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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Kehamilan adalah pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam rahim 

sejak konsepsi dan berakhir sampai permulaan persalinan (Marmi, 2012). 

Defisit pengetahuan merupakan kurangnya informasi yang berkaitan dengan 

topik tertentu. Dengan batasan karakterisitik : ketidak akuratan mengikuti 

perintah, ketidak akuratan mengikuti tes, dan perilaku yang tidak tepat. 

Faktor yang berhubungan diantaranya : keterbatasan proses berpikir, salah 

interpretasi informasi tentang suatu penyakit (Nurarif, 2015). Memberikan  

ASI (Air Susu Ibu) merupakan salah satu kewajiban seorang ibu yang baru 

saja melahirkan bayi. Bayi berhak mendapatkan ASI selama 6 bulan tanpa 

makanan atau minuman tambahan. Kurangnya penegtahuan pentingnya ASI 

ialah, di saat seoran ibu tidak bisa atau tidak tahu cara memberikan ASI ke 

anaknya. Seorang ibu harus memperbanyak pengetahuan mengenai ASI dan 

menyusui, pengetahuan tersebut diperlukan agar semakin memantapkan niat 

ibu untuk memberikan ASI (Nurani, 2013). Ada mitos yang terdengar 

tentang ASI yang akhirnya membuat ibu takut untuk memberikan air 

susunya dan memperhambat produksi ASI dikarenakan ASI yang tidak 

disusukan dalam 1 hari dikatakan basi dan tidak segar (Widuri, 2013) 

Menurut data dari WHO ibu hamil diseluruh dunia pada tahun 2015 ibu 

hamil di trimester 3 sebesar 41,8% dari usia kehamilan trimester 1 dan 

trimester 2, (WHO, 2015). Menurut Badan Kependudukan Keluarga 

Berencana Nasional di Indonesia lebih dari 400.000 kehamilan terjadi. 
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Jumlah di Provinsi Jawa Timur melonjak pada bulan Maret 2020 atau saat 

masa awal pandemi jumlah kehamilan mencapai 232.287 jiwa atau 2,93%. 

Sedangkan pada bulan April 2020 jumlah kehamilan menjadi 227.260 jiwa 

atau 2,90%. Sedangkan di Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 diperoleh data 

Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak mengikuti KB rata-rata 348.000-

370.000 perbulannya, dari data tersebut jumlah ibu hamil tertinggi dari bulan 

April sejumlah 10.153 kehamilan. 

Namun saat ini pemberian ASI eksklusif semakin menurun, penyebab 

menurunnya pemberian ASI adalah kurangnya pengetahuan ibu tentang 

pentingnya pemberian ASI, seorang ibu yang memiliki pendidikan yang 

lebih tinggi kemungkinan pengetahuan dan wawasannya semakin luas 

termasuk wawasan mengenai pentingnya ASI eksklusif. Rendahnya 

pemahaman ibu, keluarga, dan masyarakat mengenai pentingnya ASI 

eksklusif bagi bayi mengakibatkan progaram pemberian ASI eksklusif tidak 

berlangsung secara optimal sehingga membuat angka kematian bayi karena 

kurang gizi meningkat (Prasetyono, 2012). Di kehamilan trimester tiga ibu 

merasa tidak nyaman karena perubahan fisiknya yang disebabkan oleh 

semakin besar janin yang ada didalam kandungan, tekanan sirkulasi vena, 

peningkatan asam lambung karena hormon progesteron, asupan kalsium 

tidak adekuat, penekanan rectum, dan gerakan janin yang aktif di malam 

hari. Karena hal itu mengakibatkan sakit punggung, edema, nyeri ulu hati, 

kram tungkai, konstipasi, bahkan insomnia (Romauli, 2011). 

Pada trimester tiga panjang janin menjadi dua kali lipat panjang semula, 

sedangkan berat bertambah lima kali berat semula (Almatsier,2011). Pada 



3 

 

 
 

masa ini ibu hamil juga memerlukan pendidikan atau  informasi mengenai 

pemberian ASI, upaya penyuluhan dapat memotivasi ibu untuk memberikan 

ASInya dan menjaga kehamilannya (Suryoputro A, 2014). Tidak hanya 

upaya promotif  tentang pemberian ASI, ibu juga membutuhkan penyuluhan 

tentang pentingnya konseling seperti relaksasi, senam hamil dan yoga. 

Sedangkan upaya preventif mencegah agar tidak terjadi komplikasi pada 

kehamilan dengan cara memeriksakan kandungan sesuai jadwal yang telah di 

tentukan oleh dokter atau bidan. Pada masa ini untuk mengurangi resiko 

terjadinya masalah pada kehamilan upaya kuratif yang harus dikonsumsi ibu 

hamil diantaranya memerlukan energi, protein, zat besi, vitamin C, asam 

folat, vitamin b12 (Irianto, 2014) dan ibu dapat mengkonsumsi banyak sayur 

dan almond untuk memperlancar produksi ASI, untuk upaya rehabilitasi 

perawat dapat mengajarkan cara memijat payudara dan cara membersihkan 

puting susu ibu . 

1.2 Rumusan Masalah 

Untuk mengetahui lebih lanjut dari perawatan penyakit ini maka penulis 

akan melakukan kajian lebih lanjut dengan melakukan asuhan keperawatan 

pada pasien yang mengalami masalah  keperawatan defisit pengetahuan 

pentingnya asi dengan diagnosa medis kehamilan normal trimester 3 di desa 

sawotratap gedangan sidoarjo dengan membuat rumusan masalah sebagai 

berikut :  
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“Bagaimanakah asuhan keperawatan pada pasien yang mengalami masalah 

keperawatan defisit pengetahuan pentingnya ASI dengan diagnosa medis 

kehamilan normal trimester III di desa sawotratap sidoarjo ?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengidentifikasi pasien yang mengalami masalah  keperawatan defisit 

pengetahuan pentingnya asi dengan diagnosa medis kehamilan normal 

trimester 3 di desa sawotratap gedangan sidoarjo. 

1.3.2  Tujuan Khusus 

iMengkaji mengkaji pasien yang mengalami masalah  keperawatan defisit 

pengetahuan pentingnya asi dengan diagnosa medis kehamilan normal 

trimester 3 di desa sawotratap gedangan sidoarjo. 

1.3.2.1 Merumuskan diagnosa keperawatan mengkaji pasien yang mengalami 

masalah keperawatan defisit pengetahuan pentingnya asi dengan diagnosa 

medis kehamilan normal trimester 3 di desa sawotratap gedangan sidoarjo. 

1.3.2.2 Merencanakan tindakan keperawatan pada pasien yang mengalami masalah 

keperawatan defisit pengetahuan pentingnya asi dengan diagnosa medis 

kehamilan normal trimester 3 di desa sawotratap gedangan sidoarjo. 

1.3.2.3 Melaksanakan tindakan keperawatan pada pasien yang mengalami masalah 

keperawatan defisit pengetahuan pentingnya asi dengan diagnosa medis 

kehamilan normal trimester 3 di desa sawotratap gedangan sidoarjo. 
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1.3.2.4 Mengevaluasi tindakan keperawatan pada pasien yang mengalami masalah  

keperawatan defisit pengetahuan pentingnya asi dengan diagnosa medis 

kehamilan normal trimester 3 di desa gedangan sidoarjo. 

1.3.2.5 Mendokumentasikan asuhan keperawatan pada pasien yang mengalami 

masalah keperawatan defisit pengetahuan pentingnya asi dengan diagnosa 

medis kehamilan normal trimester 3 di desa gedangan sidoarjo. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Terkait dengan tujuan, maka tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat: 

1.4.1 Akademis, hasil studi kasus ini merupakan sumbangan bagi ilmu 

pengetahuan khususnya dalam hal asuhan keperawatan pada pasien yang 

mengalami defisit pengetahuan pentingnya asi dengan diagnosa medis 

kehamilan normal trimester 3. 

1.4.2 Secara praktis, tugas akhir ini akan bermanfaat bagi : 

1.4.2.1 Bagi pelayanan keperawatan di rumah sakit 

Hasil studi kasus ini, dapat menjadi salah satu rujukan bagi peneliti 

berikutnya, yang akan melakukan studi kasus pada asuhan keperawatan pada 

pasien yang mengalami masalah  keperawatan defisit pengetahuan 

pentingnya asi dengan diagnosa medis kehamilan trimester 3 dengan baik. 

1.4.2.2 Bagi penelitian 

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan bagi peneliti 

berikutnya, yang akan melakukan studi kasus pada asuhan keperawatan pada 
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pasien yang mengalami masalah  keperawatan defisit pengetahuan 

pentingnya asi dengan diagnosa medis kehamilan trimester 3. 

1.4.2.3 Bagi profesi kesehatan 

Sebagai tambahan ilmu bagi profesi keperawatan dan memberikan 

pemahaman yang lebih baik tentang asuhan keperawatan pada pasien yang 

mengalami masalah  keperawatan defisit pengetahuan pentingnya asi dengan 

diagnosa medis kehamilan trimester 3. 

1.5 Metode Penulisan 

1.5.1 Metode 

Metode deskriptif yaitu metode yang sifatnya mengungkapkan peristiwa atau 

gejala yang terjadi pada waktu sekarang yang meliputi studi kepustakaan 

yang mempelajari, mengumpulkan, membahas data dengan studi pendekatan 

proses keperawatan dengan langkah-langkah pengkajian, diagnosis, 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

1.5.2 Teknik pengumpulan data 

1.5.2.1 Wawancara 

Data diambil atau diperoleh melalui percakapan baik dengan pasien, 

keluarga maupun tim kesehatan lain. 

1.5.2.2 Observasi 

Data yang diambil melalui pengamatan kepada pasien. 
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1.5.2.3 Pemeriksaan 

Pemeriksaan meliputi pemeriksaan fisik dan laboratorium yang dapat 

menunjang menegakkan diagnosa dan penanganan selanjutnya. 

1.5.3 Sumber data 

1.5.3.1 Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari pasien. 

1.5.3.2 Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari keluarga atau orang terdekat 

pasien, catatan medis perawat, hasil-hasil pemeriksaan dan tim kesehatan 

lain. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Supaya lebih jelas dan lebih mudah dalam mempelajari dan memahami studi 

kasus ini, secara keseluruhan  dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 

1.6.1 Bagian  awal, menurut halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, 

motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi. 

1.6.2 Bagian inti, terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub 

bab berikut ini: 

Bab 1: Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, tujuan, manfaat 

penelitian, sistematika penulisan studi kasus. 

Bab 2: Tinjauan pustaka, berisi tentang konsep penyakit dari sudut medis 

dan asuhan keperawatan pada pasien yang mengalami masalah keperawatan 
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defisit pengetahuan pentingnya asi dengan diagnosa medis kehamilan normal 

trimester 3. 

Bab 3: Tinjauan kasus, berisi tentang kasus nyata dalam asuhan keperawatan 

pada pasien yang mengalami masalah keperawatan defisit pengetahuan 

pentingnya asi dengan diagnosa medis kehamilan normal trimester 3. 

Bab 4: Pembahasan, berisi tentang penjelasan kesenjangan antara teori dan 

asuhan keperawatan secara langsung kepada pasien. 

Bab 5: Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran dalam pembuatan 

makalah ini. 

1.6.3 Bagian akhir, terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab 2 ini akan di uraikan secara teoritis mengenai konsep dasar 

kehamilan normal trimester 3 dan asuhan keperawatan pada pasien yang 

mengalami masalah keperawatan defisit pengetahuan pentingnya ASI 

dengan diagnosa medis kehamilan normal trimester 3 akan diuraikan 

definisi, etiologi, dan cara penanganan secara medis. Asuhan keperawatan 

akan diuraikan masalah-masalah yang muncul pada kehamilan normal 

trimester 3 dengan melakukan asuhan keperawatan terdiri dari pengkajian, 

diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. 

2.1 Konsep Dasar Kehamilan Normal Trimester III 

2.1.1 Definisi 

Kehamilan adalah suatu keadaan dimana seorang wanita yang 

terdapat embrio atau fetus didalam rahimnya. Kehamilan dimulai pada saat 

masa konsepsi hingga lahirnya janin, dan lamanya kehamilan dimulai dari 

ovulasi hingga partus yang diperkirakan sekitar 40 minggu dan tidak 

melebihi 43 minggu (Kuswanti, 2014) 

kehamilan merupakan kondisi fisiologis, namun kehamilan normal 

juga dapat berubah menjadi kehamilan patologis (Walyani, 2015). 

Kehamilan pada trimester tiga merupakan sepertiga dari masa 

kehamilan terakhir, trimester tiga ini dimulai pada minggu kehamilan ke 27 

sampai kehamilan dinilai cukup bulan yaitu minggu ke 38 sampai 40 (siti, 

2013) 
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2.1.2 Etiologi 

2.1.2.1 Ovum 

Suatu sel dengan diameter kurang lebih 0,1 mm dari suatu nukleus yang 

terapung dalam vitelus zona pelusida. 

2.1.2.2 Spermatozoa 

Seperti kecebong, terdiri dari kepala berbentuk lonjong berisi inti nukleus, 

leher yang menghubungkan kepala dan bagaian ekor yang dapat bergerak 

sehingga sperma dapat bergerak dengan cepat. 

2.1.2.3 Konsepsi 

Suatu perisstiwa penyatuan antara sperma dan ovum di tuba fallopi hanya 1 

sperma yang dapat melintasi zona pelusida dan masuk ke vitelus ovum. 

