

pusing, anoreksia, palpitasi, merasa tidak berdaya. Data objektif : frekuensi 

napas meningkat, frekuensi nadi meningkat, tekanan darah meningkat, 

diaphoresis, tremor, muka tampak pucat, suara bergetar, 
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kontak mata buruk, sering berkemih, berorientasi pada masa lalu (Tim 

Pokja SDKI DPP PPNI, 2017). 

Perumusan penulisan diagnosa keperawatan gangguan pola tidur 

terdapat pada klien 2 tetapi tidak pada klien 1 karena pada pengkajian 

didapatkan data subjektif : klien mengatakan selama habis melahirkan 

susah tidur tidur hanya 2 jam, dan data objektif klien tampak kelelahan 

dan mengantuk. 

Gangguan pola tidur adalah gangguan kualitas dan kuantitas waktu 

tidur akibat factor eksternal. Kriteria mayor yang dapat ditemukan dari 

data subjektif : mengeluh sulit tidur, mengeluh sering terjaga, mengeluh 

tidak puas tidur, mengeluh pola tidur berubah, mengeluh istirahat tidak 

cukup. Data objektif tidak tersedia, pada kriteria minor ditemukan data 

subjektif mengluh kemampuan aktivitas menurun, data objektif tidak 

tersedia (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017). 

Perumusan penulisan diagnosa keperawatan defisit pengetahuan 

terdapat pada klien 1 tetapi tidak pada klien 2 karena pada pengkajian di 

dapatkan data subjektif klien mengatakan belum ada pengalaman dalam 

mengurus bayi, klien mengatakan belum mengerti mengenai memandikan, 

merawat tali pusat, dan pada klien 2 mengatakan sudah mengerti dan ada 

pengalaman dari bayi pertama. Data objektif pada klien 

1 klien tampak kebingungan karena tidak ada pengalaman mengurus bayi. 

Defisit pengetahuan adalah ketiadaan atau kurangnya informasi 

kognitif yang berkaitan dengan topik tertentu. Kriteria mayor yang dapat 

ditemukan dari data subjektif : menanyakan masalah yang di hadapi. 
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Data objektif : menunjukkan perilaku tidak sesuai anjuran, menunjukkan 

persepsi yang keliru terhadap masalah. Kriteria minor yang dapat 

ditemukan data subjektif tidak tersedia data objektif : menjalani 

pemeriksaan yang tidak tepat, menunjukkan perilaku berlebihan (apatis, 

bermusuhan, agitasi, histeria) (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017). 

Perumusan penulisan diagnosa keperawatan konstipasi terdapat 

pada klien 1 tetapi tidak pada klien 2 karena pada pengkajian di dapatkan 

data subjektif klien mengatakan belum ada BAB, dan pada klien 2 klien 

mengatakan dapat BAB secara lancar. Data objektif biding usus 3x/menit. 

Konstipasi adalah penurunan defekasi normal yang disertai 

pengeluaran feses sulit dan tidak tuntas serta feses kering dan banyak. 

Kriteria mayor yang ditemui data subjektif defekasi kurang 2 kali 

seminggu, pengeluaran feses lama dan sulit, data objektif feses keras, 

peristaltic usus menurun. Kriteria minor yang ditemukan data subjektif 

mengejan saat defekasi, data objektif distensi abdomen, kelemahan umum, 

teraba massa pada rektal (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017). 

Perumusan penulisan diagnosa keperawatan menyusui tidak efektif 

terdapat pada klien 1 dan tidak pada klien 2 karena pada pengkajian di 

dapatkan data subjektif klien mengatakan ASI belum keluar, pada klien 2 

mengatakan ASI sudah menetes. Data objektif klien 1 tampak ASI belum 

menetes. 

Menyusui tidak efektif adalah kondisi dimana ibu dan bayi 

mengalami ketidakpuasan atau kesukaran pada proses menyusui. Kriteria 

mayor yang di temui data subjektif kelelahan maternal, kecemasan 

maternal, dan pada data objektif bayi tidak mampu melekat pada 
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payudara ibu, ASI tidak menetes/memancar, BAK bayi kurang dari 8 jam 

dalam 24 jam, nyeri dan lecet terus menerus setelah minggu kedua. 

Kriterua minor yang didapatkan data subjektif tidak tersedia, data objektif 

intake bayi tidak adekuat, bayi menghisap tidak terus menerus, bayi 

menangis saat disusui (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017). 

Diagnosa keperawatan yang muncul pada bayi baru lahir dengan 

prematur yaiti : resiko infeksi, ikterik neonates, defisit nutrisi. Perumusan 

penulisan diagnosa keperawatan resiko infeksi terdapat pada bayi klien 1 

tetapi tidak pada bayi klien 2, dari hasil pengkajian didapatkan data 

subjektif klien mengatakan bayi di observasi diruang bayi setelah lahir, 

klien mengatakan bayi lahir dengan usia kandungan 33 minggu, dan data 

objektif Sering terjadi kontak lingkungan luar, KU sedang, akral hangat, 

reflek menghisap belum kuat, gerak bayi aktif, tidak ada sianosis, 

BAB/BAK belum, Tali pusat bersih dan masih basah. 

Resiko infeksi adalah beresiko mengalami peningkatan terserang 

organisme patogenik. Dengan resiko penyakit, efek prosedur invasif, 

malnutrisi, peningkatan paparan organisme patogen lingkungan, 

ketidakadekuatan pertahanan tubuh primer, ketidakadekuatan pertahanan 

tuubuh sekunder (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017). 

Perumusan diagnosa keperawatan defisit nutrisi terdapat pada bayi 

klien 1 tetapi tidak terdapat pada bayi klien 2, dan dari hasil pengkajian di 

dapatkan data subjektif klien mengatakan berat badan bayi lahir 1990 gram 

dan data objektif Ku sedang, akral hangat, reflek menghisap belum kuat, 

gerak bayi aktif, terdapat labiopalatoschis, berat bayi lahir 1990 gram 

panjang bayi 42 cm lingkar kepala 46 cm dan lingkar dada 32 cm. 
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Defisit nutrisi adalah asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi 

kebutuhan metabolisme, kriteria mayor yang ditemui data subjektif tidak 

ada data objektif berat badan menurun minimal 10% di bawah rentang 

ideal. Kriteria minor yang ditemui data subjektif cepat kenyang setelah 

makan, kram/nyeri abdomen, nafsu makan menurun, data objektif bising 

usus hiperaktif, otot pengunyah lemah, otot menelan lemah, membrane 

mukosa pucat, sariawan, serum albumin turun, rambut rontok berlebihan, 

diare (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017). 

Asumsi peneliti dalam melakukan penegakkan diagnosa harus 

menggali lebih dalam mengenai masalah atau keluhan yang sedang 

dialami oleh klien sehingga dari hasil pengkajian tenaga kesehatan dapat 

mengetahui masalah dan tindakan apa yang harus diberikan pada klien. 

3. Perencanaan 

 

Hasil dari kedua kasus ibu post partum dengan bayi prematur dalam 

penyusunan intervensi keperawatan terdapat data yang sudah sesuai 

dengan SIKI 2018, dan juga untuk SLKI 2019 sudah sesuai. 

Intervensi keperawatan yang disusun pada klien 1 dan klien 2 dengan 

diagnosa nyeri akut peneliti mencantumkan tujuan setelah melakukan 

tindakkan keperawatan manajemen nyeri I.08238 dengan kriteria hasil 

tingkat nyeri L.08066 menurun. 

Intervensi keperawatan yang disusun pada klien 1 dengan diagnosa 

anseitas, peneliti mencantumkan tujuan setelah melakukan tindakan 

keperawatan reduksi anseitas I.09314 dengan kriteria hasil tingkat anseitas 

menurun L.09093. 

Intervensi keperawatan yang disusun pada klien 2 dengan diagnosa 

gangguan pola tidur, peneliti mencantumkan tujuan serta melakukan 
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tindakan keperawatan dukungan tidur I.05174 dengan kriteria hasil pola 

tidur membaik L.05045 

Intervensi keperawatan yang disusun pada klien 1 dengan diagnosa 

defisit pengetahuan, peneliti mencantumkan tujuan serta melakukan 

tindakan keperawatan edukasi kesehatan I.12383 dengan kriteria hasil 

tingkat pengetahuan meningkat L.12111. 

Intervensi keperawatan yang disusun pada klien 1 dengan diagnosa 

konstipasi, peneliti mencantumkan tujuan serta melakukan tindakan 

keperawatan manajemen konstipasi I.04155 dengan kriteria hasil eliminasi 

fekal membaik L.04033. 

Intervensi keperawatan yang disusun pada klien 1 dengan diagnosa 

menyusui tidak efektif, peneliti mencantumkan tujuan serta melakukan 

tindakan keperawatan Edukasi menyusi I.12393 dengan kriteria hasil 

status menyusui membaik L.03029. 

Intervensi keperawatan yang disusun pada bayi klien 1 dengan 

diagnosa resiko infeksi, peneliti mencantumkan tujuan serta melakukan 

tindakan keperawatan manajemen imunisasi/vaksinasi dengan kriteria 

hasil kontrol risiko meningkat L.14128. 

