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ABSTRAK 

 

Latar belakang : Ketuban pecah dini adalah pecahnya selaput ketuban sebelum 

persalinan dimulai. Saat terjadinya ketuban pecah dini sebagian besar terjadi pada 

umur kehamilan diatas  37 minggu, sedangkan umur kehamilan kurang dari 36 

minggu tidak terlalu banyak. Ketuban pecah dini merupakan masalah 

controversial obstetric dalam kaitannya dengan penyebabnya. Pecahnya selaput 

ketuban sebelum waktunya menyebabkan kemungkinan infeksi dalam rahim. 

Persalinan prematuritas yang akan meningkatnya kesakitan dan kematian ibu 

maupun janinnya. Masa puerperium atau masa nifas dimulai setelah partus selesai, 

dan berahir setelah kira-kira 6 minggu. Akan tetapi, seluruh alat genetal baru pulih 

kembali seperti sebelum ada kehamilan dalam waktu 3 bulan.  

Tujuan     : Karya tulis ilmiah ini adalah guna mengetahui asuhan 

keperawatan pada pasien dengan post partum spontan disertai ketuban pecah dini 

yang meliputi pengkajian, intervensi, implementasi, dan evaluasi keperawatan. 

Hasil      : Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 2x24 jam 

didapatkan nyeri pasien berkurang, dari skala 5 menjadi 3, pola nafas normal Rr: 

20x/ menit, Resiko infeksi tidak terjadi, Pengetahuan ibu tentang menyusui sudah 

dimengerti.  

Kesimpulan     : Kerjasama dengan tim kesehatan lain, pasien dan keluarga 

pasien sangat diperlukaan untuk keberhasilan asuhan keperawatan pada pasien, 

komunikasi terapeutik juga membantu pasien lebih kooperatif selama dilakukan 

tindakan, tekhnik relaksasi dapat mengalihkan rasa nyeri. 

 

Kata kunci     : Ketuban Pecah Dini, Nyeri, Resiko Infeksi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NURSING CARE OF Mrs. I UNDER SPONTAN POST PARTUM   

CONDITION WITH EARLY MEMBRANES BREAKING 

IN THE ROOM AN-NISA PKU MUHAMMADIYAH  

HOSPITAL OF SURAKARTA 

(Dessy Eka Nurhapsari, 2013, 64 Pages) 

 

ABSTRACT 

 

Background : Premature rupture of membranes is the rupture of the membranes 

before labor begins. When the occurrence of premature rupture mostly occurs at 

the gestational age above 37 weeks, whereas gestational age less than 36 weeks is 

not too much. Premature rupture of membranes is a controversial issuein relation 

to obstetric causes. Premature rupture of the membranes led to the possibility of 

infection in the uterus. Laborprematurity is therising morbidity andmaternal 

mortality andfetus. Puerperium or postpartum period begins after parturition is 

completed, and ending up after about 6 weeks. However, all the 

newtools genetal recovered as before pregnancy within 3 months. 

Objective : Scientific paper is determine nursing care in patients with post 

partum spontaneous premature rupture of membranes with which includes 

assessment, intervention, implementation, and evaluation of nursing. 

Results : After 2x24 hour nursing care for pain patients obtained reduced, 

from a scale of 5 to 3, normal breathing pattern Rr: 20x / min, Risk of infection 

does not occur, knowledge of mothers about breast feeding is understandable. 

Conclusion : Cooperation with other health care team, patients and their        

families very important to the success of nursing care to patients, therapeutic 

communication also helps patients more cooperative during the action, relaxation 

techniques can divert pain. 

 

Keywords :  premature rupture of membranes, pain, risk of infection 



PENDAHULUAN 

Ketuban pecah dini adalah pecahnya selaput ketuban sebelum persalinan dimulai. 

Saat terjadinya ketuban pecah dini sebagian besar terjadi pada umur kehamilan 

diatas 37 minggu, sedangkan umur kehamilan kurang dari 36 minggu tidak terlalu 

banyak. Ketuban pecah dini merupakan masalah controversial obstetric dalam 

kaitannya dengan penyebabnya. Pecahnya selaput ketuban sebelum waktunya 

menyebabkan kemungkinan infeksi dalam rahim, persalinan prematuritas yang 

akan meningkatnya kesakitan dan kematian ibu maupun janinnya. (Manuaba, 

2009). 