2.1.2.4 Nidasi  

Masuknya dan tertanamnya hasil konsepsi kedalam endometrium kira-kira 

280 hari (40 minggu) dan lebih dari 300 hari (42minggu). Kehamilan 37-42 

minggu disebut aterm, bila lebih dari 42 minggu disebut postmatur, 

sedangkan 26-36 minggu disebut prematur. 

2.1.3 Perkembangan Janin di Trimester III 

2.1.3.1 Minggu ke 28- 30 : lemak subkutan disimpan, jika janin lahir saat ini 

dengan paru-paru imatur, respiratory disstres dapat terjadi. 

2.1.3.2 Minggu ke 32-36 : berat janin menetap, lanugo menghilang, kuku jari 

tumbuh, jika janin lahir saat ini kemampuannya sudah cukup baik. 

2.1.3.3 Minggu ke 37- 40 : lemak sub kutan tetap dibentuk dan di sekeliling 

mulai menggumpal, testis turun ke arah scrotum, kuku jari terbentuk 
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sempurna dan melampaui ujung jari tangan dan kaki, tengkorak berkembang 

sempurna dan lebih besar dari bagian tubuh. 

2.1.4 Manifestasi klinis 

Ada 2 tanda yang menunjukkan seorang wanita mengalami suatu kehamilan, 

tanda pasti dan tanda tidak pasti : 

2.1.4.1 Tanda pasti 

1) Terdengar denyut jantung (DJJ) 

Denyut jantung janin dapat didengarkan dengan stetoskop pada minggu ke 

17-18, serta dapat didengarkan dengan stetoskop ultrasonik (doppler) 

sekitar minggu ke 12 (kumalasari,2015) 

2) Melihat, meraba dan mendengar pergerakan janin saan melakukan 

pergerakan. 

3) Melihat rangka janin pada saat melakukan USG (Sunarti, 2013:60). 

2.1.4.2 Tanda tidak pasti 

1) Tanda subjektif 

(1) Terlambat datang bulan 

Kondisi dimana konsepsi dan nidasi menyebabkan tidak terjadi pembentukan 

folikel degraff dan ovulasi. Pada wanita yang terlambat haid dan diduga 

hamil, perlu ditanyakan hari pertama haid terakhir (HPHT), supaya dapat 

ditaksir umur kehamilan dan taksiran tanggal persalinan (TTP) (Kumalasari, 

2015) 
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(2) Mual dan muntah 

Pengaruh esterogen dan progesteron menyebabkan pengeluaran asam 

lambung yang berlebihan dan menimbulkan mual muntah yang terjadi 

terutama pagi hari (morning sickness) (kulamasari, 2015). 

(3) Mengidam 

Wanita hamil sering berkeinginan makan makanan tertentu selama berbulan-

bulan awal kehamilan, namun hal ini akan berkurang dengan sendirinya 

seiring bertambahnya usia kehamilan 

(4) Pingsan 

Terjadinya gangguan sirkulasi ke daerah kepala (sentral) menyebabkan 

pingsan atau bila berada pada tempay ramai, sesak dan padat keadaan ini 

akan hilang sesudah kehamilan 16 mingu (kumalasari, 2015). 

(5) Perubahan payudara 

Akibat stimulasi prolaktin dan HPL, payudara mensekresi kolostrum, 

biasanya setelah kehamilan lebih dari 16 minggu (sartika, 2016). Pengaruh 

esterogen dan progesteron menimbulkan deposit lemak, air dan garam pada 

payudara membesar dan kencang (kumalasari, 2015) 

(6) Sering miksi 

Sering buang air kecil disebabkan karena kandung kemih tertekan oleh 

uterus yang mulai membesar. 

(7) Konstipasi atau obstipasi 

Pengaruh progeseron dapat menghambat peristaltik usus (tonus otot 

menurun) sehingga kesulitan untuk BAB (sunarsih, 2011). 
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(8) Varises 

Pengaruh esterogen dan progesteron menyebabkan pelebaran pembuluh 

darah terutama bagi wanita yang mempunyai bakat varises, varises dapat 

terjadi disekitar genetalia eksterna, kaki dan betis serta payudara (Hani,2011) 

2) Tanda objektif 

(1) Pembesaran rahim atau perut 

Rahim membesar dan bertambah besar terutama setelah kehamilan 5 bulan, 

karena janin besar secara otomatis rahimpun membesar. Tetapi pembesaran 

perut belum jadi tanda pasti hamil, bisa jadi disebabkan oleh mioma, tumor, 

atau kista ovarium. 

(2) Perubahan pada bibir rahim 

Perubahan ini dapat dirasakan pada saat pemeriksaan dalam, hasilnya akan 

teraba keras seperti meraba ujung hidung, dan bibir rahim teraba lunak 

seperti meraba bibir atau ujung bawah daun telinga (sunarti, 2013) 

(3) Kontraksi 

Kontraksi rahim yang tidak beraturan yang terjadi selama kehamilan, 

kontraksi ini tidak terasa sakit, dan menjadi cukup kuat menjelang akhir 

kehamilan. Pada waktu pemeriksaan dalam, terlihat rahim yang lunak seakan 

menjadi keras karena berkontraksi. 

(4) Adanya ballotement 

Ballotement ialah pantulan yang terjadi saat jari telunjuk pemeriksa 

mengetuk janin yang mengapung dalam uterus, pantulan dapat terjadi sekitar 

4-5 bulan, tetapi ballotement tidak dipertimbangkan sebagai tanda pasti 

kehamilan karena lentingan juga bisa terjadi pada tumor kandunga. 
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(5) Tanda hegar dan goodells 

Tanda hegar ialah melunaknya (daerah yang mempertemukan leher rahim 

dan badan rahim) karena selama masa hamil, dinding-dinding otot rahim 

menjadi kuat dan elastis. Tanda goodels ialah melunaknya serviks pengaruh 

hormon esterogen yang menyebabkan masa dan kandungan air meningkat 

sehingga membuat serviks menjadi lebih lunak (kumalasari, 2015). 

(6) Tanda chadwick 

Tanda berwarna kebiru-biruan ini dapat terlihat saat melakukan pemeriksaan, 

adanya perubahan dari vagina vulva hingga minggu ke 8 karena peningkatan 

vasekularitas dan pengaruh hormon esterogen pada vagina. Tanda ini tidak 

dipertimbangkan sebagai tanda pasti, karena pada kelainan rahim tanda ini 

dapat diindikasikan sebagai pertumbuhan tumor. 

(7) Hyperpigmentasi kulit 

Bintik-bintik hitam pada muka disebut chloasma gravidarum 

hyperpigmentasi ini juga terdapat pada aerola mamme atau lingkaran hitam 

yang mengelilingi puting susu (sunarti, 2013) 

2.1.5 Pemeriksaan penunjang 

2.1.5.1 Tes Urine 

Tes urine dapat dilakukan dirumah atau dilaboratorium. Tes Pack atau 

alat tes kehamilan yang banyak digunakan oleh pasangan suami istri secara 

dengan mudah, meskipun terdapat banyak macam jenis tes pack baik yang 

berbentuk strip (sekali pakai), berbentuk pena, atau batangan kecil tetapi 

pada prinsipnya cara kerja test pack tersebut sama, yaitu untuk mengetahui 

ada tidaknya peningkatan hormon kehamilan HCG di dalam tubuh. Jika 
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memang hamil, hormon ini terdapat di dalam urine dan darah. Peningkatan 

HCG terjadi kurang lebih satu minggu setelah ovulasi, sehingga disarankan 

agar melakukan tes minimal tujuh hari supaya hasil yang diperoleh lebih 

akurat. Selain cara mendapatkannya yang mudah, penggunanya juga mudah 

yaitu dengan cara mencelupkan  atau menetesinya dengan urine pengguna, 

tunggu selama beberapa menit hingga muncul tanda positif negatif atau 

berapa jumlah strip yang muncul. Tes ini sebaiknya dilakukan di pagi hari, 

karena saat pagi hari urine dalam keadaan murni belum tercampur leh zat-zat 

makanan yang dikonsumsi (siswosuahrjo, 2010). 

Untuk mengetahui ada tidaknya protein dalam urine. Pemeriksaan 

dilakkan pada kunjungan pertama dan pada setiap kunjungan pada akhir 

trimester II sampai trimester III kehamilan. 

Tabel 2.1 Pemeriksaan urine pada pasien dengan diagnosa medis kehamilan 

trimester III 

Negatif (-) Urine tidak keruh 

Positif 2 (++) Keruhan mulai terlihat dan ada 

endapan halus 

Positif 3 (+++) Urine lebih keruh dan ada 

endapan lebih jelas 

Positif 4 (++++) Urine sangat keruh dan disertai 

endapan menggumpal 
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Tabel 2.2 Pemeriksaan gula dalam urine pada pasien dengan diagnosa medis 

kehamilan trimester III 

Negatif (-) Warna biru sedikit kehijau-

hijauan dan sedikit keruh 

Positif 1 (+)  Hijau kekuning-kuningan dan 

agak keruh 

Positif 2 (++) Kuning keruh 

Positif 3 (+++) Jingga keruh 

Positif 4 (++++) Merah keruh 

Sumber : (Depkes RI 92, dalam liza 2018) 

2.1.5.2 Tes Darah 

Prinsipnya sama dengan tes urine yaitu menguji adanya HCG dalam 

tubuh. Bedanya tes darah ini dapat dilakukan sendiri dirumah, melainkan 

dilakukan di laboratorium dengan jalan mengambil contoh darah. Jika 

terdapat peningkatan HCG dalam darah, maka dinyatakan positif hamil. 

Pemeriksaan darah (hb) minimal dilakukan 2x selama hamil, yaitu pada 

trimester I dan III. Hasil pemeriksaan dapat digolongkan sebagai berikut: 

Tabel 2.3 Pemerksaan Hb pada klien dengan diagnosa medis kehamilan 

trimester III 

Hb 11 gr% Tidak anemia 

9-10 gr% Anemia ringan 

7-8 gr% Anemia sedang 
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Kurang dari 7 gr% Anemia berat 

Sumber : (Manuaba 1998 dalam liza 2018) 

2.1.5.3 Tes USG 

Tes ini dilakukan oleh seorang dokter denganmemastikan kehamilan melalui 

USG yang dapat melihat bagian dalam tubuh manusia. Dari gambaran yang 

ditampilkan alat tersebut dokter akan melihat didalam rahim terdapat embrio 

atau tidak, jika kehamilan sudah berjalan 6 minggu maka alat ini membantu 

dokter dalam menganalisis suatu kehamilan. Selain melihat ada tidaknya 

embrio, penggunaan USG juga dapat digunakan untuk mengetahui taksiran 

persalinan, perkiraan usia kehamilan, serta perkiraan berat badan dan 

panjang janin (siswoharjo, 2010) 

2.1.6 Komplikasi 

2.1.6.1 Hyperemesis Gravidarum 

Menurut Ningsih (2012), mual muntah yang timbul terjadi karena adanya 

perubahan hormon dalam tubuh pada awal kehamilan. Sehingga semakin 

tinggi hormon hCG, semakin cepat pula merangsang muntah (Rahmah, 

2016). Klasifikasi hyperemesis gravidarum menurut (Manuaba, 2010) : 

1) Tingkat I 

Hyperemesis gravidarum tingkat I ditandai dengan muntah yang terus 

menerus disertai dengan penurunan nafsu makan dan minum. 

2) Tingkat II 

Pada tingkat ini pasien memuntahkan semua yang dimakan dan diminum, 

berat badan cepat menurun, dan ada rasa haus yang hebat. 

3) Tingkat III 
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Hyperemesis gravidarum tingkat III sangat jarang terjadi. Keadaan ini 

merupakan kelanjutan dari hyperemesis tingkat II yang ditandai dengan 

muntah yang berkurang atau berhenti, tetapi kesadaran menurun (Rahma, 

2016) 

2.1.6.2 Perdarahan Pervaginam 

Perdarahan yang terjadi pada masa awal kehamilan kurang dadi 22 minggu. 

Pada awal kehamilan, ibu mungkin akan mengalami perdarahan yang sedikit. 

Perdarahan ini adalah perdarahan implantasi yang dikenal dengan tanda 

hartman dan ini normal terjadi karena pertanda servik yang rapuh. 

Perdarahan ini dikatakan berbahaya apabila darah yang keluar cukup banyak 

serta adanya nyeri yang hebat. 

2.1.6.3 Mola Hidatidosa 

Menurut kemenkes RI (2013), Mola Hidatidosa ialah bagian dari peyakit 

trofoblastik gestasional, yang disebabkan oleh poliferasi trofoblastik dan 

edem. Gejala  yang muncul yaitu : 

1) Terdapat mual muntah yang menjadi semakin parah 

2) Terdapat perdarahan uterus, disertai bercak darah dan berubah menjadi 

perdarahan hebat. 

3) Uterus tampak membesar tetapi tidak ada janin yang bergerak. 

4) Terdapat nyeri tekan pada ovarium. 

5) Tidak terdengar denyut jantung janin. 

6) Saat palpasi tidak ditemukan bagian-bagian janin. 

