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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Defisit pengetahuan adalah ketiadaan atau defisien informasi kognitif yang
berkaitan dengan topik tertentu atau kemahiran ( NANDA 2018 ). Beragam keluhan
kerap dialami oleh ibu hamil, salah satu yang paling sering terjadi adalah kurangnya
pengetahuan tentang perawatan payudara. Perawatan payudara merupakan salah
satu bagian penting yang harus diperhatikan sebagai persiapan untuk menyusui
nantinya, hal ini dikarenakan payudara merupakan organ esensial penghasil ASI
yaitu makanan pokok bayi baru lahir sehingga perawatannya harus dilakukan sedini
mungkin (Rulina, 2012 dalam Sumiati, 2017). Kesulitan yang dapat timbul selama
proses laktasi yaitu puting yang retak – retak, puting yang masuk ke dalam, masitis
infektif dan laktsi yang tidak memadahi oleh karena banyak sekali masalah yang
dapat timbul selama proses menyusui, maka perlu dilakukan perawatan antenatal
yang baik karena ASI berperan penting untuk membuat bayi sehat dan kuat.
Kesulitan – kesulitan yang timbul selama proses menyusui dapat dicegah lewat
perawatan antenatal yang baik, yaitu dengan memberikan perhatian yang khusus
pada persiapan payudara serta puting dalam mengantisipasi secara positif
pemberian ASI pada bayi. Masalah utama dan prinsip yaitu bahwa ibu-ibu
membutuhkan bantuan dan informasi serta dukungan agar merawat payudara pada
saat hamil untuk mempersiapkan ASI saat melahirkan sehingga menambah
keyakinan bahwa mereka dapat menyusukan bayinya dengan baik serta mengethaui
fungis manfaat perawatan payudara pada saat hamil (Ronald, 2011). Perawatan
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payudara sebaiknya dilakukan selama masa kehamilan yaitu pada usia 18 minggu
sampai usia kehamilan 40 minggu (Trimester II dan III ) dan bukan sesudah
persalinan. Sikap ibu hamil terbentuk dari adanya interaksi sosial yang dialami oleh
ibu. Dalam interaksi sosial terjadi hubungan saling mempengaruhi diantara ibu
yang satu dengan lainnya, terjadi hubungan timbal balik yang turut mempengaruhi
pola perilaku masing-masing ibu sebagai anggota masyarakat (Mubarak, 2012).
Menurut kepercayaan masyarakat sekitar perawatan payudara tidak dilakukan
karena adanya pengaruh ketidaktahuan ibu tentang perawatan payudara dan sikap
ibu yang negatif atau tidak mau menerima dan mempercayai pentingnya perawatan
payudara selama masa kehamilan sampai menyusui. Adanya faktor dari informasi
yang salah tentang perawatan payudara dan rasa tidak nyaman atau sakit selama
melaksanakan perawatan payudara membuat ibu hamil tidak mau melakukannya.
Hal ini disebabkan karena sudah tertanamnya kepercayaan ibu hamil bahwa
perawatan payudara tidak membawa pengaruh yang baik bagi dirinya dan bayinya
(Ade & Marda, 2018).
Untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kematian bayi, World Health
Organization (WHO) merekomendasikan agar bayi sebaiknya disusui hanya
dengan air susu ibu (ASI) selama paling sedikit enam bulan dan untuk mendukung
hal tersebut maka ibu sebaiknya melakukan persiapan sejak hamil yaitu dengan
melakukan perawatan payudara. Namun pada kenyataannya bahwa di dunia
diperkirakan 500.000 ibu hamil, diantaranya 69,9% ibu hamil diantaranya tidak
melakukan perawatan payudara selama hamil maupun setelah melahirkan dan di
Indonesia diperkirakan dari 100.000 ibu hamil hanya sekitar 34,3% ibu hamil yang
melakukan perawatan payudara (Profil Kesehatan Indonesia, 2011). Di wilayah
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provinsi Jawa Timur angka kematian bayi masih tergolong tinggi yaitu sebanyak
3.875 bayi meninggal pertahun dan sebanyak 4.216 balita meninggal pertahun salah
satunya karena disebabkan kurangnya pengetahuan si ibu tentang perawatan
payudara. Adapun proporsi kematian neonatal dalam 3 tahun ini mencapai hampir
4/5 dari kematian bayi. Sedangkan di kabupaten Sidoarjo terdapat 97.67 orang ibu
hamil (Profil Kesehatan Jawa Timur, 2019). Berdasarkan data yang di dapat di
bidan desa Siwalan Panji, Buduran terdapat 178 orang ibu hamil, dan 30 orang
diantaranya belum mengetahui pentingnya perawatan payudara. (Bidan Ny.
Rosyidah Yain, S. ST, 2020).
Faktor yang menyebabkan seorang ibu hamil tidak melakukan perawatan
payudara karena kurangnya informasi yang didapat dari tenaga kesehatan, adanya
rasa takut dan malas dan ketersediaan waktu untuk melakukan perawatan payudara
selama masa kehamilan dalam trimester III. Perawatan payudara sangatlah penting
dilakukan pada trimester III supaya tidak terjadi komplikasi pada saat menyusui
bayinyan nanti ( Rustamaji 2008 dalam Luvita 2015). Pengetahuan merupakan
domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (overt
behavior). Pengetahuan dipengaruhi oleh pendidikan formal. Pengetahuan sangat
erat hubungannya dengan pendidikan, dimana diharapkan bahwa dengan
pendidikan yang tinggi, maka orang tersebut akan semakin luas pula
pengetahuannya. (Wawan, 2011 dalam Luvita 2015).
Konsep solusi pada ibu hamil dengan defisit pengetahuan tentang perawatan
payudara antara lain promotif, yaitu memberikan pengarahan tentang perawatan
payudara kepada ibu hamil sedini mungkin. Preventif, dengan melakukan
healtheducation melalui penyuluhan kepada ibu hamil serta demonstrasi cara
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perawatan payudara sebelum dan sesudah melahirkan dengan benar dan tepat.
Kuratif, yaitu pemberian nutrisi yang banyak dan nutrisi tambahan dalam bentuk
supplement yang mengandung vitamin dan mineral yang diperlukan selama
kehamilan, seperti vit. A, B, dan D. Rehabilitatif yaitu mengontrol kondisi janin
dan menganjurkan kepada keluarga untuk kontrol kembali ke RS sesuai dengan
anjuran dokter (Arief, 2014).

1.2 Rumusan Masalah
Untuk mengetahui lebih lanjut dari perawatan penyakit ini maka penulis
akan melakukan kajian lebih lanjut dengan melakukan asuhan keperawatan pada
ibu primigravida dengan masalah keperawatan Defisit Pengetahuan tentang
Perawatan Payudara dengan diagnosa medis Kehamilan Trimester III dengan
membuat rumusan masalah sebagai berikut “Bagaimanakah asuhan keperawatan
pada ibu primigravida dengan masalah keperawatan Defisit Pengetahuan tentang
Perawatan Payudara dengan diagnose medis Kehamilan Trimester III di Desa
Siwalan Panji Buduran Sidoarjo?”

1.3 Tujuan Penelitian
1.3.1 Tujuan Umum
Mengidentifikasi asuhan keperawatan pada ibu primigravida dengan
masalah keperawatan Defisit Pengetahuan tentang Perawatan Payudara
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dengan diagnose medis Kehamilan Trimester III di Desa Siwalan Panji
Buduran Sidoarjo.
1.3.2 Tujuan Khusus
1.3.2.1 Mengkaji pasien dengan masalah keperawatan Defisit Pengetahuan tentang
Perawatan Payudara dengan diagnose medis Kehamian Normal Trimester
III di Desa Siwalan Panji Buduran Sidoarjo.
1.3.2.2 Merumuskan diagnose keperawatan pada pasien dengan masalah
keperawatan Defisit Pengetahuan tentang Perawatan Payudara dengan
diagnose medis Kehamilan Normal Trimester III di Desa Siwalan Panji
Buduran Sidoarjo.
1.3.2.3 Merencanakan tindakan keperawatan pada pasien dengan masalah
keperawatan Defisit Pengetahuan tentang Perawatan Payudara dengan
diagnose medis Kehamilan Normal Trimester III di Desa Siwalan Panji
Buduran Sidoarjo.
1.3.2.4 Melakukan tindakan keperawatan pada pasien dengan masalah keperawatan
Defisit Pengetahuan tentang Perawatan Payudara dengan diagnose medis
Kehamilan Normal Trimester III di desa Siwalan Panji Buduran Sidoarjo.
1.3.2.5 Mengevaluasi tindakan keperawatan pada pasien dengan masalah
keperawatan Defisit Pengetahuan tentang Perawatan Payudara dengan
diagnose medis Kehamilan Normal Trimester III di desa Siwalan Panji
Buduran Sidoarjo.
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1.3.2.6 Mendokumentasikan hasil proses keperawatan pada pasien dengan masalah
keperawatan Defisit Pengetahuan tentang Perawatan Payudara dengan
diagnose medis Kehamilan Trimester III di desa Siwalan Panji Buduran
Sidoarjo.

1.4 Manfaat
Terkait dengan tujuan, maka tugas akhir ini diharapkan dapat memberi
manfaat :
1.4.1 Akademis, hasil studi kasus ini merupakan sumbangan bagi ilmu pengetahuan
khususnya dalam hal asuhan keperawatan pada ibu primigravida dengan
masalah keperawatan Defisit Pengetahuan tentang Perawatan Payudara
dengan diagnose medis Kehamilan Normal Trimester III di desa Siwalan
Panji Buduran Sidoarjo.
1.4.2 Secara praktis, tugas akhir ini akan bermanfaat bagi :
1.4.2.1 Bagi pelayanan keperawatan di Balai Desa
Hasil studi kasus ini, dapat menjadi masukan bagi pelayanan di Balai
Desa agar melakukan asuhan keperawatan pada ibu primigravida dengan
masalah keperawatan Defisit Pengetahuan tentang Perawatan Payudara
dengan diagnose medis Kehamilan Trimester III.
1.4.2.2 Bagi peneliti
Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu rujukan bagi peneliti
berikutnya, yang akan melakukan studi kasus pada asuhan keperawatan
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pada ibu primigravida dengan masalah keperawatan Defisit Pengetahuan
tentang Perawatan Payudara dengan diagnosa medis Kehamilan Trimester
III.
1.4.2.3 Bagi profesi kesehatan
Sebagai tambahan ilmu bagi profesi keperawatan dan memberikan
pemahaman yang lebih baik tentang asuhan keperawatan pada ibu
primigravida dengan masalah keperawatan Defisit Pengetahuan tentang
Perawatan Payudara dengan diagnosa medis Kehamilan Trimester III.

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 ,
diagnosa, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

1.5.2

Teknik Pengumpulan Data

1.5.2.1 Wawancara
Data diambil/diperoleh melalui percakapan baik dengan pasien,
keluarga maupun tim kesehatan lain.
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1.5.2.2 Observasi
Data yang di ambil melalui pengamatan kepada pasien.
1.5.2.3 Pemeriksaan
Meliputi pemeriksaan fisik dan labolatorium yang dapat menunjang
menegakkan diagnosa dengan 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 atau bidan, hasil-hasil pemeriksaan
dan tim kesehatan lain
1.5.4

Studi Kepustakaan
Studi

kepustakaan

yaitu

mempelajari

buku

sumber

yang

berhubungan dengan judul studi kasus dan masalah yang dibahas.