 Berdasarkan kesepakatan global (Millenium Development Goals/MDGs, 

2000), pada tahun 2015 diharapkan angka kematian ibu menurun sebesar tiga 

perempat kali dalam kurun waktu 1990-2015. Oleh karena itu, Indonesia 

mempunyai komitmen untuk menurunkan angka kematian ibu dari 228 menjadi 

102/100.000 KH, angka kematian bayi dari 68 menjadi 23/1.000 KH, dan angka 

kematian balita dari  97 menjadi 32/1.000 KH.  

 Laporan Dinas Kesehatan Kota Semarang jumlah kematian ibu pada tahun 

2009 sebanyak 22 kasus dengan jumlah kelahiran hidup sebanyak 25.739. 

Penyebab AKI terdiri dai penyebab langsung dan tidak langsung, penyebab 

langsung dari AKI disebabkan oleh komplikasi pada masa hamil,bersalin dan 

nifas atau kematian yang disebabkan oleh suatu tindakan atau berbagai hal yamg 

terjadi akibat tindakan tersebut yang dilakukan selama ibu hamil, bersalin dan 

nifas, seperti pendarahan, tekanan darah yang tinggi saat hamil (eklamsia). 

Persalinan macet, infeksi dan komplikasi keguguran. Sedangkan penyebab tidak 



langsung kematian ibu adalah karena kondisi pendidikan, masyarakat, budaya dan 

sosial ekonomi (Dinkes Jateng, 2009). 

  Data yang diperoleh dari RS PKU Muhammadiyah Surakarta menunjukan 

jumlah persalinan dengan ketuban pecah dini pada tahun 2012 adalah sebanyak 

275orang, sedangkan pada tahun 2013 adalah sebanyak 20orang. Persalinan 

dengan ketuban pecah dini biasa dijumpai pada kehamilan multiple, trauma, 

hidroaminon, dan gemelli. Masa nifas merupakan hal penting untuk diperhatikan 

guna menurunkan angkakematian ibu dan bayi di Indonesia. Upaya ini telah 

menyelamatkan lebih dari separuh ibu bersalin dan bayi baru lahir yang di sertai 

dengan penyulit proses persalinan atau komplikasi yang mengancam keselamatan 

jiwa.   

 Asuhan keperawatan maternitas yang diberikan seorang perawat 

profesional sangat mempengaruhi kualitas pelayanan seperti upaya pelayanan 

antenatal, intranatal, dan post natal. Mengingat kompleksnya permasalahan 

kesehatan ini maka perlu sumberdaya manusia yang professional dan sehingga 

mampu memberikan tindakan tepat terhadap permasalahan kesehatan yang ada. 

Perawat  spesialis maternitas dikembangkan dalam rangka menjawab 

tuntutan kebutuhan masyarakat saat ini dan tuntutan perkembangan profesi 

keperawatan, melalui berbagai peranya sehingga mampu bekerja sebagai pemberi 

dan pengelola asuhan keperawatan, peneliti, pendidik, bimbingan dan konsling. 

Menerima dan melakukan rujukan dalam mengatasi masalah pasien. 

Berdasarkan besarnya angka kejadian Ketuban Pecah Dini maka penulis 

termotivasi untuk mengkaji permasalahan dengan memaparkan lewat karya tulis 



ilmiah dengan judul “Asuhan Keperawatan Pada Ny. “I” Dengan Post Partum 

Spontan Disertai Ketuban Pecah Dini di RS PKU Muhammadiyah Surakarta 

tanggal 30 s/d    1 Mei 2013”, sebagai wujud perhatian dan tanggung jawab 

penulis dalam memberikan kontribusi pemikiran yang berkompoten dengan 

masalah tersebut guna mencari solusi terbaik atas permasalahan diatas 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Persalina normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan 

cukup bulan(37-42 minggu) lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang 

berlangsung dalam 18 jam, tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin 

(syaifuddin, 2003). 

 Persalinan adalah proses dimana bayi, placenta dan selaput ketuban keluar 

dari rahim ibu. Persalinan dianggap normal jika proses-prosesnya terjadi pada usia 

kehamilan cukup bulan(setelah 37 minngu) tanpa disertai dengan penyulit  

 Definisi persalinan adalah suatu diagnosis klinis yang terdiri dari dua 

unsure, yaitu:  

a. kontraksi uterus yang frekuensi dan intensitasnya semakin meningkat 

b. dilatasi dan pembukaan serviks secara progresif (Sulistyawati 2010). 

