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   *Dewi Megawati, 2012, 54 halaman 
 **Sulastri, S.Kp.,M.Kes 

     ***DewiSuryandari, S.Kep., Ns 
 

ABSTRAK 

Latar belakang: dalam praktik obstetrik modern, kelahiran lewat perut dengan 
mudah dipilih bila kelahiran per vagina akan membahayakan ibu, anak dan 
keduanya. Perbaikan yang meluas dalam hal anestesi, tehnik pembedahan, 
antibiotik dan transfusi darah menurunkan mordibilitas dan mortalitas akibat 
sectio caesaria sehingga menjadikan sebagai pilihan yang relative aman. 

Tujuan : Untuk memenuhi asuhan keperawatan pada pasien Ny. S dengan 
post section caesarea atas indikasi plasenta previa totalis meliputi pengkajian, 
intervensi, implementasi dan evaluasikeperawatan. 

Hasil  : setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 hari didapatkan 
hasil nyeri pasien sudah berkurang dari skala 7 menjadi 3, tidak terjadi resiko 
infeksi, aktivitas sehari-hari meningkat, pengetahuan pasien tentang perawatan 
luka juga meningkat. Dalam implementasi sebagian besar telah sesuai dengan 
rencana tindakan yang telah diterapkan. 

Kesimpulan : masalah keperawatan pasien mengenai nyeri akut, resiko tinggi 
infeksi, intoleransi aktivitas dan kurang pengetahuan pada dasarnya dapat 
dilaksanakan dengan baik dan sebagian masalah dapat teratasi. 

Kata kunci : sectio caesaria, plasenta previa totalis 

Ket :     * Mahasiswa D3 Keperawatan UMS 
   ** Penguji 1dan dosen keperawatan UMS 
 *** Penguji 2, pembimbing dan dosen keperawatan UMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NURSING CARE ON Mrs. S WITH POST SECTIO CAESAREA FOR 
INDICATION OF PLACENTA PREVIA TOTALIS IN THE DAHLIA AT 

PANDAN ARANG GENERAL HOSPITAL OF BOYOLALI 

 *Dewi Megawati, 2012, 54 pages 
      **Sulastri, S.Kp.,M.Kes 

          ***Dewi Suryandari, S.Kep., Ns 
 

ABSTRACT 

Background: in modern obstetric practice, birth through stomach easily selected 
when the birth pervagina will harm both mother and child. widespread 
improvements in terms of anaesthetic, surgical technique, blood transfusion and 
antibiotics lowers mortality due to mordibilitas and so that it becomes as section 
caesarea a relatively safe choice. 

Objective: to meet the orphanage nursing at Mrs. S with post section caesarea top 
indication placenta previa totalis involves the study, interventions, implementation 
and evaluation of nursing. 

Results: after nursing nursery for 3 days of pain patients have obtained results 
reduced from 7 to 3 scale, increasing daily activity, knowledge about the care of 
injured patients has also increased. in most implementations have been in 
accordance with the plan of action has been applied. 

Conclusion: the patient's nursing problems of acute pain, infection, high risk 
activity intolerance and lack of knowledge essentially workable and well some 
problems can be resolved. 

Keywords: section caesarea, placenta previa totalis 

Inf :         * UMS D3 nursing students 
   ** Testers 1 and UMS nursing faculty 
 *** Testers 2, mentors and UMS nursing faculty 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. PENDAHULUAN 
1. Latar Belakang Masalah 

Di negara berkembang seperti di Indonesia kejadian operasi 
kejadian sectio caesaria yang semakin banyak sudah issue lagi, tapi ada 
suatu indikator yang dijadikan patokan masyarakat. Dari data tahun 1975, 
di jaman operasi sectio caesarea masih jarang di lakukan, angka kematian 
ibu yang melahirkan sekitar 30 orang dari setiap 1000 orang ibu yang 
melahirkan. Lewat keseriusan pemerintah untuk menekan angka kematian 
ibu terus diupayakan sehingga pada tahun 1996  mencanangkan “Gerakan 
Sayang Ibu” (GSI) dan mematok angka 2,25 % dari semua persalinan 
sebagai target nasional untuk menurunkan angka kematian ibu pada akhir 
1999. 