Intervensi keperawatan yang disusun pada bayi klien 1 dengan 

diagnosa defisit nutrisi, peneliti mencantumkan tujuan serta melakukan 

tindakan keperawatan manajemen nutrisi I.03119 dengan kriteria hasil 

status nutrisi bayi membaik L.03031. 

4. Implementasi 

 

Pelaksanaan tindakkan keperawatan pada klien 1 dan 2 dilakukan di 

RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan. Klien 1 dilakukan pada 

tanggal 08 Juni 2021 – 13 Juni 2021 dan klien 2 dilakukan pada tanggal 

14 Juni – 19 Juni 2021. Implementasi pada klien 1 dan 2 dilakukan sesuai 
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dengan intervensi yang di buat dan di sesuaikan dengan masalah 

keperawatan yang di temukan pada klien. 

Berikut beberapa tindakan yang telah dilakukan pada diagnosa yang 

muncul pada klien 1 dan klien 2, yaitu pada diagnosa nyeri akut b.d agen 

pencedera fisik yang dilakukan selama 1x 24 jam, dilakukan tindakkan 

keperawatan, mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, 

kualitas, intensitas nyeri, mengidentifikasi skala nyeri, mengidentifikasi 

respon nyeri non verbal, memberikan teknik nonfarmakologis untuk 

mengurangi rasa nyeri, mememberikan analgetic. 

Pada diagnosa anseitas berhubungan dengan kurang terpapar 

informasi yang dilakukan 3x24 jam, dilakukan tindakkan keperawatan , 

mengidentifikasi saat lingkungan ansietas berubah, memonitor tanda- 

tanda anseitas, memahami situasi yang membuat ansietas, mendengarkan 

dengan penuh perhatian, menganjurkan keluarga untuk tetap bersama 

klien. 

Pada diagnosa gangguan pola tidur b.d kurang kontrol tidur yang 

dilakukan 3x24 jam, dengan tindakkan keperawatan, mengidentifikasi 

pola aktivitas tidur, memodifikasi lingkingan (pencahayaan, suhu, 

kebisingan), menjelaskan pentingnya tidur cukup selama sakit. 

Pada diagnosa defisit pengetahuan b.d kurang terpapar informasi 

yang dilakukan 3x24jam, dengan tindakkan keperawatan, 

mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi, 

menyediakan materi pendidikan kesehatan, menjelaskan faktor yang dapat 

mempengaruhi kesehatan. 

Pada diagnosa konstipasi b.d penurunan motilitas gastrointestinal 

yang dilakukan selama 2x24 jam, dengan tindakkan memeriksa 
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pergerakan usus, mengidentifikasi faktor resiko konstipasi,  menganjurkan 

diet tinggi serat. 

Pada diagnosa menyusui tidak efektid b.d hambatan pada neonatus 

yang dilakukan 1x6jam, dengan tindakkan keperawatan, mengidentifikasi 

kesiapan dan kemampuan menerima informasi, mengidentifikasi tujuan / 

keinginan menyusui, mendukung ibu meningkatkan kepercayaan diri 

dalam menyusui, mengajarkan payudara postpartum (memerah ASI, pijat 

payudara, pijat oksitoksin). 

Pada diagnosa bayi resiko infeksi b.d peningkatan paparan 

organisme pathogen lingkungan yang dilakukan selama 1x24jam, dengan 

tindakan keperawatan, memberikan suntikan pada bayi di bagian paha 

anterolateral, mendokumentasikan informasi vaksinasi, menjadwalkan 

imunisasi pada interval waktu yang tepat. 

Pada diagnosa bayi defisit nutrisi b.d ketidakmampuan menelan ASI 

yang dilakukan 1x24jam, dengan tindakan keperawatan mengidentifikasi 

status nutrisi, dan memonitor berat badan. 

5. Evaluasi 

 

Evaluasi yang ditemukan setelah dilakukan perawatan selama 6 hari 

pada Ny. W dan Ny. S, masalah nyeri akut berhubungan dengan agen 

pencedera fisik teratasi pada klien 1 di hari rabu 9 juni 2021 klien 2 selasa 

15 juni 2021 dengan data nyeri berkurang, skala nyeri 1-3. 

Evaluasi yang ditemukan setelah dilakukan perawatan selama 6 hari 

pada Ny. W masalah anseitas berhubungan dengan kurang terpapar 

informasi teratasi pada hari jumat 11 juni 2021 dengan data klien tidak 

cemas. 

Evaluasi yang ditemukan setelah dilakukan perawatan selama 6 hari 

pada Ny. S masalah gangguan pola tidur berhubungan dengan 
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kurang kontrol tidur teratasi pada kamis 17 juni 2021 dengan data klien 

mengatakan semalam dapat tidur 5-6 jam. 

Evaluasi yang ditemukan setelah dilakukan perawatan selama 6 hari 

pada Ny. W masalah defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang 

terpapar informasi teratasi pada sabtu 12 juni 2021 dengan data klien 

mengatakan paham dan dapat mengulang apa yang telah di sampaikan. 

Evaluasi yang ditemukan setelah dilakukan perawatan selama 6 hari 

pada Ny. W masalah konstipasi berhubungan dengan penurunan motilitas 

gastrointestinal teratasi pada jumat 11 juni 2021 dengan data klien sudah 

dapat BAB dan bising usus 12x/ menit 

Evaluasi yang ditemukan setelah dilakukan perawatan selama 6 hari 

pada Ny. W masalah menyusui tidak efektif berhubungan dengan 

hambatan pada neonatus teratasi pada jumat 11 juni 2021 dengan data ASI 

sangat lancar ±500 ml per hari. 
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BAB V 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil asuhan keperawatan pada ibu post partum dengan 

bayi prematur pada klien 1 dan klien 2 maka peneliti dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

A. Kesimpulan 

 

1. Pengkajian 

 

Peneliti mampu melakukan pengkajian asuhan keperawatan pada 

klien 1 dan klien 2 dengan ibu post partum dengan bayi prematur. Kedua 

klien menunjukkan adanya tanda dan gejala yang berbeda, keluhan yang 

dirasa kan klien 1 yaitu bayi mengalami hidrochepalus sedangkan pada 

klien 2 mengatakan kontraksi dan keluar lendir darah. 

2. Diagnosa keperawatan 

 

Peneliti mampu menegakkan diagnosa keperawatan pada klien 1 dan 

2 ibu post partum dengan bayi prematur. Klien 1 ditemukan 6 diagnosa 

keperawatan dan klien 2 ditemukan 3 diagnosa keperawatan. Diagnosa 

yang digunakan sesuai dengan SDKI 

3. Perencanaan 

 

Peneliti mampu menyusun perencanaan keperawatan yang 

digunakan pada klien 1 dan 2 disusun sesuai dengan SIKI dan juga 

menggunakan SLKI. Perencanaan dibuat sesuai dengan masalah yang 

ditemukan berdasarkan hasil pengkajian. 

4. Implementasi 

 
Peneliti mampu melakukan tindakkan sesuai intervensi yang sudah 

dibuat untuk memenuhi kebutuhan kedua klien ibu post partum dengan 

bayi prematur. Pelaksanaan tindakkan keperawatan tersebut dapat 
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dilakukan dan berjalan dengan baik berkat kerjasama dari klien, keluarga, 

dan pembimbing lapangan. 

5. Evaluasi 

 

Hasil evaluasi yang dilakukan peneliti pada klien 1 masalah teratasi 

yaitu nyeri akut, berduka, ansietas, menyusui tidak efektif, defisit 

pengetahuan, dan konstipasi. Klien 2 semua masalah teratasi yaitu nyeri 

akut, resiko infeksi, dan gangguan pola tidur. 

B. Saran 

 

1. Bagi peneliti 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pengalaman belajar 

dilapangan dan dapat meningkatkan pengetahuan peneliti tentang Asuhan 

Keperawatan Pada Ibu Post Partum Dengan Bayi Prematur. 

2. Bagi tempat penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu tolak ukur serta 

upaya Rumah Sakit dalam meningkatkan kualitas pelayanan. 

3. Bagi perkembangan ilmu keperawatan 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah keluasan ilmu 

dibidang keperawatan dalam Asuhan Keperawatan Pada Ibu Post Partum 

Dengan Bayi Prematur dan sebagai literatur dalam pembuatan proposal. 



124 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Amin Huda Nurarif, S. K. (2016). Asuhan Keperawatan Berdasarkan Penerapan 

Diagnosa Nanda, NIC, NOC Dalam Berbagai Kasus. Jogjakarta. 

Bahiyatun. (2009). Buku Ajar Asuhan Kebidanan Nifas Normal. Jakarta: EGC. 

Bobak. (2005). Buku ajar Keperawatan Maternitas . Jakarta: EGC.  

Constance, S. (2010). Buku saku Kebidanan. Jakarta: EGC. 

Dinas kesehatan. (2019). Profil Kesehatan. Balikpapan. 

 
Doengoes, E. (2001). Rencana Perawatan Maternal/Bayi. Jakarta: EGC. 

 
Harahap, E.E. (2019). Melaksanakan Evaluasi Asuhan Keperawatan Untuk 

Melengkapi Proses Keperawatan. 

Kesmas. (2020). In P. P. Kesehatan, Kesehatan tahun 2020 - 2024 (pp. 1-99). 

 

Direktorat Jendral Kesehatan Masyarakat. 

