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ABSTRAK 
 

ASUHAN KEPERAWATAN PADA Ny.E DENGAN POST 

PARTUM SPONTAN 

(Sri Puji Lestari, 59 halaman) 

ABSTRAK 

Latar Belakang : Post partum merupakan salah satu penyebab dari kematian 
beberapa ibu meninggal, karena ibu post partum membutuhkan perhatian lebih 
dimasa persalinan selesai sampai 6 minggu atau 42 hari. Masa nifas merupakan 
masa kritis setelah melahirkan. Salah satu penyebab banyaknya wanita meninggal 
dari suatu penyebab kurang perhatian pada wanita post partum.              

Tujuan : Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien dengan post partum 
normal  meliputi pengkajian, intervensi, implementasi, dan evaluasi keperawatan. 
Hasil : Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x8 jam didapatkan tanda-
tanda infeksi hilang, nyeri berkurang, mobilitas pasien terpenuhi tanpa ada 
bantuan, pengetahuan pasien meningkat tentang perawatan payudara.  
Kesimpulan : Setelah dilakukan asuhan keperawatan, pengkajian, menganalisa 
data, menyimpulkan diagnosa, merencanakan tindakan, dan mengevaluasi pada 
Ny. E dengan masalah post partum atau masa nifas sudah teratasi dengan baik.                                                 

 

Kata kunci : Post Partum spontan, nyeri,  resiko infeksi, gangguan mobilitas 
fisik, kurang pengetahuan. 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

NURSING CARE TO Mrs.E WITH POST 

PARTUM SPONTAN 

 (Sri Puji Lestari, 59  pages) 

ABSTRACT 

Background: Post partum be one of the cause from death several mothers died, 
because mother post partum want more attention in birthing time finished until 6 
weeks or 42 days. Childbed time is critical time after give birth to. One of the 
woman quantity cause dieds from a inattentive cause in woman post partum                               

Objective: To knowing nursing care to patients with normal post partum include 
assessment, intervention, implementation, and evaluation of nursing.                                  

Results: After adjusting for 2x8 hour nursing actions obtained signs of infection 
disappeared, the mobility of the patient are met without any help, improved 
patient knowledge about breast care.                             

Conclusion : After carried out for nursing performances, studying, data 
analyzing, concluding the diagnosis, planning about the action, and evaluating to 
Mrs. E with post partum or menstruation periods has been encountering well.                                                                                    
Keywords :  Spontan Post Partum , pain,  infection risk, physical mobility 

disorder, less knowledge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

 

 Masa nifas atau post partum adalah masa setelah persalinan selesai 

sampai 6 minggu atau 42 hari. Setelah masa nifas, organ reproduksi secara 

berlahan akan mengalami perubahan seperti sebelum hamil. Selama masa nifas 

perlu mendapat perhatian lebih dikarenakan angka kematian ibu 60% terjadi 

pada masa nifas. Dalam angka kematian ibu (AKI) adalah penyebab banyaknya 

wanita meninggal dari suatu penyebab kurangnya perhatian pada wanita post 

partum (Maritalia,2012).  

Di Negara berkembang seperti indonesia, masa nifas merupakan masa 

yang kritis bagi ibu yang sehabis melahirkan. Dirpekirakan bahwa 60% 

kematian ibu terjadi setelah persalinan dan 50% diantaranya terjadi dalam selang 

waktu 24 jam pertama (Prawirardjo,2006). Tingginya kematian ibu nifas 

merupakan masalah yang komlpeks yang sulit diatasi. AKI merupakan sebagai 

pengukuran untuk menilai keadaan pelayanan obstretri disuatu negara. Bila AKI 

masih tinggi berarti pelayanan obstretri masih buruk, sehingga memerlukan 

perbaikan. Dari laporan WHO di Indonesia merupakan salah satu angka 

kematian ibu tergolong tinggi yaitu 420 per 100.000 kelahiran hidup, bila 

dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya.  

