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ASUHAN KEPERAWATAN PADA Ny. H DENGAN POST PARTUM 

SPONTAN DENGAN PRE-EKLAMPSIA BERAT 

DI BANGSAL ANYELIR RSUD BANYUDONO  

BOYOLALI 

 (Yuni Nirmawati, 2013, 59 halaman) 

ABSTRAK 

 

Latar belakang : Kelahiran seorang bayi merupakan prioritas utama. Ada 

beberapa masalah yang memicu seorang ibu menjadi cemas dan takut dalam 

mengandung ataupun melahirkan seorang bayi. Masalah yang sering terjadi pada 

ibu melahirkan adalah pre-eklampsia. Angka kejadian pre-eklampsia termasuk 

salah satu yang menyebabkan seorang ibu meninggal dalam proses ataupun 

setelah persalinan. 

Tujuan : Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien post partum spontan 

hari ke-1 atas indikasi pre-eklampsia berat,  meliputi pengkajian, intervensi, 

implementasi, dan evaluasi. 

Hasil : Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 x 24 jam didapatkan hasil 

nyeri pasien sudah berkurang dari skala 5 menjadi 2, infeksi tidak terjadi, kurang 

pengetahuan teratasi, serta keletihan juga teratasi.  

Kesimpulan : Diagnosa yang ditemukan pada kasus post partum spontan hari ke-

1 atas indikasi pre-eklampsia berat pada Ny. H adalah nyeri akut berhubungan 

dengan agen injury fisik, resiko tinggi infeksi berhubungan dengan trauma 

jaringan, kurang pengetahuan tentang perawatan payudara berhubungan dengan 

kurangnya informasi, keletihan berhubungan dengan anemia. Semua masalah 

keperawatan sudah teratasi. Pada penerapan asuhan keperawatan post partum 

spontan hari ke-1 atas indikasi pre-eklampsia berat pada Ny. H ini tidak 

ditemukan masalah keperawatan yang tidak atau belum teratasi. 

 

 

Kata kunci : post partum, pre-eklampsia berat.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



NURSING CARE IN MRS. H WITH POST SPONTANEOUS PARTUM  

WITH THE SEVERE PREECLAMPSIA IN ANYELIR ROOM IN THE 

BANYUDONO GENERAL REGIONAL HOSPITAL  BOYOLALI 

(Yuni Nirmawati, 2013, the 59 pages) 

 

ABSTRACT 

 

Background of study: The birth of a baby constitutes main priority. There 

several problems that triggers a mother become anxious and afraid within 

containing and gave birth to a baby. Problems which it often occurs in the mother 

gave birth to is preeclampsia. Figures incidence of preeclampsia is including the 

one that causing a mother died in the process of and after childbirth. 

Objectives of the study: To know the nursing care on patients post spontaneous 

partum in first day with severe preeclampsia indication, covering assessment, 

intervention, implementations, and evaluation. 

The results of: After nursing care during 3 x 24 hours it is obtained outcomes 

patient's agonies already diminished of scale 5 become 2, infection does not 

happen, less knowledge overcame, as well as the extenuation also is resolved. 

Conclusion: Diagnosis which found on cases of post spontaneous partum first 

day with severe preeclampsia indication in Mrs. H is the acute agonies relate with 

agents injury-physical, high risk infection associates with trauma system, less 

knowledge about breast care relates to lack of information, weariness in touch 

with anemia. All of problem nursing has already resolved. On the application of 

nursing care post spontaneous partum with severe preeclampsia Mrs. H does not 

found to nursing problem who do not or yet resolved. 

 

 

Keywords: post partum, severe preeclampsia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



A.  Latar Belakang 

       Masalah kelahiran seorang bayi merupakan prioritas utama bagi 

kementrian kesehatan Republik Indonesia, itu semua dikarenakan angka 

kematian ibu melahirkan yang semakin meningkat. Permasalahan tersebut 

menjadi prioritas utama kementerian kesehatan Republik Indonesia, sehingga 

pemerintah memberikan jaminan persalinan bagi seorang ibu yang akan 

melahirkan, dengan harapan angka kematian ibu melahirkan dapat berkurang. 

Jaminan persalinan yang diberikan pemerintah menjadikan penduduk 

Indonesia semakin meningkat dengan kelahiran seorang bayi. Jaminan 

persalinan diberikan kepada siapapun yang membutuhkan tanpa memandang 

status ekonomi. Program itu pula yang memicu sebuah keluarga untuk 

memiliki anggota baru. Disamping itu ada beberapa masalah dalam kehamilan 

ataupun kelahiran seorang bayi. 