 
Lowdermilk, P. C. (2013). Keperawatan Maternitas. Indonesia: Salemba Emban 

Patria. 

Luong M, Libman M, Dahhou M. (2010). Vaginal douching, bacterial vaginosis, 

and spontaneus preterm birth. J Obstet Gynecol. 

Manuba. (2010). Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan Dan KB. Jakarta: EGC. 

 
Marmi. (2012). Panduan Lengkap Manajemen Laktasi. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 

Martono, H. (2015). Penyakit Kehamilan Dan Pengobatannya. Yogyakarta: 

Perpustakaan Nasional. 

Mochtar, Rustam. (2012). SInopsis Obstetri. Jakarta: EGC. 



125 
 

 

 

 

Nanda, D. (2020). Asuhan Keperawatan Aplikasi NANDA. 

 
Nurarif .A.H. dan Kusuma. H. (2015). Aplikasi Asuhan Keperawatan Berdasarkan 

Diagnosa Medis & NANDA NIC-NOC. Jogjakarta: MediAction. 

Pilliteri, A. (2010). Maternal & Child Health Nursing Care of the Childbearing & 

Childrearing Family . Wolters kluwer: Lippicort williams & wilkins. 

Prawiroharjo. (2007). Ilmu kandungan . Jakarta: Yayasan bina pustaka. 

 
Proverawati, A & Sulistyorini. (2010). Asuhan Pada BBLR dan Pijat Bayi. 

 

Yogyakarta: Nuha Medika. 

 
Riskesdas. (2018). Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Jakarta: 

Kemenkes RI. 

Rukiyah, Yulianti. (2012). Neonatus Bayi dan Anak Balita. Jakarta: CV. Trans 

Info Media. 

Syaifuddin. (2006). Anatomi Fisiologi. Jakarta: EGC. 

 
Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2017). Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia 

Definisi dan Indikator Diagnostik . Jakarta : Dewan Pengurus PPNI. 

Tim Pokja SIKI DPP PPNI . (2018). Standar Intervensi Keperawatan Indonesia : 

Definisi dan Tindakan Keperawatan . Jakarta Selatan: Dewan Pengurus 

Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia. 

Tim Pokja SLKI DPP PPNI. (2019). Standar Luaran Keperawatan Indonesia : 

Definisi dan kriteria Hasil Keperawatan. Jakarta Selatan : Dewan Pengurus 

Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia. 

wijayanegara. (2010). Ibu postpartum dan bayi prematur. Jakarta. 



126 
 

 

 

 

World Health Organization. (2018, Maret 08). Kelahiran Prematur. Retrieved 

from Bayi Prematur: Http://www.who.int/features/qa/preterm_babies/en/ 

http://www.who.int/features/qa/preterm_babies/en/


 

 

 

 

 
 

FORMAT PENGKAJIAN MATERNITAS “POSTNATAL” DENGAN 

PENDEKATAN TEORI ADAPTASI ROY 

A. Data demografi 
 

 Klien Pasangan/suami 

Nama Ny W Tn S 

Umur 25 tahun 30 tahun 

Pendidikan SMP SD 

Status pernikahan Menikah Menikah 

Pernikahan ke 1 1 

Lama pernikahan 6 tahun 6 tahun 

Agama Islam Islam 

No. RM 00756560 - 

Sumber informasi Klien Klien 

Tanggal 

pengkajian 

8 Juni 2021 - 

 
B. Pengkajian stimuli umum 

1. Alasan masuk RS : 

Klien mengatakan dirujuk ke RSUD dr kanujoso djatiwibowo 

untuk rencana Seksio Caesarea 

 
2. Riwayat penyakit sekarang : 

Ny W usia 25 tahun dengan riwayat obstetric G7P0A6 usia 

kehamilan 33 minggu dengan berat badan 75 kg, tinggi badan 151 cm, 

lila 30 cm, berat badan sebelum hamil 63 kg, Klien mengatakan ini anak 

pertama yang hidup karena sebelumnya klien mengalami keguguran 

sebanyak 6 kali ukuran panggul ibu 88 cm pada kehamilan ini pasien 

mengatakan saat memeriksakan kehamilannya di RSUD ratu aji putri 

botung (penajam) pada tanggal 03.05.2021 dengan pemeriksaan USG 

klien mendapatkan hasil bahwa terdapat pembesaran kepala pada janin 

(hidrocepalus) dan juga mengalami labiopalatoscizis, sehingga dr tedy 

merujuk klien ke RSUD dr kanujoso djatiwibawo untuk dilakukan 

Sectio Cesaeria karena janin 

POLITEKNIK KESEHATAN 

KALIMANTAN TIMUR 

NO. Form : Form. Pudir 1.25 

Tgl. Terbit : 15 Sept 11 

Revisi : 00 



 

 

 

 

harus segera di keluarkan, klien mengalami kontraksi hilang timbul dan 

gerakan bayi aktif, tidak ada pengeluaran lendir, klien tidak mempunyai 

Riwayat penyakit, Riwayat menstruasi menarche usia 13 tahun lama 

haid 7 hari siklus ganti pembalut 3-4kali nyeri perut pada awal haid, 

Riwayat KB pil tahun 2018 selama 1 bulan. 

Hasil pemeriksaan : 

TD : 104/89 mmHg, N : 84x/menit, R : 20 x/menit, S : 36oC, SpO2 : 

100%, DJJ : 156 x/menit, HPHT : 13.10.2020 TP : 20.07.2021, 

HB : 11.1 g/dl, Leukosit : 15.00 10^3uL, Eritrosit : 4.32 10^6uL, 

hematokrit : 32.9 %, Trombosit : 440 10^3uL. 

Bayi lahir SC dengan hidrocepalus + labiopalatoscisis, BBL 1990 gr, 

PB 42 cm, jenis kelamin laki laki, air ketuban jernih, akral hangat, nadi 

kuat, sianosis tidak, nangis kuat, Anus ada, dan dirawat incubator. 

 
3. Riwayat penyakit yang lalu : 

a. Pernah menderita penyakit akut : ya / tidak 

Bila ya sebutkan : Tidak ada 

Dirawat di RS : ya / tidak 

Pengobatan yang didapat :Tidak ada 

b. Pernah menderita penyakit kronis : ya / tidak 

Bila ya sebutkan : Tidak ada 

Pengobatan yang didapat :Tidak ada 

c. Riwayat alergi polusi /dingin/serbuk/debu/ makanan : ya / tidak 

Bila ya cara yang digumakan untuk mengatasi : Tidak ada 

 
4. Riwayat penyakit keluarga 

a. Riwayat penyakit keluarga yang diturunkan : Tidak ada 
 

Penyakit Dari Ayah Dari Ibu 

Hipertensi   

Kencing manis   

Obesitas   

Jantung coroner   

Asma   



 

 

 

 

b. Riwayat penyakit yang diturunkan : Tidak ada 
 

Penyakit Dari Ayah Dari Ibu Dari Pasangan 

Paru / TB    

Hepatitis    

PMS    

HIV/AIDS    

Cancer    

 
5. Riwayat Obstetri dan Gyncology 

a. Riwayat Menstruasi 

Menarche :13.tahun 

Lama haid : 7 hari, teratur/tidak teratur, siklus haid : 28 hari 

Ganti pembalut dalam 24 jam : 3-4 kali 

Keluhan selama haid : Nyeri saat awal haid 

 
 

6. Riwayat ANC 
 

Usia kehamilan Tempat Keluhan Obat didapat 

6 minggu Klinik Mual Asam folat, vit 

B, kalsium 

14 minggu Puskesmas Mual muntah Tablet tambah 

darah, 

becomplex 

18 minggu Puskesmas Tidak ada Tablet tambah 

darah, asam 

folat, vit b, 

kalsium 

24 minggu Puskesmas Pinggang sakit Tablet tambah 

darah, asam 

folat, vit b, 

kalsium 

28 minggu Puskesmas Tidak ada Tablet tambah 

darah, asam 

folat, vit b, 

kalsium 

33 minggu Klinik Tidak ada - 



 

 

 

 

7. Status Obstetri : 

G 7 P 0 A 6. Nifas hari ke 1 

TFU :26 cm ½ Pst-px 

Kontraksi : ya/tidak , kondisi uterus Mengeras 

Luka jahitan perineum ya / tidak, bila ya maka REEDA : 

Perdarahan 350 cc, Lochea 

Ganti pembalut 4-5 x / 24 jam 

 
 

8. Riwayat persalinan yang lalu (Abortus) 
 

Anak 

ke 

Hamil Tahun Penolong 

1 1 bulan Maret 2015 - 

2 2 minggu Juli 2015 - 

3 3 minggu Juni 2016 - 

4 6 minggu Oktober 2016 - 

5 4 minggu Agustus 2017 - 

6 8 minggu Januari 2019 Dokter 

 
9. Riwayat Perkawinan 

a. Single/menikah/janda 

b. Pernikahan ke : 1, lama menikah : 6 tahun , single parent : ya/tidak 

c. Pasangan : single parent : ya/tidak 
 

 

10. Riwayat Ginekologi : 

a. Keputihan : ya/jarang/tidak, warna: jerni/putih susu/putih 

kekuningan/kehijauan 

b. Bau : ya/tidak Gatal : ya/tidak 

c. Ada bintik/ luka di daerah vagina : ya/tidak 

d. Nyeri haid yang berlebihan : ya/tidak 

e. Pendarahan diluar siklus haid : ya/tidak 

f. Pasangan pernah menderita PMS : ya/tidak 
 

 

11. Riwayat KB 
 

Jenis KB Tahun Lama Keluhan 

Pil 2018 1 bulan Tidak ada 



 

 

 

 

Suntik    

Implant/susuk    

IUD    

 

C. First Level Assessment 

1. Physiologi-physical mode 

a) Oksigenasi 

Bentuk dada : normal/barrel/pigeonchest, ekspansi dinding dada : 

simetri/tidak, penggunaan otot bantu pernapasan : ya/tidak, 

pernapasan cuping hidung : ya/tidak, RR: 20 x/mnt, suara napas : 

vesikuler/broachovesikuler, 

Ronchi : ya/tidak, Wheezing : ya/tidak, CRT : < 3 dtk/> 3 dtk. 