1.6

Sistematika Penulisan
Supaya lebih jelas dan lebih mudah dalam mempelajari dan memahami

studi kasis ini, secara keseluruhan di di bagi menjadi tiga bagian yaitu :
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1.6.1 Bagi awal memuat 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 belakar masalah, tujuan, manfaat
penelitihan, sistematik studi kasus

Bab 2 : Tinjauan pustaka, berisi tentang konsep penyakit dari sudut medis
dan asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah keperawatan
Defisit Pengetahuan tentang Perawatan Payudara dengan diagnose
medis Kehamilan Normal Trimester III serta kerangka masalah.
Bab 3 : Tinjauan kasus berisi tentang deskripsi data hasil pengkajian,
diagnosa, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
Bab 4 : Pembahasan berisi tentang perbandingan antara teori dengan
kenyataan yang ada di lapangan..
Bab 5 : Penutup , berisi tentang simpulan dan saran.
1.6.3

Bagian akhir, terdiri dari daftar pustaka dan lampiran

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab 2 ini akan diuraikan secara teoritis mengenai konsep masalah
keperawatan defisit pengetahuan tentang perawatan payudara, konsep medis
Kehamilan Trimester III, dan asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah
keperawatan Defisit Pengetahuan tentang Perawatan Payudara dengan diagnose
medis Kehamilan Trimester III. Konsep masalah keperawatan tentang perawatan
payudara akan diuraikan Pengertian, tujuan dan manfaat, diimbangi perawatan
payudara. Konsep medis tentang Kehamilan Trimester III akan diuraikan definisi,
etiologi, dan cara penanganan secara medis. Asuhan keperawatan akan diuraikan
masalah-masalah yang muncul pada Kehamilan Trimester III dengan Defisit
Pengetahuan tentang Perawatan Payudara dengan melakukan asuhan keperawatan
terdiri dari pengkajian, diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

2.1 Konsep Medis Kehamilan Trimester III
2.1.1

Definisi
Kehamilan adalah rangkaian peristiwa yang baru terjadi bila sel telur

(ovum) dibuahi dan berkembang sampai menjadi janin (fetus) yang matang (aterm).
Kehamilan juga dapat didefinisikan sebagai dikandungnya janin hasil pembuahan
sel telur oleh sel sperma (Aprilia, 2011).
Trimester III adalah periode kehamilan bulan terakhir/ sepertiga
masa kehamilan terakhir. Trimester III kehamilan di mulai pada minggu ke- 27
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sampai kehamilan dinilai cukup bulan (38 sampai 40 minggu). ( Siti Fauziah 2015)
2.1.2 Perubahan Fisiologis pada Trimester III
2.1.2.1 Uterus
Pada akhir kehamilan (40 minggu) berat uterus menjadi 1000 gram
(berat uterus normal 30 gram) dengan panjang 20cm dan dinding 2,5cm. Pada bulan
– bulan pertama kehamilan bentuk uterus seperti telur. Selanjutnya pada akhir
kehamilan kembali seperti bentuk semula, lonjong seperti telur. Hubungan antara
besarnya uterus dengan tuanya kehamilan sangat penting diketahui antara lain
untuk membentuk diagnosis, apakah wanita tersebut hamil fisiologik, hamil ganda
atau menderita penyakit seperti mola hidatidosa dan sebagainya.
Bila pertumbuhan janin normal, maka tinggi fundus uteri pada
kehamilan 28 minggu adalah 25cm, pada 32 minggu adalah 27cm dan pada 36
minggu adalah 30cm. Pada kehamilan 40 minggu, fundus uteri turun kembali dan
terletak kira-kira 3 jari dibawah prossesus xipoideus. Hal ini disebabkan oleh kepala
janin yang pada primigravida turun dan masuk kedalam rongga panggul.
2.1.2.2 Serviks Uteri
Serviks uteri pada kehamilan juga mengalami perubahan karena
hormon estrogen. Akibat kadar estrogen yang meningkat dan dengan adanya
hipervaskularisasi, maka konsistensi serviks menjadi lunak. Serviks uteri lebih
banyak mengandung jaringan ikat yang terdiri atas kolagen. Karena serviks terdiri
atas jaringan ikat dan hanya sedikit mengandung jaringan otot, maka serviks tidak
mempunyai fungsi sebagai spinkter, sehingga pada saat partus serviks akan

12

membuka saja mengikuti tarikan – tarikan corpus uteri keatas dan tekanan bagian
bawah janin ke bawah. Pada kehamilan minggu – minggu terakhir serviks akan
menjadi lunak dan lebih mudah berdilatasi pada waktu persalinan.
2.1.2.3 Vagina dan Vulva
Vagina dan vulva akibat hormon estrogen juga mengalami perubahan.
Adanya hipervaskularisasi mengakibatkan vagina dan vulva tampak lebih merah
dan agak kebiru – biruan (livide). Pembuluh – pembuluh darah alat genetalia interna
akan membesar. Hal ini dapat dimengerti karena oksigenasi dan nutrisi pada alat
genetalia meningkat. Pada bulan terakhir kehamilan, cairan vagina mulai meningkat
dan lebih kental.
2.1.2.4 Mammae
Pada kehamilan 12 minggu keatas, dari puting susu dapat keluar cairan
berwarna putih agak jernih disebut kolostrum. Kolostrum ini berasal dari kelenjar
– kelenjar asinus yang mulai bersekresi.
2.1.2.5 Sistem Respirasi
Pernafasan masih diafragmatik selama kehamilan, tetapi karena pergerakan
diafragma terbatas setelah minggu ke- 30, wanita hamil bernafas lebih dalam,
dengan

meningkatkan

volume

tidal

dan

kecepatan

ventilasi,

sehingga

memungkinkan pencampuran gas meningkat dan konsumsi oksigen meningkat
20%. Keadaan tersebut dapat menyebabkan pernafasan berlebih dari PO2 arteri
lebih rendah. Pada kehamilan lanjut, kerangka iga bawah melebar keluar sedikit
dan mungkin tidak kembali pada keadaan sebelum hamil, sehingga menimbulkan
kekhawatiran bagi wanita yang memperhatikan penampilan badannya.
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2.1.2.6 Traktus Urinarius
Pada akhir kehamilan, kepala janin mulai turun ke PAP, keluhan sering
berkemih timbul karena kandung kemih mulai tertekan. Disamping itu, terdapat
pula poliuri. Poliuri disebabkan oleh adanya peningkatan sirkulasi darah di ginjal
pada kehamilan sehingga laju filtrasi glomelurus juga meningkat sampai 69%.
2.1.2.7 Kulit
Pada kulit terdapat deposit pigmen dan hiperpigmentasi alat-alat tertentu.
Pigmentasi ini disebabkan oleh pengaruh melanophone stimulating hormone
(MSH) yang meningkat. MSH ini merupakan salah satu hormon yang juga
dikeluarkan oleh lobus anterior hipofisis. Kadang- kadang terdapat deposit pigmen
dahi, pipi, dan hidung yang dikenal sebagai kloasma gravidarum.
2.1.3 Perubahan Psikologis Ibu Pada Kehamilan Trimester III
Bertambahnya usia kehamilan akan menyebabkan perasaan yang tidak
nyaman dan ingin segera melahirkan. Pada masa ini ibu akan disibukkan oleh
persiapan – persiapan kebutuhan bayi. Selain itu akan disibukan pula oleh
pengontrolan kehamilan yang lebih ketat. Menjelang 2minggu kelahiran bayinya,
perasaan ibu sudah tidak sabar ingin melihat dan menyentuh bayinya. Trimester III
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. Pada peride ini, kecemasan-kecemasan
menghadapi persalinan akan muncul dan mulai dirasakan.
Untuk mengatasi perubahan psikologis pada periode ini, berilah rasa aman
pada ibu dan dukunglah ibu untuk melakukan berbagai kegiatan, misalnya dengan
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latihan senam bersama, menemani saat kontrol kehamilan, dan membantu dalam
memenuhi segala kebutuhannya. Dengan cara ini akan muncul rasa percaya diri ibu
sehingga memiliki mental yang kuat untuk menghadapi persalinan. Selain dari
suami dukungan dari keluarga juga sangat berarti ( Hulliana, 2011)
2.1.4 Tanda Subjektif dan Objektif Kehamilan Trimester III
Tabel 2.1 Tanda Subjektif dan Objektif Kehamilan Trimester III
Usia Kehamilan
29 – 33 minggu

Tanda Subjektif

Tanda Objektif

1. Fatigue ( perasaan

1. Rasa

lemah untuk bekerja

perut

hingga perasaan letih

tekanan uterus, dan

yang berat sesudah

muntahan asam perut

melakukan

ke dalam esophagus

kerja

fisik dan mental)
2. Ansietas

tentang

masa depan

panas

2. Kontraksi

disebabkan

braxton-

hick
3. Fundus

terletak

3. Mimpi buruk

diantara umbilikus dan

4. Penurunan keinginan

xipoid

seksual

karena

ketidaknyamanan
fisik
34-38 minggu

dalam

1. Sakit
perubahan
berjalan

punggung,

1. Nyeri dada

gaya

2. Konstipasi
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2. Ketidaksabaran
untuk

3. Vena

mengakhiri

kehamilan
3. Perasaan

varikosa

(

varicose veins )
4. Edema kaki

buaian

5. Haemoroid (wasir)

tentang masa depan
yang ambivalen
Sebelum kelahiran

1. Lightening
tanda

atau Fundus

ada

di

bawah

dini diafragma sampai kepala janin

dimulainya

masuk

persalinan

panggul,

ke

dalam

rongga

kemudian

perut

2. Sakit perut bagian kelihatan maju ke depan.
bawah

2.1.5 Pertumbuhan dan Perkembangan Janin pada Trimester III
Tabel 2.2 Pertumbuhan dan Perkembangan Janin pada Trimester III
Usia Kehamilan
Minggu 28 – 31

Perkembangan Janin
1. Lemak sub kutan disimpan
2. Jika janin lahir saat ini dengan paruparu imatur, respiratory distress
syndroma dapat terjadi

