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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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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. 
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PENDAHULUAN 

Perdarahan Antepartum adalah perdarahan jalan lahir setelah kehamilan 

usia 20 minggu dengan insiden 2-5%.  (Alamsyah, 2012)  

Perdarahan obstetric yang terjadi pada kehamilan trimester ketiga dan 

yang terjadi setelah anak plasenta lahir pada umumnya adalah perdarahan yang 

berat, dan jika tidak segera mendapatkan penanganan yang cepat bisa 

mendatangkan syok yang fatal. Salah satu penyebabnya adalah plasenta previa. 

(Wiknjosastro, 2008) 

Plasenta Previa adalah plasenta yang letaknya abnormal yaitu pada segmen 

bawah rahim sehingga menutupi sebagian atau seluruh ostium uteri internum. 

(Nugroho, 2012) 

Penyebab plasenta previa belum diketahui dengan secara pasti, namun 

kerusakan dari endometrium pada persalinan sebelumnya dan gangguan 

vaskularisasi desidua dianggap sebagai mekanisme yang mungkin menjadi faktor 

penyebab terjadinya plasenta previa. 

Menurut (Cunningham, 2005) terjadinya plasenta previa terdapat beberapa 

faktor penyebab diantaranya: usia ibu yang lanjut meningkatkan risiko plasenta 

previa, multipara, terutama jika jarak antara kelahirannya pendek, riwayat seksio 

sesarea, primigravida dua, bekas aborsi, kelainan janin, leiloma uteri, risiko relatif 

untuk plasenta previa meningkat dua kali lipat akibat merokok.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membuat 

asuhan keperawatan pada ibu hamil dengan perdarahan karena Plasenta Previa di 

ruang An-Nisa RS. PKU Muhammadiyah Surakarta. Karena penulis berharap ibu 



 

 

 

 

yang hamil dengan plasenta previa dan rutin memeriksakan kehamilannya segera 

mendapatkan deteksi dini dan penanganan agar dapat mengatasi komplikasi yang 

terjadi serta dapat meminimalkan bayi-bayi agar tidak lahir secara premature atau 

preterm. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Perdarahan antepartum pada umumnya disebabkan oleh kelainan 

implantasi plasenta (letak rendah dan previa). Kelainan insersi tali pusat atau 

pembuluh darah pada selaput amnion (vasa previa) dan separasi plasenta sebelum 

bayi lahir. (Wiknjosastro, 2007)  

Plasenta Previa adalah plasenta yang letaknya abnormal yaitu pada segmen 

bawah rahim sehingga menutupi sebagian atau seluruh ostium uteri internum. 

(Nugroho, 2012) 

Jadi perdarahan antepartum dengan Plasenta Previa adalah perdarahan 

jalan lahir setelah 20 minggu yang disebabkan Plasenta berimplantasi pada 

segmen bawah rahim dan menutupi sebagian atau seluruh Ostium Uteri Internum. 

 

RESUME KEPERAWATAN 

A. IDENTITAS DIRI 

1. Identitas Pasien 

Nama pasien   : Ny. K 

Umur   : 36 tahun 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Suku / bangsa : Jawa / Indonesia 



 

 

 

 

Agama   : Kristen 

Pendidikan  : SMA 

Pekerjaan  : Wiraswasta 

Alamat : Nusupan Grogol 

2. Identitas Penanggung Jawab 

Nama   : Tn. L 

Umur   : 38 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Suku / bangsa : Jawa / Indonesia 

Agama  : Kristen 

Pekerjaan  : Swasta 

Alamat  : Nusupan Grogol 

Hub. Dengan pasien : Suami 

3. Catatan Medik 

Tanggal Masuk : 28 April 2013 

Jam Masuk  : 20.30 WIB 

No. RM   : 23 88 72 

B. RIWAYAT KESEHATAN 

1. Alasan Masuk 

Pasien mengatakan sore hari setelah membereskan rumah 

mengalami perdarahan. Darah mengalir dikakinya berwarna merah segar, 

namun tidak disertai nyeri. Hingga pada pukul 20.30 WIB pasien dibawa 

ke RS. PKU Muhammadiyah Surakarta oleh suaminya. 



 

 

 

 

2. Keluhan Utama 

Pasien mengatakan keluar darah merah segar dari alat kelaminnya 

dengan jumlah kadang sedikit kadang banyak. Pengeluaran darah tidak 

pasti, kadang ketika tiduran ataupun ketika beraktivitas seperti BAK 

maupun duduk.  

3. Riwayat Kesehatan Sekarang 

Pasien mengatakan pada tanggal 22 April 2013 ketika bekerja di 

pabrik, keluar flek-flek darah berwarna merah segar dicelana dalamnya. 

Pasien hamil 23 minggu G2P1A0, namun pada sore hari tanggal 28 April 

2013 pasien mengalami perdarahan lagi dengan warna darah yang sama 

hingga akhirnya pada pukul 20.30 WIB dibawa ke RS.PKU 

Muhammadiyah Surakarta oleh suaminya. 

