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 Ayah Bundaku yang tak pernah lelah mendoakanku, selalu 

member nasehat dan suport serta telah mendidikku dari kecil 
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MOTTO 

 

 Jangan biarkan orang lain menghalangimu untuk mengejar 

impianmu. Tetap berjuang dan percayalah. Semua akan indah 

pada waktunya. 

 “Hai orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan sholat 

sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang 

sabar” (Q.S Al Baqarah: 153) 

 Terkadang, kesulitan harus kita rasakan dahulu sebelum 

kebahagiaan datang kepada kita! 

 Berfikirlah bahwa kita bisa dan berikan keyakinan dalam hati 

dan pikiranmu. Karena positif thingking akan membawa hasil 

yang positif pula 

 Berusahalah sekuat dan semampumu! Karena Allah akan 

bersama hambaNya yang kuat, sabar dan tabah! 

 Sukses berarti melakukan sesuatu yang terbaik yang kita bisa 

dengan apa yang kita miliki. Bukan dengan menginginkan apa 

yang  orang lain miliki. 
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ASUHAN KEPERAWATAN PADA NY.K HAMIL 

DISERTAI DENGAN PLASENTA PREVIA DIRUANG AN-NISA 

RS.PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

(Melan Murtiningsih, 2013, 60 halaman) 

 

 

ABSTRAK 

 

Latar belakang : Plasenta Previa adalah plasenta yang letaknya abnormal, yaitu 

pada segmen bawah uterus sehingga dapat menutupi sebagian atau seluruh 

pembukaan jalan lahir. Pada keadaan normal plasenta terletak dibagian atas 

uterus. 

Metode : Penulis menggunakan metode deskripsi, adapun sampel adalah Ny. K, 

data ini diperoleh dengan cara yaitu wawancara, pemeriksaan, observasi aktivitas, 

memperoleh catatan dan laporan diagnostik, dan bekerjasama dengan teman 

sekerja. 

Tujuan : Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien hamil disertai 

dengan plasenta previa meliputi pengkajian, intervensi, implementasi dan 

evaluasi keperawatan. 

Hasil : Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam didapatkan hasil 

anemia pasien teratasi dengan kadar hemoglobin 13,4 g/dL, pasien dapat 

beraktivitas secara mandiri, masalah ansietas teratasi dengan kondisi pasien yang 

tampak rileks dan tenang, serta pasien telah memahami tentang plasenta previa. 

Kesimpulan : diagnosa yang muncul pada kasus Ny.K hamil disertai dengan 

plasenta previa adalah anemia berhubungan dengan perdarahan antepartum, 

intoleransi aktivitas berhubungan dengan tirah baring/bed rest, ansietas 

berhubungan dengan ancaman perubahan status kesehatan, kurang pengetahuan 

berhubungan dengan kurang informasi tentang plasenta previa. Semua masalah 

keperawatan teratasi. Pada penerapan asuhan keperawatan hamil disertai dengan 

plasenta preva pada Ny.K ini tidak ditemukan masalah keperawatan yang tidak 

atau belum teratasi. 

 

Kata Kunci : Kehamilan, Plasenta Previa 
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NURSING CARE OF PREGNANT NY.K 

ACCOMPANIED WITH PLACENTA PREVIA in AN-NISA 

RS.PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA  

(Melan Murtiningsih, 2013, 60 pages) 

 

 

ABSTRACT  

 

 

Background: Placenta Previa is abnormal placental location, which is on the 

lower segment of the uterus, which may cover part or all of the opening of the 

birth canal. In normal circumstances the placenta is located at the top of the 

uterus.  

Methods: The authors use the method descriptions, while the sample is Ny. K, the 

data obtained by interviews, examinations, observation activities, obtaining 

records and diagnostic reports, and cooperate with co-workers. 

Objective: To determine nursing care to pregnant patients accompanied by 

placenta previa include assessment, intervention, implementation and evaluation 

of nursing.  

Results: After adjusting for 3x24 hour nursing actions showed anemia with 

hemoglobin levels of patients resolved 13.4 g/dL, the patient can move 

independently, anxiety problems resolved with the patient's condition seemed 

relaxed and calm, and the patient has to understand about placenta previa.  

Conclusion: The diagnosis that appears in the case of pregnant Ny.K is 

accompanied by placenta previa anemia associated with antepartum hemorrhage, 

activity intolerance related to bed rest / bed rest, anxiety associated with the threat 

of changes in health status, lack of knowledge related to the lack of information 

about placenta previa. All nursing problems resolved. On the application of 

nursing care along with the placenta preva pregnant at this Ny.K nursing problems 

that can not be found or is not yet resolved. 

 

 

Keywords: Pregnancy, Placenta Previa  
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