Bibir sianosis : ya/tidak, aklral dingin : ya/tidak, letak apex cordix : 

ICS ke 5 , bunyi jantung S1,S2 normal : ya/tidak, Nadi :84 x/mnt, 

regular : ya/tidak, TD : 104/89 mmHg, clubbing finger : 

ya/tidak. 

b) Nutrisi 

Makan dalam sehari 3x, porsi : kecil/sedang/besar, jenis : 

Nasi,sayur 

Mual : ya/kadang/tidak, muntah : ya/kadang/tidak, anoreksia : 

ya/tidak, 

Bising usus :3x/mnt 

BB/TB : 75.Kg/151cm, BB/TB sebelum hamil : 63 Kg/151cm, 

BMI : kurus/normal/overweight/obesitas, LILA: 30 .cm 

Mukosa bibir lembab : ya/tidak, sariawan : ya/tidak, kesulitan 

menelan : ya/tidak, congjungtiva anemis : ya/tidak, Hb:11,1gr/dl, 

Ht: 32,9% 

c) Eliminasi 

BAK : 5-6x/hr, warna : jerni/pekat, bau : keton/urea/buah, nyeri saat 

miksi : ya/tidak, darah dlm urine : ya/tidak, 

DC : ya/tidak, jika ya vol :- 

BAB : 1x/hr, teratur : ya/tidak, konsistensi : cair/lunak /padat/ keras,

 warna : coklat bau :khas lendir : ada/tidak, darah : 

ada/tidak, nyeri saat BAB : ya/tidak , konstipasi : ya/tidak,  keluhan: 

sulit BAB 



 

 

 

 

d) Aktivitas dan istirahat 

Perkerjaan : Ibu Rumah Tangga 

Tidur siang : ya/jarang/tidak, bila ya berapa lama 3.jam, tidur malam 

7.jam, 23.00 

Istirahat setelah berkerja lebih dari 2 jam : ya/jarang/tidak, mudah 

lelah : ya/tidak kondisi sekarang mengganggu istirahat dan tidur : 

ya/tidak 

Nyeri hilang dengan istirahat dan tidur : ya/tidak, sering istirahat 

untuk mengurangi nyeri : ya/tidak, keterbatasan gerakan : ya/tidak, 

nyeri sendi : ya/tidak, memerlukan bantuan saat beraktivitas : 

ya/tidak, edama pada ekstremitas : ya/tidak. 

e) Keamanan 

ANC : teratur : ya/tidak 

Mengikuti nasihat dan petunjuk tenaga kesehatan : ya/tidak 

Tablet besi diminum secara teratur : ya/tidak 

Nyeri punggung : ya/tidak 

Perawatan diri bersih.. 

f) Sensori 

Nyeri : ya/tidak, kesemutan pada ekstremitas : ya/tidak, 

Penggunaan kacamata : ya/tidak, pengecapan penurunan sensori : 

ya/tidak, baal ekstremitas : ya/tidak, penciuman : menurun : 

ya/tidak 

Alat bantu dengar : ya/tidak, pupil : simetris : ya/tidak 

g) Cairan dan elektrolit 

Intake cairan/hari : 2 liter, Infus :2kolf/hr, tetesan :20/mnt 

Kebiasaaan minum the/kopi : ya/tidak 

Turgor kulit : baik 

Nilai-nilai laboratorium : Hematokrit :32,9, Nutrium : - Clorida :- 

Kalium :-, GDS : - 

h) Fungsi neurologi 

Kesadaran : compos mentis, orientasi : baik/tidak, kecemasan : 

ya/tidak , stress :ya/tidak , bila ya disebabkan :kehamilan ke 7 

dengan bayi hidrocepalus dan palatoscis kemampuan berfikir : 

baik/tidak , ingatan : baik/tidak 



 

 

 

 

i) Fungsi endokrin 

Penggunaan insulin : ya/tidak, bila ya sejak :- 

Pembesaran kelenjar tiroid : ya/tidak, bila ya sejak :- 

Tanda penyimpanan hormonal : ya/tidak, jika ya jelaskan- 

j). Pemeriksaan penunjang : Tgl : 8 juni 2021 

 
Hasil laboratorium : darah :Hb : 11,1 Leukosit 15,00 eritrosit 4,32 , 

Hematokrit 32,9 trombosit 440 

Kolaborasi dengan Dokter : 

 
Cefotaxim 3 x 1 gr, RL 500 cc 20 tpm, Tramadol 100mg 15 tpm, 

Ceftradol 3x1, Paracetamol 3x1 

2. Self concept mode (konsep diri) 

a) Physical self 

Penerimaan terhadap kehamilan : Klien mengatakan anak ini adalah 

anak penantian selama 6 tahun pernikahan, keluarga sangat Bahagia 

dengan kelahiran anak pertama ini karena yang pertama hidup, 

sebelumnya klien keguguran sebanyak 6 kali. 

Kehamilan direncanakan : ya/tidak 

Presepsi ibu terhadap perubahan bentuk tubuh : Klien mengetahui 

yang akan terjadi pada tubuhnya pada saat hamil 

Harga diri :Klien sangat menghargai dirinya 

Pola seksual setelah hamil : berubah/tdk, bila berubah disebabkan 

hamil, takut keguguran 

Pembatasan aktivitas setelah hamil : ya/tidak 

Hubungan dengan keluarga : baik/tidak, dukungan suami : ya/tidak 

, hubungan dengan teman : baik/tidak, hubungan dengan tetangga : 

baik/tidak. 

b) Personal self 

Kepercayaan diri : klien mengatakan beragama islam 

Kepercayaan terhadap tuhan : klien mengatakan kurang rajin dalam 

beribadah 

3. Role performance mode (fungsi peran) 

Persiapan menjadi orang tua :klien mengatakan siap menjadi orang tua 

Presepsi tentang peran baru : klien mengatakan bahagia dengan peran 

barunya menjadi ibu 



 

 

 

 

Penerimaan keluarga terhadap anggota keluarga yang baru : klien 

mengatakan keluarga sangat senang dengan kehadiran anggota baru 

 
4. Interdependence mode (interdependensi) 

Dukungan dari keluarga :klien mengatakan mendapat dukungan penuh 

dari keluarga terutama suami 

Rencana terhadap kelahiran bayi : rencana melahirkan di rumah sakit 

Rencana perawatan bayi : akan dilakukan sendiri dan dibantu dengan 

orang tua / keluarga 

D. Second level assessment 

1. Stimulus fokal : Klien mengatakan saat ini tubuhnya sangat lemas dan 

nyeri diarea perut dan cemas memikirkan bayinya 

2. Stimulus kontekstual : Klien mengatakan merasa sedih terpisah dengan 

bayinya karena bayi dirawat diruangan bayi 

3. Stimulus residual : Klien mengatakan tidak pernah seperti ini karena ini 

melahirkan pertama, jadi masih banyak harus belajar menjadi seorang 

ibu 

 
E. Diagnosa Keperawatan : 

1. Nyeri akut b.d agen pencedera fisik (prosedur operasi) 

2. Berduka b.d kehilangan (fungsi, bagian tubuh) 

3. Ansietas b.d kurang terpapar informasi 

4. Menyusui tidak efektif b.d hambatan pada neonatus 

5. Defisit pengetahuan b.d kurang terpapar informasi 

6. Konstipasi b.d penurunan motilitas gastrointestinal 
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ASUHAN KEPEEAWATAN BAYI BARU LAHIR NORMAL 

MENGGUNAKAN PENDEKATAN RAMONA T. MERCER 

 
PENGKAJIAN 

A. IDENTITAS BAYI 

Tanggal lahir 8 juni 2021, umur 0 hari, jenis kelamin laki-laki, kondisi umum 

sedang, Berat badan 1990 gram, panjang badan 42cm, suhu 36,6oC lingkar 

kepala 46 cm lingkar dada 32 cm. 

B. FORMAL 

1. Riwayat Persalinan Saat Ini 

Tanggal.8juni 2021 

Kala I : 

• Jam Wita.: 10.00 

TD 130/90 mmHg, Nadi 96x/mnt, Napas 20.x/mnt, Suhu 36,3°C. His 

setiap 10 ment - kali, lama - dtk, DJJ 162x/mnt, pembukaan - cm, portio 

- ketuban -presentasi - hambatan di jalan lahir- 

Kala II : 

Jam - Wita 

Pembukaan lengkap, porsio tipis lunak, kepala janin tampak di perineum, 

perineum menegang, anus membuka dan ibu meneran. Klien di pimpin 

meneran saat his terasa, bayi lahir pada pukul 11.00 WIB, jenis kelamin 

perempuan/laki-laki 

Kala III 

Jam - Wita 

TD : - mmHg, Napas -x/mnt, Nadi :-x/mnt, Suhu -°C. Oksitosin-IU IM. 