Sementara menurut Depkes tahun 2009, mengalami penurunan menjadi 

226 per 100.000 kelahiran hidup. Dari data tersebut didapatkan penurunan angka 

kematian ibu di Indonesia tahuentara penyebab kematian ibu post partum di 

Indonesia dikarenakan oleh infeksi dan pendarahan pervaginam.  



Dari surve di RSUD Banyudono Boyolali merupakan rumah sakit 

dengan post partum yang mempunyai angka yang tinggi. Pada bulan Januari-

April 2013, di RSUD Banyudono Boyolali yang mepunyai salah satu rumah 

sakit yang mempunyai pasien post partum atau masa nifas yang meninggal 23 

dari 125 ibu post partum yang hidup. Hal ini membuktikan tingginya angka 

kematian dengan kasus post partum di RSUD Banyudono Boyolali. 

Berdasarkan uraian diatas penulis memutuskan untuk membuat karya 

tulis ilmiah dengan judul “ Asuhan keperawatan pada Ny. E dengan post 

partum hari pertama di ruang Anyelir RSUD Banyudono Boyolali”.  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian 

Persalinan adalah akhir kehamilan dan titik dimulainya kehidupan di luar 

rahim bayi baru lahir. Dengan faktor- faktor insensial persalinan, proses 

persalinan itu sendiri, kemauan persalinan, adaptasi ibu dan bayi, proses 

keperawatan baik pada wanita maupun pada keluarga (Alden, 2004). 

Post partum adalah waktu dimana proses penyembuhan dan perubahan, 

waktu sesudah melahirkan sampai sebelum hamil, serta penyesuaian terhadap 

hadirnya anggota keluarga baru (mitayani, 2009). Masa nifas (puerperium) 

dimulai setelah kelahiran plasenta dan berahir ketika alat–alat kandungan 

kembali seperti keadaan sebelum hamil. Masa nifas atau puerpenium dimulai 2 

jam setelah melahirkan plasenta sampai dengan 6 minggu (42 hari)setelah itu, 



dalam bahasa latin, waktu mulai tertentu setelah melahirkan anak ini dsebut 

puerperium yaitu dari kata puer yang artinya bayi dan parous melahirkan. Jadi 

puerperium berarti  masa setelah melahirkan bayi. Puerperium adalah masa 

pulih kembali, mulai dari persalinan selesai sampai alat–alat kandungan 

kembali seperti sebelum hamil, sekitar 50% kematian ibu terjadi dalam 24 jam 

pertama postpartum sehingga pertolongan pasca persalinan yang berkualitas 

harus terselenggara pada masa itu untuk memenuhi kebutuhan ibu dan bayi 

(Vivian, 2011). 

 

RESUM KEPERAWATAN 

Pengkajian dilakukan pada tanggal 29 April 2013 jam 08.00 WIB. 

1. Identitas  

a. Identitas Pasien  

Nama  : Ny. E  

Umur : 24 tahun  

Jenis kelamin  : Perempuan  

Pendidikan : SMA 

Pekerjaan : Swasta (Buruh pabrik) 

Alamat  : Kerten 1/1 Cakungan Banyudono     

   Boyolali. 

b. Identitas Penanggung Jawab  

Nama  : Tn. R 

Umur : 24 tahun  



Jenis kelamin :Laki-laki  

Pendidikan :SMA 

Pekerjaan :Swasta (Buruh pabrik) 

Alamat  :Kerten 1/1 Cakungan Banyudono  Boyolali. 

Hubungan dengan pasien: Suami   

c. Catatan Medis  

No. RM : 069689 

Tanggal masuk:  28 April 2013 Jam 18.45 

Ruang  :  Anyelir  

 

A. Pengkajian 

1. Riwayat Kesehatan  

a. Keluhan utama 

Pasien mengatakan nyeri pada luka jahitan post partum  spontan.  

P  : Nyeri karena tindakan episiotomy pada perineum.  