7) Hipertensi akibat kehamilan, sebelum usia kehamilan 24 minggu. 
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2.1.6.4 Kehamilan Ektopik 

Kehamilan ektopik yaitu kehamlan ketika implantasi dan pertumbuhan hasil 

konsepsi berlangsung di luar endometrium kavum uteri. Jika terjadi ruptur 

disekitar lokasi implantasi kehamilan, maka akan terjadi kehamilan ektopik 

(Kemenkes, 2013) 

2.1.6.5 Anemia  

Anemia pada ibu hamil berdasarkan berat badannya dikategorikan sebagai 

anemia ringan dan berat. Anemia ringan apabila kabar Hb dalam darah yaitu 

8% hingga kurang dari 11% anemia berat apabila kadar Hb dalam darah 

kuran dari 8 gr (Nurhidayati, 2013) 

2.1.7 Patofisiologis  

Bertemunya sel sperma laki-laki dan sel ovum matang dari wanita yang 

kemudian terjadi pembuahan, proses inilah yang mengawali suatu 

kehamilan. Untuk terjadi kehamilan harus ada sperma, ovum, pembuahan 

ovum (konsepsi), implantasi (nidasi) yaitu perlekatan embrio pada dinding 

rahim, hingga pembentukan plasenta. Sel telur diproduksi oleh indung telur 

atau ovarium wanita, saat terjadi ovulasi setiap bulannya akan melepaskan 

satu sel telur yang sudah matang, yang kemudian ditangkap oleh rumbai-

rumbai (microfilamen fimbria), dibawa masuk kerahim melalui saluran telur 

(tuba fallopi) sel ini dapat bertahan hidup dalam kurun waktu 12-48 jam 

setelah ovulasi. Berbeda dengan wanita yang melepaskan satu sel telur setiap 

bulan, hormon pria testis dapat terus bekerja untuk menghasilkan sperma. 

Saat melakukan senggama (koitus), berjuta sel sperma (spermatozoon) 

masuk kedalam rongga rahim melalui saluran telur untuk mencari sel telur 
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yang akan dibuahi dan pada akhirnya hanya satu sel sperma terbaik yang 

bisa membuahi sel telur. 

2.1.8 Penatalaksanaan  

Antenatal Care (ANC) adalah pemeriksaan kehamilan untuk 

mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil. Dengan demikian, 

mampu menghadapi persalinan, kala nifas, pemberian ASI, dan kembalinya 

reproduksi (Kumalasari, 2015) 

Tujuan asuhan kehamilan diantaranya : 

2.1.8.1 Memantau kemajuan kehamilan untuk  memastikan kesehatan ibu dan 

tumbuh kemban janin. 

2.1.8.2 Meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, dan sosial 

ibu dan janin. 

2.1.8.3 Mengenali secara dini adanya ketidak normalan/ komplikasi yang 

mungkin terjadi selama hamil, termasuk riwayat penyakit secara umum, 

kebidanan dan pembedahan. 

2.1.8.4 Mempersiapkan persalinan cukup bulan, melahirkan dengan selamat, ibu 

maupun bayinya dengan trauma seminimal mungkin, 

2.1.8.5 Mempersiapkan ibu agar masa nifas berjalan normal dan pemberian ASI 

eksklusif. 

2.2 Konsep Dasar Pentingnya ASI 

2.2.1 Definisi 

Air Susu Ibu  (ASI) ialah cairan yang dieksresikan oleh kelenjar 

payudara ibu berupa makanan alamiah, bernutrisi dan berenergi tinggi yang 

diproduksi sejak masa kehamilan (wiji, 2013) 
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ASI merupakan makanan yang sempurna dan terbaik bagi bayi 

khususnya bayi usia 0-6 bulan karena mengandung undur gizi yang 

dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi yang optimal 

(dinkes semarang, 2015) 

ASI eksklusif yaitu pemberian ASI dari ibu terhadap bayinya yang 

diberikan tanpa minuman atau makanan lainnya termasuk air putih atau 

tambahan vitamin lainnya (Widuri, 2013) 

2.2.2 Jenis ASI 

ASI yang dihasilkan oleh ibu memiliki jenis dan kandungan yang berbeda-

beda terdapat 3 jenis ASI yang diproduksi oleh ibu : 

2.2.2.1 Kolostrum 

Kolostrum adalah cairan kekuning-kuningan yang keluar pertama kali 

mengandung protein dan zat antibody yang tinggi serta berfungsi sebagai 

pemenuhan gizi dan proteksi bayi baru lahir (Astutik, 2014) 

2.2.2.2ASI peralihan 

Adalah air susu yang keluar setelah kolostrum. ASI peralihan diproduksi 

selama 20 hari dengan kadar lemak, laktosa, vitamin, protein dan mineral 

lebih rendah (Widuri, 2013) 

2.2.2.3ASI matang 

ASI matang adalah susu ibu yang dihasilkan sekitar 21 hari setelah 

melahirkan dengan kandungan sekitar 90% air untuk hidrasi bayi dan 10% 

karbohidrat, protein, dan lemak untuk perkembangan bayi (Widuri, 2013) 
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2.2.3 Kandungan ASI 

ASI merupakan makanan paling ideal dan seimbang bagi bayi (Astutik, 

2014) gizi yang terkadung dalam ASI adalah : 

2.2.3.1 Nutrisi 

1) Lemak 

Lemak merupakan sumber kalori utama dalam ASI yang mudah diserap oleh 

bayi. Asam lemak  essensial dalam ASI akan membentuk asam lemak tidak 

jenuh rantai panjang decosahexaenoic acid (DHA) dan arachidoic acid (AA) 

yang berfungsi untuk pertumbuhan otak anak. 

2) Karbohidrat 

Laktosa merupakan karbohidrat utama dalam ASI yang bermanfaat untuk 

meningkatkan absorbsi kalsium dan merangsang pertumbuhan lactobacillus 

bifidus. 

3) Protein 

Protein dalam ASI yaitu whey kasein, sistin, dan taurin. Sistin dan taurin 

merupakan asam amino yang tidak dapat ditemukan pada susu sapi. Sistin 

diperlukan untuk pertumbuhan somatic dan taurin untuk pertumbuhan anak. 

4) Garam dan mineral 

Kandungan garam dan mineral pada ASI relative rendah karena ginjal bayi 

belum dapat mengkonsentrasikan air kemih dengan baik.  

5) Vitamin  

Vitamin pada ASI diantaranya vitamin E, D dan K. 
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2.2.3.2 Zat protektif 

1) Lactobasillus bifidus 

Lactobacilus bifidus berfungsi mengubah lactosa, menjadi asam laktat dan 

asam asetat yang menyebabkan saluran pencernaan menjadi lebih asam 

untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme 

2) Lactoferin 

Laktoferin berkaitan dengan zat besi untu menghambat pertumbuhan kuman 

tertentu seperti E-coli dan menghambat pertumbuhan jamur kandidia. 

3) Lisozim 

Lisozim merupakan faktor protektif terhadap serangan bakteri, pathogen serta 

penyakit diare. 

4) Antibody 

Antibody dalam ASI dapat bertahan di dalam saluran pencernaan bayi dan 

membuat lapisan pada mukosanya sehinggah mencegah bakteri patogen atau 

enterovirus masuk dealam mukosa usus. 

5) Imunitas seluler 

Imunitas sesuler berfungsi membunuh dan memfagositosis mikroorganisme, 

membentuk C3, C4, lisozim, serta laktoferin. 

2.2.4 Manfaat pemberian ASI 

2.2.4.1 Manfaat ASI bagi bayi 

1) Kesehatan 

ASI merupakan cairan yang mampu diserap dan digunakan tubuh dengan 

cepat. Komposisi gizi pada ASI yang lengkap bermanfaat untuk  memenuhi 

kebutuhan bayi sehingga anak terhindar dari malnutrisi. Kandungan antibodi 
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mampu memberikan imunitas bayi sehingga mampu mencegah kejadiannya 

kanker limfomaligna dan bayilebih sehat serta kuat dibanding bayi yang 

tidak mendapat ASI. 

2) Kecerdasan 

ASI mengandung DHA terbaik, selain laktosa untuk proses otak. Anak yang 

mendapat ASI eksklusif mempunyai IQ lebih tinggi dibandingkan dengan 

anak ASI non eksklusif. 

3) Emosi  

ASI merupakan bentuk perwujudan curahan kasih sayang ibu pada bayi, 

dengan mendekap bayi dapat merangsang kecerdasan emosional. 

2.2.4.2 Manfaat ASI bagi ibu 

1) Mencegah perdarahan pasca persalinan 

2) Mempercepat infovolusi  uteri 

3) Mengurangi resiko anemia 

4) Mengurangi resiko kanker ovarium dan payudara 

5) Meperkuat ikatan ibu dan bayi 

6) Mempercepat kembali ke berat badan semula 

7) Metode kontrasepsi sementara 

2.2.5 Faktor yang mempengaruhi pemberian ASI 

Faktor yang mempengaruhi pemberian ASI menurut (Haryono dan Sulis, 

2014) dibedakan menjadi 3 yaitu : 
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2.2.5.1 Faktor pemudah 

1) Pendidikan 

Pendidikan akan mempengaruhi seseorang untuk mencari tahu informasi 

yang dibutuhkan, pendidikan ibu yang tinggi lebih mudah menerima ide 

baru, sehingga promosi dan informasi mengenai ASI mudah diterima dan 

diterapkan. 

2) Pengetahuan 

Pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang ASI dalam hal menyusui, 

akan memotivasi ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya (Maryunani, 

2012) 

3) Nilai adat/budaya 

Adat budaya mempengaruhi ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya. Ibu 

yang tinggal dengan budaya yang bertentangan dengan kesehatan akan 

berpengaruh dalam tahap pemberian ASI eksklusif. 

2.2.5.2 Faktor pendukung 

1) Pendapatan keluarga 

Pendapatan keluarga yang tinggi cenderung mengkonsumsi makanan denan 

kandungan gizi yang baik. Ibu dengan status gizi yang mencukupi akan 

melancarkan  produksi ASI sehingga dapat memberikan ASI yang optimal. 

2) Ketersediaan waktu 

Ketersediaan waktu erat kaitannya dengan status pekerjaan ibu. Ibu yang 

tidak bekerja memilki waktu lebih banyak untuk bersama dengan bayi 

dengan leluasa memberikan ASI kepada bayi, sedangkan ibu yang bekerja 
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dapat meluangkan waktu dirumah atau ditempat kerja untuk memerah ASI 4-

3 jam disimpan untuk diberikan kepada bayi saat ibu bekerja 

3) Kesehatan ibu 

Kesehatan ibu mempengaruhi kemampuan dalam menyusui, ibu yang sehat 

dapatmemberikan ASI secara optimal tanpa khawatir menularkan penyakit 

kepada bayinya. 

2.2.5.3 Faktor pendorong 

1) Dukungan keluarga 

Ibu menyusui membutuhkan dukungan dari keluarga dan lingkungan 

terutama suami, baik ketika memulai maupun melanjutkan menyusui. 

2) Dukungan petugas kesehatan 

Dukungan petugas kesehatan yang profesional dapat memberikan informasi 

atau nasehat kepada ibu tentang pentingnya ASI dan manfaat ASI sehingga 

dapat memotivasi ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya. 

2.2.6 Faktor penghambat ASI 

2.2.6.1 Kurang pengetahuan ibu terhadap ASI 

2.2.6.2 Kurang persiapan fisik pada psikologis ibu 

2.2.6.3 Kurang dukungan keluarga 

2.2.6.4 Kurang dukungan pelayanan kesehatan 

2.2.6.5 Kurang dukungan laktasit di tempat kerja 

2.2.6.6 Adanya promosi susu formula 
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2.3 Konsep Asuhan Keperawatan Kehamilan Normal Trimester III 

2.3.1 Identitas pasien 

2.3.1.1 Nama pasien 

Menanyakan nama bertujuan untuk mengenal pasien, menyebut nama pasien 

agar tidak keliru dengan pasien yang lain. 

2.3.1.2 Usia pasien 

Untuk mengetahui keadaan ibu, terutama pada kehamilannya, apakah 

termasuk primipara muda atau primipara tua. Kehamilan pertama kali yang 

baik usia 19-25 tahun, sedangkan primipara tua usia lebih dari 35 tahun, ibu 

yang kawin kemudian cepat hamil lebih baik daripada yang hamilnya lama 

karena menunjukan adanya kelainan pada sistem reproduksinya. 

2.3.1.3 Alamat pasien 

Guna mengetahui pasien tinggal dimana, menjaga kemungkinan bila ada ibu 

yang namanya sama. Alamat juga diperlukan bila mengadakan kunjungan 

pada pasien. 

2.3.1.4 Kebangsaan 

Untuk mengadakan statistik tentang kelahiran, juga menentukan prognose 

persalinan dengan melihat panggul. Panggul wanita asia, afrika dan barat 

mempunyai ciri tersendiri. 

2.3.1.5 Agama 

Untuk mengetahui aturan agama pasien, karena berhubungan dengan 

perawatan pasien 
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2.3.1.6 Pekerjaan 

Guna mengetahui bagaimana taraf hidup dalam sosial ekonomi pasien, agar 

nasehat yang diberikan oleh perawat sesuai keadaan pasien. Jika ibu bekerja 

sendiri, sekiranya pekerjaan itu mengganggu kehamilan ibu atau tidak. 

2.3.1.7 Status perkawinan 

Berapa lama dan berapa kali pasien kawin, untuk menentukan bagaimana 

keadaan alat reproduksi ibu. Misalnya pada ibu yang lama sekali kawin baru 

memiliki anak, kemungkinan ada kelainan alat reproduksi. 

2.3.1.8 Pendidikan 

Untuk mengetahui kemampuan berfikir, tingkat pengetahuan sehingga 

memudahkan bidan untuk memberikan KIE 

2.3.2 Pengkajian 

2.3.2.1 Keluhan utama ibu hamil trimester III 

1) Nyeri pinggang 

Sebagian besar karena perubahan sikap pada kehamilan lanjut, karena letak 

berat badan pindah ke depan disebabkan perut yang membesar. 

2) Varises 

Depengaruhi faktor keturunan, berdiri lama dan terlalu banyak duduk. Dalam 

kehamilan ditambah faktor hormonal dan bendungan vena. 