       Masalah-masalah yang terjadi pada ibu hamil dan melahirkan memicu 

seorang ibu menjadi cemas dan takut dalam mengandung ataupun melahirkan 

seorang bayi. Akan tetapi banyak ibu yang belum mengetahui masalah-masalah 

tersebut karena kurangnya informasi yang  mereka peroleh. Masalah yang 

sering terjadi pada ibu melahirkan adalah pre-eklampsia. Berdasarkan 

pandangan masyarakat secara umum pre-eklampsia terjadi pada ibu hamil atau 

melahirkan yang di tandai dengan peningkatan tekanan darah. Ada juga 

pandangan masyarakat yang menyatakan bahwa pre-eklampsia itu di tandai 

dengan adanya oedema pada ekstremitas bawah. 



       Pre-eklampsia atau toksemia pre-eklampsia merupakan penyebab utama 

mortalitas dan morbiditas ibu dan janin. Pre-eklampsia didefinisikan sebagai 

sindrom yang ditandai dengan hipertensi dan proteinuria yang baru muncul di 

trimester kedua kehamilan yang pulih di periode postnatal (Robson&Waugh, 

2011). Edema juga dapat terjadi pada pasien yang mengalami pre-eklampsia. 

Pre-eklampsia berat adalah suatu komplikasi kehamilan yang ditandai dengan 

timbulnya hipertensi 160/110 mmHg atau lebih disertai proteinuria dan/atau 

edema pada kehamilan 20 minggu atau lebih (Nugroho, 2012). 

Setiap tahun ada sekitar 200.000 juta ibu hamil di negara berkembang, 

500.000 di antaranya akan meninggal karena penyebab yang berhubungan 

dengan kehamilan, dan jutaan lainnya akan mengalami komplikasi kehamilan 

yang signifikan. Selain itu, tujuh juta kematian perinatal terjadi akibat masalah 

kesehatan maternal. Sedangkan 12% dari kematian ibu di negara berkembang 

di sebabkan karena eklampsia (Wijayarini&Widyastuti, 2011). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tergugah untuk 

melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan Post Partum Spontan 

dengan Pre-Eklamsia Berat . 

 

 

 

 



B.  Tujuan  

1. Tujuan Umum:  

Agar masyarakat mengetahui tentang asuhan keperawatan pada pasien 

dengan Post Partum Spontan dengan Pre-Eklampsia Berat, sehingga 

masyarakat dapat mencegah dan segera memberikan penanganan yang 

optimal. 

2. Tujuan Khusus:  

a. Mengetahui cara pengkajian pada pasien dengan Post Partum Spontan 

dengan Pre-Eklampsia Berat. 

b. Mengetahui cara menganalisa kasus dan merumuskan masalah 

keperawatan pada pasien dengan Post Partum Spontan dengan Pre-

Eklampsia Berat .   

c. Mengetahui cara membuat asuhan keperawatan yang mencakup 

intervensi pada pasien dengan Post Partum Spontan dengan Pre-

Eklampsia Berat.  

d. Mengetahui cara implementasi atau pelaksanaan tindakan keperawatan 

dan evaluasi pada pasien dengan Post Partum Spontan dengan Pre-

Eklampsia Berat.  

 

 

 



C.  Pengertian 

       Partus atau kelahiran bayi, memerlukan proses dalam perubahan 

fungsi uterus dan serviks. Setelah kelahiran seorang bayi, maka seorang 

ibu akan mengalami sebuah masa yang disebut dengan masa nifas. Masa 

nifas adalah suatu periode dalam minggu-minggu pertama setelah 

kelahiran. Lamanya “periode” ini tidak pasti, sebagian besar 

menganggapnya antara 4 sampai 6 minggu (Cunningham , 2013). 

       Pre-eklampsia atau toksemia pre-eklampsia merupakan penyebab 

utama gangguan pada ibu dan janin. Pre-eklampsia didefinisikan sebagai 

penyakit pada ibu hamil yang ditandai dengan hipertensi dan proteinuria 

yang baru muncul di trimester kedua kehamilan yang pulih di periode 

postnatal (Robson&Waugh, 2012).  

