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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Di negara-negara berkembang angka kematian tertinggi yaitu saat ibu 

melahirkan. Persalinan normal adalah mengupayakan hidup dan mencapai 

derajat kesehatan yang tinggi bagi ibu dan bayinya. Karena tingginya angka 

kematian yang disebabkan oleh pertolongan persalinan yang kurang tepat. 

Untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak perlu ditangani secara intensif 

dan lebih baik. Asuhan persalinan normal ini adalah  untuk mencegah 

terjadinya komplikasi dengan persalinan normal mengurangi resiko yang 

menekan dapat angka kematian ibu dan bayi baru lahir. 

Dalam persalinan normal ini angka kejadian resiko infeksi lebih 

tinggi, karena kurangnya kebersihan diri pada ibu post natal. Bisa disebabkan 

karena kurangnya penggantian pembalut dan kebersihan genetalia 

keterbatasan alat-alat medikasi. Untuk itu kami dan mengangkat masalah ini. 

Resiko infeksi kami angkat karena lebih dari 60% ibu post natal kurang 

memperhatikan kebersihan diri yang dapat mengakibatkan infeksi masuk 

melalui perlukaan jalan lahir episiotomy. Karena pasien sering mengeluh nyeri 

pada luka episiotomy dan keadaan genetalia lembab. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat 

diuraikan masalah sebagai berikut: 

1 



 2 

1. Bagaimana cara menangani persalinan normal, yaitu diketahui melalui 

tanda-tanda mulainya persalinan ? 

2. Penyebab persalinan dan faktor-faktor yang terlibat dalam persalinan ? 

3. Bagaimana asuhan keperawatan yang diberikan pada persalinan normal 

dengan diagnosa yang muncul pada saat itu ? 

 

C. Tujuan Umum dan Khusus  

1. Tujuan Umum  

Mahasiswa dan pembaca dapat memberikan asuhan keperawatan pada 

persalinan normal sesuai diagnosis yang muncul. 

2. Tujuan Khusus 

− Untuk mengetahui seberapa jauh pembaca mengetahui tentang 

persalinan normal  

− Untuk mengetahui bagaimana cara pengkajian  sampai dengan evaluasi 

pada persalinan normal. 

 

D. Manfaat  

1. Dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca.  

2. Memberikan gambaran tentang persalinan  normal.  

3. Menambah khasanah ilmu dalam perkembangan di bdang profesi 

keperawatan. 

 

 