Minggu 32 – 36

1. Berat janin menetap
2. Lanugo menghilang tetapi masih
ada bekasnya di kepala

16

3. Kuku jari tumbuh
4. Janin mempunyai kemampuan yang
cukup baik jika lahir dalam mingguminggu ini.
Minggu 37 – 40

1. Lemak sub kutan tetap dibentuk dan
disekeliling

janin

menjadi

menggumpal
2. Kuku jari tangan dan kaki terbentuk
sempurna dan melampaui ujung jari
tangan dan kaki
3. Testis turun ke arah scrotum
4. Tengkorak berkembang sempurna
dan lebih besar dari bagian tubuh
Berat badan ibu hamil harus memadai, bertambah sesuai dengan usia
kehamilan ibu. Dalam 3 bulan pertama, berat badan ibu hamil akan naik
sampai 2kg. Kemudian dinilai normal apabila setiap minggu berat badan
naik 0.5kg. pada kehamilan tua, rata-rata kenaikan berat badan ibu akan
mencapai 12kg. Jika kenaikan berat badan lebih dari normal, dapat
menimbulkan komplikasi keracunan kehamilan, ataupun anak terlalu besar
sehingga menimbulkan kesulitan persalinan.
( Dewiamura, 2016 )
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2.2 Konsep Dasar Perawatan Payudara
2.2.1 Definisi
Perawatan payudara adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan
teratur untuk memelihara kesehatan payudara waktu hamil dengan tujuan untuk
mempersiapkan laktasi pada waktu post partum (Selphi, 2014).
Perawtaan payudara adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara teratur
untuk memelihara kesehatan dan kebersihan payudara pada waktu post partum
(setelah melahirkan) atau saat ibu masih menyusui bayinya (Selphi, 2014).
2.2.2 Tujuan Perawatan Payudara
Tujuan perawatan payudara pada ibu hamil menurut Maryunani
(2015), tujuan perawatan payudara diantaranya :
1) Memperbaiki sirkulasi darah
2) Menjaga kebersihan payudara, terutama kebersihan putting susu agar
terhindar dari infeksi
3) Dapat merangsang kelenjar air susu, sehingga produksi ASI menjadi lancar
4) Untuk mengetahui secara dini kelainan pada putting susu ibu dan
melakukan usaha untuk mengatasinya
5) Mempersiapkan psikologis ibu untuk menyusui
6) Mencegah pembendungan ASI
Sedangkan menurut Astuti et al (2015) tujuan Breast Care yaitu sebagai berikut :
1) Menjaga kebersihan payudara agar terhindar dari infeksi
2) Mengenyalkan putting susu agar tidak mudah lecet
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3) Menjaga putting susu agar tetap menonjol
4) Memperbanyak produksi ASI
5) Melancarkan ASI dan mencegah terjadinya bendungan ASI
6) Mengetahui adanya kelainan pada payudara
2.2.3 Manfaat Perawatan Payudara
Menurt Nugroho et al (2014), terdapat beberapa manfaat dari
perawatan payudara pada ibu hamil apabila dilakukan secara rutin yaitu dua kali
sehari saat mandi pagi dan mandi sore. Adapun manfaat dari perawatan payudara
yaitu :
1) Memperlancar aliran ASI
2) Memelihara kebersihan payudara
3) Melenturkan dan menguatkan putting susu sehingga bayi mudah menyusu
4) Untuk menjaga bentuk payudara dan persiapan psikis ibu menyusui
5) Mencegah penyumbatan pada payudara
6) Mengurangi risiko luka pada bayi saat menyusu
2.2.4 Dampak Tidak Perawatan Payudara
Menurut Kumalasari (2015) akibat yang timbul jika tidak
melakukan perawatan payudara diantaranya :
1) Putting susu tenggelam sehingga bayi susah menyusu
2) Produksi ASI terbatas karena kurang dirangsang melalui pemijatan dan
pengurutan
3) Anak susah menyusu karena payudara kotor

19

4) Terjadinya pembengkakan, peradangan payudara dan kulit payudara
terutama pada bagian putting mudah lecet
5) ASI akan lama keluar sehingga berdampak pada bayi
2.2.5 Tata Cara Perawatan Payudara
Menurut Nugroho et al (2014), cara yang dapat dilakukan untuk
melakukan perawatan payudara pada ibu hamil adalah menjaga kebersihan
putting payudara dan melakukan pengurutan payudara dengan langkah –
langkah sebagai berikut :
2.2.5.1 Membersihkan putting payudara
1) Buka pakaian ibu
2) Letakkan handuk pada daerah payudara dan letakkan di pundak ibu
3) Kompres putting susu dengan menggunakan kapas minyak selama 3 – 5
menit agar epitel yang lepas tidak menumpuk, lalu bersihkan kerak – kerak
pada putting susu
4) Tariklah putting susu keluar terutama untuk putting susu yang datar, setelah
itu bersihkan
5) Ketuk – ketuk sekeliling putting susu dengan ujung – ujung jari
2.2.5.2 Pengurutan
1) Pengurutan I
(1)) Licinkan kedua tangan dengan baby oil
(2)) Menyokong payudara kiri dengan tangan kiri, lakukan gerakan
kecil dengan dua atau tiga jari tangan mulai dari pangkal payudara
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dengan gerakan memutar berakhir pada daerah putting. Gerakan
dilakukan sebanyak 20 sampai 30 kali.
2) Pengurutan II
Membuat gerakan memutar sambil menekan dari pangkal
payudara dan berakhir pada putting susu (dilakukan 20 sampai 30 kali) pada
kedua payudara.
3) Pengurutan III
Meletakkan kedua tangan diantara payudara, mengurut dari tengah
ke atas sambil mengangkat kedua payudara dan lepaskan keduanya
perlahan.
4) Pengurutan IV
Mengurut payudara dengan sisi kelingking dari arah pangkal kearah
putting susu. Setelah melakukan pengurutan, payudara dikompres dengan
air hangat dan bergantian dengan air dingin dengan durasi kira-kira 5 menit,
kemudian keringkan dengan handuk dan pakailah Bra khusus yang dapat
menopang dan menyangga payudara.
2.3 Konsep Asuhan Keperawatan Kehamilan Trimester III
2.3.1 Pengkajian
2.3.1.1 Data Subjektif
Data ini bisa di dapat dengan cara anamnesa yaitu tanya jawab antara pasien
dengan petugas kesehatan (auto anamnesa) maupun antara petugas kesehatan
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dengan orang lain yang mengetahui keadaan/kondisi pasien (alo anamnesa).
Anamnesa dapat dilakukan pada pertama kali pasien datang (secara lengkap) dan
anamnesa selanjutnya/ulang untuk hal yang diperlukan saja setelah melakukan
review data yang lalu. Hal – hal yang perlu dikaji dalam data subjektif, meliputi :
1). Biodata
(1) Nama pasien : Dimaksudkan agar lebih mengenal pasien sehingga tercipta
hubungan interpersonal yang baik, sehingga perawat lebih mudah dalam
memberikan asuhannya karena klien lebih kooperatif.
(2) Umur : Untuk mengetahui apakah umur pasien termasuk dalam usia produktif
atau usia beresiko tinggi untuk hamil, karena umur yang < 20 tahun atau > 35 tahun
beresiko tinggi bila hamil.
(3) Pendidikan : Dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pendidikan dan tingkat
intelegensi pasien, sehingga bisa menyesuaikan cara pemberian konseling,
informasi dan edukasi (KIE) dengan kemampuan daya tangkap klien.
(4) Pekerjaan : Dimaksudkan untuk mengetahui tingkat sosial ekonomi pasien yang
tentunya berpengaruh dengan kemampuan pasien dalam pemenuhan kebutuhan
nutrisinya. Hal ini juga dapat membantu perawat dalam pemberian KIE tentang
nutrisi ibu hamil. Selain itu juga untuk mengetahui apakah pekerjaan yang
dilakukan pasien dapat mengganggu kehamilan atau tidak.
(5) Suku atau Bangsa : Berpengaruh pada adat istiadat atau kebiasaan sehari – hari
(6) Agama atau Kepercayaan : Dimaksudkan untuk mengetahui agama atau
kepercayaan yang dianut pasien, sehingga perawat secara tidak langsung dapat
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menyesuaikan pemberian KIE yang sesuai dengan ajaran-ajaran maupun normanorma agama atau kepercayaan yang dianut.
(7) Alamat : Untuk maksud mempermudah hubungan bila diperlukan bila keadaan
mendesak. Dengan diketahui alamat tersebut, perawat dapat mengetahui tempat
tinggal pasien dan lingkungannya. Dengan tujuan untuk mempermudah
menghubungi keluarganya, menjaga kemungkinan bila ada nama ibu yang sama,
untuk dijadikan kunjungan rumah.
(8) Penanggung jawab : Untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab terhadap
pasien, sehingga bila sewaktu – waktu dibutuhkan bantuannya dapat segera
ditemui.
( Dewiamura 2016 )
2). Keluhan Pasien
Keluhan utama pada ibu hamil trimester III yaitu :
(1) Nyeri Pinggang : sebagian besar karena perubahan sikap pada kehamilan
lanjut, karena letak berat badan pindah ke depan disebabkan perut yang
membesar. Ini diimbangi dengan lordose yang berlebihan dan sikap ini
dapat menimbulkan spasmus dari otot pinggang.
(2) Varises : dipengaruhi faktor keturunan, berdiri lama dan terlalu banyak
duduk. Dalam kehamilan ditambah faktor hormonal dan bendungan vena.
(3) Kram otot : terjadi karena pada saraf ekstremitas bagian bawah oleh
uterus yang membesar, akibat kekurangan daya serap kalsium. Faktor yang
mengakibatkan kecapaian, sirkulasi perifer berkurang.
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(4) Sesak nafas : nafas dangkal, terjadi pada wanita 60% yang hamil.
Ekspansi diafragma terbatas karena pembesaran uterus, dimana rahim yang
membesar mendesak diafragma ke atas.
(5) Sering kencing : pada hamil tua kandung kemih terdorong bagian
terendah anak yang turun masuk rongga panggul. Pengaruh hormon
meningkatkan vaskularisasi darah menimbulkan perubahan fungsi kandung
kemih dan saluran menjadi lebar.
(6) Peningkatan sirkulasi di ginjal pada kehamilan, sehingga filtrasi di
glomerulus meningkat 90%
( Winkjosastro, 2007 dalam Liza 2018).
3). Riwayat Kesehatan
(1) Riwayat kesehatan dahulu
Untuk mengetahui apakah dahulu ibu mempunyai penyakit yang
berbahaya bagi kehamilannya. Selain itu untuk mengetahui apakah ibu
pernah menjalani operasi yang berhubungan dengan organ reproduksinya
atau tidak, karena akan berpengaruh pada kehamilannya.
(2) Riwayat kesehatan sekarang
Untuk mengetahui apakah pada saat sekarang ibu benar-benar dalam
keadaan sehat, tidak menderita suatu penyakit kronis seperti asma,jantung,
TBC, Hipertensi, Ginjal, DM dan lainnya, karena apabila ada gangguan
kesehatan pada saat ibu hamil akan secara tidak langsung berpengaruh pada
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kehamilannya baik itu pada diri ibu sendiri maupun perkembangan dan
pertumbuhan janin yang dikandungnya.
(3) Riwayat kesehatan keluarga
Hal penting yang perlu dikaji bila ada riwayat penyakit menular
dalam keluarga ibu maupun suami ( seperti hepatitis, TBC, HIV/AIDS )
yang dapat menularkan kepada anggota keluarga yang lain. Dan juga perlu
dikaji bila ada riwayat penyakit keturunan dalam keluarga ibu maupun
suami seperti jantung koroner, DM, asma, Hipertensi, dan lainnya, karena
dapat menurunkan kepada anggota keluarga lainnya dan dapat
membahayakan apabila penyakit-penyakit tersebut terjadi padai bu yang
sedang hamil.
4). Riwayat Obstetri
(1) Riwayat haid
Menarche pada wanita terjadi saat pubertas yaitu usia 12 tahun, lama
haid 3-7 hari, darah haid biasanya tidak membeku dan banyaknya 50 –
80cc, hari 1 – 3 darah banyak, encer, berwarna merah dan hari ke- 4 dan
seterusnya warna merah kecoklatan. Saat haid wanita mengeluh sakit
pinggang, merasa kurang nyaman, gelisah, payudara agak nyeri karena
ketidakstabilan hormon, dan HPHT (Hari Pertama Haid Terakhir) untuk
memperkirakan persalinan. (Wiknjosastro, 2007 dalam Liza 2018).