3) Kram otot 

Terjadi karena tekanan pada saraf ekstremitas bagian bawah oleh uterus yang 

membesar, akibat kekurangan daya serap kalsium. 

 

 



29 

 

 
 

4) Sesak nafas 

Nafas dangkal, terjadi pada wanita 60% yang hamil. Ekspansi diafragma 

terbatas karena pembesaran uterus, dimana rahim yang membesar mendesak 

diagfragma ke atas. 

5) Sering kencing 

Pada hamil trmester III kadung kemih terdorong bagian bawah janin yang 

turun masuk rongga panggul. Pengaruh hormon meningkatkan vaskularisasi 

darah menimbulkan perubahan fungsi kandung kemih (Winjosastro, dalam 

liza 2018). 

2.3.2.2 Riwayat penyakit 

1) Riwayat penyakit dahulu 

Riwayat penyakit yang pernah diderita ibu hamil yaitu penyakit menahun 

seperti jantung, penyakit menurun seperti hipertensi, DM, TBC, Hepatitis 

dan lain lain yang akan mempengaruhi kehamilan dan persalinan (Mochtar 

1998, dalam liza 2018). 

2) Riwayat penyakit sekarang 

Apabila selama masa kehamilan ibu menderita penyakit menahun, menurun 

serta dalam proses pengobatan yang berjalan maka dapat mempengaruhi 

kehamilan dan persalinan. 

3) Riwayat penyakit keluarga 

Bila anggota keluarga ada yang menderita penyakit menular maka itu dapat 

mempengaruhi kehamilan dan persalinan. Jika salah satu keluarga ada yang 

memiliki riwayat kembar kemungkinan kehamilan bisa kembar.  
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2.3.2.3 Riwayat menstruasi 

Menarche pada wanita terjadi saat pubertas yaitu usia 12 tahun lama haid 3-7 

hari. Darah haid biasanya tidak membeku dan banyaknya 50-80 cc, hari 1-3 

darah yang keluar cukup banyak, berwarna merah dan harike 4 hingga 

seterusnya bdarah berwarna coklat. Saat haid wanita mengeluh sakit 

pinggang, merasa kurang nyaman,gelisah. Hari pertama haid terakhir 

(HPHT) digunakan untuk memperkirakan persalinan (Winjosastro 2007, 

dalam liza 2018) 

2.3.2.4 Riwayat kehamilan dahulu 

Yang perlu ditanyakan pada mengakaji riwayat kehamilan terdahulu yaitu: 

1) Berapa kali ibu hamil? Untuk memperjelas ibu primipara atau multipara. 

Untuk ibu yang sudah memiliki anak ditanyakan apakah anaknya masih 

hidup atau sudah meninggal. 

2) Apakah kehamilan yang dulu keadaanya biasa sampai anak dilahirkan atau 

pernah mengalami kelainan? Misal ibu pernah mengeluarkan darah dalam 

kehamilan muda atau tua 

3) Ibu pernah mengalami bengkak-bengkak dikaki dan seluruh badan? 

4) Apakah ibu pernah mengalami kekejangan dan kelainan yang lain? 

5) Apakah ibu pernah abortus ? jika pernah berapa kali, kehamilan berapa 

bulan, dan apa penyebabnya. 

2.3.2.5 Riwayat persalinan 

1) Persalinan baik, spontan, normal ditolong bidan dokter atau dukun. Dengan 

penyulit atau tanpa penyulit. 



31 

 

 
 

2) Bayi baru lahir tanpa kelainan bawaan, berat ahir 2500-4000 gram 

pendarahan normal kurang dari 500cc. 

3) Apakah persalinan yang dulu lancar, apakah perdarahannya banyak, 

placenta sudah keluar atau belum,apakah persalinan terjadi 24 jam, apakah 

setelah lahir anak langsung menangis? (Ibrahim dalam liza, 2018) 

2.3.2.6 Riwayat nifas 

Uterus mengecil pada minggu ke 2 post partum, lochea keluar yaitu lochea 

rubra 1-2, lochea sanguinolenta 3-6, lochea serosa 7-14, lochea alba lebih 

dari 14hari, apakah lochea berbau ,apakah laktasi lancar, apakah ibu 

memberi ASI eksklusif selama 6 bulan atau tidak, apakah ibu pernah panas 

setelah melahirkan, apakah puting ibu lecet saat menyusui, apakah 

mengeluarkan nanah (Ibrahim dalam liza, 2018) 

2.3.2.7 Riwayat KB 

Kontrasepsi yang biasa digunakan pada ibu pasca persalinan adalah suntik, 

depo progesteron 3 bulan, cylofem 1 bulan, pil KB, implant, kontrasepsi 

mantap untuk lebih dari 2 anak (Manuaba dalam liza, 2018) 

2.3.2.8 Riwayat kehamilan sekarang 

1) Pada kehamilan trimester I seing ditemukan emesis ringan, tetapi hilang 

setelah kehamilan 4 bulan 

2) Memeriksakan kehamilan secara teratur dengan frekuensi 1x dalam  sebulan 

sampai usia kehamilan 7 bulan, 2x dalam sebulan sampai usia kehamilan 9 

bulan dan 1x seminggu mulai usia 9 bulan sampai menjelang kelahiran bayi 
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3) Ibu mendapat imunisasi TT 2x dengan dosis 0,5 cc dengan interval minimal 

4 minggu (jarak kehamilan lebih dari 3 tahun) tetapi apabila jarak kehamilan 

kurang dari 3 tahun maka diberikan 1x  

4) Ibu merasakan gerakan anak pada usia  kehamilan 20 mingu, pengobatan 

yang di dapat tablet tambah darah minimal 90 tablet ditambah yodium dan 

vitamin 

2.3.2.9 Pola kebiasaan sehari-hari 

1) Nutrisi di kehamilan trimester III : mengurangi karbohodrat, perbanyak 

sayur, buahan segar. Kontrol BB tidak lebih dari ½ kg perminggu 

2) Eliminasi di kehamilan trimester III : frekuensi BAK meningkat karena 

penurunan kepala ke PAP , BAB sering konstipasi karena hormon 

progesteron meningkat 

3) Istirahat tidur di kehamilan trimester III:  kebutuhan istirahat tidur yang 

terganggu oleh adanya kontrasi uterus, istirahat dan tidur diperlukan sekali 

pada wanita hamil, karena harus lebih lama 10-11 jam. 

2.3.2.10 Riwayat ketergantungan 

Wanita yang terlalu banyak merokok, minum alkohol dan kecanduan 

narkotika dapat melahirkan BBLR mudah,  mengalami abortus, 

menimbulkan kelainan, cacat. Maka dari itu pada wanita hamil dilarang 

merokok dan menggunakan narkotika. 

2.3.2.11 Latar belakang sosial budaya 

Pantangan diet hamil sebaiknya tidak dilakukan karena kebutuhan akan 

protein, nilai gizi dapat di tentukan dengan bertambahnya berat badan sekitar 

6,5-15 kg selama hamil (manuaba dalam liza,2018) 
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2.3.2.12 Keadaan psikososial  

Trimester ketiga ditandai dengan klimaks kegembiraan emosi karena 

kelahiran bayi. Sekitar bulan ke 8 mungkin terdapat periode tidak semangat 

dan depresi, ketika bayi membesar dan ketidaknyamanan bertambah. Sekitar 

2 minggu sebelum kelahiran, sebagian wanita mulai mengalami perasaan 

senang. Reaksi calon ibu terhadap persalinan tergantung pada persiapan dan 

persepsinya terhadap kehamilan (Hamiton dalam liza, 2018) 

2.3.2.13 Pemeriksaan fisik 

1) Keadaan umum : baik, kesadaran komposmentis. Pada saat ini diperhatikan 

pula bagaimana sikap tubuh, keadaan punggung dan cara berjalan. Apakah 

terdapat lordosis, kifosis, skoliosis (pusdiknakes dalam liza,2018) 

2) Tanda-tanda vital 

Tekanan darah : dikatakan darah tinggi  bila lebih dari 140/90 mmHg. 

Kenaikan sistole lebih dari 30 mmHg dan diastolik 150 mmHg, perlu 

diwaspadai adanya pre eklamsi  

Pernafasan : sesak nafas ditandai oleh frekuensi pernafasan yang meningkat 

dan kesulitan bernafas serta rasa lelah, bila hal ini timbul setelah melakukan 

kerja fisik, kemungkinan terdapat penyakit jantung 

Nadi : nadi normal sekitar 80x/menit, bila nadi lebih dari 120x/menit maka 

hal ini menunjukan adanya kelainan 

Suhu : normal 35,5-37,5 C jika lebih dari normal dikatakan demam atau 

hipertermi yang menandakan adanya infeksi pada masa kehamilan. (depkes 

RI dalam liza, 2018) 
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(1) Tinggi badan 

Ibu hamil dengan badan tinggi badan kurang dari rata-rata kurang dari 

145cm kemungkinan memiliki panggul yang sempit 

(2) Berat badan 

Berat badan selama hamil harus meningkat. Pertambahan berat badan selama 

hamil rata-rata 0,3 sampai 0,5 kg/minggu. Bila dikaitkan denga umur 

kehamilan, kenaikan berat badan hamil muda sekitar 1kg dan trimester 

selanjutnya 5 kg. Akhir kehamilan pertambahan berat badan total 9-12 kg. 

Bila kanaikan berat badan berlebih perlu dipikirkan resiko (bengkak, bayi 

kembar dan bayi besar) 

(3) LILA 

Lila kurang dari 23,5 merupakan indikator kuat untuk status gizi ibu kurang 

atau buruk. Sehingga beresiko untuk melahirkan BBLR 

3) Kepala 

(1) Rambut dan kulit kepala 

Rambut apakah mudah rontok atau tidak mudah tercabut atau tidak  

(2) Muka 

Pada muka didapatkan hiperpigmentasi kulit yang disebut claosma 

gravidarum disebabkan hormon MSH (Melanophone Stimulating Hormone) 

(3) Mata 

Konjungtiva merah mudah , sklera putih, fungsi penglihatan baik atau tidak, 

kantong mata sembab atau tidak, dari konjungtiva dapat mengetahui apakah 

ibu mengalami anemia atau tidak 
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(4) Hidung  

Apakah ibu sedang flu terdapat sekret atau tidak indra penciuman ibu  baik 

atau tidak 

(5) Telinga 

Apakah bentuk telinga ibu bersih dari serumen yang berlebih atau tidak 

(6) Gigi 

Adakah karies atau keropos yang menandakan ibu kekurangan kalsium 

(7) Leher 

Apakah terdapat bendungan vena jugularis, apakah terdapat pembesaran 

kelenjar tiroid dan kelenjar limfe. 

4)  Dada 

(1) Paru-paru : tidak ada sesak, hasil perkusi resonan 

(2) Jantung : normalnya suara jantung 1 dan 2 (lup dup) 

(3) Payudara : primigravida mame tampak tegak dan tegang. Adakah 

hiperpigmentasi pada areola mamme dan papila, adakah tonjolan atau tidak 

apakah kolostrum sudah keluar atau tidak. Payudara yang membesar dan 

tegang akibat hormon somatroropin, dibawah pengaruh progesteron dan 

esterogen membuat mamme membesar, lebih tegak, berwarna kehitaman 

karena hiperpigmentasi (winjosastro 2007  dalam liza, 2018) 

(4) Abdoment 

Linea alba menjadi lebih hitam, terjadi pengaruh hormon kortikosteroid 

placenta yang merangsang MSH sehingga terjadi peningkatan, sering 
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dijumpai seolah kulit perut retak retak warnanya berubah agak kebiru-biruan 

disebut strie lividae. Setelah partus berubah warna menjadi putih atau disebut 

strie albican (winjoastro 2007 dalam liza,2018) 

(5) Genetalia 

Apakah vulva kelihatan membengkak, kebiruan, ada varises, tidak keluar 

darah pervaginam, divulva tidak ada condiloma dan vulva bersih. 

(6) Ekstremitas 

Apakah terdapat varises dan edema atau tidak 

2.3.2.14 Pemeriksaan khusus 

1) Palpasi (periksa raba) 

Hubungan antara TFU dengan tuanya kehamilan,TFU dalam cm=3,5 tuanya 

kehamilan dalam bentuk bulan misalkan TFU 33cm maka usia kehamilan 9 

bulan. Menurut spiegelberg dengan jalan mengukur tinggi fundus uteri 

darinsimfisis maka diperoleh : 

Tabel. 2.4 Pengukuran TFU pada klien dengan diagnosa medis kehamilan 

trimester III 

22-28 minggu 24-25 cm diatas simfisis 

28 minggu 26,7cm diatas simfisis 

30 minggu 29,5-30cm di atas simfisis 

32 minggu 29,5-30cm di atas simfisis 

34 minggu 31 cm diatas simfisis 

36 minggu 32cm di atas simfisis 

38 minggu 33cm di atas simfisis 
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40 minggu 37,7 di atas dimfisis 

Sumber : (mochtar dalam liza,2018)  

(1) Pemeriksaan leopod I : menentukan TFU dan bagian apa yang terletak di 

fundus uteri, jika teraba bagian tidak melenting , dapat di goyangkan, lunak, 

maka itu adalah bokong. Dan jika teraba melenting, bundar keras, tidak 

dapat digoyangkan maka itu adalah bagian kepala. 

(2) Pemeriksaan leopod II : menetapkan bagian yang terletak dibagian samping/ 

menentukan letak punggung. Letak membujur dapat menetapkan punggung 

anak yang teraba keras dan memanjang seperti papan dan sisi yang 

berlawanan teraba bagian kecil janin, pada letak lintang dapat di tetapkan 

dimana kepala janin. Normal jika teraba punggung di sebelah kanan/kiri. 