Ketuban pecah dini (KPD) adalah pecahnya ketuban sebelum waktunya 

melahirnya / sebelum inpartu, pada pembukaan < 4 cm(fase laten). Hal ini dapat 

terjadi pada akhir kehamilan maupun jauh sebelum waktunya melahirkan. KPD 

preterm adalah KPD sebelum usia kehamilan 37 minggu. KPD yang memanjang 

adalah KPD yang terjadi lebih dari 12 jam sebelum waktunya melahirkan. 

Pengelolaan KPD pada kehamilan kurang dari 34 minggu sangat komplek, 



bertujuan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya prematuris dan RDS 

(Respiration distress syndrome ) (Taufan Nugroho, 2012). 

Masa puerperium atau masa nifas di mulai setelah partus selesai, dan 

berahir setelah kira-kira 6 minggu. Akan tetapi, seluruh alah genetal baru pulih 

kembali seperti sebelum ada kehamilan dalam waktu 3 bulan (Siswosudarmo, 

2008). 

Persalinan normal spontan dengan ketuban pecah dini menurut penulis 

adalah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan plasenta) yang sudah cukup 

bulan melalui jalan lahir (pervaginam) dan dengan kekuatan ibu sendiri disertai 

ketuban pecah dini yaitu pecahnya ketuban sebelum munculnya tanda-tanda 

persalinan. 

 

RESUME KEPERAWATAN 

1. Pengkajian 

Nama Ibu : Ny. I   Nama Suami  : Tn. W 

      Umur : 21 tahun   Umur  : 24 tahun 

      Suku/bangsa : Jawa/Indonesia   Suku/bangsa    : Jawa/Indonesia 

      Agama : Islam        Agama  : Islam 

      Status Perkawinan : Kawin  Status Perkawinan: Kawin 

      Pendidikan : SMP    Pendidikan   : SMA 

      Pekerjaan : Ibu rumah tangga      Pekerjaan  : Swasta 

      Alamat : Cinderejo Kidul 4/8, Gilingan, Banjarsari 

 

  



2. Alasan Masuk Rumah Sakit 

Pasien datang bersama keluarga ke IGD RS PKU Muhammadiyah Surakarta 

pada tanggal 29 April 2013 pukul 20.00 WIB, dengan G1P0A0. Usia 

kehamilan 37 minggu lebih 2 hari. Pasien mengatakan perutnya berkontraksi 

sejak tanggal 29 April pukul 07.00 WIB. Saat datang ke RS, pasien dengan 

kondisi ketuban sudah pecah, warna jernih ± 200cc. 

3. Riwayat Kesehatan Sekarang 

Pasien datang bersama keluarga ke IGD RS PKU Surakarta pada tanggal 29 

April 2013 pukul 20.00 WIB, dengan  G1P0A0. Usia kehamilan 37 minggu 

lebih 2 hari. Pasien mengatakan perutnya kenceng-kenceng sejak tanggal 29 

April 2013 pukul 07.00 WIB. Saat datang ke RS, pasien dengan kondisi 

ketuban pecah dini jumlah yang keluar ± 200cc, berwarna jernih, di VT 

pembukaan 7 cm, gerakan janin masih terasa, kepala menurun. Setelah 

dilakukan evaluasi oleh dokter obsgyn, pasien mampu melahirkan secara 

spontan dibantu oleh dokter. pada pukul 04.22 WIB tanggal 30 April 2013. 

Saat ini pasien post partum spontan hari pertama. Pasien mengatakan nyeri 

pada perineum bekas luka jahitan. Nyeri bertambah apabila beraktivitas dan 

rasanya berdenyut-denyut dan seperti tertusuk. Skala nyeri 5 rasa nyeri hilang 

timbul. 

4. Data Fokus 

Data Subjektif : Pasien mengatakan nyeri pada perineum, skala 5 tertusuk-

tusuk hilang timbul, perut mules. Pasien mengatakan belum bisa melakukan 

perawatan perineum dengan benar. Pasien mengatakan ASI hanya keluar 



sedikit. Pasien mengatakan payudaranya sedikit bengkak. Pasien mengatakan 

putingnya tidak menonjol. 

Data Objektif : Terdapat luka pada perineum. Pasien tampak gelisah. TTV : 

TD : 110/60 mmHg, N : 80 x/menit, RR : 20x/menit, S  : 36
o
C. Nyeri jalan 

lahir P : trauma persalinan, Q : tertusuk-tusuk, R : perineum, S : skala 5, T : 

intermiten. Pasien terpasang pembalut 1 buah. Ganti pembalut 3x sehari. 