(2) Riwayat Kehamilan sekarang
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Hal yang perlu dikaji antara lain berapa kali ibu sudah melakukan
ANC, dimana ibu memeperoleh ANC, apakah ibu sudah mendapatkan
imunisasi TT dan berapa kali mendapatkannya, apakah ada keluhan atau
komplikasi selama ibu hamil, dan sebagainya sehingga perawat dapat
memantau perkembangan kehamilannya. Pada kehamilan, pemeriksaan
ANC harus lebih sering guna untuk mengetahui pertumbuhan dan
perkembangan janin yang dikandung.
(3) Riwayat perkawinan
Untuk mengetahui sudah berapa lama pasien menikah, sudah berapa
kali pasien menikah, berapa umur pasien dan suami pada saat menikah,
sehingga dapat diketahui apakah pasien masuk dalam infertilitas sekunder
atau bukan.
(4) Riwayat KB
Untuk mengetahui apakah ibu sudah menjadi akseptor KB sebelum
hamil atau tidak, metode kontrasepsi yang digunakan apa dan sudah berapa
lama ibu menjadi akseptor KB serta rencana KB apa yang akan digunakan
pasien setelah melahirkan.
5). Pola Pemenuhan Kebutuhan sehari – hari
(1) Pola nutrisi
Dikaji tentang jenis makanan yang dikonsumsi pasien, apakah
pasien sudah makan teratur 3x sehari atau belum, apakah sudah
mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan menu seimbang atau belum.
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Konsumsi karbohidrat dikurangi, perbanyak sayur, buah - buahan segar,
kenaikan BB tidak boleh ½ kg perminggu.
(2) Pola Eliminasi
Eliminasi yang pelu dikaji adalah BAB dan BAK. BAB perlu dikaji
untuk mengetahui berapa kali ibu BAB setiap harinya dan bagaimana
konsistensi warna fesesnya, biasanya pada ibu hamil kemungkinan besar
terkena sembelit karena pengaruh dari hormon progesterone dan juga warna
fesesnya terkadang hitam yang disebabkan oleh tablet Fe yang dikonsumsi
selama hamil. BAK dikaji untuk mengetahui berapa kali ibu BAK setiap
harinya, lancar atau tidak. Biasanya ibu hamil sering BAK karena adanya
penekanan pada kandung kemih oleh uterus dan oleh kepala janin
(Dewiamura 2016).
(3) Pola personal hygiene
Kebersihan kulit dilakukan dengan mandi 2x sehari memakai sabun
supaya bersih. Hal ini juga dapat menyegarkan badan. Perawatan payudara
selama kehamilan payudara dipersiapkan untuk fungsinya yang unik dalam
menghasilkan ASI bagi bayi neonatus segera setelah lahir. Perawatan
putting dengan pemutaran sangat dianjurkan (Hamilton, 1995 dalam Liza
2018).
(4) Pola Istirahat dan Tidur
Kebutuhan istirahat dan tidur agak terganggu oleh karena adanya
HIS (kontraksi uterus), penurunan bagian terendah janin ke PAP yang
menyebabkan sering BAK. BAB obstipasi karena peningkatan progesteron.
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Istirahat dan tidur diperlukan sekali bagi wanita hamil, karena wanita hamil
daya tahannya turun, kesehatan umumnya turun. Waktu istirahat harus lebih
lama sekitar 10 – 11 jam untuk wanita hamil. Istirahat hendaknya diadakan
pula pada waktu siang hari (Christina ibrahim, 1993 dalam Liza 2018).
6). Psikologis dan Sosiospiritual ibu
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 persiapannya dan persepsinya
terhadap kehamilan (Hamilton, 1995 dalam Liza 2018). Faktor yang mempengaruhi
bagaimana mengatasi kritis dalam kehamilan adalah persepsi terhadap peristiwa
kehamilan, dukungan situasional (dukungan ini merupakan orang-orang dan
sumber-sumber yang tersedia untuk memberikan dukungan, bantuan dan
perawatan, dalam hal ini bisa keluarga atau penggantinya) dan mekanisme coping
(Ketrampilan / kekuatan seseorang untuk menyelesaikan masalah dan mengatasi
setress) (Hamilton, 1995 dalam Liza 2018).
2.3.1.2 Data Objektif
1). Pemeriksaan Umum, meliputi :
(1) Keadaan umum
Dikaji pada saat pertama kali pasien datang. Lihat apakah pasien
tampak baik atau tampak lemah dan pucat. Hal ini penting untuk
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mengetahui bila ibu mengalami anemia yang merupakan komplikasi
tersering dari kehamilan.
(2) Tanda – tanda vital ( Vital Sign )
(1)) Tekanan Darah : Tekanan Darah pada ibu hamil perlu dikaji
secara teratur untuk mengetahui bila ibu mengalami preeklampsia
terutama selama trimester II dan III. Waspadai bila tekanan darah
sistolik > 140mmHg dan diastolik > 90 mmHg.
(2)) Berat Badan : kenaikan berat badan yang normal pada ibu hamil
yaitu 6.5kg – 16.5kg selama hamil.
(Dewiamura 2016)
(3)) LILA (Lingkar Lengan Atas) : LILA kurang dari 23,5 cm
merupakan indikator kuat untuk status gizi ibu kurang atau buruk.
Sehingga dia beresiko untuk melahirkan BBLR. Bila hal ini
ditemukan sejak awal kehamilan, petugas dapat memotivasi ibu agar
lebih

memperhatikan

kesehatannya,

jumlah

dan

kualitas

makanannya (Depkes RI, 1994 dalam Liza 2018).
(3) Pemeriksaan Head to toe
(1)) Kepala : untuk observasi bentuk , benjolan, infeksi pada kepala.
Palpasi bila tampak benjolan untuk mengetahui besar, bentuk,
kekenyalan dan mobilitasnya.
(2)) Rambut : rambut berwarna hitam, lebat, tidak berbau, tidak
berketombe.
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(3)) Muka : pada muka didapatkan hiperpigmentasi yang disebut
closmagravidarum, disebabkan karena hormon MSH ( Melanophone
Stimulating Hormone) yang meningkat/ tidak, muka pucat/ tidak dan
kelihatan sembab/ tidak (Sastrawinata 1983 dalam Liza 2018).
(4)) Mata : skleraputih, konjungtiva merah muda, fungsi penglihatan
baik, kantong mata sembab / tidak (pusdiknakes, 1993: 63, dalam
Liza 2018).
(5)) Hidung : untuk mengetahui kebersihan, ada atau tidak ada polip
atau secret.
(6)) Telinga : Normal, ada atau tidak ada serumen di telinga
(7)) Mulut : untuk mengetahui kebersihan dan keadaan konstruksi
gigi apakah terjadi kekeroposan atau tidak dimana hal ini menjadi
indikasi adanya kekurangan kalsium atau tidak, ada stomatitis atau
tidak, adakah sariawan atau tidak.
(8)) Leher : untuk mengetahui ada atau tidak ada pembesaran
kelenjar getah bening, ada atau tidaknya struma atau kelenjar
gondok, tidak ada pembesaran vena jugularis.
(9)) Dada : pada paru-paru asukultasi respirasi normal, tidak ada
wheezing, tidak ada ronchi, perkusi resonan yaitu dug dug dug,
bunyi jantung S1 S2 tunggal.
(10)) Payudara : primigravida mammae tampak tegang dan tegak.
Adakah hiperpigmentasi pada areola mammae dan papila, adakah
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tonjolan/

tidak.

Apakah

colostrum

sudah

keluar/

belum.(Sastrawinata 1983 dalam Liza 2018)
(11)) Aksila : Observasi dilakukan untuk mengetahui ada atau
tidaknya benjolan. Palpasi dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya
rasa sakit dan tumor (Dewiamura 2016).
(12)) Abdomen : perut membesar selama kehamilan karena
pengaruh estrogen dan progesteron yang meningkat menyebabkan
hipertrofi otot polos uterus, sehingga uterus mengikuti pertumbuhan
janin, linea alba menjadi lebih hitam. Terjadi pengaruh hormon
kortikosteroid placenta yang merangsang MSH sehingga terjadi
peningkatan. Sering dijumpai kulit perut seolah-olah retak – retak,
warnanya berubah agak hiperemik dan kebiru – biruan disebut striae
livida. (Winkjosastro, 2007 dalam Liza 2018).
(13)) Punggung : Untuk mengetahui bentuk tulang punggung, misal
apakah lordosis atau tidak. Dan apakah ada nyeri di bagian
punggung bawah. (Dewiamura 2016)
(14)) Genetalia : apakah vulva kelihatan membengkak, kebiruan, ada
varises, tidak keluar darah pervaginam, divulva tidak ada condiloma
dan vulva bersih (Ibrahim, 1983 dalam Liza 2018)
(15)) Ekstremitas : Simetris / tidak, untuk mengetahui reflek patella,
ada oedem pada punggung kaki dan jari tangan, apakah ada varises
/ tidak (Sastrawinata, 1983 dalam Liza 2018).
(4) Pemeriksaan Obstetri :
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(1)) Inspeksi
((1)) Muka : Dikaji apakah ada chlosma gravidarum, apakah ada
oedem muka, terutama pada trimester II dan III yang dapat
mengarah pada preeklamsia, terutama bila tekanan darah ibu
tinggi.
((2)) Dada : Kaji mammae ibu dan kesiapan masa laktasi yang
meliputi bagaimana bentuk putting susunya, pigmentasi pada
areola mammae dan putting, bentuk payudara serta apakah
kolostrum sudah keluar atau belum.
((3)) Abdomen : Lihat apakah ada linea nigra dan striae. Biasanya
pada kehamilan kembar, striae akan sangat jelas terlihat karena
peregangan dari kulit perut akibat pembesaran perut ibu.
((4)) Vulva : Kaji apakah ada oedema, varises dan kondiloma
yang nantinya dapat mengganggu proses persalinan pervaginam,
karena varises dapat pecah saat persalinan dan menimbulkan
perdarahan.
(2)) Palpasi Leopold
((1)) LI : Pada leopold I dikaji bagian janin apakah yang ada pada
fundus uteri, apakah kepala ( bulat keras ) atau bokong janin
(bulat lunak). Pada kehamilan kembar dapat teraba dua bagian
besar janin pada fundus uteri. Tetapi bila kehamilan masih dalam
Trimester I dan awal Trimester II, leopold I hanya untuk
mengetahui adanya ballottement.
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((2)) LII : Leopold II ini efektif digunakan bila umur kehamilan
sudah menginjak usia 6 bulan, karena bagian-bagian janin sudah
mulai dapat dibedakan. Leopold II ini dilakukan untuk
mengetahui dimanakah letak punggung janin yang ditandai
dengan terabanya bagian panjang, keras, dan ada tahanan dan
juga untuk mengetahui dimanakah letak ekstremitas janin yang
ditandai dengan terabanya bagian-bagian kecil.
((3)) LIII : Dilakukan untuk mengetahui bagian terbawah janin,
yaitu bulat lunak/bulat keras. Masih bisa digoyangkan atau tidak.
((4)) LIV : Dilakukan untuk mengetahui apakah bagian bawah
janin sudah masuk PAP atau belum. Apabila posisi tangan
difergen berarti bagian bawah janin sudah masuk PAP dan
konvergen apabila bagian bawah janin belum masuk PAP.
(3)) Auskultasi
Mendengarkan DJJ menggunakan linex ataupun doppler.
DJJ normal 120-160x/ menit.
Tabel 2.3 Penentuan umur kehamilan dengan Leopold
Umur Kehamilan

Tinggi Fundus Uteri

Keterangan

8 minggu

Belum teraba

Sebesar telur
bebek

12 minggu

3 jari atas simfisis

Sebesar telur
angsa
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16 minggu

½ pusat – simfisis

Sebesar kepala
bayi

20 minggu

3 jari bawah pusat

-

24 minggu

Sepusat

-

28 minggu

3 jari atas pusat

-

32 minggu

½ pusat – px

-

36 minggu

1jari di bawah px

Kepala masih
berada di atas
pintu panggul.

40 minggu

3 jari bawah px

Fundus uteri turun
kembali, karena
kepala janin
masuk ke rongga
panggul

Bila pertumbuhan janin normal maka tinggi fundus uteri pada
kehamilan pada 28 minggu 25cm, pada 32 minggu 27cm, dan 36
minggu 30cm. Pada kehamilan 40 minggu fundus uteri turun
kembali dan terletak kira-kira 3 jari bawah Px, hal ini disebabkan
oleh kepala janin yang pada primigravida turun dan masuk ke dalam
rongga panggul. ( Hanifah Wiknjosastro, 2002 dalam Liza 2018 ).
2.3.2 Diagnosa Keperawatan
Adapun prioritas diagnosa keperawatan yang muncul menurut NANDA (2018),
adalah :
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2.3.2.1 Nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik
2.3.2.2 Keletihan berhubungan dengan kehamilan
2.3.2.3 Gangguan pola tidur berhubungan dengan perubahan fisiologi
kehamilan
2.3.2.4 Defisit pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi
2.3.3 Intervensi Keperawatan
Tabel 2.4 Intervensi keperawatan pada pasien dengan diagnosa medis Kehamilan
Normal Trimester III
No
1

TUJUAN & KRITERIA HASIL
Setelah

dilakukan

INTERVENSI

tindakan 1.