Plasenta lahir jam - Wita lengkap dengan selaputnya, kontraksi uterus- 

teraba keras -.jbp. Dilakukan pengecekan perineum dan portio, penjahitan 

luka episiotomy -. 

Kala IV : 

Jam - Wita 
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TD - mmHg, Napas -x/mnt, Nadi - x/mnt, Suhu -°C, kontraksi uterus - 

HPP - 

2. Bonding dan Attachment 

Gray Skore : 
 

Skore 

Bonding 

Memandang Berkata Melakukan 

Sesuatu 

1.Sangat 

negatif, 

tidak 

tepat 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

2. Agak 

positif, 

tidak 

aktif 

Setelah 

melahirkan ibu 

memandang bayi 

dari jauh 

Ibu       

mendengarkan 

tangisan sang bayi 

…………………. 

…………………. 

3.Agak 

positif, 

agak 

sesuai 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

Ibu ingin 

mengendong 

bayinya 

4.Sangat 

positif, 

sesuai 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

 
3. Pengkajian Bayi 

Nama : By. Ny W 

Tempat Tgl. Lahir : 8 juni 2021 jam 11.00 WITA 

Umur : 0 hari 

Jenis kelamin : laki-laki 

Kondisi umum : sedang , reflek hisap (belum kuat), anak diberikan 

susu formula : ya/tidak, Suhu36,6C, Nadi 148 x/mnt, RR 48 x/mnt. 

Riwayat kelahiran 

- Berat Badan : 1990 gram 

- Panjang badan : 42 cm 

- Suhu : 36,6 °C 

- Lingkar kepala : 46 cm 

- Lingkar dada : 32 cm 



 

 

 

 

- Masalah dalam proses : tidak ada 

kelahiran 

- Lanugo : Ada, sekitar badan 

- Vernix kaseosa : Tidak ada bayi sudah bersih dimandikan 

- Meconium : 6 jam setelah lahir 

- Warna tubuh : kemerahan 

Pemeriksaan reflek 

- Reflek moro : Ada, pada saat bayi tidur mendengar suara 

keras 

- Reflek menggengam : Ada, pada saat telapak bayi disentuh 

dengan jari 

- Reflek menghisap : Ada, tetapi belum kuat 

- Reflek tonik neck : Ada, pada saat bayi tidur kepala 

menghadap kesamping dengan lengan lurus 

- Tonus otot/aktivitas : Aktif 

- Kekuatan menangis : Bayi tidak kuat menangis 

Pemeriksaan Fisik 

a. Kepala 

- Bentuk kepala : bentuk besar bulat 

- Ubun-ubun : fontanel mayor belum menutup 

- Mata : simetris, mata dapat membuka, reflek 

membuka baik, hipertermi tidak, konjungtiva bola mata dapat 

kesegala arah 

- Telinga : terdapat rambut lanugo pada daun telinga, 

simetris , bila dipegang lembut dan keduannya dan bersih 

- Hidung : atresia ani (tidak), septum ada deviasi, 

kedua bersih 

- Mulut : reflek menelan dan menghisap belum kuat., 

labiokhisis (ya), palatoskisis (ya), eyanosis (tidak.) 

b. Punggung 

- Keadaan punggung : Normal 

- Flesibelitas tulang : Normal 

punggung 

c. Thorak 

- Bentuk dada : Simetris 



 

 

 

 

- Jenis pernapasan : regular spontan tanpa alat bantu 

- Frekuensi : 35 x/menit 

d. Abdomen 

- Bentuk abdomen : Normal 

- Bising usus : Normal 

e. Ekdtremitas 

- Jari kaki : Lengkap dan normal 

- Jari tangan : Lengkap dan normal 

- Pergelangan kaki : Normal 

- Pergelangan tangan : Normal 

- Garis telapak kaki : Ada 

- Warna ekstremitas : Kemerahan 

- Posisi ekstremitas : Simetris 

f. Alat Reproduksi /Genetalia 

- Lali-laki (penurunan : Tidak ada 

testis, ukuran) 

- Perempuan (labia :- 

minora, mayora, 

keluaran) 

 
g. Fungsi Eliminasi 

- Fungsi miksi : belum 

- Anus : ada 

Diagnosa Medis : hidrocepalus + labiopalatoscisis 

 

Reflek primitif 
 

No. Reflek  

1. Reflek rooting Ada, jika pipi bayi disentuh maka mulut 

akan kearah sentuhan. 

2. Reflek sucking Reflek hisap belum ada 

3. Reflek grasping Reflek kaget ada, saat bayi tidur dang 

mendengar suara keras. 

4. reflekmoro Reflek kaget ada, saat bayi tidur dang 

mendengar suara keras. 

5. Reflek babinski positif 



 

 

 

 

4. Pengkajian Usia Kematangan Bayi Beedasarkan New Ballard’s Score 

Kematangan Fisik 

 -1 0 1 2 3 4 5 

Kulit Lengket 

transpara 

n 

Merah 

transpar 

an 

Merah 

muda, 

licin, 

halus, 

vena 

terlihat 

Permuka 

an 

mengelup 

as dan 

ruam, 

vena 

kurang 

Daerah 

pucat, 

retak- 

retak, 

vena 

jarang 

Retak 

lebih 

dalam 

Seperti 

kertas, 

retak- 

retak 

mengker 

ut 

Lanugo Tidak ada Jarang Banyak Menipis Menghila 

ng 

Kebanya 

kan tidak 

ada 

 

Garis 

telapak 

kaki 

Jarak 

tumit jari 

kaki 40- 

50  mm = 

1,   <   40 

mm = -2 

Timut 

jari  kaki 

> 50 

mm, 

tidak 

ada garis 

Tanda 

merah 

sangat 

sedikit 

Hanya 

garis 

anterior 

transvers 

al 

melintan 

g 

Beberapa 

garis di 

2/3 

anterior 

Garis- 

garis 

ditelapak 

kaki 

Payudar 

a 

Tidak 

kelihatan 

Samar- 

samar 

Areola 

datar, 

tidak 

ada 
tonjolan 

Areola 

muncul 

sedikit, 

tonjolan 
1-2 mm 

Areola 

lebih 

jelas, 

tonjolan 
3-4 cm 

Areola 

penuh, 

tonjolan 

5-10 mm 

Mata/tel 

inga 

Kelopak 

mata 

tertutup 

Longgar : 

-1 

Kuat :-2 

Kelopak 

mata 

terbuka, 

daun 

telinga 

datar, 

masih 

terlipat 

Daun 

telinga 

desikit 

melengk 

ung, 

lunak, 

rekcil 

membali 

k lambat 

Bentuk 

kebih 

baik, 

mudah 

membali 

k 

Bentuk, 

sempurna 

membali 

k 

seketika 

Tulang 

rawa, 

telinga 

tebal dan 

kaku 

Genital 

pria 

Scrotum 

datar, 

lembut 

Skrotum 

kosong, 

rugae/lip 

atan 

samar- 

samar 

Testis 

ada 

diatas 

kranal, 

rugae 

jarang 

Testis 

turun, 

rugae 

cukup 

Testis 

turun, 

rugae 

bagus 

Testis 

menggant 

ung, 

rugea 

dalam 

Genital 

wanita 

Klitoris 

menonjil, 

labia 

datar 

Klitoris 

menonjo 

l, labia 

minor 

kecil 

Klitoris 

menonjo 

l, labia 

minor 

membes 

ar 

Tonjolan 

labia 

minor 

dan 

minor 

sama 

Labia 

mayor 

besar, 

labia 

minor 

kecil 

Labia 

mayor 

menutup 

klitoris 

dan labia 

minor 



 

 

 

 

Kematangan Neuromuskuler 
 

 -1 0 1 2 3 4 5 

Sikap Na Kedua 

pergelang 

an 

tangan, 

lengan 

panggul, 

dan 

kedua 

kaki lurus 

Kedua 

pergelan 

gan 

tangan 

bengkok 

, dan 

kedua 

kaki 

agak 

bengkok 

Kedua 

bahu 

panggul 

dan kedua 

kaki 

bengkok 

tapi tidak 

sampai 

90° 

Kedua 

bahu 

panggul 

dan 

kedua 

kaki 

bengkok 

tapi 

sampai 

90° 

Kedua 

bahu dan 

kedua 

kaki 

bengkok 

dan 

menutup 

ke arah 

badan 

NA 

Sudut 

siku 
> 90°C 90° 60° 45° 30° 0° NA 

Kelentur 

an 

lengan 

NA 180° 140- 

180° 
110-140° 90-110° < 90° NA 

Sudut 
popliteal 

180° 160° 140° 120° 110° 90° < 90° 

Tanda 

selampa 

ng 

Siku 

melebihi 

garis 

axilla 

yang 

berlawan 

an 

Siku 

sampai 

garis 

axilla 

yang 

berlawan 

an 

Siku 

sampai 

garis 

midklavi 

kula 

yang 

berlawa 

nan 

Siku yang 

berada 

digaris 

tengah 

tubuh 

Siku 

sampai 

garis 

axilla 

Siku 

sampai 

garis 

axilla. 