Terpasang infus RL. Ada perdarahan + 100cc, warna merah tua, bau khas. 

Salah satu putting susu tidak menonjol. Kolostrumnya keluar sedikit, 

bengkak. ASI keluar sedikit. 

 

HASIL PENELITIAN 

Evaluasi merupakan tahap terakir dalam proses keperawatan yang penting untuk 

menjamin ketepatan asuhan keperawatan yang diberikan. 

1. Nyeri akut berhubungan dengan episiotomi. 

Setelah dilakukan asuhan keperawatan didapatkan hasil evaluasi 

subyektif: pasien mengatakan nyeri pada perineum semakin berkurang, skala 

nyeri 5 ke 3, obyektif: wajah pasien nampak rileks, skala nyeri berkurang, 

pasien kooperatif, masalah teratasi sebagian, intervensi di lanjutkan untuk 

mengatasi nyeri akut. 

2. Resiko tinggi terhadap infeksi berhubungan dengan prosedur invasif. 

Setelah dilakukan asuhan keperawatan didapatkan hasil evaluasi 

subyektif: pasien mengatakan sudah bisa melakukan perawatan perineum 

dengan benar, obyektif: tidak ada tanda-tanda infeksi dan pasien kooperatif, 



masalah teratasi, intervensi di hentikan untuk mengatasi resiko tinggi 

terhadap infeksi. 

3. Ketidakefektifan pemberian asi berhubungan dengan struktur payudara yang 

apnormal (puting susu tidak menonjol). 

Setelah dilakukan asuhan keperawatan didapatkan hasil evaluasi subjektif: 

pasien mengatakan sudah bisa menyusui dan memberikan asi anaknya, 

objektif: asi bisa keluar, payudara teraba penuh, masalah teratasi, intervensi 

dihentikan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Pelaksanaan asuhan keperawatan diperlukan kerjasama dari berbagai pihak 

yang berkopetensi baik pasien, keluarga, perawat, maupun petugas medis lain 

agar pasien mendapat perawatan yang maksimal.  

Disamping itu pendokumentasian sangat penting dilaksanakan pada setiap 

tahap dari proses manajemen keperawatan, karena hal ini merupakan bukti 

pertanggungjawaban perawat terhadap asuhan keperawatan yang telah 

diberikan terhadap pasien.  

Selain itu penulis juga menyimpulkan bahwasannya pada kasus post partum 

spontan disertai ketuban pecah dini membutuhkan tindakan yang intensif, 

selain mendapat tindakan medis juga harus mendapat tindakan intra personal 

sehingga dibutuhkan komunikasi terapeutik. Pasien post partum spontan 



disertai ketuban pecah dini diharapkan merasa nyaman dan tidak cemas 

menghadapi kondisi dan situasi selama berada di rumah sakit.  

2. Saran  

1. Bagi Rumah sakit  

Sebaiknya dari pihak RS PKU Muhammadiyah Surakarta menempatkan 

perawat atau bidan tetap bertugas di ruang bersalin, nifas, atau perawatan 

ginekologi dan ruang bayi agar setiap klien mendapatkn kualitas pelayanan 

yang profesional sesuai dengan kedisiplinan ilmu yang dimiliki 

petugasnya.  

2. Bagi perawat 

a. Diharapkan seorang perawat agar dapat lebih profesional dengan 

pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki sehingga dapat mendeteksi 

dini kasus-kasus yang ada, khususnya dalam kasus post partum 

spontan disertai ketuban pecah dini agar tidak terjadi komplikasi yang 

dapat membahayakan keselamatan ibu dan bayinya. 

b. Diharapkan seorang perawat harus lebih terampil dan akan selalu siap 

dalam memberikan pelayanan kesehatan khususnya dalam hal 

mendiagnosis suatu masalah yang dihadapi pasiennya agar tindakan 

dan pengobatan cepat terealisasi dan tepat sesuai dengan kebutuhan 

klien. 

3. Bagi tenaga kesehatan lain 

Untuk lebih memberikan informasi mengenai kesembuhan pasien, yang 

mungkin perawat kurang mengetahui hal itu. 



4. Bagi pasien 

Pasien diharapkan untuk tetap melakukan intervensi yang sudah diajarkan 

oleh perawat guna mencegah infeksi dan bisa merawat bayi serta dirinya 

sendiri dengan baik dan benar. 
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