RASIONAL

Jelaskan 1.

keperawatan selama 3x24 jam kepada

Untuk

pasien menambah

diharapkan nyeri pada pasien tentang penyebab pengetahuan dan
berkurang atau hilang, dengan nyeri nya
kriteria hasil :
-

wawasan pasien

2. Berikan posisi 2. Agar pasien

pasien

mampu se

nyaman merasa nyaman

mengetahui penyebab mungkin kepada 3.
nyeri yang dideritanya
-

Pasien
bahwa

-

pasien

melaporkan 3.
nyeri

Untuk

mengurangi rasa
Ajarkan nyeri

pasien

nya manajemen nyeri, dengan cara non

berkurang

yaitu

Pasien

distraksi

mendemonstrasikan

relaksasi

teknik farmakologi
dan 4.
memantau

Untuk
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teknik relaksasi dan 4.
distraksi
-

Observasi perkembangan

TTV, skala nyeri kondisi pasien

TTV dalam rentang pasien,

5.

normal,

mengurangi rasa

skala

nyeri tingkatkan

berkurang, pasien tidak istirahat pasien
mengalami

gangguan 5.

tidur

nyeri

Kolaborasi dengan

dengan

Untuk

pasien
terapi

tim farmakologi.

kesehatan lainnya
untuk pemberian
analgetik.
2

Setelah

dilakukan

tindakan 1.

Jelaskan 1.

keperawatan selama 3x24 jam kepada
diharapkan

keletihan

Pasien

faktor penyebab pasien

mampu kelelahan

mengidentifikasi faktor 2.
–

faktor

Pasien

konsentrasi

Untuk

untuk mengalihkan

melakukan
mampu aktivitas

mempertahankan
kemampuan

2.

Anjurkan merileks kan dan

penyebab pasien

kelelahan
-

pasien menambah

pasien tentang faktor – pengetahuan

teratasi, dengan kriteria hasil :
-

Untuk

pikiran pasien
3.

Untuk

relaksasi, seperti menghilangkan
untuk membaca,

atau mengurangi

mendengarkan

kelelahan pasien.

musik

Untuk memantau
sistem
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-

Pasien

mampu 3. Ajarkan teknik kardiorespirasi

melakukan

aktivitas dan

secara adekuat
-

manajemen setelah

aktivitas

untuk beraktivitas

Aktivitas dan istirahat mencegah

4.

pasien

seimbang, kelelahan.

memantau

pasien

mampu Monitor

Untuk
pola

respon istirahat pasien

mempertahankan

kardiorespirasi

5.

Untuk

nutrisi secara adekuat

terhadap aktivitas memantau pasien
4. Monitor dan agar tidak sampai
catat

pola

dan kekurangan

jumlah tidur klien nutrisi
5. Monitor intake 6.
nutrisi klien
6.

menambah

Kolaborasi energi

dengan

Untuk

pasien

tim agar

bisa

kesehatan lainnya beraktivitas
untuk pemberian secara adekuat
makanan banyak
energi
3

Setelah

dilakukan

tindakan 1. Jelaskan pada 1.

keperawatan selama 1x24 jam pasien

Untuk

menambah

diharapkan gangguan pola tidur pentingnya tidur pengetahuan
pasien teratasi, dengan kriteria yang adekuat
hasil :

pasien
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-

Mampu

2.

Ciptakan 2. Agar pasien

mengidentifikasi hal – lingkungan yang merasa nyaman
hal yang meningkatkan nyaman

Perasaan fresh sesudah efek
tidur/ istirahat

-

Untuk

3. Evaluasi efek – mengevaluasi

tidur
-

3.

medikasi medikasi

terhadap

pola tidur pasien

Jumlah jam tidur dalam tidur
batas normal, pola dan 4.

4.

Untuk

Kolaborasi membantu pasien

kualitas tidur dalam pemberian
batas normal

pola

obat tidur

tidur

dengan

terapi
farmakologi

4

Setelah

dilakukan

keperawatan

selama

tindakan 1.
1x24jam kepada

pasien menunjukkan pengetahuan dan
tentang

proses

kehamilannya, pasien

dengan kriteria hasil :
-

pasien dan

keluarga

keluarga paham

tentang

tentang penyakit

penyakit, kondisi, 2.

Pasien dan keluarga serta
menyatakan

Untuk

program memantau

pengobatannya

tingkat

pemahaman

tentang 2. Kaji tingkat pemahaman

penyakit,

kondisi, pengetahuan

program pengobatan
-

Jelaskan 1. Agar pasien

pasien

pasien

dan

dan keluarga

Pasien dan keluarga keluarga pasien

3.

Untuk

mampu melaksanakan 3. Sediakan bagi memberikan
keluarga

informasi secara
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prosedur yang sudah informasi tentang lengkap kepada
dijelaskan secara benar kemajuan pasien keluarga pasien
-

Pasien dan keluarga dengan cara yang 4. Agar pasien
mampu

menjelaskan tepat

kembali

apa

bisa diajak untuk

yang 4. Dukung pasien berdiskusi

dijelaskan oleh perawat untuk

bersama

mengeksplorasi
atau
mendapatkan
second

opinion

dengan cara yang
tepat

atau

diindikasikan

2.3.4 Implementasi Keperawatan
Pelaksanaan adalah inisiatif dari rencana tindakan untuk mencapai tujuan
yang spesifik (Nursalam, 2001 dalam Liza 2018). Tahap pelaksanaan dimulai
setelah perencanaan untuk membantu pasien mencapai tujuan yang diharapkan.
Tujuan dan pelaksanaan adalah membantu pasien mencapai tujuan yang telah
diterapkan yang mencakup peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit,
pemulihan kesehatan dan memfasilitasi koping. Menurut Nursalam (2001) (dalam
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Liza 2018), tindakan keperawatan meliputi tindakan independen, dependen dan
interdependen.
2.3.4.1 Independen, yaitu tindakan yang dilakukan oleh perawat
tanpa petunjuk dan perintah dari dokter atau tenaga kesehatan
lainnya.
2.3.4.2 Dependen, yaitu tindakan yang dilakukan oleh perawat atas
petunjuk dan perintah dari dokter atau tenaga kesehatan lainnya.
2.3.4.3

Interdependen,

yaitu

tindakan

keperawatan

yang

memerlukan suatu kerjasama dengan tenaga kesehatan lainnya.
2.3.5 Evaluasi Keperawatan
Evaluasi adalah tahapan terakhir dari proses keperawatan. Evaluasi
menyediakan nilai informasi mengenai pengaruh intervensi yang telah
direncanakan dan merupakan perbandingan dari hasil yang telah dibuat pada tahap
perencanaan (Hidayat, 2001 dalam Liza 2018).
Evaluasi merupakan bagian integral pada setiap tahap proses keperawatan,
pengumpulan data perlu direvisi untuk menentukan apakah informasi yang telah
dikumpulkan telah mencukupi dan apakah perilaku yang diobservasi telah sesuai
diagnosa yang perlu di evaluasi dalam hal keakuratan dan kelengkapan. Tujuan dan
intervensi di evaluasi adalah untuk menentukan apakah tujuan tersebut dapat
dicapai secara efektif (Nursalam, 2001 dalam Liza, 2018).
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2.3.6 Kerangka Masalah

Perubahan pada ibu hamil

Perubahan Psikologis

Perubahan Fisiologis

Sistem Respirasi

Sistem perkemihan

Desakan uterus
ke diafragma

Janin berkembang

Penekanan pada
kandung kemih

Rongga dada
sempit

Pergerakan paruparu terbatas

Peningkatan
frekuensi BAK

Ventilasi meningkat

Gangguan
Eliminasi urin

Pernafasan meningkat

Sistem
Muskuluskeletal

Peningkatan
berat badan

Masa abdomen
meningkat

Aktivitas otot
meningkat

Penekanan
syaraf lumbal

Penggunaan
energi meningkat

Merangsang
reseptor nyeri

Energi menurun

Kelelahan
Impuls nyeri
ke otak
Intoleransi
aktivitas

Nafas pendek
dan dangkal

Perubahan pola
nafas

Nyeri Akut

Krisis situasi

Kurang pengetahuan
Ketidakefektifan
pola nafas
Gambar 2.1 Kerangka Masalah
( Inayatun, 2016 )

Ansietas

BAB 3
TINJAUAN KASUS

Untuk mendapatkan gambaran

nyata tentag pelaksanaan asuhan

keperawatan maternitas dengan diagnosa medis kehamila trimester III dengan
masalah keperawatan defisit pegetahuan tentang perawatan payudara, maka penulis
perlu menyajikan suatu kasus yang penulis amati mulai tanggal 05 Maret 2021
sampai 11 Maret 2021 dengan data pengkajian pada tanggal 05 Maret 2021 jam
13.00 WIB. Anamnese diperoleh dari pasien sebagai berikut :

Nama mahasiswa

: Marita Milenia

NIM

: 1801005

Tanggal pengkajian

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

3.1 Pengkajian
3.1.1 DATA UMUM KLIEN DAN PASANGAN

1. Initial klien

: Ny. V

2. Usia

: 23 tahun

3. Status perkawinan

: Menikah

4. Agama

: Islam
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: 05 Maret 2021
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5. Pekerjaan

: Ibu rumah tangga

6. Pendidikan terakhir

: SMK

7. Alamat

: Jln. Langgar Panggung RT 04 RW 02 Siwalan

Panji Buduran
8. Inisial Suami

: Tn. F

9. Usia

: 26 tahun

10. Agama

: Islam

11. Pekerjaan

: Wiraswasta

12. Pendidikan terakhir

: SMA

13. Alamat

: Jln. Langgar Panggung RT 04 RW 02 Siwalan

Panji Buduran

3.1.2 RIWAYAT KEPERAWATAN
3.1.2.1 Keluhan Utama : Pasien mengatakan tidak tahu tentang cara perawatan
payudara, usia kehamilannya sudah 31 minggu, dan sudah melakukan periksa 8x
di bidan desa (Ny. Rosidah).
3.1.2.2 Riwayat Kehamilan saat ini : Pasien mengatakan ini kehamilannya yang
pertama, belum pernah melakukan operasi, dan belum pernah mengalami abortus.

