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MOTTO 

 

“ sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu selesai 

( dari segala urusan ) kerjakanlah dengan sungguh – sungguh ( urusan ) yang 

lainnya. Dan hanya kepada allah lah hendaknya kamu berharap “ 

(  Q.S Al imron: 109 ) 

“ jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong mu. Dan sesungguhnya yang 

demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang – orang yang khusuk “ 

 ( Q.S Al-Baqoroh: 45 ) 

“ sesungguhnya allah SWT. tidak akan merubah suatu kaum kecuali mereka 

merubah yang ada pada diri mereka sendiri “  

( Q.S Ar’rad: 11 ) 

“ dengan ilmu orang menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi lebih indah, dan 

dengan agama hidup menjadi terarah dan bermakna.” 

( penulis ) 
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Persembahan 

 

Karya tulis ini penulis persembahkan untuk orang – orang yang berarti dan dekat 

dengan hidupku yang telah banyak mendukung dan membantu menyelesaikan 

tugas akhir ini. 

1. Papa dan Mama tercinta yang selalu mengiringi langkah ku dengan do’a 

dan kasih sayang, terima kasih atas dukungan material dan spiritual 

sehingga saya dapat menyelesaikan laporan ini, saya persembahkan wujud 

cinta, hormat dan bakti saya. 

2. Kakakku tercinta makasih atas do’a serta dukungannya. 

3. Teman – teman terdekatku vika, desi, meta, ayu, anis dan teman-teman tim 

maternitas. Terima kasih atas bantuan dan dukungan serta telah menemani 

hari – hariku dan memberikan arti apa itu kebersamaan dan persahabatan. 

4. Teman – teman akper angkatan 2008 khususnya kelas “ B “ yang telah 

memberi semangat dorongannya. “aku sangat menyayangi kalian 

semua…….” 

5. Berbagai pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan karya 

tulis ini. 
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persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan diploma III keperawatan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

 Adapun terselesaikannya Laporan tugas akhir ini atas bantuan dan 

petunjuk dari berbagai pihak, Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan 

terima kasih kepada yang terhormat : 

1. Prof. Dr. Bambang Setiaji, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
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ABSTRAK 

Martsella Dwi Indah Puspita (J200080071), “Asuhan Keperawatan Pada 

Ny.I Post Partum Spontan dengan Preeklamsi Ringan di ruang II.B RB An 

Nissa” Jurusan Keperawatan D3, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2011, 70 halaman. 

 
Kehamilan, persalinan, dan nifas merupakan proses reproduksi yang 

normal. Walaupun demikian kehamilan, persalinan, dan nifas yang normal pun 
mempunyai resiko. Resiko tinggi kehamilan merupakan penyimpangan dan secara 
langsung dapat menyebabkan kesakitan dan kematian ibu maupun bayi. Salah satu 
faktor resiko kehamilan yang dapat menyebabkan kematian ibu adalah 
preeklampsia. 

Perawatan masa nifas pada pasien dengan preeklamsi ringan sangat 
penting karena umumnya pada pasien post partum dengan preeklamsi ringan 
tekanan darahnya belum begitu stabil. Sehingga tenaga medis khususnya perawat 
perlu sangat intensif dalam memantau ibu maupun bayi agar tidak terjadi 
komplikasi lanjut seperti perdarahan maupun infeksi. 

Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui manfaat dari  penerapan asuhan 
keperawatan pada Ny. I dengan Post partum spontan dengan Preeklamsi Ringan. 
Adapun diterapkannya asuhan keperawatan ini adalah untuk menangani masalah 
secara efektif sehingga permasalahan cepat teratasi. Data yang digunakan untuk 
mengetahui pemanfaatan penerapan asuhan keperawatan dikumpulkan melalui 
observasi, wawancara, dan catatan medis. Data dianalisis secara deskriptif yaitu 
menceritakan hasil observasi dan tindakan terhadap pasien dengan post partum. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asuhan keperawatan pada 
Ny. I mampu menangani masalah secara efektif. Hal ini ditunjukkan dengan nyeri 
pada pasien teratasi, pasien juga tidak mengalami preeklamsi berat maupun 
eklamsi. 

 
Kata kunci  : Post Partum,Preeklamsi Ringan 

 

 

 

 

 

 

 