Siku 

tidak 

sampai 

pada 

garis 
axilla 

 

Tumit ke 

telinga 

Kaki 

lurus, 

tumit 

sampai 

telinga 

Kaki 

lurus, 

jari-jari 

sampai 

dagu 

Lutut 

agak 

bengkok 

, tumit 

sampai 

140° 
dari 
bidang 

datar 

Lutut 

bengkok, 

tumit 

sampai 

120°dari 

bidang 
datar 

Lutut 

bengkok, 

sampai 

90°, 
tumit 
sampai 

90° dari 
bidang 
datar 

Lutut 

bengkok, 

tumit 

sampai 

45° dari 

bidang 
datar 

 

 
5. Peran Ayah Selama dan Setelah Kelahiran 

Ayah sangat menantikan sang buah hati 

C. INFORMAL 

1. Orang yang terlibat dalam perawatan bayi : 

Suami dan orang tua 

2. Peran dalam perawatan bayi : 

Klien mengatakan sangan menantikan peran baru ini 

3. Pengalaman dalam perawatan bayi : 



 

 

 

 

Klien mengatakan belum ada pengalaman mengurus bayi, terkadang hanya 

melihat perawatan keponakkan sekilas saja 

4. Harapan untuk perawatan bayi : 

Klien berharap untuk tau lebih banyak mengenai perawatan bayi 

DIANGNOSA KEPERAWATAN 

Diagnosa keperawatan yang muncul berdasarkan skala prioritas adalah : 

1. Defisit nutrisi b.d ketidakmampuan menelan ASI 

2. Resiko infeksi b.d peningkatan paparan organisme pathogen lingkungan 



 

 

 

 

 
 

FORMAT PENGKAJIAN MATERNITAS “POSTNATAL” DENGAN 

PENDEKATAN TEORI ADAPTASI ROY 

A. Data demografi 
 

 Klien Pasangan/suami 

Nama Ny S Tn A 

Umur 32 tahun 35 tahun 

Pendidikan SMA SMA 

Status pernikahan Menikah Menikah 

Pernikahan ke 1 1 

Lama pernikahan 6 tahun 6 tahun 

Agama Islam Islam 

No. RM 00196341 - 

Sumber informasi Klien Klien 

Tanggal 

pengkajian 

14 Juni 2021 - 

 
B. Pengkajian stimuli umum 

1. Alasan masuk RS : 

Klien mengatakan masuk ruang IRD RSUD dr kanujoso djatiwibowo 

pada tanggal 13 juni 2021 pukul 18.00 dengan keluhan kontraksi. 

2. Riwayat penyakit sekarang : 

 
Ny S usia 32 tahun dengan Riwayat obstetric G2P1A0 usia 

kehamilan 35 minggu dengan berat badan 52 kg, tinggi badan 148 cm, 

lila 18 cm, berat badan sebelum hamil 42 kg, klien mengatakan ini anak 

ke dua anak pertama laki laki usia 4 tahun. Klien mengatakan pada 

pukul 04.30 perut kontraksi dan ada pengeluaran lendir bercampur 

darah dari vagina, pada pukul 16.00 klien mengatakan mengeluarkan 

cairan ketuban dan di bawa orang tua (ibu) ke RSUD dr kanujoso 

djatiwibowo, klien hanya di temani dengan orang tua (ibu) suami klien 

sedang bekerja tidak dapat menemani proses persalinan klien, klien 

datang dengan pembukaan 8cm, ibu mengatakan klien tidak ada makan 

dari jam 12 malam, klien mempunyai riwayat penyakit hipertensi dan 

turunan hipertensi dari ibu, kehamilan pertama klien dengan peeklamsi, 

Riwayat menstruasi menarche usia 12 tahun lama haid 7 hari siklus 

ganti pembalut 2-3 kali nyeri perut pada awal 
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haid, Riwayat KB IUD dari tahun 2017-2019, HPHT : 15.10.2020 TP 

: 22.07.2021 

hasil pemeriksaan : TD : 134/94 mmHg, N : 86 x/menit, R : 20 x/menit, 

S : 36oc, SpO2 : 100 %, DJJ : 144 x/menit, HB : 11.7 g/dl, 

Leukosit : 21.30 10^3uL, Eritrosit : 3.64 10^6uL, hematokrit : 34.4 %, 

Trombosit : 267 10^3uL. 

Bayi lahir spontan dengan aspeksia ringan dengan tindakkan resusitasi 

bayi, BB bayi 2130 gr, PB : 45 cm jenis kelamin laki laki, akral hangat, 

nadi kuat, nangis kuat, anus ada. 

 
 

3. Riwayat penyakit yang lalu : 

a. Pernah menderita penyakit akut : ya / tidak 

Bila ya sebutkan : 

Berapa lama :-minggu-.hari 

Dirawat di RS : ya / tidak 

Pengobatan yang didapat :- 

b. Pernah menderita penyakit kronis : ya / tidak 

Bila ya sebutkan : hipertensi 

Berapa lama :5 th-bulan-.minggu-hari 

Pengobatan yang didapat : Amlodipine 

c. Riwayat alergi polusi /dingin/serbuk/debu/ makanan : ya / tidak 

Bila ya cara yang digumakan untuk mengatasi : 

 
4. Riwayat penyakit keluarga 

a. Riwayat penyakit keluarga yang diturunkan : 
 

Penyakit Dari Ayah Dari Ibu 

Hipertensi  √ 

Kencing manis   

Obesitas   

Jantung coroner   

Asma   

b. Riwayat penyakit yang diturunkan : tidak ada 
 

Penyakit Dari Ayah Dari Ibu Dari Pasangan 

Paru / TB    

Hepatitis    



 

 

 

 

PMS    

HIV/AIDS    

Cancer    

 

5. Riwayat Obstetri dan Gyncology 

a. Riwayat Menstruasi 

Menarche :12 tahun 

Lama haid : 6 hari, teratur/tidak teratur , siklus haid :28hari 

Ganti pembalut dalam 24 jam :2-3kali 

Keluhan selama haid : nyeri haid 

6. Riwayat ANC 
 

Usia 

kehamilan 

Tempat Keluhan Obat didapat 

4 minggu Klinik Telat haid (USG) - 

6 minggu Puskesmas Mual, pusing Folavit, 

amlodipine 

12 minggu Puskesmas Mual Tablet tambah 

darah 

18 minggu Puskesmas Pusing Tablet tambah 

darah, 

amlodipine 

22 minggu Puskesmas Nyeri pinggang Kalsium, tablet 

tambah darah 

26 minggu Puskesmas - Tablet tambah 

darah 

31 minggu Klinik Memperiksa 

keadaan janin 

(USG) 

- 

 
7. Status Obstetri : 

G2 P 1A 0 Nifas hari ke 1 

TFU : 2 jari diatas pusat 

Kontraksi : ya/tidak , kondisi uterus Mengeras 

Luka jahitan perineum ya / tidak, bila ya maka REEDA : 

Perdarahan 450 cc, 



 

 

 

 

Ganti pembalut 2-3x / 24 jam 

8. Riwayat persalinan yang lalu 
 

Anak ke Sex PB/BB Kondisi 

skrg 

Umur 

skrg 

Penolong 

1 Laki- 

laki 

47/2100 baik 4 tahun bidan 

 
9. Riwayat Perkawinan 

a. Single/menikah/janda 

b. Pernikahan ke :1, lama menikah :6, single parent : ya/tidak 

c. Pasangan : single parent : ya/tidak 

10. Riwayat Ginekologi : 

a. Keputihan : ya/jarang/tidak,warna: jerni/putih susu/putih 

kekuningan/kehijauan 

b. Bau : ya/tidak Gatal : ya/tidak 

c. Ada bintik/ luka di daerah vagina : ya/tidak 

d. Nyeri haid yang berlebihan : ya/tidak 

e. Pendarahan diluar siklus haid : ya/tidak 

f. Pasangan pernah menderita PMS : ya/tidak 

11. Riwayat KB 
 

Jenis KB Tahun Lama Keluhan 

Pil    

Suntik    

Implant/susuk    

IUD 2017- 

2019 

3 tahun Tidak ada 

 
C. First Level Assessment 

1. Physiologi-physical mode 

a) Oksigenasi 

Bentuk dada : normal/barrel/pigeonchest, ekspansi dinding dada : 

simetri/tidak, penggunaan otot bantu pernapasan : ya/tidak, 

pernapasan cuping hidung : ya/tidak, RR :20x/mnt, suara napas : 

vesikuler/broachovesikuler, 

Ronchi : ya/tidak, Wheezing : ya/tidak, CRT : < 3 dtk/> 3 dtk. 