3.1.3 RIWAYAT KEHAMILAN DAN PERSALINAN YANG LALU
Tabel 3.1 Riwayat Kehamilan Persalinan Yang Lalu
Anak ke
No tah
un
1

-

Kehamilan
Umur
Peny
Kehamil akit
an
31
minggu

Persalinan
Jenis Penol Peny
ong
ulit
-

-

-

Komplikasi nifas
Laser Infeksi
Perdar
asi
ahan
-

-

-

Anak
Jenis Pj/bb

-

-
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Pengalaman menyusui : Tidak
Berapa lama : …………………….
Masalah saat menyusui : Tidak ada
jelaskan……………………………………………..
3.1.3.1 Riwayat ginekologi
Menarche

: 12 tahun

Dismenorhea : Ya
Lama haid

: 7 hari

keluhan lain

: Tidak ada

3.1.3.2 Riwayat KB
Jenis

:

Lama pemakaian

:

Efek samping

:

Lain-lain

: Pasien mengatakan belum pernah KB

3.1.3.3 Riwayat kehamilan saat ini
HPHT

: 27 Juli 2020

Taksiran partus

: 03 Mei 2021

BB sebelum hamil

: 68 kg

BB saat hamil

: 71 kg`

Berapa kali periksa hamil

: Pasien mengatakan sudah 8x periksa

Tempat periksa/pemeriksa

: Pasien mengatakan periksa di bidan desa

TB: 158 cm
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3.1.4 DATA UMUM KESEHATAN SAAT INI
Status obstetric

: G 1 P 0 Ab 0 H 0

Usia kehamilan

: 31 Minggu

Keadaan umum

: Baik

Kesadaran

: GCS 4-5-6

3.1.4.1 Tanda – tanda vital
TD saat ini

: 110/70 mmHg

TD sebelum hamil

: 120/80 mmHg

Nadi

: 88 x/mnt

Suhu

: 36˚C

Pernafasan

: 16 x/mnt

3.1.5 Genogram

Ket :
X

: Laki – laki
: Perempuan
: Meninggal
: Klien
: Tinggal Serumah
: Menikah
: Saudara

Gambar 3.1 Genogram klien
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3.1.6 Pemeriksaan fisik
1) Kepala Leher
Kepala

: Simetris, tidak ada luka, tidak ada nyeri kepala, tidak ada

benjolan
Mata

: Simetris, isokor, konjungtiva merah muda

Hidung

: Bersih, tidak ada sekret, tidak ada perdarahan, tidak ada nyeri

tekan
Mulut

: Bersih, tidak sumbing

Telinga

: Simetris, tidak ada luka, tidak ada nyeri tekan, tidak ada

perdarahan
Leher

: Tidak ada pembengkakan vena jugularis

Masalah keperawatan : Tidak ada masalah keperawatan
2) Dada
Jantung

: S1 S2 tunggal

Paru

: Vesikuler

Payudara :
(1) Puting susu

: Menonjol

(2) Areola kehitaman

: Ya

(3) Pengeluaran ASI / kolestrum : Tidak
(4) Lain-lain

: Pasien mengatakan tidak tahu

tentang perawatan payudara
Masalah keperawatan : Defisit pengetahuan
3) Abdomen
Pigmentasi
(1) Linea nigra

: Tidak ada
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(2) Strie gravidarum

: Ya

(3) Fungsi pencernaan

: Baik

Masalah keperawatan

: Tidak ada masalah keperawatan

4) Perineum dan genital
Vagina varises

: Tidak

Kebersihan

: Bersih

Keputihan

: Pasien mengatakan tidak mengalami keputihan

Jenis/ warna

:

Konsistensi

:

Bau

:

Hemorrhoid

: Derajat : Tidak ada lokasi :

Berapa lama

:

Nyeri

: Tidak

Masalah keperawatan

: Tidak ada masalah keperawatan

5) Ekstremitas
Ekstremitas atas
Lingkar Lengan Atas : 27 cm
Edema

: Tidak

Ekstremitas bawah
Edema

: Tidak

Varises

: Tidak

Reflex patella

: Tidak terkaji

Masalah keperawatan

: Tidak ada masalah keperawatan
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6) Eliminasi
(1) BAK
(1))Frekuensi

: 10 – 15x sehari

(2))Jumlah

: 1600 ml

(3))Warna Urine

: Kuning jernih

Masalah keperawatan

: Tidak ada masalah keperawatan

(2) BAB
(1)) Frekuensi

: 2 – 3 hari sekali

(2)) Konsistensi

: Padat

(3)) Warna

: Khas

(4)) Konstipasi

: Tidak

Masalah keperawatan

: Tidak ada masalah keperawatan

7) Istirahat dan Kenyamanan
Kebiasaan tidur

: Sebelum hamil :10 jam.

Saat hamil : 7 jam

Pola tidur saat ini

: Pasien mengatakan siang tidur 2 -3 jam, sedangkan

malam hari 4 jam
Keluhan ketidaknyamanan : Ya, pasien mengatakan sering terbangun jam 2
atau 3 dini hari
Masalah keperawatan

: Gangguan pola tidur

8) Mobilisasi dan Latihan
Tingkat mobilisasi

: Pasien mengatakan setiap pagi jalan – jalan pagi

Latihan/ senam

: Pasien mengatakan sesekali melakukan senam ibu

hamil
Masalah keperawatan

: Tidak ada masalah keperawatan
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9) Nutrisi dan cairan
Asupan nutrisi
(1) nafsu makan : Baik
(2) Asupan cairan : Cukup
(3) Mual / muntah : Tidak
(4) Frekuensi

: 3x sehari

Masalah keperawatan

3.1.7

: Tidak ada masalah keperawatan

Data Psikologi

3.1.7.1 Bagaimana persepsi menjadi orang tua : Pasien mengatakan siap menjadi
orang tua
3.1.7.2 Apakah saudara merasa sennang dengan kehamilan saat ini : Pasien
mengatakan senang atas kehamilannya
3.1.7.3 Apakah kehamilan ini direncanakan : Ya
3.1.7.4 Yang ibu harapkan saat hamil : Pasien mengatakan janin yang
dikandungnya sehat dan lahir dalam keadaan normal
3.1.7.5 Bagaimana rencana untuk perawatan bayi :
1) menyusui sampai : Usia 2 tahun
2) merawat bayi
□ sendiri
√
3.1.8

dibantu

Pengetahuan ibu / pasien tentang

3.1.8.1 Perawatan tali pusar
pusar

: Pasien mengatakan tahu perawatan tali
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3.1.8.2 Perawatan payudara

: Pasien mengatakan belum tahu cara

perawatan payudara
3.1.8.3 Memandikan bayi

: Pasien mengatakan tahu cara memandikan

bayi
3.1.8.4 Menyusui bayi

: Pasien mengatakan tahu cara menyusui bayi

3.1.8.5 Nutrisi setelah melahirkan

: Pasien mengatakan tahu nutrisi setelah ia

melahirkan

3.3

Persiapan persalinan

3.1.9.1 Senam hamil : Pasien mengatakan lihat dan mempraktikkan senam hamil
melalui youtube
3.1.9.2 Rencana tempat melahirkan : Pasien mengatakan melahirkan di bidan desa
saja
3.1.9.3 Perlengkapan kebutuhan bayi dan ibu : Pasien mengatakan belum membeli
perlengkapan bayi nya
3.1.9.4 Kesiapan mental ibu dan keluarga : Pasien mengatakan siap menjadi ibu dan
keluarga px selalu mendukungnya
3.1.9.5 Pengetahuan tentang tanda-tanda melahirkan, cara menangani nyeri proses
persalinan: Pasien mengatakan tahu tentang tanda-tanda melahirkan dan
cara menangani nyeri
3.1.9.6 Perawatan payudara : Pasien mengatakan tidak tahu cara perawatan
payudara

3.2 ANALISA DATA
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Nama : Ny. V

Umur : 23 tahun

Tabel 3.2 Analisa Data
NO
1

ANALISA DATA
Ds : Pasien mengatakan tidak
tahu tentang pentingnya
perawatan payudara

ETIOLOGI
Kurang informasi

PROBLEM
Defisit
Pengetahuan

Perubahan
Fisiologi
Kehamilan

Gangguan pola
tidur

Do : - Pasien tampak bingung
saat ditanya
TD : 110/70 mmHg
RR : 16 x/ menit
N : 88 x/menit
S : 36˚C
2

Ds : Pasien mengatakan sering
terbangun jam 2 atau 3 dini hari
Do : - Pasien tampak sayu
- Sering BAK pada
malam hari
- Janin mulai aktif
bergerak
- Jam tidur sebelum
hamil 10 jam,
sedangkan saat
hamil 7 jam

3.3 DIAGNOSA KEPERAWATAN
3.3.1 Defisit Pengetahuan tentang perawatan payudara berhubungan
dengan kurang informasi
3.3.2 Gangguan pola tidur berhubungan dengan perubahan fisiologis

3.4 DIAGNOSA KEPERAWATAN BERDASARKAN PRIORITAS
3.4.1 Defisit Pengetahuan berhubungan dengan Kurang Informasi

3.5 INTERVENSI KEPERAWATAN
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NAMA

: Ny. V

Umur : 23tahun

Diagnosa : G 1 P 0 H 0 A 0

Tabel 3.3 Intervensi Keperawatan
NO

TUJUAN & KRITERIA

DX

HASIL

1

INTERVENSI

RASIONAL

Setelah dilakukan tindakan

1. Jelaskan kepada

1. Untuk

keperawatan selama 1x

pasien tentang

menambah

kunjungan rumah diharapkan

pentingnya

pengetahuan

pengetahuan pasien tentang

perawatana

klien

perawatan payudara teratasi,

payudara selama

dengan kriteria hasil :

kehamilan

Pasien mampu memahami

2. Anjurkan pasien

tentang perawatan payudara,

untuk posisi

2. Agar klien

meliputi : pengertian

senyaman

merasa nyaman

perawatan payudara, tujuan

mungkin

perawatan payudara, manfaat

3. Ajarkan teknik 3. Untuk

perawatan payudara, dan

breast

langkah – langkah perawatan
payudara secara benar dan
tepat.

care

mengajarkan
klien tentang cara

(perawatan

perawatan

payudara) kepada payudara yang
pasien
4. Kaji tingkat
pengetahuan
pasien tentang
perawatan
payudara

benar dan tepat

4. Untuk menilai
tingkat
pengetahuan
klien, apakah
klien sudah
paham atau
belum.
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2

Setelah dilakukan tindakan 1. Jelaskan pada 1.
keperawatan

selama

Untuk

1x pasien pentingnya menambah

kunjungan rumah diharapkan tidur yang adekuat

pengetahuan

gangguan pola tidur pasien

pasien

teratasi, dengan kriteria hasil :
-

2.

Ciptakan 2. Agar

Mampu

lingkungan

mengidentifikasi

nyaman

hal – hal yang 3.

pasien

yang merasa nyaman

Observasi 3.

Untuk

meningkatkan tidur kualitas dan pola mengobservasi
-

Perasaan

fresh tidur

kualitas dan pola

sesudah

tidur/

tidur pasien

istirahat
-

Jumlah jam tidur
dalam batas
normal, pola dan
kualitas tidur
dalam batas
normal

3.6 IMPLEMENTASI KEPERAWATAN
NAMA : Ny. V

Umur : 23 tahun

Diagnosa : G 1 P 0 H 0 A 0

Tabel 3.4 Implementasi Keperawatan
NO

Hari,

Diagnosa

Tanggal, Jam

Keperawatan

Implementasi

TTD
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1

Kamis, 11

Defisit Pengetahuan

1. Menjelaskan kepada

Maret 2021

tentang Perawatan

pasien tentang pentingnya

pukul 10.00

Payudara

perawatan payudara

WIB

berhubungan

selama kehamilan

dengan Kurang

Respon : Pasien

Informasi

mengatakan mengerti
dengan penjelasan perawat

2. Menganjurkan pasien
memposisikan senyaman
mungkin
Respon : Pasien mengikuti
arahan dari perawat

3. Mengajarkan kepada
pasien teknik breast care
secara benar dan tepat
Respon : Pasien tampak
kooperatif ketika perawat
mengajarkan

4. Mengkaji tingkat
pemahaman pasien tentang
teknik breast care
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Respon : Pasien sudah
mengerti dan paham
tentang perawatan
payudara.
2

Kamis, 11

Gangguan Pola

1. Jelaskan kepada pasien

Maret 2021

Tidur berhubungan

tentang pentingnya tidur

pukul 11.00

dengan Perubahan

yang adekuat

WIB

Fisiologi Kehamilan Respon : Pasien
mengatakan mengerti
dengan penjelasan perawat

2. Membantu pasien
menciptakan suasana tidur
yang nyaman
Respon : Pasien tampak
rileks

3. Mengobservasi kualitas
tidur dan istirahat pasien
Respon : Pasien tampak
lebih rileks saat istirahat
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3.7 EVALUASI KEPERAWATAN
NAMA : Ny. V

Umur : 23tahun

Diagnosa : G 1 P 0 H 0 A 0

Tabel 3.5 Evaluasi Keperawatan
Tanggal

Diagnosa

Evaluasi Keperawatan

Keperawatan
11 – 03 - 2021

Defisit Pengetahuan

S : Pasien mengatakan

Pukul 16.00 WIB

tentang perawatan

sudah paham tentang

payudara

pentingnya perawatan

berhubungan dengan

payudara

Kurang Informasi

O:
Mampu mendemonstrasikan
ulang teknik breast care
secara mandiri
A : Masalah teratasi
P : Intervensi dihentikan

11 – 03 – 2021

Gangguan Pola

S : Pasien mengatakan

Pukul 16.30 WIB

Tidur berhubungan

sudah merasa nyaman saat

dengan Perubahan

istirahat

Fisiologi Kehamilan

O : Pasien terlihat lebih
rileks
A : Masalah teratasi
P : Intervensi diberhentikan

Paraf

BAB 4
PEMBAHASAN
Pada bab IV akan dilakukan pembahasan mengenai asuhan keperawatan pada
pasien Ny. V dengan diagnosa medis Kehamilan Trimester III Di Desa Siwalan
Panji Buduran Sidoarjo yang dilaksanakan mulai tanggal 05 Maret 2021 sampai 07
Maret 2021. Melalui pendekatan studi kasus untuk mendapatkan kesenjangan
antara teori dan praktek dilapangan. Pembahasan terhadap proses asuhan
keperawatan ini dimulai dari pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi
keperawatan, implementasi keperawatan dan evaluasi keperawatan.