Indikasi sectio caesarea antara lain : Ibu/Janin : Distosia 
(Ketidakseimbangan sepalopelvik, kegagalan induksi persalinan, kerja 
rahim yang abnormal). Ibu : Penyakit pada ibu (Eklapmsia, DM, Penyakit 
Jantung, Caservik) , pembedahan sebelumnya, sumbatan padajalan lahir. 
Janin : Gangguan pada janin, Prolaps tali, Mal presentasi. Plasenta : 
Plasenta previa, Abrupsion plasenta. 

Untuk menekan kematain ibu dan janin salah satu cara bisa 
dilakukan dengan tindakan operasi. Tindakan persalinan yang biasa 
dilakukan adalah bedah Caesar. 

Sedangkan di Indonesia pada tahun 2009 dilaporkan oleh 
beberapa peneliti berkisar antara 2,4 - 3,56 % dari seluruh kehamilan 
sekitar 5 dari 500 kelahiran setiap tahunnya. Angka kejadian dari plasenta 
previa di Jawa Tengah adalah 0,5% atau 1 diantara 200 persalinan. 
Sedangkan di RS. Pandan Arang terjadi 42 kasus plasenta previa di antara 
3587 persalinan yang terdaftar, atau kira-kira 2 di antara 150 persalinan 
terdaftar. 

Indikasi dilakukansectio caesaria pada ibu adalah di proporsi 
Cepalo pelvic, plasenta previa, tumorjalan lahir, hidramnion, kehamilan 
gamely, sedangkan janin adalah janin besar,mal presentasi, letak lintang, 
hidrocepalus (Oxom, 2008). Plasenta previa juga merupakan indikasi 
dilakukan operasi section caesarea. Karena bila dipaksakan pervaginam 
dapat beresiko pendarahan dan membahayakan ibu, janin, bahkan 
keduanya. 



Atas dasar uraian diatas, maka penulis mengambil judul laporan 
ini : “Asuhan Keperawatan pada Ny. S dengan Post Sectio Caesarea atas 
Indikasi Plasenta PreviaTotalis di Bangsal Dahlia RSUD Pandan Arang 
Boyolali”. 

2. Tujuan Penulisan 
a. Mengetahui teori plasenta previa totalis dan operasi sectio caesarea 
b. Ingin mengetahui diagnosa keperawatan yang muncul setelah operasi 
c. Melakukan tindakan keperawatan yang tepat pada pasien post SC 

dengan PPT 
d. Mengevaluasi hasil yang di dapat setelah tindakan 

 
B. TINJAUAN TEORI 

Sectio caesarea adalah suatu cara melahirkan janin dengan sayatan 
pada dinding uterus melalui dinding perut atau sectio caesarea adalah suatu 
histrektomi untuk melahirkan janin dari dalam rahim. 

Sectio caesarea adalah suatu pembedahan guna melahirkan anak lewat 
insisi pada dinding abdomen dan uterus (Oxorn, 2010). 

Plasenta previa adalah plasenta yang letaknya abnormal yaitu pada 
segmen bawah rahim sehingga menutupi sebagian atau seluruh ostium uteri 
internum. Plasenta previa adalah plasenta yang letak abnormal, yaitu pada 
segmen bawah uterus sehingga dapat menutupi sebagian atau pembukaan jalan 
lahir (Manjoer, 2002) 

Plasenta previa adalah plasenta yang implantasinya tidak normal ialah 
rendah sekali sehingga menutupi seluruh atau sebagian ostium internum. 
Implantasi plasenta yang normal adalah pada dinding depan atau dinding 
belakang rahim didaerah fundus uteri (Winknjosastro, 2005) 

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sectio 
caesarea dengan indikasi plasenta previa adalah suatu pembedahan untuk 
melahirkan janin lewat insisi pada abdomen dan uterus karena terjadinya letak 
plasenta yang menutupi ostium uteri internum. 

 
C. RESUME KEPERAWATAN 

1. Pengkajian 

Pengkajian dilakukan pada tanggal 8 Mei 2012 di bangsal Dahlia 
RSUD. Pandan Arang Boyolali. 



1. Biodata 

Pasien bernama Ny. S, umur 31 tahun, pendidikan terakhir 
SMA, beragama Islam, sebagai ibu rumah tangga, status sudah 
menikah, alamat di Kebon Bimo Boyolali, Penanggungjawab Tn. S, 
umur 33 tahun, pendidikan terakhir SMA, beragama Islam, pekerjaan 
wiraswasta, status sudah menikah, alamat Kebon Bimo Boyolali, Pasien 
masuk tanggal 7 Mei 2012, no register : 07247193. Diagnosa masuk RS 
hamil dengan plasenta previa totalis diindikasikan operasi sectio 
caesarea. Diagnosa saat pengkajian post sectio caesarea atas indikasi 
plasenta previa totalis hari ke 1 tanggal operasi 8Mei 2012. 