(3) Pemeriksaan leopod III : menetapkan bagian apa yang terdpat diatas simfisis 

pubis untuk mengetahui bagian rendah janin, kepala teraba bulat, keras dan 

melenting . normal teraba kepala yang bulat dan melenting. 

(4) Pemeriksaan leopod IV : 

Menetapkan bagian terendah janin sudah masuk PAP/ belum. Bila 

konvergen berarti kepala belum masuk PAP, bila devergen bagian kepala 

sudah masuk PAP, bila sejajar belum seluruhnya masuk PAP. 

2) Perkusi : Tungkai bawah akan bergerak sedikit ketika tendon diketuk. Bila 

gerakannya berlebihan dan cepat, maka hal ini mungkin merupakan tanda 

pre eklampsi . Bila reflek patella negatif kemungkinan pasien mengalami 

kekurangan vitamin B1. 

3) Auskultasi : Mendengarkan denyut jantung janin meliputi frekuensi dan 

keteraturannya. DJJ dihitung dengan cara 5 detik pertama, interval 5 detik, 
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dilanjutkan menghitung 5 detik kedua interval 5 detik, dilanjutkan 5 detik ke 

tiga. Jumlah perhitungan selama 3x setiap kali dikalikan 4, sehingga DJJ 

selama satu menit dapat ditetapkan. Jumlah DJJ normal antara 120-

140x/menit. 

2.3.3 Diagnosa keperawatan (Nanda NIC-NOC Jilid 01, 2015) 

2.3.3.1 Nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis 

2.3.3.2 Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan 

dengan mual muntah 

2.3.3.3 Defisien pengetahuan pentingnya ASI berhubungan dengan kurangnya 

informasi. 

2.3.4 Intervensi 

Intervensi keperawatan adalah segala pengobatan  yang dilakukan 

oleh perawat berdasarkan pada aspek yang diukur, diobservasi, kondisi 

pasien, persepsi pasien dan keluarga, sebagai respon  yang diharapkan (Siki 

PPNI, 2018). 

Tabel 2.5 Intervensi Keperawatan pada pasien dengan diagnosa medis 

kehamilan trimester III 

No  Tujuan dan Ktriteria 

Hasil 

 Intervensi  Rasiona

l  

1 Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

selama 3x 24 jam nyeri 

pasien berkurang, 

dengan kriteria hasil: 

- Pasien memahami 

- Jelaskan pada pasien 

penyebab nyeri 

- Ajurkan pada pasien 

untuk memposisikan 

dirinya senyaman 

mungkin 

- Untuk 

memberi 

motivasi 

kepada 

pasien 

- untuk 



39 

 

 
 

penyebab nyeri 

- Pasien melapor rasa 

nyaman setelah 

nyeri berkurang 

- Pasien mampu 

mengontrol nyeri 

menggunakan 

teknik nonfarmakoli 

untuk mengurangi 

nyeri 

- TTV dalam batas 

normal, tekanan 

darah = 120/80 

mmHg, Nadi= 60-

80 kali per menit, 

Suhu= 36,5-37,5 C, 

RR= 16-20 kali per 

menit 

- Tidak ada tanda-

tanda nyeri 

- Tidak ada tanda-

tanda peradangan  

- Ajarkan pada pasien 

untuk mengontrol 

nyeri dengan cara 

distraksi dan relaksasi 

- Observasi TTV 

- Observasi tanda-tanda 

peradangan 

- Observasi tanda-tanda 

nyeri 

- Kolaborasi pemberian 

obat analgesik 

mengura

ngi 

faktor 

nyeri 

- Untuk 

mengont

rol nyeri 

- Untuk 

menguk

ur 

tingkat 

nyeri 

- Untuk 

pengobat

an nyeri 

2 Setelah dilakukan 

tindakan 

- Berikan informasi 

tentang kebutuhan 

- Untuk 

menamb
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keperawatan selama 

3x24 jam 

ketidakseimbangan 

nutrisi dapat teratasi 

dengan kriteria 

hasil:  

- Pasien mengetahui 

tentang kebutuhan 

nutrisi 

- Pasien melapor 

adanya 

peningkatakan 

nafsu makan 

- Pasien melalukan 

jadwal makan 

sesuai catatan yang 

telah dibuat 

- Berat badan normal 

-  TTV dalam batas 

normal, tekanan 

darah = 120/80 

mmHg, Nadi= 60-

80 kali per menit, 

Suhu= 36,5-37,5 C, 

nutrisi 

- Anjurkan pasien untuk 

meningkatkan protein 

dan vitamin C 

- Ajarkan pasien 

bagaimana membuat 

catatan makanan 

harian 

- Observasi berat badan 

- Obervasi TTV 

- Kolaborasi dengan ahli 

gizi 

 

ah 

pengeta

huan 

pasien 

- Untuk 

memoti

vasi 

pasien 

- Untuk 

mengeta

hui 

perkem

bangan 

pasien 

- Untuk 

memban

tu 

proses 

penyem

buhan 

pasien 



41 

 

 
 

RR= 16-20 kali per 

menit 

3 Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

selama3x24 jam Pasien 

menunjukkan 

pengetahuan tentang 

pentingnya pemberian 

ASI dengan kriteria 

hasil:  

- Pasien mampu 

menjelaskan kembali 

pengertian ASI 

- Pasien mampu 

menjelaskan kembali 

pengertian ASI ekslusif, 

kandungan ASI, 

manfaat ASI bagi bayi, 

manfaat ASI bagi ibu 

- Pasien mampu 

mengenali faktor yang 

mempengaruhi 

pemberian ASI 

- Jelaskan pada pasien 

pengertian ASI 

- Jelaskan pasien untuk 

mengenali ASI 

ekslusif, kandungan 

ASI, manfaat ASI bagi 

bayi, manfaat ASI bagi 

ibu 

- Jelaskan pada pasien 

faktor yang 

mempengaruhi ASI 

- Obervasi tingkat 

pemahaman pasien 

Untuk 

menambah 

pengetahua

n ASI 

 

Untuk 

memberikan 

pengetahua

n tentang 

apa saja 

kandungsn 

sampai 

manfaat 

ASI 
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- Pasien tampak 

memahami 

 Sumber : (Nanda NIC-NOC Jilid 01, 2015) 

2.3.5 Implementasi 

Implementasi adalah tahap ketika perawat mengaplikasikan rencana 

asuhan keperawatan kedalam bentuk intervensi keperawatan guna membantu 

pasien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Bruno, 2019). Tahap 

ini akan dilakukan tindakan sesuai pengaplikasian perencanaan dengan 

urutan yang dibuat sesuai kondisi pasien. Tindakan keperawatan ini akan 

sukses apaila perawat memiliki kemampuan kognitif, hubungan 

interpersonal, dan keterampilan dalam melaksanakan tindakan yang berpusat 

pada kebutuhan pasien (Akib, 2012) 

2.3.5.1 Implementasi nyeri akut  

1) Jelaskan pada pasien penyebab nyeri 

2) Ajurkan pada pasien untuk memposisikan dirinya senyaman mungkin 

3) Ajarkan pada pasien untuk mengontrol nyeri dengan cara distraksi dan 

relaksasi 

4) Observasi TTV 

5) Observasi tanda-tanda peradangan 

6) Observasi tanda-tanda nyeri 

2.3.5.2 Implementasi ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh 

1) Pasien mengetahui tentang kebutuhan nutrisi 

2) Pasien melapor adanya peningkatakan nafsu makan 

3) Pasien melalukan jadwal makan sesuai catatan yang telah dibuat 
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4) Berat badan normal TTV dalam batas normal, tekanan darah = 120/80 

mmHg, Nadi= 60-80 kali per menit, Suhu= 36,5-37,5 C, RR= 16-20 kali per 

menit 

2.3.5.3 Implementasi defisit pengetahuan 

1) Jelaskan pada pasien pengertian ASI 

2) Jelaskan pasien untuk mengenali ASI ekslusif, kandungan ASI, manfaat ASI 

bagi bayi, manfaat ASI bagi ibu 

3) Jelaskan pada pasien faktor yang mempengaruhi ASI 

4) Obervasi tingkat pemahaman pasien 

2.3.6 Evaluasi 

Evaluasi adalah tahap akhir dari proses keperawatan yang merupakan 

perbandingan yang sistematis dan terencana antara hasil akhir teramati dan 

tujuan atau kriteria hasil yang dibuat pada tahap perencanaan (Rosinta Asrul, 

2014). 

2.3.6.1 Evaluasi nyeri akut 

1) Pasien memahami penyebab nyeri 

2) Pasien melapor rasa nyaman setelah nyeri berkurang 

3) Pasien mampu mengontrol nyeri menggunakan teknik nonfarmakoli untuk 

mengurangi nyeri 

4) TTV dalam batas normal, tekanan darah = 120/80 mmHg, Nadi= 60-80 kali 

per menit, Suhu= 36,5-37,5 C, RR= 16-20 kali per menit 

5) Tidak ada tanda-tanda nyeri, 

2.3.6.2 Evaluasi perubahan nutrisi kurang dari  kebutuhan tubuh 

1) Adanya peningkatan berat badan 



44 

 

 
 

2) Tidak terjadi penurunan berat bdan 

3) Tidak ada tanda-tanda mual,muntah 

4) Tidak ada tanda-tanda malnutrisi 

5) Adanya peningkatan nafsu makan 

6) Tanda-tanda vital batas normal 

2.3.6.3 Evaluasi defisien pengetahuan 

1) Pasien mampu menjelaskan kembali pengertian ASI 

2)  Pasien mampu menjelaskan kembali pengertian ASI ekslusif, kandungan 

ASI, manfaat ASI bagi bayi, manfaat ASI bagi ibu 

3) Pasien mampu mengenali faktor yang mempengaruhi pemberian ASI 

4) Pasien tampak memahami 
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2.4 Kerangka Masalah 

Kehamilan Trimestes III 

 

Perubahan fisiologis                            perubahan psikologis 

 

Progesteron meningkat   muskuloskeletal           ASI yang keluar 

                    tidak banyak 

  Asam lambung  bb janin meningkat      

    meningkat                   kurang dukungan keluarga 

 

     Saliva terasa  postur rubuh berubah                  kurang pengalaman 

            asam               pemberian ASI 

 

Peristaltik menurun  menekan saraf sekitar           cemas, bingung 

 

Pengosongan              pelepasan reseptor nyeri                    kurang informasi  

lambung lambat  (prostaglandin,histamin)   

 

Mual, muntah                    Nyeri akut                               Defisien pengetahuan 

 

Perubahan  nutrisi         

kurang dari kebutuhan 

tubuh    

Gambar 2.1  Kerangka masalah pada klien dengan diagnosa medis 

kehamilan normal trimester III 
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BAB III 

TINJAUAN KASUS 

Untuk mendapatkan gambaran nyata tentang pelaksanaan asuhan 

keperawatan maternitas pada pasien yang mengalami masalah defisit 

pengetahuan pentingnya ASI dengan diagnosa medis kehamilan normal 

trimester III, maka penulis perlu menyajikan suatu kasus yang penulis amati 

mulai tanggal 07-03-2021 sampai 09-03-2021 dengan data pengkajian pada 

tanggal 07-03-2021 jam 18.00 WIB. Anamnese diperoleh dari pasien sebagai 

berikut : 

3.1 Pengkajian Prenatal 

Nama mahasiswa   : Diaz Nur Aindah 

NIM     : 1701041 

Tanggal pengkajian : 07-maret-2021 

Diagnosa   : G :1     P:0    A:0   H:0 

3.1.1 DATA UMUM KLIEN DAN PASANGAN 

Inisial pasien  : Ny. Y  

Usia   : 30 tahun 

Status perkawinan  : Kawin 

Agama   : Islam 

Pekerjaan  : IRT 
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Pendidikan terakhir : SMA 

Alamat   : JL.Joyoboyo no 55 

Inisial suami  : Tn. Y  

Usia   : 30 tahun 

Agama   : Islam 

Pekerjaan   : Usaha bengkel las 

Pendidikan terakhir  : SMK 

Alamat   : JL.Joyoboyo No 55 

3.1.2 RIWAYAT KEHAMILAN DAN PERSALINAN YANG LALU 

Tabel 3.1 Riwayat kehamilan dan persalinan yang lalu pada pasien 

dengan diagnosa medis kehamilan normal di trimester III 

 

Pengalaman menyusui : Tidak ada 

Berapa lama : Pasien mengatakan belum pernah menyusui sebelumnya 

Masalah saat menyusui yang lalu : Tidak ada 

Jelaskan : Pasien mengatakan belum pernah menyusui sebelumnya 

3.1.3 RIWAYAT GINEKOLOGI 

Menarche  : Pasien mengatakan pertama haid usia 14 tahun 

Disminorhea  : pasien mengatakan  

Anak ke Kehamilan Persalinan Komplikasi nifas Anak 

No  tahun Umur  

Kehamilan  

Penyakit  Jenis  Penolong  Penyulit  Laserasi  Infeksi  Perdarahan  Jenis  Pj/bb 

1  7 bulan          
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Lama haid  : Pasien mengatakan kurang lebih 7-8 hari 

Keluhan lain  : Tidak ada 

3.1.4 RIWAYAT KB 

Jenis    : Tidak KB 

Lama pemakaian  : Tidak ada 

Efek samping  : Tidak ada 

Lain-lain  :  Pasien mengatakan tidak KB semenjak menikah 

3.1.5 RIWAYAT KEHAMILAN SAAT INI 

HPHT   : 02- september-2020 

Taksiran partus : 09-juni-2021 

BB sebelum hamil : 60 kg 

BB saat hamil  : 80 kg   TB : 158 cm 

Berapa kali periksa hamil: pasien mengatakan 3x ini periksa kehamilan 

Tempat periksa/pemeriksa: Di bidan desa 

3.1.6 DATA UMUM KESEHATAN SAAT INI 

Status obstetric : G:1 P:0 AB:0 H:0 

Usia kehamilan :27 minggu 

Keadaan umum : Baik 

Kesadaran  : Composmentis   GCS: 4 5 6 
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3.1.7 TANDA-TANDA VITAL 