       Pre-eklampsia merupakan suatu kondisi pada kehamilan di mana 

peningkatan tekanan darah terjadi setelah minggu ke-20 pada wanita yang 

sebelumnya memiliki tekanan darah normal. Pre-eklampsia merupakan 

suatu penyakit, yang melibatkan banyak sistem dan ditandai oleh 

hemokonsentrasi, hipertensi, dan proteinuria (Bobak, 2005). 

 

 

 

 

 

 



D.  Etiologi 

       Menurut Dutton (2012), penyebab pasti dari pre-eklampsia belum 

sepenuhnya dapat dipahami. Akan tetapi menurut teori saat ini yang 

dipelajari pre-eklampsia dapat disebabkan karena iskemia 

uterus/underperfusion, aktivasi/disfungsi endothelium, defisiensi kalsium, 

aktivasi imunologis, nutrisi buruk, kecenderungan genetik. Permasalahan 

tersebut diyakini dapat memicu terjadinya pre-eklampsia pada ibu hamil.  

E.  Manifestasi Klinis  

       Manifestasi klinis menurut Robson&Waugh (2012) antara lain : 

1. Sakit kepala hebat. 

2. Gangguan penglihatan. 

3. Nyeri epigastrik. 

4. Muntah. 

5. Nyeri tekan di hati. 

6. Klonus/hiperrefleksia. 

7. Trombosit rendah. 

8. Papiloedema. 

9. Fungsi hati abnormal (ALT : alanine transaminase atau AST : aspartate 

transaminase >70 iu/l). 

 

 

 

 



F.  Patofisiologi  

 Pada pre-eklampsia akan terjadi spasme pembuluh darah disertai 

retensi garam dan air. Pada pemeriksaan biopsi ginjal ditemukan spasme 

yang hebat pada ateriola glomerulus dalam beberapa kasus lumen ateriola 

menjadi sempit sehingga hanya dapat dilalui satu sel darah merah. Jadi, 

jika semua arteriola dalam tubuh mengalami spasme, maka tekanan darah 

dengan sendirinya akan meningkat, sebagai usaha untuk mengatasi 

kenaikan tekanan perifer agar oksigenasi jaringan dapat tercukupi. 

Sedangkan kenaikan berat badan dan edema dapat disebabkan karena 

penimbunan air yang berlebihan dalam ruangan interstitial, ada juga yang 

mengatakan karena retensi air dan garam. Sedangkan proteinuria dapat 

terjadi karena spasme arteriola, sehingga terjadi perubahan pada 

glomerulus (Mitayani, 2011).   

Adaptasi fisiologis normal pada ibu hamil meliputi peningkatan 

volume plasma darah, vasodilatasi, penurunan resistensi vaskuler sistemik 

(SVR : system vascular resistance), peningkatan curah jantung, dan 

penurunan tekanan osmotik koloid. Pada ibu hamil yang mengalami pre-

eklampsia, akan terjadi penurunn volume plasma yang beredar, sehingga 

akan terjadi hemokonsentrasi dan peningkatan hematokrit maternal. 

Perubahan ini membuat perfusi organ maternal menurun, termasuk perfusi 

ke unit janin-uteroplasenta. Terjadinya vasospasme siklik lebih lanjut akan 

menurunkan perfusi jaringan organ dengan menghancurkan sel-sel darah 

merah, sehingga kapasitas oksigen maternal menurun (Bobak, 2005). 



H.  Hasil Evaluasi 

        Hasil evaluasi dari setiap diagnosa serta membandingkan dengan 

kriteria hasil adalah sebagai berikut : 

a. Nyeri akut berhubungan dengan agen injury fisik. 

       Setelah dilakukan asuhan keperwatan selama 3 x 24 jam pada 

diagnosa ini kriteria hasil sudah tercapai dengan diperoleh data; 

pasien mengatakan masih sedikit nyeri pada bekas luka jahitan post 

partum, Provoking: pada luka jahitan post partum, Qualitas: nyeri 

seperti ditusuk-tusuk, Regio: daerah luka jahitan di perineum, Scale: 

skala nyeri 2, Time: nyeri dirasakan saat mengejan dan banyak gerak, 

pasien tampak lebih rileks 

b. Resiko tinggi infeksi berhubungan dengan trauma jaringan. 