Q  : Seperti ditusuk-tusuk 

R  :  Didaerah perineum  

S  : Skala nyeri 7 

T  : Nyeri dirasakan saat darah keluar dari jalan lahir dan ketika 

mengejan, nyeri hilang saat darah tidak keluar, tidak mengejan dan tidak banyak 

bergerak.  

 

 



b. Riwayat kesehatan sekarang 

Pasien datang ke IGD hari minggu tanggal 28 April 2013 jam 18.30 diantar suami 

dan ibunya dengan G1P0A0 hamil 36 minggu, kenceng-kenceng mulai jam 10.35 

sampai jam 13.45 dan sudah keluar lendir darah.  

c. Riwayat kesehatan dahulu  

Pasien menyatakan belum pernah mondok di rumah sakit. Pernah mengalami sakit 

panas tetapi hanya dirawat dirumah.  

d. Riwayat kesehatan keluarga  

Pasien mengatakan tidak ada keluarga yang mempunyai penyakit keturunan. 

e. Riwayat kesehatan obstetric 

Menarche : 13 tahun  

Siklus haid : 30 hari  

Lama haid  : 7 hari  

HPHT : 22 Agustus 2012  

HPL : 20 Mei 2013  

Riwayat KB : Pasien belum pernah mengguanakan KB. 

Riwayat kehamilan  

Tabel 3.1. Riwayat Kehamilan 

No Usia Jenis 
kelamin Cara Penolon

g Tempat Lahir BB + PB Keterangan Jenis 
Persalinan 

1 1 hari Laki-laki  Normal Dokter  RSU 
Banyudon

o 

Hidup 2200 + 40 Preterem  spontan   

 

Haid nyeri atau tidak  :  ya, dulu waktu awal pertama haid 

sakit,tetapi selanjutnya tidak merasakan sakit saat haid.  



HASI L PENELITIAN 

 Dalam teori terdapat 5 diagnosa keperawatan yang muncul pada klien 

post sectio caesaria gemeli dengan ketuban pecah dini: Resiko infeksi 

berhubungan dengan trauma jaringan. Nyeri angkut berhubungan dengan 

trauma perinium. Ketidak efektifan ASI berhubungan dengan kurang 

pengetahuan. Intoleransi aktifitas berhubungan dengan hambatan mobilitas 

fisik. Perubahan eliminasi berhubungan dengan penurunan saraf printer uri. 

Kurang pengetahuan mengenai perawatan diri berhubungan dengan 

kebutuhab merawat diri.  

Dalam kasus nyata diagnosa yang muncul tidak jauh berbeda dengan 

yang terdapat pada teori, akan tetapi diagnosa yang muncul pada teori tidak 

semua muncul pada kasus nyata. Oleh karena itu penulis mengelompokkan 

dan membahas diagnosa yang muncul pada kasus nyata yang sesuai teori dan 

diagnosa keperawatan yang terdapat pada teori tidak akan muncul pada kasus 

yang nyata. 

1. Diagnosa keperawatan yang muncul dalam kasus nyata pada Ny. E yaitu: 

a. Nyeri berhubungan dengan agen injuri fisik.  

Nyeri akut adalah pengalaman sensor dan emosi yang tidak 

menyenangkan akbat adanya kerusakan jaringan aktual atau 

potensial, atau digambarkan dengan awitan yang tiba-tiba atau 

perlahan dengan intensitas ringan sampe berat dengan akhir yang 

dapat diantisipasi atau dapat diramalkan dan durasinya kurang dari 

enam bulan ( Wilkinson, 2012).  



Penulis mengangkat diagnosa nyeri  sebagai diagnose utama 

dibandingkan diagnose lain yang muncul, karena nyeri merupakan 

diagnosa yang perlu segera ditangani karena dalam kasus nyata 

pasien merupakan pasien post partum yang perlu penanganan terkait 

dengan nyeri yang dialami setelah postpartum. Di dalam kasus 

obstetri nyeri merupakan  maslah yang kompleks karena dapat 

mempengaruhi tingkat kenyamanan pasien dan bisa mengganggu 

aktifitas pasien sehingga akan timbul rasa ketakutan untuk 

melakukan gerakan dan tindakan. 