4.1

Pengkajian
Pada saat tahap pengumpulan data, penulis tidak menemukan kesulitan

karena penulis telah mengadakan perkenalan membina hubungan saling percaya
dengan pasien dan menjelaskan kepada pasien serta keluarga maksud dan tujuan
penulis yaitu untuk melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien dan keluarga
secara terbuka, mengerti, dan kooperatif.
Pada bagian teori identitas pasien, umur yang tidak produktif dan beresiko
jika terjadi kehamilan yaitu < 20tahun atau >35 tahun (Dewiamura, 2016).
Sedangkan pada kasus didapatkan data umur klien 23 tahun, sehingga tidak
ditemukan adanya kesenjangan tinjauan pustaka dan tinjauan kasus karena usia
pasien termasuk usia produktif jika terjadi kehamilan dan tidak mengalami resiko
tinggi.
Pada teori keluhan utama pada ibu hamil trimester III yaitu nyeri pinggang,
varises, kram otot, sesak nafas, dan sering kencing (Winkjosastro, 2007, dalam
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Liza 2018). Sedangkan pada kasus didapatkan data pasien mengatakan tidak tahu
tentang perawatan payudara. Menurut opini penulis ditemukan adanya sedikit
kesenjangan antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus, karena pasien tidak
mengeluhkan nyeri pinggang, tidak ada varises, tidak mengalami sesak nafas, tetapi
pasien sering kencing hal ini dikarenakan adanya dorongan dari kandung kemih
sehingga pola tidur pasien terganggu, tetapi bukan merupakan keluhan yang utama
karena keluhan utamanya adalah kurangnya pengetahuan tentang perawatan
payudara.
Pada teori riwayat obstetri didapatkan data Menarche pada wanita terjadi
saat pubertas yaitu usia 12 tahun, lama haid 3-7 hari, darah haid biasanya tidak
membeku dan banyaknya 50 – 80cc, hari 1 – 3 darah banyak, encer, berwarna merah
dan hari ke- 4 dan seterusnya warna merah kecoklatan. Saat haid wanita mengeluh
sakit pinggang, merasa kurang nyaman, gelisah, payudara agak nyeri karena
ketidakstabilan hormon, dan HPHT (Hari Pertama Haid Terakhir) untuk
memperkirakan persalinan (Winkjosastro, 2007, dalam Liza 2018). Pada tinjauan
kasus pasien menarche pada usia 12 tahun dengan lama haid yaitu 7 hari, pasien
juga mengeluh nyeri saat haid. Menurut penulis tidak ditemukan kesenjangan antara
tinjauan pustaka dan tinjauan kasus karena kondisi pasien semua normal sesuai
dengan teori.
Pada teori pola eliminasi, pada ibu hamil biasanya mengalami sembelit
karena pengaruh dari hormon progesteron dan warna fesesnya terkadang hitam
yang disebabkan karena mengkonsumsi tablet Fe yang dikonsumsi saat hamil, dan
biasanya ibu hamil sering BAK karena terjadi penekanan pada kandung kemih oleh
uterus dan oleh kepala janin. Sedangkan pada kasus didapatkan data pasien
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mengatakan BAB dua hari sekali dan warna fesesnya coklat/khas, sering BAK
dalam sehari 10 – 15x dengan jumlah urine 1600ml. Menurut penulis tidak ada
kesenjangan antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus karena kondisi pasien
normal sesuai dengan teori yaitu sering BAK dan pasien BAB dua hari sekali.
Pada teori data psikologis dan sosiospiritual, 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 persiapannya dan persepsinya terhadap kehamilan (Hamilton, 1995, dalam
Liza 2018). Pada kasus didapatkan data subyektif pasien mengatakan tidak tahu
tentang perawatan payudara. Menurut opini penulis ditemukan kesenjangan antara
tinjauan pustaka dan tinjauan kasus, karena kurangnya informasi dan pasien adalah
ibu hamil primigravida yang seharusnya diberikan informasi lebih lengkap terkait
dengan kehamilannya yang pertama ini agar pasien siap menjadi orang tua.
Pada teori istirahat dan tidur, Kebutuhan istirahat dan tidur agak terganggu
oleh karena adanya HIS (kontraksi uterus), penurunan bagian terendah janin ke
PAP yang menyebabkan sering BAK. BAB obstipasi karena peningkatan
progesteron. Istirahat dan tidur diperlukan sekali bagi wanita hamil, karena wanita
hamil daya tahannya turun, kesehatan umumnya turun. Waktu istirahat harus lebih
lama sekitar 10 – 11 jam untuk wanita hamil. Istirahat hendaknya diadakan pula
pada waktu siang hari (Christina ibrahim, 1993, dalam Liza 2018). Sedangkan pada
kasus didapatkan data pasien saat hamil istirahat hanya 7 jam sehari dan sering
terbangun saat dini hari. Menurut penulis ditemukan ada kesenjangan antara
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tinjauan pustaka dan tinjauan teori, karena waktu istirahat yang normal untuk ibu
hamil 10-11 jam sedangkan pada kondisi pasien hanya istirahat 7 jam saja.
Pada pemeriksaan fisik bagian kepala menurut (Pusdiknakes, 1993 dalam
Liza 2018) tinjauan pustaka didapatkan data warna rambut hitam, tidak bau, tidak
berketombe, pada muka didapatkan hiperpigmentasi, pada mata sklera putih,
konjungtiva merah muda, fungsi penglihatan baik. Pada hidung fungsi penciuman
baik, pada telinga bentuk simetris, tidak ada serumen, pendengaran berfungsi baik.
Pada leher Sedangkan pada tinjauan kasus didapatkan data bentuk kepala pasien
normal, rambut pasien tampak bersih, tidak berketombe dan tidak berbau, bentuk
mata simetris kanan dan kiri, isokor, penglihatan berfungsi dengan baik,
konjungtiva berwarna merah muda, sklera berwarna putih, tidak ada perdarahan.
Bentuk hidung normal, kondisi hidung bersih, terdapat dua lubang hidung, tidak
ada nyeri tekan, tidak ada pernfasan cuping hidung. Mulut pasien tampak bersih
tidak ada caries. Bentuk telinga simetris, tidak ada perdarahan, tidak ada nyeri
tekan, pendengaran berfungsi dengan baik pada leher tidak ada pembesaran vena
jugularis, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid. Menurut penulis tidak ada
kesenjangan antara tinjauan pustaka dengan tinjauan kasus dikarena kan kondisi
pasien normal dan data kasus semua sesuai dengan teori yang dijabarkan.
Pada pemeriksaan fisik bagian dada menurut (Dewiamura, 2016), tinjauan
pustaka didapatkan data bentuk thoraks, misal kifosis atau tidak, bentuk payudara
normal atau tidak, ada atau tidak benjolan, ada nyeri tekan atau tidak, aerola
berwarna kehitaman, putting menonjol, serta kolostrum sudah keluar atau belum,
bunyi jantung S1 S2 tunggal, tidak ada bunyi jantung tambahan. Sedangkan pada
tinjauan kasus didapatkan data bentuk dada simetris, tidak ada benjolan, tidak ada
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nyeri tekan. Bentuk payudara normal, areola berwarna kehitaman, putting susu
menonjol. Bunyi paru vesikuler, tidak ada mengi, tidak ada suara nafas tambahan.
Bunyi jantung S1 S2 tunggal. Menurut penulis tidak ada kesenjangan antara
tinjauan pustaka dengan tinjauan kasus karena kondisi paru-paru, jantung, payudara
normal sesuai dengan teori.
Pada pemeriksaan fisik bagian abdomen perut membesar selama kehamilan
karena pengaruh estrogen dan progesteron yang meningkat menyebabkan hipertrofi
otot polos uterus, sehingga uterus mengikuti pertumbuhan janin, linea alba menjadi
lebih hitam. Terjadi pengaruh hormon kortikosteroid placenta yang merangsang
MSH sehingga terjadi peningkatan. Sering dijumpai kulit perut seolah-olah retak –
retak, warnanya berubah agak hiperemik dan kebiru – biruan disebut striae livida.
(Winkjosastro, 2007 dalam Liza 2018). Sedangkan pada tinjauan kasus didapatkan
data tidak ada garis hitam di tengah abdomen, ada stretchmask dibawah abdomen.
Menurut penulis ada sedikit kesenjangan antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus,
karena tidak ditemukan garis hitam ditengah abdomen.
Pada pemeriksaan ekstremitas menurut Liza (2018) didapatkan data adanya
tidak oedem, tidak ada sianosis. Sedangkan pada tinjauan kasus didapatkan pasien
tidak mengalami sianosis, tidak mengalami oedem. Menurut penulis tidak
ditemukan kesenjangan antara tinjauan pustaka dengan tinjauan kasus, karena data
yang diperoleh saat pengkajian kondisi pasien normal semua sesuai dengan teori
yang dijabarkan.
4.2 Diagnosa Keperawatan
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Menurut NANDA (2018) menyatakan bahwa diagnosa dengan kehamilan
normal adalah :
4.2.1 Nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis
4.2.2 Keletihan berhubungan dengan kehamilan
4.2.3 Gangguan pola tidur berhubungan dengan perubahan fisiologi kehamilan
4.2.4 Defisit pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi
Sedangkan pada tinjauan kasus ditemukan 2 diagnosa berdasarkanNANDA
(2018), yaitu :
4.2.1 Defisit Pengetahuan tentang perawatan payudara berhubungan dengan kurang
informasi
4.2.2 Gangguan Pola Tidur berhubungan dengan perubahan fisiologis.
Tidak semua diagnosa keperawatan pada tinjauan pustaka muncul di tinjauan
kasus, hal ini karena disesuaikan dengan kondisi dan situasi pasien saat ini.
Pada diagnosa keperawatan terdapat kesenjangan antara tinjauan kasus dan
tinjauan pustaka. Pada tinjauan kasus didapatkan data kurangnya pemahaman klien
tentang perawatan payudara sehingga muncul diagnosa keperawatan Defisit
Pengetahuan tentang perawatan payudara berhubungan dengan kurang informasi.
Kemudian didapatkan data saat pengkajian yaitu pasien mengalami gangguan pola
tidur dengan data subyektif pasien sering terbangun dini hari saat tidur dan
merasakan tidak nyaman, sehingga muncul diagnosa keperawatan Gangguan Pola
Tidur berhubungan dengan Perubahan Fisiologis.
Pada tinjauan kasus terdapat dua diagnosa keperawatan yang tidak muncul
pada tinjauan pustaka yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik, dan
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keletihan berhubungan dengan kehamilan. Pada tinjauan kasus tidak ditemukan
data subyetif maupun obyektif yang mendukung dua diagnosa tersebut, pasien tidak
merasakan nyeri, tidak diaforesis dan ekspresi wajah pasien tampak baik. Pada
diagnosa keletihan juga tidak ditemukan data yang memperkuat, pasien tidak
mengalami gangguan konsentrasi, dan pasien masih bisa mempertahankan rutinitas
seperti biasanya.