       Setelah dilakukan asuhan keperwatan selama 3 x 24 jam pada 

diagnosa ini kriteria hasil sudah tercapai dengan diperoleh data; 

pasien mengatakan tidak khawatir dan tidak takut akan terjadi 

sesuatu pada luka bekas jahitan, tidak ada tanda-tanda infeksi. 

c. Kurang pengetahuan perawatan payudara berhubungan dengan 

kurangnya informasi. 

       Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 x 24 jam pada 

diagnosa ini kriteria hasil sudah tercapai dengan diperoleh data; 

pasien mengatakan sudah tahu cara merawat payudara, mammae 

terlihat bersih. 

d. Keletihan berhubungan dengan anemia. 



       Setelah dilakukan asuhan keperwatan selama 3 x 24 jam pada 

diagnosa ini kriteria hasil sudah tercapai dengan diperoleh data; 

pasien mengatakan badannya lebih segar, konjungtiva an-anemis, 

sklera an-ikterik, Hb : 10,2 mg/dL. 

I.  Simpulan 

       Pre-eklampsia berat adalah suatu komplikasi kehamilan yang ditandai 

dengan timbulnya hipertensi 160/110 mmHg atau lebih yang disertai 

proteinuria dengan atau tanpa edema pada kehamilan 20 minggu atau lebih 

(Nugroho, 2012). Pada pasien dengan pre-eklampsia berat memerlukan 

penanganan yang lebih khusus dibandingkan ibu hamil yang lain. Seorang ibu 

harus segera dirujuk ke Rumah Sakit untuk mendapatkan penanganan yang 

lebih khusus apabila ditemukan tanda-tanda pre-eklampsia.  

       Pre-eklampsia berat sekarang  ini menjadi masalah yang sudah tidak asing 

lagi pada ibu hamil. Sehingga dibutuhkan penanganan yang lebih pada ibu 

hamil dengan memberikan informasi tenteng tanda-tanda pre-eklampsia. 

Diharapkan dengan adanya tambahan informasi tersebut ibu dapat 

meminimalisir kejadian pre-eklampsia agar tidak berujung menjadi eklampsia. 

       Dari asuhan keperawatan pada Ny. H dengan Post Partum Spontan 

dengan PEB hari ke-1 di RSUD Banyudono Boyolali penulis, melakukan 

tindakan selama 3 hari dan penulis menemukan 4 diagnosa keperawatan yang 

muncul pada Ny. H yaitu : 

1. Nyeri akut berhubungan dengan Agen injury fisik. 

2. Resiko tinggi infeksi berhubungan dengan Trauma jaringan. 



3. Kurang pengetahuan perawatan payudara berhubungan dengan Kurangnya 

informasi.  

4. Keletihan berhubungan dengan Anemia 

       Dari keempat diagnosa diatas, dilakukan tindakan sesuai intervensi 

dengan kriteria waktu 3x24 jam tiap-tiap diagnosa keperawatan. Setelah 

dilakukan tindakan keperawatan selama 3 hari, kemudian diperoleh 4 masalah 

teratasi. 

J.   Saran 

1. Bagi Perawat 

a. Diharapkan perawat setiap melakukan tindakan sesuai dengan teori yang 

ada agar tercapainya asuhan keperawatan yang bermutu dan juga 

diharapkan untuk memberikan dukungan dan perhatian yang lebih bagi 

mahasiswa dalam kegiatan praktik di Rumah Sakit. 

b. Pre-eklampsia merupakan suatu komplikasi kehamilan yang memerlukan 

penanganan khusus, sehingga perlu di lakukan PENKES tentang tanda-

tanda pre-eklampsia untuk mencegah terjadinya eklampsia. 

2. Bagi Mahasiswa 

Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini agar dapat memahami konsep – 

konsep serta dasar-dasar teori sesuai dengan kasus yang  diambil. 

3. Bagi Keluarga 

Demi kesembuhan pasien penulis mengharapkan keluarga perlu 

memperhatikan keadaan pasien dan membantu memenuhi kebutuhan 

pasien selama sakit untuk mempercepat proses penyembuhan pasien. 



Keluarga di harapkan selalu menjaga lingkungan agar bersih, sehingga 

pasien bisa istirahat dengan tenang dan nyaman. 

4. Bagi Pembaca  

Disarankan untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan pre-eklampsia 

berat sehingga dapat di lakukan upaya-upaya yang bermanfaat untuk 

menghindari kasus pre-eklampsia berat pada ibu hamil. 
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