TD saat ini   : 120/90 mmHg 

TD sebelum hamil : 120/80 mmHg 

Nadi   : 80x/menit 

Suhu   : 36,5 C 

Pernafasan  : 18x/menit 

 

3.1.8 GENOGRAM  

   

 

 

 

Keterangan :  : Wanita 

  : Pria    

  : Meninggal 

  : Pasien  

3.1.9 PEMERIKSAAN FISIK 

3.1.9.1 Kepala leher 

Kepala  : Bulat, pertumbuhan rambut merata, warna 

rambut hitam 

 

X
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Mata  : Simetris, konjungtiva merah  

Mulut   : Tidak ada stomatitis, lembab, bersih 

Telinga : Tidak terkaji 

Leher  : Tidak ada lesi 

Masalah keperawatan : Tidak ada masalah keperawatan 

3.1.9.2.Dada 

Jantung   : Tidak terkaji 

Paru    : Tidak terkaji 

Payudara   : Tidak terkaji 

Puting susu   : Menonjol 

Aerola kehitaman  : Kehitaman 

Pengeluaran asi/kolostrum : Sudah keluar/merembes sedikit 

Lain-lain   : Tidak ada 

Masalah keperawatan : Tidak ada masalah keperawatan 

3.1.9.3 Abdomen 

Linea nigra  :  Iya, ada 

Strie gravidarum : Ada 

Fungsi pencernaan  : Tidak ada mual muntah 

3.1.9.4Perineum dan genital 

Vagina varises  : Tidak 

Kebersihan  : Bersih 

Keputihan  : Pasien mengatakan tidak keputihan 

Jenis/warna  : Tidak ada 

Konsistensi  : Tidak ada 
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Bau   : Tidak ada bau 

Hemoroid  : Tidak ada  derajat: Tidak ada  

Berapa lama   : Tidak ada 

Nyeri   : Tidak ada 

Masalah keperawatan  : Tidak ada 

3.9.1.5 Ekstremitas 

Ekstremitas atas 

Lingkar lengan atas : 37cm 

Edema   : Tidak ada edema 

Ekstremitas bawah  

Edema   : Tidak ada edema 

Varises   : Tidak ada varises 

Reflek patella  : Tidak terkaji 

Masalah keperawatan : Tidak ada masalah keperawatan 

3.1.9.6 Eliminasi 

BAK 

Frekuensi   : 6x dalam 1 hari 

Warna urine  : Kuning jernih 

BAB 

Frekuensi  : 2 hari 1x 

Warna feses  : Pasien mengatakan kecoklatan 

3.1.9.7 Istirahat dan kenyamanan 

Kebiasaan tidur : Sebelum hamil : 8 jam saat hamil : 10 jam 
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Pola tidur saat ini : Pasien mengatakan bahwa pola tidurnya tidak 

terganggu 

Keluhan ketidaknyamanan : Tidak ada 

Masalah keperawatan : Tidak ada masalah keperawatan 

3.1.9.8 Mobilisasi dan latihan 

Latihan/senam  : Pasien mengatakan tidak mengikuti senam 

Masalah keperawatan : Tidak ada masalah keperawatan 

3.1.9.9Nutrisi dan cairan 

Asupan nutrisi 

Nafsu makan  : Baik 

Asupan cairan  : Cukup 

Mual / muntah   : Tidak 

Masalah keperawatan : Tidak ada 

3.1.10 Data psikososial 

3.1.10.1Bagaimana persepsi menjadi orang tua : Pasien mengatakan siap menanti 

bayinya lahir 

3.1.10.2Apakah keadaan ini menimbulkan perubahan tehadap kehidupan sehari-

hari : Pasien mengatakan iya, karena saat hamil tidak bisa beraktivitas 

terlalu berat 

3.1.10.3Apakah ibu merasa senang dengan kehamilan saat ini : Pasien 

mengatakan iya senang 

3.1.10.4Apakah kehamilan ini direncanakan : Pasien mengatakan iya 

3.1.10.5Apakah harapan ibu dikehamilan saat ini : Pasien berharap bayi yang 

dikandungnya sehat dan terlahir normal 
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3.1.10.6Bagaimana rencana untuk perawatan bayi : 

1) Menyusui : Pasien mengatakan kalau ASInya tidak keluar diganti dengan 

susu formula 

2) Merawat bayi : Pasien mengatakan akan merawat bayinya sendiri 

3.1.10.7Bagaimana pengetahuan ibu tentang 

Perawatan tali pusat : Pasien mengatakan sudah mengetahui  

Perawatan payudara : Pasien mengatakan sudah mengetahui  

Memandikan bayi : Pasien sudah bisa mengetahui cara memandikan bayi 

Menyusui bayi : Pasien mengatakan belum paham akan manfaat ASI dan 

kandungan dalam ASI, Saat diberi pertanyaan pasien tampak 

kebingungan. 

Nutrisi setelah melahirkan : Pasien mengatakan sudah mengetahui  

3.1.10.8Persiapan persalinan 

1)  Senam hamil : Pasien mengatakan tidak mengikuti senam hamil 

2) Rencana tempat melahirkan : Pasien mengatakan di bidan 

3) Kelengkapan kebutuhan bayi dan ibu : Pasien mengatakan belum 

menyiapkan perlengkapan bayi 

4) Kesiapan mental ibu dan keluarga : Pasien dan suami siap menyambut 

kelahiran bayinya 

5) Pengetahuan tentang tanda tanda melahirkan, cara menangani nyeri 

proses pers alinan : Pasien mengetahui tanda-tanda persalinan 

6) Perawatan payudara : Pasien mengetahui cara merawat payudara saat 

hamil  
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3.2  Analisa Data  

Tanggal   : 07-03-2021 

 Nama pasien   : Ny . Y 

Diagnosa Medis : Kehamilan Normal 

Tabel 3.2 Analisa data pada pasien dengan diagnosa medis kehamilan 

normal di trimetester III 

No  ANALISA DATA ETIOLOGI MASALAH 

1  DS : Pasien mengatakan 

belum paham akan 

manfaat ASI dan 

kandungan dalam ASI  

 

DO : Saat diberi 

pertanyaan mengenai 

pentingnya ASI, manfaat 

ASI dan kandungan 

dalam ASI pasien tampak 

kebingungan 

 

Kurang 

pengalaman 

pemberian ASI 

 

 

Bngung/cemas 

 

 

kurangnya 

informasi 

Defisien 

pengetahuan  

Sumber : Buku NANDA NIC-NOC 

3.3  Daftar Masalah 

3.3.1 Defisien pengetahuan 

3.4  Daftar Diagnosa Keperawatan Berdasarkan Prioritas 

3.4.1 Defisien pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi 
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3.5 Rencana Tindakan Keperawatan 

Tanggal : 08-03-2021 

Nama pasien : Ny. Y  

Diagnosa medis : Kehamilan normal 

Tabel 3.3 Intervensi pada pasien dengan diagnosa medis kehamilan 

normal trimester III 

NO 

DX 

TUJUAN DAN 

KRITERIA HASIL 

INTERVENSI RASION

AL 

1 Setelah dilakukan 2 kali 

kunjungan di harapkan 

pengetahuan pasien 

bertambah dengan kriteria 

hasil: 

- Pasien mampu 

menjelaskan kembali 

pengertian ASI 

- Pasien mampu 

menjelaskan kembali 

pengertian ASI ekslusif, 

kandungan ASI, manfaat 

ASI bagi bayi, manfaat 

ASI bagi ibu 

- Pasien mampu mengenali 

faktor yang mempengaruhi 

pemberian ASI 

- Jelaskan pada 

pasien pengertian 

ASI 

- Jelaskan pada 

pasien tentang ASI 

seperti : ASI 

ekslusif, 

kandungan ASI, 

manfaat ASI bagi 

bayi, manfaat ASI 

bagi ibu 

- Jelaskan pada 

pasien faktor yang 

mempengaruhi 

pemberian ASI 

- Obervasi tingkat 

pemahaman pasien 

Untuk 

menambah 

pengetahu

an ASI 

 

Untuk 

memberik

an 

pengetahu

an tentang 

apa saja 

kandungsn 

sampai 

manfaat 

ASI 

 

Untuk 
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- Pasien tampak 

memahami 

 

 

 mengetahu

i apasaja 

kandaunga

n ASI 

 

Untuk 

mengkaji 

tingkat 

pengetahu

an pasisn 

 Sumber : Buku NANDA Jilid 01 
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3.6 Implementasi keperawatan 

Nama pasien : Ny. Y     umur : 30 tahun 

Tabel 3.4 Implementasi keperawatan pada pasien dengan diagnosa medis 

kehamilan normal trimester III 

Tgl  Diagnosa kep jam Implementasi TTD 

8/3/ 

2021 

Defisien 

pengetahuan 

pentingnya ASI 

b.d kurangnya 

informasi 

19.00 

 

 

 

 

 

 

 

19.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.10 

1. Menjelaskan pada 

pasien pengertian 

ASI 

Respon : Pasien 

kooperatif mau 

mendengarkan 

penjelasan tentang  

pengertian ASI 

2. Menjelaskan pada 

pasien tentang ASI 

seperti : ASI 

ekslusif, kandungan 

ASI, manfaat ASI 

bagi bayi, manfaat 

ASI bagi ibu  

Respon : Pasien 

kooperatif mau 

mendengarkan 

penjelasan 

3. Menjelaskan pada 
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19.15 

pasien faktor yang 

mempengaruhi 

pemberian ASI 

Respon : Pasien 

kooperatif mau 

mendengarkan 

penjelasan 

4. Mengobervasi 

tingkat pemahaman 

pasien dengan 

menanyakan 

kembali materi yang 

telah disampaikan 

Respon : Pasien 

tampak masih 

belum memahami 

tentang pentingnya 

ASI, pasien hanya 

mengingat tentang 

pengertian ASI 

9/03 

2021 

Defisien 

pengetahuan 

pentingnya ASI 

b.d kurangnya 

18.00 

 

 

2.   Menjelaskan pada 

pasien tentang ASI 

seperti : ASI ekslusif, 

kandungan ASI, 
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informasi  

 

 

 

 

18.10 

 

 

 

 

 

18.20 

 

 

 

 

 

manfaat ASI bagi bayi, 

manfaat ASI bagi ibu  

Respon : Pasien 

kooperatif mau 

mendengarkan 

penjelasan 

3.Menjelaskan pada 

pasien faktor yang 

mempengaruhi 

pemberian  ASI 

Respon : Pasien 

kooperatif mau 

mendengarkan 

penjelasan 

4.Mengobervasi tingkat 

pemahaman pasien 

dengan menanyakan 

kembali materi yang 

telah disampaikan 

Respon : Pasien tampak 

lebih  memahami 

tentang pentingnya ASI 
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3.7 Catatan Perkembangan 

Nama pasien : Ny. Y  

Usia : 30 tahun 

Tgl  Diagnosa 

keperawatan 

Catatan perkembangan TTD 

08/03 

2021 

Defisien 

pengetahuan 

pentingnya ASI b.d 

kurangnya 

informasi 

S : Pasien mengatakan 

masih belum paham tentang 

pentingnya ASI 

O : - Pasien tampak bingung 

saat di tanya 

- Pasien hanya dapat 

menyebutkan 

pengertian ASI 

A : Masalah teratasi 

sebagian 

P : Intervensi dilanjutkan (2, 

3, 4) 
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3.8 Evaluasi keperawatan 

Nama pasien : Ny. Y      usia : 30 tahun 

Tabel 3.5 Evaluasi keperawatan pada pasien dengan diagnosa medis 

kehamilan normal di trimester III 

Tanggal Diagnosa Keperawatan Evaluasi  Paraf  

09/03/2021 

Jam 19.00 

Defisien Pengetahuan 

pentingnya ASI 

berhubungan 

kurangnya informasi 

S  : Pasien dapat 

menjelaskan kembali 

tentang penting nya 

ASI :  pengertian 

ASI ekslusif, 

kandungan ASI, 

manfaat ASI bagi 

bayi, manfaat ASI 

bagi ibu dan faktor 

yang mempengaruhi 

pemberian ASI 

O : Pasien tampak 

tidak bingung ketika 

ditanya dan  

memahami 

penjelasan mengenai 

pentingnya ASI 

A : Masalah Teratasi  

P : Intervensi 

dihentikan 
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BAB 4 

PEMBAHASAN  

Pada bab ini dijelaskan kesenjangan antara teori dan asuhan keperawatan 

secara langsung pada Ny.Y dengan diagnose medis Kehamilan normal di 

di trimester 3 yang meliputi pengkajian, diagnose, perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi. 

4.1 Pengkajian  

  Pada tahap pengumpulan data penulis tidak mengalami kesulitan 

karena penulis telah mengadakan perkenalan dan menjelaskan maksud 

penulis yaitu untuk melaksanakan asuhan keperawatan pada klien dan 

keluarga secara terbuka, mengerti dan kooperatif 

4.1.1 Usia     

   Pada tinjauan pustaka didapatkan data untuk mengetahui usia 

pada kehamilannya, apakah termasuk primipara muda atau primipara tua. 