Pada kasus nyata ditemukan data–data yang menunjang 

penegakkan diagnosa tersebut, data diperoleh pada saat pengkajian 

hari pertam post partum. Pasien mengatakan nyeri pada luka jahitan 

postpartum dengan nyeri seperti ditusuk pada daerah jahitan dengan 

skala nyeri 7, nyeri dirasakan saat darah keluar atau bergerak, nyeri 

hilang saat darah tidak keluar dan tidak banyak bergerak.  

 

b. Resiko infeksi berhubungan dengan trauma jaringan 

Resiko infeksi adalah keadaan yang beresiko terhadap invasi 

organisme patogen.  

Penulis mengangkat diagnos tersebut menjadi diagnosa kedua 

karena luka episiotomi postpartum rentan terhadap infeksi bakteri 

maupun virus dan dikhawatirkan apabila tidak mendapatkan 

penanganan yang tepat akan terjadi infeksi. 



Pada kasus nyata tanda–tanda infeksi yang muncul adalah luka 

tidak terjadi kemerahan, nyeri luka jahitan postpartum, suhu badan 

375oC, tidak terdapat pembengkaan, vulva tampak kotor, Leokosit 

16.300  x 103/mm3 jahitan 3, serta nyeri pada saat bergerak,  

c. Kurang pengetahuan  berhubungan dengan kurang informasi tentang 

perawatan payudara. 

Kurangnya pengetahuan adalah suatu keadaan dimana individu 

atau kelompok mengalami kekurangan pengetahuan kognitif atau 

ketrampilan psikomotor mengenai status keadaan dan rencana 

tindakan pengobatan (Wilkinson, 2012). 

Penulis mengankat diagnosa tersebut sebagai prioritas masalah 

yang terkhrir karena diagnosa tersebut tudak memerlukan 

penanganan yang medis cukup dengan pemberian pendidikan 

kesehatan pasien akan segera mengerti tentang masalah yang di 

alaimi. Di dalam kasus nyata pasien mengatakan ASI keluar dan 

tidak mengetahui tentang cara perawatan payudara yang benar, data 

obyektif payudara keras dan hangat, putting tampak kotor  

Putting pendek. Tetapi jika masalah ini tidak diangkat maka 

akan menimbulkan masalah dalam menyusui, misalnya payudara 

menjadi bengkak, abses payudara, dan ASI tidak bisa lancer ataupun 

keluar 

d. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan hambatan mobilitas fisik 



Intoleransi aktivitas adalah ketidak cukupan energi fisiologis 

dan psikologis untuk menunjukkan atau menyelesaikan aktivitas 

sehari-  hari yang ingin atau harus dilakukan. 

Penulis mengankat diagnosa tersebut sebagai prioritas masalah 

yang terkhrir karena diagnosa tersebut tudak memerlukan 

penanganan yang medis cukup dengan pemberian pendidikan 

kesehatan pasien akan segera mengerti tentang masalah yang di 

alaimi. Di dalam kasus nyata pasien mengatakan  Pasien mengatakan 

nyeri saat bergerak. Pasien mengatakan daerah vulva belum 

dibersihkan. Pasien takut bergerak karena baru pertama kali 

melahirkan. Post partum melahirkan anak pertama dengan 

terlihatnya vulva tampak kotor. Fungsi ADL berpakain, makan, 

mandi dan mengucir rambut dibantu orang lain atau keluarga dengan 

terpasang infus RL 20 tpm.  

2. Diagnosea keperawatan yang terdapat pada teori namun tidak ada di 

kasus nyata adalah: 

a. Perubahan eliminasi urine berhubungan dengan penurunan saraf 

printer urin.  