2. Riwayat Kesehatan 
a. Keluhan Utama 

Nyeri pada luka jahitan, nyeri bertambah bila bergerak. 
b. Riwayat Kesehatan Sekarang 

Paien datang ke RS. Pandan Arang tanggal 7 Mei 2012 jam 19.25 
WIB. Pasien hamil 36 minggu dengan status obstetri G4P3A1. 
Pasien pendarahan, kenceng-kenceng sudah dirasakan dan muntah 
2X. Pasien diindikasikan untuk SC karena adanya plasenta previa 
totalis. 

c. Riwayat Penyakit Dahulu 
Pasien pernah melakukan tindakan kuretase pada kehamilan yang ke 
tiga karena perdarahan pada usia kehamilan 7 minggu. 

d. Riwayat Penyakit Keluarga 
Pasien mengatakan dalam keluarganya tidak ada yang mempunyai 
riwayat penyakit menurun seperti hipertensi, DM, asam urat. 

e. Riwayat Kehamilan dan Persalinan 
Pada usia kehamilan 3 bulan pasien mengalami keluar kawah dan 
selang 10 hari kemudian pasien mengalami perdarahan. Sejak saat 
itu pasien rajin dan selalu kontrol ke bidan/dokter dan dianjurkan 
untuk istirahat total untuk menjaga kehamilannya. 

f. Riwayat Obstetri 
Pasien mulai haid (menarche) sejak SMP yaitu pada usia 13 tahun. 
Siklus haid pasien tidak teratur dan lamanya kira-kira 6-7 hari setiap 
haid. Hari pertama haid terakhir (HPHT) pasien pada tanggal 31 



Agustus 2011 berarti hari perkiraan lahirnya (HPL) pada tanggal 7 
Juni 2012. 

3. Pola Pengkajian Fungsional (Menurut Gordon) 
Pola persepsi kesehatan dan manajemen kesehatan, pada 

kehamilannya ini pasien sering melakukan pemeriksaan teratur ke 
bidan/dokter karena takut ada apa-apa dengan kandungannya. Jika 
pasien sakit biasanya hanya minum obat yang diberikan oleh dokter. 

Pola pemenuhan nutrisi metabolik, selama hamil pasien 
mengatakan di rumah makan 3x sehari dengan menu nasi, lauk, sayur. 
Pasien mengatakan minum air putih ± 8 gelas/hari. Setelah operasi dan 
dilakukan pengkajian pasien masih puasa. 

Pola eliminasi selama hamil pasien mengatakan biasanya di 
rumah BAB 1X sehari namun kadang-kadang 1-2 hari. Karakteristik 
feces normal, lunak, tidak ada darah. Pasien BAB kadang sembelit dan 
kadang sakit. Pasien BAK 5-9X sehari, urin yang dikeluarkan normal, 
jernih kekuningan. Setelah melahirkan pasien mengatakan belum BAB 
karena masih puasa. Pasien menggunakan selang kateter (DC), urine 
yang dikeluarkan ± 200 cc warna kuning. 

Pola aktivitas dan latihan selama hamil pasien mengatakan 
dapat melakukan aktivitas sehari-hari walaupun tidak maksimal karena 
harus istirahat total mengingat kondisi kandungannya lemah. Setelah 
melahirkan pasien hanya menggunakan waktunya untuk berbaring diam 
di atas tempat tidur karena harus istirahat. Pasien belum berani miring 
karena takut sakit. Pasien mandi dengan cara sibin dan dibantu 
keluarga. 

Pola tidur dan istirahat selama hamil biasanya pasien tidur 
selama 6-8 jam, pasien takut akan kehamilannya, pasien merasa cemas 
dan gelisah. Setelah melahirkan pasien hanya bisa tidur namun kadang 
terbangun karena nyeri di perut atau menyusui bayinya. 

Pola persepsi kognitif pasien mengatakan lega karena anaknya 
telah lahir dengan selamat walaupun dengan operasi SC. Dalam 
kehidupan sehari-hari pasien menggunakan bahasa Jawa untuk 
berkomunikasi. Saat dikaji pasien mengatakan luka bekas jahitan terasa 
nyeri, skala nyeri 7. 