C. POLA KOGNITIF DAN PERSEPSI 

Pasien hanya tamatan SMA sehingga tidak tahu banyak tentang masalah 

kesehatan. Pada saat kehamilan anak pertama pasien tidak pernah mengikuti 

diskusi kesehatan apapun. Pasien merasa takut dan gelisah jika terjadi apa-

apa dengan janinnya.  

D. DATA FOKUS 

 Data Subyektif 

1. Pasien mengatakan mengeluarkan darah warna merah terang namun 

tidak disertai nyeri 

2. Pasien mengatakan lemas dan pusing 

3. Pasien mengatakan lemah 



 

 

 

 

4. Pasien mengatakan aktifitas dibantu oleh keluarga dan perawat seperti 

ganti baju, sibin 

5. Pasien mengatakan merasa takut dan sangat gelisah jika terjadi apa-apa 

dengan janin dan kesehatannya 

6. Pasien mengatakan tidak tahu tentang plasenta previa 

 Data Obyektif 

1. Keluar cairan pervaginam (darah merah segar, bau amis, dengan 

jumlah sebanyak ±30 cc) 

2. Pasien tampak cemas dan takut 

3. Aktivitas tampak dibantu keluarga  

4. Pasien tampak lemah, dan merasa badannya lemes 

5. Pasien tampak banyak bertanya tentang plasenta previa 

6. Pasien tidak pernah mengikuti diskusi kesehatan 

7.   TTV : TD : 110/70 mmhg 

N  : 80 x/menit 

 S       : 36,5˚C 

RR           : 24x/menit 

8.  Hemoglobin :  9,1 g/dL 

9. Hematokrit : 32,8 % 

HASIL PENELITIAN  

Hasil akhir dari proses asuhan keperawatan ini adalah Evaluasi. 

Hasil evaluasi dari setiap diagnosa serta membandingkan dengan criteria 

hasil adalah sebagai berikut : 



 

 

 

 

a. Diagnosa Pertama : Potensial terjadinya syok hipovolemik berhubungan 

dengan perdarahan antepartum 

  Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam kriteria hasil 

sudah tercapai dengan hasil evaluasi, subjekif: pasien mengatakan sudah tidak 

lemas serta makanan dan minumnya banyak, objektif: pasien tampak baik, 

tidak lemas, Hemoglobin : 13,4 g/dL, Hematokrit  : 36,0 % serta pasien telah 

diberikan ijin dokter untuk pulang pada tanggal 1 Mei 2013 pukul 14.10. 

b. Diagnosa Kedua : Intoleransi aktivitas berhubungan dengan perdarahan 

  Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam kriteria hasil 

sudah tercapai dibuktikan dengan data evaluasi pasien, subjektif: pasien 

mengatakan sudah dapat beraktifitas secara mandiri seperti ke kamar mandi, 

duduk, dan makan serta minum, objektif: pasien tampak senang, TTV : TD : 

120/80 mmhg, N   : 83x/menit, S    : 36,3 ˚C, RR : 21x/menit. Serta intervensi 

dihentikan karena pasien rencana pulang. 

c. Diagnosa Ketiga  : Ansietas berhubungan dengan ancaman perubahan status 

kesehatan 

 Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam kriteria hasil 

sudah tercapai, dengan hasil evaluasi subjektif: pasien mengatakan sudah tidak 

cemas lagi dan ingin segera pulang bertemu anak pertamanya, objektif: pasien 

tampak rileks, assessment masalah ansietas teratasi, planning intervensi 

dihentikan pasien rencana pulang 

d. Diagnosa Keempat : Kurang Pengetahuan berhubungan dengan kurang 

informasi tentang Plasenta Previa 



 

 

 

 

  Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam kriteria hasil 

sudah tercapai, dengan data evaluasi subjektif: pasien mengatakan mengerti 

tentang materi yang diberikan, objektif: pasien merasa senang pengetahuannya 

bertambah. Assessment masalah kurang pengetahuan tentang plasenta previa 

teratasi. Planning intervensi dihentikan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Intervensi yang muncul dalam teori menurut (Wilkinson, 2011) tidak 

sepenuhnya dijadikan intervensi oleh penulis pada pengelolaan pasien karena 

situasi dan kondisi klien serta situasi dan kondisi kebijakan dari instansi rumah 

sakit. 

2. Saran 

Setelah penulis melakukan studi kasus, penulis mengalami beberapa 

hambatan dalam penulisan ini. Namun, dengan bantuan dari berbagai pihak 

penulis mampu menyelesaikan karya tulis ilmiah ini tepat pada waktunya. 

Demi kemajuan selanjutnya maka penulis menyarankan kepada : 

1. Pasien lebih kooperatif, selalu memperhatikan serta tidak melakukan hal-

hal yang menyimpang dari petunjuk dokter/perawat. Bila  di rumah harus 

dapat melakukan perawatan diri dan bertambah pengetahuan tentang 

plasenta previa. 

2. Perawat sebagai tim kesehatan yang paling sering berhubungan dengan 

pasien sangat perlu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan agar 



 

 

 

 

mampu merawat pasien secara komprehensif dan optimal. Dan perawat 

juga harus bekerjasama dengan tim kesehatan lain (dokter, ahli gizi, 

psikoatri dan pekerja sosial) dalam melakukan perawatan / penanganan 

pasien hamil disertai dengan plasenta previa. 
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