 

 

 

 

Bibir sianosis : ya/tidak, aklral dingin : ya/tidak, letak apex cordix : 

ICS ke 5, bunyi jantung S1,S2 normal : ya/tidak, Nadi :86x/mnt, 

regular : ya/tidak, TD : 134/94mmHg, clubbing finger : ya/tidak. 

b) Nutrisi 

Makan dalam sehari 3x, porsi : kecil/sedang/besar, jenis :nasi,sayur 

Mual : ya/kadang/tidak, muntah : ya/kadang/tidak, anoreksia : 

ya/tidak, Bising usus : 8x/mnt 

BB/TB : 52 Kg/148cm, BB/TB sebelum hamil : 42 Kg/148.cm, 

BMI : kurus/normal/overweight/obesitas, LILA: 18cm 

Mukosa bibir lembab : ya/tidak, sariawan : ya/tidak, kesulitan 

menelan : ya/tidak, congjungtiva anemis : ya/tidak, Hb: 11,7gr/dl, 

Ht:34% 

c) Eliminasi 

BAK : 3-4 x/hr, warna : jerni/pekat, bau : keton/urea/buah, nyeri saat 

miksi : ya/tidak, darah dlm urine : ya/tidak, 

DC : ya/tidak 

BAB : 1x/hr, teratur : ya/tidak, konsistensi : cair/lunak /padat/ keras, 

warna : coklat, bau :khas, lendir : ada/tidak, darah : ada/tidak, nyeri 

saat BAB : ya/tidak , konstipasi : ya/tidak,  keluhan: tidak ada 

d) Aktivitas dan istirahat 

Perkerjaan :Ibu rumah tangga 

Tidur siang : ya/jarang/tidak, bila ya berapa lama 1.jam, tidur malam 

6 jam 23.00 

Istirahat setelah berkerja lebih dari 2 jam : ya/jarang/tidak, mudah 

lelah : ya/tidak kondisi sekarang mengganggu istirahat dan tidur : 

ya/tidak Nyeri hilang dengan istirahat dan tidur : ya/tidak, sering 

istirahat untuk mengurangi nyeri : ya/tidak, keterbatasan gerakan : 

ya/tidak, nyeri sendi : ya/tidak, memerlukan bantuan saat 

beraktivitas : ya/tidak, edama pada ekstremitas : ya/tidak. 

e) Keamanan 

ANC : teratur : ya/tidak 

Mengikuti nasihat dan petunjuk tenaga kesehatan : ya/tidak 

Tablet besi diminum secara teratur : ya/tidak 

Nyeri punggung : ya/tidak 



 

 

 

 

Perawatan diri bersih. 

f) Sensori 

Nyeri : ya/tidak, kesemutan pada ekstremitas : ya/tidak, 

Penggunaan kacamata : ya/tidak, pengecapan penurunan sensori : 

ya/tidak, baal ekstremitas : ya/tidak, penciuman : menurun : 

ya/tidak 

Alat bantu dengar : ya/tidak, pupil : simetris : ya/tidak 

g) Cairan dan elektrolit 

Intake cairan/hari :1200cc/gelas, Infus :2.kolf/hr, tetesan :20/tpm 

Kebiasaaan minum the/kopi : ya/tidak 

Turgor kulit :baik/elastis 

Nilai-nilai laboratorium : Hematokrit :34,4, GDS : 80 mg/dl 

h) Fungsi neurologi 

Kesadaran : compos mentis, orientasi : baik/tidak, kecemasan : 

ya/tidak , stress :ya/tidak , bila ya disebabkan :Ketuban pecah dini 

kemampuan berfikir : baik/tidak , ingatan : baik/tidak 

i) Fungsi endokrin 

Penggunaan insulin : ya/tidak, 

Pembesaran kelenjar tiroid : ya/tidak, 

Tanda penyimpanan hormonal : ya/tidak 

h). Pemeriksaan penunjang : Tgl :14juni2021. 

 
Hasil laboratorium : darah HB 11,7 leukosit 21.30 eritrosit 3,64 

hematokrit 34,4 trombosit 267 

Kolaborasi dengan Dokter : Cefotaxim 3 x 1 gr, RL 500 cc 20 tpm, 

Ketrolac 2 x 1 gr , Dexametason 2 x 1 gr 

2. Self concept mode (konsep diri) 

a) Physical self 

Penerimaan terhadap kehamilan : Klien mengatakan ini adalah 

anak kedua dan klien sangat menantikan 

Kehamilan direncanakan : ya/tidak 

Presepsi ibu terhadap perubahan bentuk tubuh : Klien tidak merasa 

malu dengan perubahan bentuk tubuh 

Harga diri :klien sangat menghargai dirinya 



 

 

 

 

Pola seksual setelah hamil : berubah/tdk, bila berubah disebabkan 

klien sering sakit , Pembatasan aktivitas setelah hamil : ya/tidak 

Hubungan dengan keluarga : baik/tidak, dukungan suami : ya/tidak 

, hubungan dengan teman : baik/tidak, hubungan dengan tetangga : 

baik/tidak. 

b) Personal self 

Kepercayaan diri : klien mengatakan beragama islam 

Kepercayaan terhadap tuhan : klien mengatakan rajin beribadah, 

tetapi saat in tidak dapat sholat seperti biasanya 

3. Role performance mode (fungsi peran) 

Persiapan menjadi orang tua : klien mengatakan siap menjadi orang tua 

Presepsi tentang peran baru : klien mengatakan siap menjadi seorang ibu 

dua anak 

Penerimaan keluarga terhadap anggota keluarga yang baru : keluarga 

senang dengan kehadiran anggota baru 

4. Interdependence mode (interdependensi) 

Dukungan dari keluarga : klien mengatakan mendapat dukungan dari 

keluarga, suami dan anak mereka dengan kelahiran kedua ini 

Rencana terhadap kelahiran bayi : klien mengatakan rencana 

melahirkan dirumah sakit 

Rencana perawatan bayi : klien akan merawat bayi sendiri 

D. Second level assessment 

1. Stimulus fokal 

klien mengatakan saat ini tubuh nya sangat lemas dan nyeri di area 

jalan lahir dan cemas memikirkan bayi nya di ruang bayi 

2. Stimulus kontekstual 

Klien mengatakan merasa sedih terpisah dengan bayinya karena bayi 

dirawat diruang bayi 

3. Stimulus residual 

klien mengatakan sudah pernah pengalaman dalam kehamilan dan 

mengurus anak walapun sudah 4 tahun lalu 

E. Diagnosa Keperawatan : 

1. Nyeri akut b.d agen pencedera fisik 

2. Resiko infeksi b.d ketidakadekuatan pertahanan tubuh primer (ketuban 

pecah sebelum waktunya) 

3. Gangguan pola tidur b.d kurang kontrol tidur 
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ASUHAN KEPEEAWATAN BAYI BARU LAHIR NORMAL 

MENGGUNAKAN PENDEKATAN RAMONA T. MERCER 

 
PENGKAJIAN 

A. IDENTITAS BAYI 

By ny s usia 0 hari jenis kelamin laki-laki kondisi umum sedang tanggal lahir 

14 juni 2021 berat badan 2130 gram panjang badan 45 cm suhu 36oC lingkar 

kepala 32 cm lingkar dada 30 cm lanugo ada sekitar leher dan telinga, vermix 

kaseosa tidak ada bayi sudah bersih dimandikan. 

B. FORMAL 

1. Riwayat Persalinan Saat Ini 

Tanggal 14 juni 2021 

Kala I : 

Jam 19.00Wita.: 

TD 110/70 mmHg, Nadi 84x/mnt, Napas 20x/mnt, Suhu 36°C. His setiap 10 

ment 3 kali, lama 40dtk, DJJ 144x/mnt, pembukaan 8 cm, portio 75 ketuban 

positif presentasi - hambatan di jalan lahir tidak ada 

Kala II : 

Jam 19.10 Wita 

Pembukaan lengkap, porsio tipis lunak, kepala janin tampak di perineum, 

perineum menegang, anus membuka dan ibu meneran. Klien di pimpin 

meneran saat his terasa, bayi lahir pada pukul 19.20 WIB, jenis kelamin 

perempuan/laki-laki 

Kala III 

Jam 19.25 Wita 

TD : 110/70 mmHg, Napas 20 x/mnt, Nadi : 86.x/mnt, Suhu 36°C. Oksitosin 

10 IU IM. Plasenta lahir jam 19.35 Wita lengkap dengan selaputnya, 

kontraksi uterus baik , teraba keras. Dilakukan pengecekan perineum dan 

portio 

Kala IV : 

Jam 20.00 Wita 

No Form : Form.Pudir 1.25 

Tgl Terbit : 15 Sept’ 11 

Revisi 00 



 

 

 

 
TD 110/70 mmHg, Napas 20 x/mnt, Nadi 80 x/mnt, Suhu 36°C, kontraksi 

uterus baik 

3. Bonding dan Attachment 

Gray Skore : 
 

Skore 

Bonding 

Memandang Berkata Melakukan 

Sesuatu 

1. Sangat 

negatif, 

tidak 

tepat 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

2. Agak 

positif, 

tidak 

aktif 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

3.Agak 

positif, 

agak 

sesuai 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

4.Sangat 

positif, 

sesuai 

Ketika bayi lahir 

ibu memandang 

bayi 

Ibu    

mendengarkan 

sang bayi 

menangis 

Ibu menggendong 

bayi 

 
4. Pengkajian Bayi 

Nama : By. Ny s 

Tempat Tgl. Lahir : Balikpapan, 14 juni 2021 jam 19.20Wita 

Umur : 0 hari 

Jenis kelamin : laki-laki 

Kondisi umum : baik reflek hisap (baik), 

anak diberikan susu formula : ya/tidak, Suhu 36°C, Nadi 

……… x/mnt, RR ........... x/mnt. 
 