Pola persepsi konsep diri, body image (citra diri) : pasien 
menerima rasa sakit dan luka pada tubuhnya dan tidak malu dengan 



keadaannya. Ideal diri : pasien berharap cepat sembuh dan segera 
merawat anaknya dan menggendongnya. Menjadi istri dan ibu yang 
baik. Harga diri : pasien senang dengan kelahiran anaknya dan bangga 
menjadi seorang ibu dari anak-anaknya. Peran : pasien merupakan 
seorang ibu dari ketiga anaknya. Karena masih dalam perawatan peran 
pasien sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga juga terganggu. 
Identitas : pasien adalah seorang istri yang mempunyai 3 orang anak 
dan ini merupakan anak pertama dari suami yang ke-2. 

Pola peran dan hubungan, pasien mengatakan hubungan 
dengan orang terdekat tidak ada masalah dan hubungannya sangat baik. 
Dengan tetangganya juga baik karena juga banyak yang menjenguk. 
Interaksi dengan tenaga medis, keluarga dan masyarakat terjalin dengan 
baik, pasien pun tampak kooperatif, komunikasi dengan orang lain 
lancar tidak ada konflik dalam hubungannya dengan orang lain. 

Pola seksualitas dan reproduksi, status pasien sudah menikah 
dan ini merupakan pernikahannya yang ke-2. Dengan suami 
pertamanya di karuniai 2 orang anak, anak pertama berjenis kelamin 
laki-laki berusia 10 tahun dan anak keduanya berjenis kelamin 
perempuan berusia 5 tahun. Setelah menikah yang kedua pasien pernah 
mengalami abortus sebelum kehamilan anak yang ketiga ini. 

Pola koping dan stres, jika pasien mengalami stres karena 
adanya masalah dalam keluarganya, pasien membahasnya dengan 
suaminya untuk mencari pemecahanya. Pasien sedikit stres karena 
belum bisa merawat anaknya. Sikap terhadap perawat medis dilakukan 
dengan kooperatif dan pasien optimis cepat sembuh. 

Pola nilai dan kepercayaan, pasien beragama Islam, percaya 
dengan adanya Tuhan. Menjalan ibadah sholat dan berdoa. 

4. Pemeriksaan Fisik 
Keadaan umum pasien baik, kesadaran composmentis. 

Pemeriksaan tanda-tanda vital yaitu : tekanan darah 110/70 mmHg, 
suhu 36,4 , nadi 78 x/menit, respiratory 20 x/menit. 

Pemeriksaan head to toe dilakukan pada tanggal 8 Mei 2012. 
Kepala mesochepal, rambut hitam lurus, bersih. Hidrasi kulit : baik, 
turgor baik. Mata : Palpebra coklat kehitaman, tidak ada edema, tidak 
ada radang. Sclera warna putih. Conjungtiva pink keputihan. Pupil 
isokor. TIO tekanan intra okuler baik. Hidung bersih, tidak ada sekret. 



Telinga bersih, tidak ada tanda-tanda peradangan. Mulut  bersih, ada 
bau mulut. Leher tidak ada pembesaran tyroid. Thorax, inspeksi : 
bentuk normal, simetris, pernapasan teratur, tidak ada gangguan napas. 
Palpasi : vocal vremitus : normal, pengembangan paru normal. Perkusi : 
suara paru sonor/normal, suara jantung normal. Auskultasi : suara napas 
normal, suara jantung normal. Abdomen, inspeksi : abdomen tidak 
buncit, terdapat luka pembedahan SC bentuk vertikal, ada linea nigra 
dan strie gravidarum. Auskultasi : peristaltik 8 X/menit. Palpasi : 
abdomen teraba sakit, agak tegang, kontraksi uterus kuat, TFU setinggi 
pusat. Perkusi : abdomen tympani. Mammae : areola hitam membesar, 
puting menonjol, ASI keluar. Genetalia ada perdarahan 1 tella 
penuh,anus bersih, terpasang DC, bentuk genetalia luar tidak ada 
perubahan. Kulit : bersih, tidak kering, warna coklat, wajah pucat. 
Tangan kiri : baik, kekuatan otot baik, terpasang infus. Tangan kanan : 
baik, kekuatan otot baik. Kaki kiri : baik, tidak odem, kekuatan otot 
baik. Kaki kanan : baik, tidak odem, kekuatan otot baik 

Berat badan lahir bayi 2800 gram, panjang badan 48 cm, 
lingkar lengan 32 cm, lingkar dada 33 cm, tanggal lahir 8 Mei 2012 
berjenis kelamin laki-laki. Kulit kemerahan dan terdapat genetalia serta 
anus. 