Kehamilan pertama kali yang baik usia 19-25 tahun, sedangkan 

primipara tua usia lebih dari 35 tahun, ibu yang kawin kemudian cepat 

hamil lebih baik daripada yang hamilnya lama karena menunjukan 

adanya kelainan pada sistem reproduksinya. (Liza, 2018) 

Sedangkan pada tinjauan kasus data yang di dapat untuk ibu 

dengan kehamilan normal adalah ibu dengan usia 30 tahun. Menurut 

pendapat penulis ada kesenjangaan antara teori dengan data yang di 

dapat saat pengkajian, karena usia ibu yang didapat saat pengkajian 

merupakan termasuk dalam kategori primipara tua ibu dengan resiko. 
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4.1.2  Keluhan Utama 

  Pada tinjauan pustaka di dapat data bahwa keluhan ibu di 

kehamilan trimester III yaitu, kram,varises, nyeri otot, sesak, dan sering 

kencing (Winjosastro dalam liza, 2018) 

Sedangkan pada tinjauan kasus ditemukan data yang berbeda 

yaitu pasien mengatakan keluhan utama kurang informasi tentang 

pentingnya ASI.  

Menurut penulis terdapat kesenjangan antara teori dengan data 

yang didapat saat pengkajian karena Ny.Y saat hamil tidak bekerja 

sehingga tidak muncul keluhan utama seperti kram, varises, nyeri otot, 

sesak, dan sering kencing tetapi muncul keluhan utama kurang 

memahami pentingnya ASI karena kurangnya informasi. 

4.1.3  Riwayat obstetri 

4.1.3.1 Usia kehamilan  

 Pada tinjauan kasus data pengkajian didapatkan data fokus. Pada 

tinjauan pustaka dengan diagnosa medis Kehamilan pada trimester tiga 

ini dimulai pada minggu kehamilan ke 27 sampai kehamilan dinilai 

cukup bulan yaitu minggu ke 38 sampai minggu ke 40 (siti, 2013) 

Sedangkan pada tinjauan kasus ditemukan data yang sama 

kehamilan usia 27 minggu 

Menurut penulis tidak terdapat kesenjangan antara tinjauan 

pustaka dengan tinjauan kasus karena disesuaikan dengan kondisi pasien 

saat dilakukan pengkajian. 
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4.1.3.2 menstruasi 

   Dalam tinjauan pustakan di dapatkan data  menarche pada wanita 

terjadi saat pubertas yaitu usia 12 tahun lama haid 3-7 hari. Saat haid 

wanita mengeluh sakit pinggang, merasa kurang nyaman,gelisah 

(Winjosastro 2007, dalam liza 2018) 

   Sedangkan dalam tinjauan kasus pasien memiliki riwayat 

menarche saat berusia 14 tahun dan lama haid 7-8 hari, pasien tidak 

mengeluh sakit pinggang.  

Menurut penulis terdapat kesenjangan anatara teori dengan kasus. 

Karena sesuai dengan kondisi pasien. 

4.1.4  Pola eliminasi 

Dalam tinjauan pustaka eliminasi di kehamilan trimester III : 

frekuensi BAK meningkat karena penurunan kepala ke PAP , BAB 

sering konstipasi karena hormon progesteron meningkat (Liza, 2018). 

Dalam tinjauan kasus  terdapat data BAK frekuensi normal 

6x/hari dan BAB tidak konstipasi. 

Menurut penulis terdapat kesenjangan dalam tinjauan kasus tidak 

didapatkan data konstipasi dan frekuensi meningkat karena pasien 

mengkonsumsi buah dan sayur sehingga tidak terjadi konstipasi. 

4.1.5  Pola istirahat tidur  

Dalam tinjauan pustaka Istirahat tidur di kehamilan trimester III:  

kebutuhan istirahat tidur yang terganggu oleh adanya kontrasi uterus, 

istirahat dan tidur diperlukan sekali pada wanita hamil, karena harus 

lebih lama 10-11 jam.(Liza, 2018) 
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Dalam tinjauan kasus ditemukan data pola istirahat tidur pasien 

10 jam perhari . 

Menurut penulis tidak terdapat kesenjangan antara teori dengan 

kasus karena  pola tidur pasien saat hamil 10 jam dan tidak menganggu 

keadaan pasien. 

4.1.6 Pemeriksaan fisik 

4.1.6.1 Dada 

Pada tinjauan pustaka di dapatkan data primigravida mame 

tampak tegak dan tegang. Adakah hiperpigmentasi pada areola mamme 

dan papila, adakah tonjolan atau tidak apakah kolostrum sudah keluar 

atau tidak. Payudara yang membesar dan tegang akibat hormon 

somatroropin, dibawah pengaruh progesteron dan esterogen membuat 

mamme membesar, lebih tegak, berwarna kehitaman karena 

hiperpigmentasi (winjosastro 2007 dalam liza, 2018) 

Dalam tinjauan kasus terdapat data bahsa puting asi sudah 

menonjol, aerola kehitaman dan ASI sudah keluar hanya sedikit 

(merembes) 

Menurut penulis tidak terdapat kesenjangan karena data dari teori 

dan kasus sama yaitu di kehamilan trimester III data pada payudara 

puting sudah menonjol, aerola menghitam dan ASI (kolostrum) sudah 

mulai keluar. 

4.1.6.2 Abdomen 

Dalam tinjauan pustaka di dapatkan data, linea alba menjadi lebih 

hitam, terjadi pengaruh hormon kortikosteroid placenta yang merangsang 
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MSH sehingga terjadi peningkatan, sering dijumpai seolah kulit perut 

retak retak warnanya berubah agak kebiru-biruan disebut strie lividae. 

Setelah partus berubah warna menjadi putih atau disebut strie albican 

(Winjosastro 2007 dalam liza, 2018) 

 Sedangkan dalam tinjauan kasus terdapat data pada ibu hamil 

muncul linea nigra dan strie gravidarum. 

 Menurut penulis tidak terapat kesenjangan dalam tinjauan pustaka 

dan tinjauan kasus karena pada kehamilan umumnya muncul linea nigra 

dan strie gravidarum. 

4.1.6.3 Tanda – Tanda Vital  

Dalam tinjauan kasus didapatkan data Tekanan darah : dikatakan 

darah tinggi  bila lebih dari 140/90 mmHg. Kenaikan sistole lebih dari 30 

mmHg dan diastolik 150 mmHg, perlu diwaspadai adanya pre eklamsi  

Pernafasan : sesak nafas ditandai oleh frekuensi pernafasan yang 

meningkat dan kesulitan bernafas serta rasa lelah, bila hal ini timbul 

setelah melakukan kerja fisik, kemungkinan terdapat penyakit jantung 

Nadi : nadi normal sekitar 80x/menit, bila nadi lebih dari 120x/menit 

maka hal ini menunjukan adanya kelainan Suhu : normal 35,5-37,5 C 

jika lebih dari normal dikatakan demam atau hipertermi yang 

menandakan adanya infeksi pada masa kehamilan. (depkes RI dalam liza, 

2018) 

 Sedangkan dalam kasus di dapatkan daa tekanan darah saat hamil 

120/90 mmHg dan sebelum hamil 120/80 mmHg, Nadi 80x / menit, RR 

18 x/menit dan suhu tubuh normal 36,5 C. 
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 Menurut penulis tidak terdapat kesenjangan antara tinjauan 

pustaka dengan tinjauan kasus, karena tanda-tanda vital yang ditemukan 

dari keadaan pasien menunjukan normal sesuai dengan tinjauan pustaka. 

4.1.7 Diagnosa keperawatan 

Pada tinjauan puastaka di dapatkan 3 diagnosa keperawatan yang 

muncul pada kehamilan di trimester III yaitu, Nyeri akut berhubungan 

dengan agen cedera biologis, Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari 

kebutuhan tubuh berhubungan dengan mual muntah, Defisien 

pengetahuan pentingnya ASI berhubungan dengan kurangnya informasi. 

Sedangkan di tinjauan kasus di dapatkan 1 diagnosa keperawatan 

yang muncul yaitu defisien pengetahuan pentingnya ASI berhubungan 

dengan kurangnya informasi. 

Menurut penulis terdapat kesenjangan antara data di tinjauan 

pustaka dengan tinjauan kasus karena yang ditemukan penulis di tinjauan 

kasus sesuai dengan kondisi pasien saat itu. 

4.1.8 Intervensi keperawatan 

Tinjauan pustaka terdapat data intervensi keperawatan tujuan 

penulis  mengupayakan peningkatan pemahan pasien atau tingkat 

pengetahuan pasien dengan menggunakan kognitif, afektif, psikomotor, 

perubahan pola fungsi yang berfokus di kognitif : Jelaskan pada pasien 

pengertian ASI, Bantu pasien untuk mengenali ASI ekslusif, kandungan 

ASI, manfaat ASI bagi bayi, manfaat ASI bagi ibu, Jelaskan pada pasien 

faktor yang mempengaruhi ASI, Obervasi tingkat pemahaman pasien 

(NANDA Jilid 1, 2015) 



68 

 

 
 

Sedangkan pada tinjauan kasus data intervensi  keperawatan 

tujuan nya di harapkan pengetahuan pasien bertambah dengan data yang 

berfokus pada kognitif. 

Menurut penulis tidak terdapat kesenjangan antara tinjauan 

pustaka dan tinjauan kasus karena sama-sama berfokus pada kognitif dan 

bertujuan untuk meningkatkan tingkat pengetahuan pasien 

4.1.9 Implementasi keperawatan 

Pada tinjauan pustaka didapatkan data implementasi seperti 

Jelaskan pada pasien pengertian ASI, Jelaskan pasien untuk mengenali 

ASI ekslusif, kandungan ASI, manfaat ASI bagi bayi, manfaat ASI bagi 

ibu, Jelaskan pada pasien faktor yang mempengaruhi ASI, Obervasi 

tingkat pemahaman pasien (NANDA Jilid 01,2015) 

Dari data tinjauan kasus implementasi keperawatan berupa 

rencana yang direalisasikan dan terdapat respon pasien seperi : 

menjelaskan pada pasien pengertian ASI Respon : Pasien kooperatif mau 

mendengarkan penjelasan tentang  pengertian ASI, menjelaskan pada 

pasien tentang ASI seperti : ASI ekslusif, kandungan ASI, manfaat ASI 

bagi bayi, manfaat ASI bagi ibu Respon Pasien kooperatif mau 

mendengarkan penjelasan, menjelaskan pada pasien faktor yang 

mempengaruhi pemberian  ASI Respon : Pasien kooperatif mau 

mendengarkan penjelasan, mengobervasi tingkat pemahaman pasien 

dengan menanyakan kembali materi yang telah disampaikan Respon : 

Pasien tampak lebih  memahami tentang pentingnya ASI. 
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Menurut penulis terdapat kesenjangan berupa penulisan yang di 

realisasikan pada implementasi keperawatan berupa respon pasien pada 

setiap poin tindakan. 

4.1.10 Evaluasi keperawatan 

Pada tinjauan pustaka terdapat evaluasi keperawatan seperti : 

Pasien mampu menjelaskan kembali pengertian ASI, Pasien mampu 

menjelaskan kembali pengertian ASI ekslusif, kandungan ASI, manfaat 

ASI bagi bayi, manfaat ASI bagi ibu, Pasien mampu mengenali faktor 

yang mempengaruhi pemberian ASI, Pasien tampak memahami 

(NANDA  Jilid 01, 2015) 

Sedangkan pada tinjauan kasus data evaluasi di dapatkan : S  : 

Pasien dapat menjelaskan kembali tentang penting nya ASI :  pengertian 

ASI ekslusif, kandungan ASI, manfaat ASI bagi bayi, manfaat ASI bagi 

ibu dan faktor yang mempengaruhi pemberian ASI, O : Pasien tampak 

tidak bingung ketika ditanya dan  memahami penjelasan mengenai 

pentingnya ASI, A : Masalah Teratasi, P : Intervensi dihentikan. 

Menurut penulis terdapat keenjangan antara tinjauan pustaka 

dengan tinjauan kasus karena cara penulisan di teori dengan kasus 

berbeda, di tinjauan kasus menggunakan respon pasien dalam bentuk 

Subjektif, Objectif, Planning, Assesment. 
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BAB 5 

KESIMPULAN 

Setelah penulis melakukan pengamatan dan melaksanakan asuhan 

keperawatan secara langsung pada klien dengan diagnosa medis 

kehamilan normal Trimester 3 di Desa sawotratap Sidoarjo, maka penulis 

dapat menarik beberapa kesimpulan sekaligus saran yang dapat 

bermanfaat dalam meningkatkan mutu asuhan keperawatan klien dengan 

diagnosa kehamilan normal. 

5.1 Simpulan 

 Dari hasil uraian yang telah menguraikan tentang asuhan 

keperaatan pada klien dengan diagnosa medis kehamilan normal, maka 

penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut : 

5.1.1 Pada tinjauan kasus data pengkajian didapatkan data fokus. Pada tinjauan 

pustaka dengan diagnosa medis Kehamilan pada trimester tiga ini dimulai 

pada minggu kehamilan ke 27 sampai kehamilan dinilai cukup bulan yaitu 

minggu ke 38 sampai minggu ke 40. Sedangkan pada tinjauan kasus 

ditemukan data yang sama kehamilan usia 27 minggu. 

5.1.2 Masalah keperawatan yang muncul yaitu Defisien pengetahuan 

berhubungan dengan kurangnya informasi tentang pentingnya ASI. 