Riwayat kelahiran 

- BB : 2130 gram 

- Panjang badan : 45 cm 



 

 

 

 

- Suhu : 36°C 

- Lingkar kepala : 32 cm 

- Lingkar dada : 30 cm 

- Masalah dalam proses : Tidak ada 

kelahiran 

- Lanugo : Ada, sekitar leher dan telinga 

- Vernix kaseosa : Tidak ada bayi sudah bersih dimandikan 

- Meconium : 8 jam setelah lahir 

- Warna tubuh : kemerahan 

Pemeriksaan reflek 

- Reflek moro : Ada, pada saat bayi tidur mendengar suara 

keras 

- Reflek menggengam : Ada, pada saat telapak bayi disentuh 

dengan jari 

- Reflek menghisap : Ada, pada saat bayi menyusu 

- Reflek tonik neck lemah : Ada, pada saat bayi tidur kepala 

menghadap kesamping dengan lengan lurus 

- Tonus otot/aktivitas :  aktif 

- Kekuatan menangis : Bayi menangis keras dan kuat 

Pemeriksaan Fisik 

a. Kepala 

- Bentuk kepala : bentuk kepala bulat dan simetris 

- Ubun-ubun : fontanel mayor belum menutup 

- Mata : simetris, mata tidak ikterik, dapat membuka, 

hipertermi (tidak ada), konjungtiva bola mata dapat kesegala arah 

- Telinga : terdapat rambut lanugo pada daun telinga, 

simetris bila dipegang lembut dan kedunnya dan bersih 

- Hidung : kedua bersih 

- Mulut : reflek menelan dan menghisap baik 

b. Punggung 

- Keadaan punggung : Normal 

- Flesibelitas tulang : Normal 

punggung 

c. Thorak 



 

 

 

 

- Bentuk dada : Simetris 

- Jenis pernapasan : Reguler spontan tanpa alat bantu 

- Frekuensi : 35x/mnt 

d. Abdomen 

- Bentuk abdomen : Normal 

- Bising usus : Normal 

e. Ekdtremitas 

- Jari kaki : Lengkap 

- Jari tangan : Lengkap 

- Pergelangan kaki : Normal 

- Pergelangan tangan : Normal 

- Garis telapak kaki : Ada 

- Warna ekstremitas : Kemerahan 

- Posisi ekstremitas : Simetris 

f. Alat Reproduksi 

/Genetalia 

- Lali-laki (penurunan : Tidak ada penurunan 

testis, ukuran) 

- Perempuan (labia : - 

minora, mayora, 

keluaran) 

g. Fungsi Eliminasi 

- Fungsi miksi : Belum 

- Anus : Ada 

Diagnosa Medis : Bayi prematur 

 

Reflek primitif 
 

No. Reflek  

1. Reflek rooting Ada, jika pipi bayi disentuh maka mulut 

akan kearah sentuhan. 

2. Reflek sucking Reflek hisap ada 

3. Reflek grasping Reflek kaget ada, saat bayi tidur dan 

mendengar suara keras. 

4. reflekmoro Reflek kaget ada, saat bayi tidur dan 

mendengar suara keras. 

5. Reflek babinski positif 



 

 

 

 

 

6. Pengkajian Usia Kematangan Bayi Beedasarkan New Ballard’s Score 

Kematangan Fisik 

 -1 0 1 2 3 4 5 

Kulit Lengket 

transpara 

n 

Merah 

transpar 

an 

Merah 

muda, 

licin, 

halus, 

vena 

terlihat 

Permuka 

an 

mengelup 

as dan 

ruam, 

vena 
kurang 

Daerah 

pucat, 

retak- 

retak, 

vena 

jarang 

Retak 

lebih 

dalam 

Seperti 

kertas, 

retak- 

retak 

mengker 

ut 

Lanugo Tidak ada Jarang Banyak Menipis Menghila 

ng 

Kebanya 

kan tidak 

ada 

 

Garis 

telapak 

kaki 

Jarak 

tumit jari 

kaki 40- 

50  mm = 

1,   <   40 

mm = -2 

Timut 

jari  kaki 

> 50 

mm, 

tidak 

ada garis 

Tanda 

merah 

sangat 

sedikit 

Hanya 

garis 

anterior 

transvers 

al 

melintan 
g 

Beberapa 

garis di 

2/3 

anterior 

Garis- 

garis 

ditelapak 

kaki 

Payudar 

a 

Tidak 

kelihatan 

Samar- 

samar 

Areola 

datar, 

tidak 

ada 
tonjolan 

Areola 

muncul 

sedikit, 

tonjolan 
1-2 mm 

Areola 

lebih 

jelas, 

tonjolan 
3-4 cm 

Areola 

penuh, 

tonjolan 

5-10 mm 

Mata/tel 

inga 

Kelopak 

mata 

tertutup 

Longgar : 

-1 

Kuat :-2 

Kelopak 

mata 

terbuka, 

daun 

telinga 

datar, 

masih 

terlipat 

Daun 

telinga 

desikit 

melengk 

ung, 

lunak, 

rekcil 

membali 

k lambat 

Bentuk 

kebih 

baik, 

mudah 

membali 

k 

Bentuk, 

sempurna 

membali 

k 

seketika 

Tulang 

rawa, 

telinga 

tebal dan 

kaku 

Genital 

pria 

Scrotum 

datar, 

lembut 

Skrotum 

kosong, 

rugae/lip 

atan 

samar- 
samar 

Testis 

ada 

diatas 

kranal, 

rugae 
jarang 

Testis 

turun, 

rugae 

cukup 

Testis 

turun, 

rugae 

bagus 

Testis 

menggant 

ung, 

rugea 

dalam 

Genital 

wanita 

Klitoris 

menonjil, 

labia 

datar 

Klitoris 

menonjo 

l, labia 

minor 

kecil 

Klitoris 

menonjo 

l, labia 

minor 

membes 

ar 

Tonjolan 

labia 

minor 

dan 

minor 

sama 

Labia 

mayor 

besar, 

labia 

minor 

kecil 

Labia 

mayor 

menutup 

klitoris 

dan labia 

minor 

 
Kematangan Neuromuskuler 



 

 

 

 

 -1 0 1 2 3 4 5 

Sikap Na Kedua 

pergelang 

an 

tangan, 

lengan 

panggul, 

dan 

kedua 

kaki lurus 

Kedua 

pergelan 

gan 

tangan 

bengkok 

, dan 

kedua 

kaki 

agak 

bengkok 

Kedua 

bahu 

panggul 

dan kedua 

kaki 

bengkok 

tapi tidak 

sampai 

90° 

Kedua 

bahu 

panggul 

dan 

kedua 

kaki 

bengkok 

tapi 

sampai 

90° 

Kedua 

bahu dan 

kedua 

kaki 

bengkok 

dan 

menutup 

ke arah 

badan 

NA 

Sudut 

siku 
> 90°C 90° 60° 45° 30° 0° NA 

Kelentur 

an 
lengan 

NA 180° 140- 

180° 
110-140° 90-110° < 90° NA 

Sudut 

popliteal 
180° 160° 140° 120° 110° 90° < 90° 

Tanda 

selampa 

ng 

Siku 

melebihi 

garis 

axilla 

yang 

berlawan 

an 

Siku 

sampai 

garis 

axilla 

yang 

berlawan 

an 

Siku 

sampai 

garis 

midklavi 

kula 

yang 

berlawa 

nan 

Siku yang 

berada 

digaris 

tengah 

tubuh 

Siku 

sampai 

garis 

axilla 

Siku 

sampai 

garis 

axilla. 

Siku 

tidak 

sampai 

pada 

garis 

axilla 

 

Tumit ke 

telinga 

Kaki 

lurus, 

tumit 

sampai 

telinga 

Kaki 

lurus, 

jari-jari 

sampai 

dagu 

Lutut 

agak 

bengkok 

, tumit 

sampai 

140° 
dari 
bidang 

datar 

Lutut 

bengkok, 

tumit 

sampai 

120°dari 

bidang 
datar 

Lutut 

bengkok, 

sampai 

90°, 
tumit 

sampai 

90° dari 
bidang 
datar 

Lutut 

bengkok, 

tumit 

sampai 

45° dari 

bidang 
datar 

 

 

7. Peran Ayah Selama dan Setelah Kelahiran 

Ayah sangat menjaga sang bayi 

D. INFORMAL 

1. Orang yang terlibat dalam oerawatan bayi : 

Klien dan suami 

2. Peran dalam perawatan bayi : 

Klien sangat senang dengan peran nya menjadi ibu 

3. Pengalaman dalam oerawatan bayi : 

Klien mengatakan sudah ada pengalaman dari bayi pertama 



 

 

 

 

4. Harapan untuk perawatan bayi : 

Untuk diajarkan ulang merawat bayi 

DIANGNOSA KEPERAWATAN 

Diagnosa keperawatan yang muncul berdasarkan skala prioritas adalah : 

1. Hipotermia berhubungan dengan penggunaan inkubator 

2. Kesiapan peningkatan nutrisi berhubungan dengan prematur  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 