Eliminasi urine adalah pola fungsi perkrmihan yang memadai 

untuk memenuhi kebutuhan eliminasi dan dapat ditingkatkan.  

Data yang mendukung untuk menegakkan diagnose ini adalah  

mengungkapkan keinginan untuk meningkatkan eliminasi urine. 

Jumlah pengeluaran urin dalam batas normal, asupan adekuat untuk 



memenuhi kebutuhan sehari- hari, mengatur posisi diri untuk 

mengkosongkan kandung kemih. Sedangakan pada pengkajian 

penulis tidak menemukan data – data yang mendukung seperti di 

atas, sehingga penulis tidak menegakkan diagnos tersebut.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Persalinan adalah ahir kehamilan dan titik dimulainya kehidupan di luar 

rahim bayi baru lahir. Dengan faktor-faktor insensial persalinan, proses 

persalinan itu sendiri, kemauan persalinan, dan adab tasi ibu dan bayi, proses 

keperawatan baik pada wanita maupun pada keluarga (Bobak,2005).  

Masa nifas (puerperium) dimulai setelah kelahiran plasenta dan berahir 

ketika alat–alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Masa 

nifas atau puerpenium dimulai 2 jam setelah melahirkan plasenta sampai 

dengan 6 minggu (42 hari )setelah itu, Dalam bahasa latin, waktu mulai 

tertentusetelah melahirkan anak ini dsebut puerperium yaitu dari kata puer 

yang artinya bayi dan parous melahirkan. Jadi puerperium berarti  masa 

setelah melahirkan bayi. Puerperium adalah masa pulih kembali, mulai dari 

persalinan selesai sampai alat–alat kandungan kembali seperti pra hamil, 

sekitar 50% kematian ibu terjadi dalam 24 jam pertama postpartum sehingga 

pertolongan pasca persalinan yang berkualitas harus terselenggara pada masa 

itu untuk memenuhi kebutuhan ibu dan bayi (Vivian,2011). Setelah 

melakukan asuhan keperawatan selama dua hari dan melakukan pengkajian 



kembali baik secara teoritis maupun secara tinjauan kasus didapatkan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Diagnosa menurut (Wilkinson, 2012) yang berhubungan dengan 

postpartum spontan ada 5 diagnosa. Setelah dilakukan pengkaian dan 

menganalisis kasus diagnosa yang muncul ada 3 diagnosa yaitu: resiko 

infeksi berhubungan dengan trauma jaringan, nyeri berhubungan dengan 

agen injuri fisik, intoleransi aktivitas berhubungan dengan hambatan 

mobilitas fisik, kurangnya pengetahuan perawatan payudara berhubungan 

dengan kurang informasi. 

2. Intervensi yang muncul pada teori (Wilkinson, 2012) tidak sepenuhnya 

dijadikan intervensi bagi penulis dengan pengelolaan pasien dikarenakan 

kondisi dan situasi pasien dan kebijakan intansi rumah sakit.  

3. Hampir seluruh intervensi dilakukan pada saat pengelolaan pasien.  

 

B. Saran 

Setelah penulis melakukan studi kasus, penulis mengalami hambatan 

sedikit dalam penulisan. Namun dengan bantuan berbagai pihak penulis 

mampu menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan tepat waktu. Demi 

kemajuan penulis menyarankan kepada :  

1. Pasien lebih kooperatif lagi sehingga jika saat perawat 

melakukan pengkajian atau melakukan tindakan pasien bersedia 

dan melakukan apa yang sudah dikatakan dokter maupun 

perawat tentang asupan ASI. 



2. Keluarga pasien agar ikut membantu dalam kesembuhan pasien 

dengan mengingatkan meminum obat atau makan dan aktifitas.  

3. Untuk perawat untuk merawat pasien post partum agar 

memotivasi dan memperikan perawatan yang benar. Dan 

jangan lupa melindungi diri dari pasien yang mempunyai 

riwayat.  
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