5.1.3 Defisit pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi tentang 

pentingnya ASI. Setelah dilakukan kunjungan dengan tujuan harapkan 

pengetahuan pasien bertambah dengan kriteria hasil Pasien mampu 

menjelaskan kembali pengertian ASI, Pasien mampu menjelaskan kembali 

pengertian ASI ekslusif, kandungan ASI, manfaat ASI bagi bayi, manfaat 
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ASI bagi ibu, Pasien mampu mengenali faktor yang mempengaruhi 

pemberian ASI, Pasien tampak memahami 

5.1.4 Pada akhir evaluasi semua tujuan dapat tercapai karena masalah 

keperawatan sudah teratasi. Hal tersebut terjadi karena kerjasama yang 

baik antara penulis dan klien. Hasil evaluasi Ny.Y sudah sesuai dengan 

harapan dan tujuan yang ingin dicapai penulis, masalah teratasi dan asuhan 

keperawatan pada Ny.Y dihentikan pada tanggal 09 Maret 2021. 

5.2 Saran 

 Bertolak dari kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai 

berikut: 

5.2.1 Untuk mencapai hasil keperawatan yang diharapkan, diperlukan hubungan 

yang baik dan keterlibatan klien, keluarga dan tim kesehatan lainnya. 

5.2.2 Perawat sebagai petugas kesehatan hendaknya mempunyai pengetahuan, 

ketrampilan yang cukup serta dapat bekerjasama dengan tim kesehatan 

lainnya dengan memberikan asuhan keperawatan pada klien dengan 

diagnosa medis kehamilan normal trimester 3. 

5.2.3 Dalam meningkatkan mutu asuhan keperawatan yang profesional alangkah 

baiknya diadakan suatu seminar atau pertemuan yang membahas tentang 

masalah kesehatan pada pasien. 

5.2.4 Pendidikan atau pengetahuan perawat secara berkelanjutan perlu 

ditingkatkan, baik secara formal maupun informal khususnya dalam 

bidang pengetahuan. 
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SATUAN ACARA PENYULUHAN 

 PENKES KEPERAWATAN MATERNITAS 

 

Pokok Bahasan                 : IBU HAMIL 

Sub Pokok Bahasan                  : PETINGNYA ASI 

Penyuluh                                   : DIAZ, Mahasiswa Tingkat III,  Akper Kerta cendekia 

Hari dan Tanggal Pelaksanaan  :  08- MARET- 2021 

Waktu                                        : 18.00 WIB 

Tempat                                      : Di rumah PASIEN  

A. TUJUAN UMUM 

Setelah diberikan penyuluhan 30 menit, diharapkan penyuluhan kepada IBU HAMIL 

mampu memhami materi tentang PENTINGNYA ASI 

B. Sasaran dan Target 

Sasaran ditujukan pada ibu hamil trimester III 

C.    Garis-Garis Besar Materi 

1. pengertian ASI 

2. pengertian ASI ekslusif 

3. kandungan ASI 

4. manfaat ASI bagi bayi 

5. manfaat memberi ASI bagi ibu 

6 posisi menyusui yang benar 

D.     Media 

Media yang digunakan adalah 

1. Leaflet  

2. Materi SAP 

E.     Metode 

Metoda yang digunakan adalah : 

1.      Ceramah 

2.      Diskusi / tanya jawab 
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F.    Strategi Pelaksanaan 

Hari dan Tanggal Pelaksanaan   : 08-03-2021 

Waktu      : 18.00 WIB 

Tempat      : Di rumah pasien 

  

 

H.    KEGIATAN PENYULUHAN 

No Tahap Waktu Kegiatan 

Penyuluh Audience 

1 Pembukaan 5 menit a.     1. Menyampaikan perkenalan 

b.     2. Menjelaskan kontrak 

dan tujuan pertemuan 

c.     Apersepsi 

a.       Menjawab salam 

b.      Mendengarkan 

c.       Memberi respon 

2 Pelaksanaan 30 menit Menjelaskan materi 

penyuluhan tentang : 

1. pengertian ASI 

2. pengertian ASI ekslusif 

3. kandungan ASI 

4. manfaat ASI bagi bayi 

5. manfaat memberi ASI bagi 

ibu 

6. Posisi menyusui yang benar 

 
 

a.       Mendengarkan 

dengan penuh perhatian 

b.      Bertanya tentang hal-

hal yang tidak 

diketahuinya 

3. Penutup 5        10 menit a. 1. Memberikan pertanyaan  

b. 2. Menjawab pertanyaan  

c. 3. Memberikan kesimpulan  

a.       Menjawab 

pertanyaan 

b.      Memperhatikan 

c.       Menjawab salam 

 

 

 

I. EVALUASI 
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1.      Evaluasi Struktur 

a. Kesepakatan dengan pihak ibu  

b. Kesiapan materi penyuluh/penyaji 

c. Tempat yang digunakan nyaman dan mendukung 

 

2.      Evaluasi Proses 

a. pasien bersedia datang sesuai dengan kontrak waktu yang ditentukan 

b. ibu antusias untuk bertanya tentang hal-hal yang tidak diketahuinya 

c.  ibu menjawab semua pertanyaan yang telah diberikan 

 

3.      Mahasiswa 

a. Dapat memfasilitasi jalannya penyuluhan 

b. Dapat menjalankan peranannya sesuai dengan tugas 

 

4.      Evaluasi Hasil 

a. Kegiatan penyuluhan berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan 

b. Adanya kesepakatan antara pihak ibu ibu arisan dengan yang bersangkutan 

dalam melaksanakan implementasiasuhan selanjutnya. 

J. Referensi 

1. https://id.m.wikipedia.makanan/adalah 

2. https://www.indonesia-publichealth.com 

3. https://id.theasianparents.com/jajanan.sehat  

4. https://www.jawapos.com/kesehatan/mengenal/kandungan/gizi 

5. http://www.merdeka.com/waspadai-zat-berbahaya  

6. http://www.educenter.id/akibat/jajan/sembarangan 

7. https://www.bekal.sehat.com/solusi 

K. Lampiran 

 1. Leaflet 

 2. Materi SAP 

 

 

Materi SAP 
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PENTINYA MEMBERIKAN ASI 

 

ASI adalah suatu cairan alamiah yang mudah di dapat dan fleksibel dapat diminum 

tanpa persiapan khusus dengan temperature yang sesuai bayinya serta bebas dari kontaminasi 

bakteri sehingga mengurangi resiko gangguan intestinal. 

ASI adalah suatu emulsi dalam larutan protein, laktosa dam garam-garam organik 

yang disekresikan oleh kedua kelenjar payudara ibu. ASI eklusif merupakan ASI yang 

diberikan pada bayi sejak dilahirkan dalam waktu 6 bulan, tanpa memberikan 

makanan/minuman pendamping atau pengganti lainnya selain ASI. 

Nutrisi yang terkandung dalam ASI cukup banyak dan bersifat spesifik. Yaitu : 

1. lemak 

asi mengandung lemak yang mudah dicerna dan diserap bayi karena mengandung enzim 

lipase yang berperan dalam mencerna lemak (omega -3, omega 6, DHA) 

2. karbohidrat 

karbohidrat utaman dalam asi yaitu gula kandungannya sekitar 20-30% 

3. protein 

kandungan protein sekitar 60% mengandung alfalaktabumin yang menghindarkan bayi 

alegri terhadap susu sapi 

4. vitamin mineral dan zat besi 

asi mengandung vitamin mineral dan zat besi yang lengkap dan mudah diserap oleh bayi 

5. imunoglobulin A 

guna untuk berperan melindungi usus bayi dari alergen 

 

Manfaat ASI bagi bayi : 

1. melindungi dari serangan alergi karena mengandung igA 

2. meningkatkan daya penglihatan dan kepandaian bicara 

3. membantu pembentukan rahat yang bagus 

4. mengurangi resiko diabetes,kanker pada anak 

5. menunjang perkembangan motorik bayi 

Manfaat ASI bagi ibu : 

1. mudah, murah dan praktis 

2. mempercepat proses pemulihan proses persalinan dan mengurangi perdarahan 

3. mencegah kehamilan/ sebagai KB 
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4. meningkatkan kasih sayang anatara ibu dan bayi 

5. mengurangi resiko kanker payudara 

6. membantu ibu menurunkan berat badan pasca melahirkan 

Cara menyusui yang benar dengan mengatur posisi : 

1. posisi bersandar (laid-back breastfeeeding) 

- sandarkan punggung pada bantal yang menempel ke dinding 

- posisikan perut bayi di bawah dada ibu dan kepala bayi sejajar dengan dada 

- pastikan hidung bayi tidak tertekan dan lehernya tidak menekuk 

- bayi biasanya sudah bisa mencari puting susu ibu 

2. posisi cradle hold 

- gendong bayi dengan satu tangan ibu 

- pastikan posisi kepala ada di lengan ibu yang menekuk dan perutnya pada tubuh 

ibu 

- posisi kepala bayi dan tangan ibu yg menekuk harus berada pada payudara yang 

akan disusukan 

- agar leher bayi tidak tegang berikan bantal atau alas untuk menopang kepala dan 

tubuh 

- coba gunakan bantal menyusui untuk meringankan beban saat menopang bayi  

3. posisi cross cradle hold 

- gendong bayi di depan tubuh dengan posisi punggung dan lehernya sejajar 

- angkat punggung bayi dengan tangan sebelah kiri 

- posisikan kepala bayi berada di bagian payudara yang akan disusukan 

- biarkan bagian bawah tubuh bayi ditopang oleh siku tangan yang tertekuk 

4. posisi berbaring (side lying) 

- berbaring di salah satu sisi menghadap bayi 

- posisikan tubuh bayi agar bibirnya berada dekat dengan puting ibu 

- miringkan tubuh bayi dan beri dorongan sedikit pada punggungnya untuk mudah 

mencapai payudara ibu 
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POLTEKES KERTA CENDEKIA 

SIDORAJO 

ASI adalah suatu cairan alamiah 

yang mudah di dapat dan fleksibel dapat 

diminum tanpa persiapan khusus dengan 

temperature yang sesuai bayinya serta 

bebas dari kontaminasi bakteri sehingga 

mengurangi resiko gangguan intestinal. 

 

ASI adalah suatu emulsi dalam 

larutan protein, laktosa dam garam-garam 

organik yang disekresikan oleh kedua 

kelenjar payudara ibu. ASI eklusif 

merupakan ASI yang diberikan pada bayi 

sejak dilahirkan dalam waktu 6 bulan, 

tanpa memberikan makanan/minuman 

pendamping atau pengganti lainnya selain 

ASI. 

 

 
 

 

 

 

Nutrisi yang terkandung dalam ASI 

cukup banyak dan bersifat spesifik. Yaitu : 

1. lemak 

asi mengandung lemak yang mudah 

dicerna dan diserap bayi karena 

mengandung enzim lipase yang 

berperan dalam mencerna lemak 

(omega -3, omega 6, DHA) 

2. karbohidrat 

karbohidrat utaman dalam asi yaitu gula 

kandungannya sekitar 20-30% 

3. protein 

kandungan protein sekitar 60% 

mengandung alfalaktabumin yang 

menghindarkan bayi alegri terhadap 

susu sapi 

4. vitamin mineral dan zat besi 

asi mengandung vitamin mineral dan 

zat besi yang lengkap dan mudah 

diserap oleh bayi 

5. imunoglobulin A 

guna untuk berperan melindungi usus 

bayi dari alergen 

 

Manfaat ASI bagi bayi : 

1. melindungi dari serangan alergi 

karena mengandung igA 

2. meningkatkan daya penglihatan dan 

kepandaian bicara 

3. membantu pembentukan rahat yang 

bagus 



4. mengurangi resiko diabetes,kanker 

pada anak 

5. menunjang perkembangan motorik 

bayi 

 

Manfaat ASI bagi ibu : 

1. mudah, murah dan praktis 

2. mempercepat proses pemulihan 

proses persalinan dan mengurangi 

perdarahan 

3. mencegah kehamilan/ sebagai KB 

4. meningkatkan kasih sayang anatara 

ibu dan bayi 

5. mengurangi resiko kanker payudara 

6. membantu ibu menurunkan berat 

badan pasca melahirkan 

 

 

 

Cara menyusui yang benar dengan 

mengatur posisi : 

1. posisi bersandar (laid-back 

breastfeeeding) 

- sandarkan punggung pada 

bantal yang menempel ke 

dinding 

- posisikan perut bayi di bawah 

dada ibu dan kepala bayi sejajar 

dengan dada 

- pastikan hidung bayi tidak 

tertekan dan lehernya tidak 

menekuk 

- bayi biasanya sudah bisa 

mencari puting susu ibu 

2. posisi cradle hold 

- gendong bayi dengan satu 

tangan ibu 

- pastikan posisi kepala ada di 

lengan ibu yang menekuk dan 

perutnya pada tubuh ibu 

- posisi kepala bayi dan tangan 

ibu yg menekuk harus berada 

pada payudara yang akan 

disusukan 

- agar leher bayi tidak tegang 

berikan bantal atau alas untuk 

menopang kepala dan tubuh 

- coba gunakan bantal menyusui 

untuk meringankan beban saat 

menopang bayi  

3. posisi cross cradle hold 

- gendong bayi di depan tubuh 

dengan posisi punggung dan 

lehernya sejajar 

- angkat punggung bayi dengan 

tangan sebelah kiri 

- posisikan kepala bayi berada di 

bagian payudara yang akan 

disusukan 

- biarkan bagian bawah tubuh 

bayi ditopang oleh siku tangan 

yang tertekuk 

4. posisi berbaring (side lying) 

- berbaring di salah satu sisi 

menghadap bayi 

- posisikan tubuh bayi agar 

bibirnya berada dekat dengan 

puting ibu 

- miringkan tubuh bayi dan beri 

dorongan sedikit pada 

punggungnya untuk mudah 

mencapai payudara ibu 



 