5. Pemeriksaan Penunjang 
a. Pemeriksaan Laboratorium 

Table Pemeriksaan Laboratorium Tanggal 9 Mei 2012 Jam 6.46 
WIB 

Jenis Pemeriksaan Hasil Satuan Normal 
Hemoglobin (Hb) 8,1 g/dL 12,0-16,0 

Hematokrit 29,6 % 38,0-47,0 
Leukosit 8,7 10³ UL 4,5-11,0 

Trombosit 402 10³ UL 150-440 
Ureum 38 Mg/dl 10-50 

Kreatinin 1,2 Mg/dl 0,7-1,3 
 

b. Terapi Medik 
Cefadroxil 2 x 1, Asam Mafenamat 3 x 1, IV per infus RL 20 tpm, 
Cefatoxim 1000 mg / 12 jam, Ketorolac 60 mg / 8 jam, Asam 



Tranexamat 250 mg / 8 jam, Metronidazole 500 mg / 8 jam, 
Transfusi darah 2 kolf post SC 

2. Data Fokus 

Data subyektif : pasien mengatakan luka bekas jahitan terasa nyeri, 
dengan karakteristik nyeri : P (pain) : nyeri tekan pada luka jahitan, Q : 
(quantity) : nyeri seperti diremas-remas, R (region) : nyeri pada luka post 
operasi, S (skala) :  skala nyeri 7, T (time) : nyeri saat bergerak dan hilang 
timbul ± 10 menit. Pasien mengatakan balutan pada perutnya belum 
diganti. Pasien mengatakan masih lemah untuk bergerak-gerak di tempat 
tidur. Pasien mengatakan belum dapat turun dari tempat tidur. Pasien 
mengatakan makanan apa yang harus dimakan agar lukanya cepat kering 
dan perawatannya. 

Data obyektif : ekspresi wajah pasien meringis, tampak menggigit 
bibir. Tidak ada kemerahan pada luka jahitan di abdomen. Pasien tampak 
melindungi daerah jahitan dengan tidak bergerak miring atau duduk. 
Pasien tampak pucat dan lemah. Aktivitas pasien dibantu keluarga seperti 
sibin 

 
D. HASIL PENELITIAN 

1. Nyeri berhungan dengan terputusnya kontinuitas jaringan 
Kriteria evaluasi diagnose ini adalah pasien mampu mengatasi dan 

menggunakan intervensi untuk mengurangi nyeri, pasien rileks, dapat 
istirahat, tidak mengeluh nyeri (Doenges, 2000) 
 Setelah dilakukan rtindakan keperawatan diperoleh hasil subyektif: 
pasien mengatakan nyeri berkurang sudah dapat tidur lebih lama. 
Obyektif: paasien tampak rileks tidak tegang lagi. Hal tersebut 
menunjukkan diagnose pertama teratasi sebagian maka rencana tindakan 
tetap dilanjutkan, gunakan tehnik napas dalam bila nyeri timbul. 

2. Resiko infeksi berhubungan dengan insisi pembedahan 
Evaluasi diagnosa ini adalah subyektif : pasien mengatakan merasa 

nyaman setelah lukanya dibersihkan. Obyektif : luka tampak kering, 
bersih, tidak ada pus. Hal tersebut menunjukkan diagnosa ke dua teratasi 
sebagian maka rencana tindakan tetap dilakukan, perawatan luka dengan 
tehnik aseptik sampai luka sembuh untuk menghindari infeksi, observasi 
TTV setiap saat dan kolaborasi antibiotic sesuai indikasi dokter. 



3. Intoleransi aktivitas berhungan dengan kelemahan fisik 
Hasil evaluasi diagnosa ini adalah subyektif : aktivitas masih 

memerlukan bantuan keluarga dan sudah dapat tidur miring untuk 
menyusui anaknya. Obyektif : pasien sudah dapat melakukan alih baring. 
Hal tersebut menunjukkan diagnosa ke tiga teratasi sebagian maka rencana 
tindakan tetap dilakukan, melibatkan keluarga dalam pemenuhan ADL 
pasien. 

4. Kurang pengetahuan berhungan dengan kurang informasi post SC 
Hasil evaluasi yang didapat dari diagnosa yang keempat ini adalah 

secara subyektif : pasien mengatakan sudah sedikit paham dengan apa 
yang telah disampaikan. Obyektif : pasien kooperatif dan mampu 
menjelaskan kembali apa yang telah disampaikan tentang perawatan luka 
post SC. Hal tersebut menunjukkan masalah diagnosa ini telah teratasi 
sebagian dan intervensi tetap dipertahankan. 

 
E. SIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 
Dari telaah pustaka yang penulis lakukan maka dapat diperoleh 

kesimpulan : 
Sectio caesarea atas indikasi plasenta previa totalis adalah suatu 

pembedahan untuk melahirkan janin lewat insisi pada abdomen dan uterus 
karena terjadi plasenta yang menutupi seluruh bagian ostium internum. 
Asuhan keperawatan pada pasien post sectio caesarea atas indikasi 
plasenta previa totalis adalah suatu tindakan keperawatan mulai dari 
pengkajan data, menentukan diagnosa yang muncul, membuat rencana 
tindakan, lalu mengimplementasikan dan terakhir mengevaluasi tindakan 
yang telah dilakukan. Pada Ny. S dapat ditegakkan 4 masalah yaitu : nyeri, 
resiko tinggi infeksi, intoleransi aktivitas dan kurang pengetahuan 
perawatan post SC. Setelah dilakukan tindakan maka hasil evaluasi yang 
diperoleh semua masalah teratasi sebagian sehingga intervensi tetap 
dilanjutkan. 

2. Saran 
a. Perawat 

Hubungan antara dokter, perawat dan tim kesehatan lain, serta 
kerjasama perawat dengan keluarga sangat diperlukan untuk 
membantu perkembangan kondisi pasien kearah lebih baik sehingga 



tindakan asuhan keperawatan dapat tercapai sesuai keinginan dan lebih 
maksimal. 

b. Mahasiswa 
Sebelum kelahan praktek hendaknya lebih memahami konsep kasus 
yang terjadi di lapangan sehingga dapat lebih siap dalam menghadapi 
kasus dan mengelola pasien berdasarkan konsep keperawatan yang 
telah ditentukan. 

c. Rumah Sakit 
Rumah sakit sebaiknya memberikan atau menyediakan fasilitas alat – 
alat yang diperlukan dalam pelaksanaan tindakan keperawatan yang 
lebih baik dan lebih lengkap. Selain itu,  rumah sakit seharusnya 
meningkatkan pelayanan kesehatan dan memberikan kepuasan bagi 
pasien. 

 
F. DAFTAR PUSTAKA 

Carpenito.  2007.  Buku Saku Diagnosis Keperawatan. Jakarta : EGC. 
 
Doenges. 2000. Rencana Perawatan Maternal atau Bayi Edisi 2 (Alih Bahasa 

: Monica Ester). Jakarta : EGC. 
 
Jitowiyono S dan Kristiyanasari W. 2009.Asuhan Keperawatan Post Operasi. 

Yogyakarta :Nuha Medika. 
 
Mansjoer, A. 2002. Kapita Selekta Kedokteran. Jakarta : Media Aesculapius 
 
Mitayani. 2009. Asuhan Keperawatan Maternitas. Jakarta :Salemba Medika. 
 
Nanda. 2009. Diagnosis Keperawatan (Alih Bahasa :Made Sumarwati, dkk). 

Jakarta: EGC. 
Nugroho, Taufan. 2010. Buku Ajar Obstetri. Yogyakarta :Nuha Medika. 
 
Oxorn H dan Forte WR. 2010. Patologi dan Fisiologi Persalinan Edisi 

1(Editor : M. Hakimi). Yogyakarta : Yayasan Esentia Medika. 
 
Prawirohardjo, S. 2005. Ilmu Bedah Kebidanan. Jakarta : Yayasan Bina 

Pustaka. 
 
Prawirohardjo, S. 2007. Ilmu Bedah Kebidanan. Jakarta : Yayasan Bina 

Pustaka. 
 
Rukiyah AY dan Yulianti L. 2010. Asuhan Kebidanan IV (Patologi). Jakarta : 

Trans Info Media. 



 
Sujiyatini, dkk. 2009. Asuhan Patologi Kebidanan Edisi 1 (Editor : Ari 

Setiawan). Yogyakarta : Nuha Medika. 
 
Wiknjosostro, H. 2005. Ilmu Kebidanan. Jakarta : Yayasan Bina Pustaka 
 
Williams. 2006. Obstetri Ginekologi Volume 1 Edisi 21 (Alih Bahasa: Andri 

Hartono). Jakarta : EGC. 
 

 