4.3 Intervensi Keperawatan
Perencanaan keperawatan adalah treatment yang dikerjakan oleh perawat
yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai luaran
(outcome) yang diharapkan (PPNI, 2018). Perencanaan untuk mengatasi masalah
keperawatan terdiri dari tujuan, kriteria hasil dan intervensi keperawatan. Beberapa
hal yang di analisis yakni tujuan, kriteria hasil, dan intervensi yang ditetapkan.
Pada diagnosa yang pertama yaitu Defisit Pengetahuan tentang Perawatan
Payudara berhubungan dengan kurang informasi ditemukan kesenjangan antara
tinjauan kasus dan tinjauan pustaka. Dimana pada tinjauan kasus intervensi yang
dilakukan yaitu penyampaian tentang pengertian perawatan payudara, tujuan dan
manfaat perawatan payudara, serta teknik perawatan payudara secara benar dan
tepat.
Pada diagnosa kedua yaitu Gangguan Pola Tidur berhubungan dengan
perubahan fisiologis ditemukan kesenjangan antara tinjauan kasus dengan tinjauan
pustaka. Pada tinjauan kasus disesuaikan dengan kondisi dan situasi pasien saat ini,
dimana intervensi pada tinjauan pustaka evaluasi efek – efek medikasi pola tidur
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diganti dengan observasi pola dan kualitas tidur klien, dan kolaborasi pemberian
obat tidur tidak dilakukan di intervensi pada tinjauan kasus.

4.4 Implementasi Keperawatan
Pelaksanaan adalah inisiatif dari rencana tindakan untuk mencapai tujuan
yang spesifik (Nursalam, 2001 dalam Liza 2018). Tahap pelaksanaan dimulai
setelah perencanaan untuk membantu pasien mencapai tujuan yang diharapkan.
Tujuan dan pelaksanaan adalah membantu pasien mencapai tujuan yang telah
diterapkan yang mencakup peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit,
pemulihan kesehatan dan memfasilitasi koping. Menurut Nursalam (2001) dalam
Liza 2018), tindakan keperawatan meliputi tindakan independen, dependen dan
interdependen.
Pada diagnosa keperawatan yang pertama yaitu defisit pengetahuan tentang
perawatan payudara berhubungan dengan kurang informasi, implementasi pada
tinjauan pustaka dengan tinjauan kasus ada kesenjangan. Pada tinjauan kasus
dilakukan tindakan tentang pengertian perawatan payudara, tujuan dan manfaat
perawatan payudara, dan teknik perawatan payudara secara benar dan tepat,
sedangkan pada tinjauan pustaka menjelaskan tentang proses penyakit, penyebab
penyakit. Hal ini dikarena kan tinjauan kasus disesuaikan dengan kondisi dan
situasi pasien.
Pada implementasi diagnosa keperawatan kedua yaitu gangguan pola tidur
berhubungan dengan perubahan fisiologis. Pada tinjauan pustaka dan tinjauan kasus
ditemukan kesenjangan yaitu pada tinjauan pustaka mengevaluasi efek – efek
medikasi terhadap pola tidur tidak dilaksanakan dan diganti dengan mengobservasi
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kualitas tidur dan istirahat pasien, dan kolaborasi pemberian obat tidur tidak
dilaksanakan. Hal ini dikarena kan kondisi pasien yang tidak begitu perlu
pemberian obat untuk membantu pasien tidur karena pada ibu hamil sering
terbangun saat dini hari itu adalah hal yang biasa di alami oleh ibu hamil apalagi
jika usia kehamilannya sudah mencapai 30 minggu karena itu perubahan fisiologis
pada ibu hamil.

4.5 Evaluasi Keperawatan
Evaluasi adalah tahapan terakhir dari proses keperawatan. Evaluasi
menyediakan nilai informasi mengenai pengaruh intervensi yang telah
direncanakan dan merupakan perbandingan dari hasil yang telah dibuat pada tahap
perencanaan (Hidayat, 2001 dalam Liza 2018).
Pada akhir evaluasi diagnosa keperawatan defisit pengetahuan tentang
payudara berhubungan dengan kurang informasi disimpulkan bahwa masalah
keperawatan pasien sudah teratasi karena sudah sesuai dengan tujuan yang
ditetapkan oleh perawat yaitu pasien paham tentang perawatan payudara.
Pada akhir evaluasi diagnosa keperawatan gangguan pola tidur
berhubungan

dengan

perubahan

fisiologis

disimpulkan

bahwa

masalah

keperawatan pasien sudah teratasi karena sudah sesuai dengan tujuan yang
ditetapkan oleh perawat yaitu pasien merasa nyaman saat istirahat dan pola tidur
pasien dalam batas jam normal.
Pada akhir evaluasi semua tujuan dan kriteria hasil dapat dicapai karena
adanya kerja sama yang baik antara perawat dan pasien serta keluarga pasien. Hasil
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evaluasi pada Ny. V sudah sesuai dengan dengan harapan dan tujuan yang ingin
dicapai penulis, masalah teratasi, dan asuhan keperawatan pada Ny. V dihentikan
pada tanggal 11 Maret 2021.

BAB 5
PENUTUP
Setelah penulis melakukan pengamatan dan melaksanakan asuhan
keperawatan secara langsung pada pasien dengan diagnosa medis Kehamilan
Trimester III Di Desa Siwalan Panji Buduran Sidoarjo, maka penulis dapat menarik
beberapa kesimpulan sekaligus saran yang dapat bermanfaat dalam meningkatkan
mutu asuhan keperawatan pada dengan diagnosa medis Kehamilan Trimester III.
5.1

Kesimpulan
Dari hasil uraian yang telah menguraikan tentang asuhan keperawatan

pada pasien dengan diagnosa medis Kehamilan Trimester III, maka penulis dapat
mengambil kesimpulan sebagai berikut:
5.1.1 Fokus pengkajian Ny. V ada pada data psikologis dan data istirahat pola tidur.
Pada data psikologis di dapatkan data secara subyektif, pasien mengatakan tidak
tahu tentang perawatan payudara secara benar dan tepat. Pada data istirahat pola
tidur pasien, pada saat pengkajian pasien mengatakan sering terbangun antara jam
2- 3 dini hari sehingga itu yang membuat pasien tidak nyaman.
5.1.2 Diagnosa keperawatan prioritas pada pasien adalah Defisit Pengetahuan
tentang perawatan payudara berhubungan dengan kurang informasi.
5.1.3 Pada diagnosa keperawatan prioritas dilakukan secara mandiri dalam bentuk
penyuluhan kepada pasien serta keluarga, mengajarkan dan memberi tambahan
wawasan tentang perawatan payudara serta teknik perawatan payudara yang benar
dan tepat.
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5.1.4 Semua tindakan yang diimplementasikan kepada pasien sesuai dengan
rencana tindakan keperawatan yang telah ditetapkan oleh perawat. Pada diagnosa
defisit pengetahuan tentang perawatan payudara berhubungan dengan kurang
informasi dilaksanakan selama 1 hari. Pada diagnosa keperawatan gangguan pola
tidur berhubungan dengan perubahan fisiologis dibutuhkan pelaksanaan selama 1
hari.
5.1.5 Dari kedua diagnosa yang terjadi pada Ny. V semua masalah teratasi. Ny. V
sudah paham dan mengerti tentang pengertian, tujuan dan manfaat, dan teknik
perawatan payudara secara benar dan tepat. Pola tidur Ny. V sudah tidak mengalami
gangguan sehingga Ny. V istirahat dengan nyaman.
5.2 Saran
Bertolak dari kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut:
5.2.1 Akademis, hasil studi kasus ini merupakan sumbangan bagi ilmu pengetahuan
khususnya dalam hal asuhan keperawatan pada pasien Kehamilan Trimester III
dengan baik.
5.2.2 Pelayanan keperawatan di balai desa hasil studi kasus ini dapat menjadi
masukan bagi pelayanan di balai desa agar menambah ilmu pengetahuan dan
wawasan kepada ibu hamil trimester III dengan baik.
5.2.3 Bagi peneliti hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu rujukan bagi
peneliti berikutnya yang akan melakukan studi kasus pada asuhan keperawatan
pada Ny. V dengan Kehamilan Trimester III.
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5.2.4 Bagi profesi kesehatan sebagai tambahan ilmu bagi profesi keperawatan dan
memberikan pemahaman yang lebih baik tentang asuhan keperawatan pada Ny. V
dengan Kehamilan Trimester III.
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SATUAN ACARA PENYULUHAN (SAP)

KEPERAWATAN MATERNITAS
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Pokok Bahasan

:

Kurangnya

pengetahuan

tentang

perawatan payudara
Hari, tanggal

: 12 Maret 2021

Waktu pertemuan

: 10 menit

Tempat

: Jl. Langgar Panggung Rt. 04 Rw. 02

Buduran - Sidoarjo
Sasaran

: Ibu primigravida

A. TUJUAN INSTRUKSIONAL
1. Tujuan umum :
Setelah dilakukan pembelajaran selama 10 menit, diharapkan ibu
primigravida paham tentang perawatan payudara
2. Tujuan khusus :
Setelah mengikuti kegiatan penyuluhan selama 10 menit
diharapkan ibu primigravisa mampu :
•

Mengetahui pengertian perawatan payudara

•

Mengetahui tujuan perawatan payudara

•

Mengetahui manfaat perawatan payudara

•

Mengetahui cara perawatan payudara

•

Mengetahui dampak tidak melakukan perawatan payudara

B. SUB POKOK BAHASAN ( materi terlampir )
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1. Pengertian perawatan payudara
2. Tujuan perawatan payudara
3. Manfaat perawatan payudara
4. Cara perawatan payudara
5. Dampak perawata payudara
C. KEGIATAN PENYULUHAN
No

Waktu

Kegiatan Penyuluhan

1

1 menit

Pembukaan

Kegiatan Peserta

Metode
Ceramah

•

Penyampaika

Membalas salam

n salam
•

Perkenalan

Memperhatikan

•

Menjelaskan

Memperhatikan

topik
penyuluhan
•

Menjelaskan

Memperhatikan

tujuan
•

Menjelaskan

Memperhatikan

waktu
pelaksanaan
2

8 menit

Penyampaian materi
•

Menjelaskan
pengertian
perawatan
payudara

Memperhatikan
mendengarkan

/

Ceramah
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•

Menjelaskan
tujuan
perawatan
perawatan

•

Menjelaskan
manfaat
perawatan
payudara

•

Menjelaskan
cara
perawatan
payudara

•

Menjelaskan
dampak jika
tidak
melakukan
perawatan
payudara

3.

1 menit

Penutup
Melakukan

evaluasi

dengan cara tanya jawab

D. MEDIA
1. Materi SAP

proses

Menjawab

Ceramah

pertanyaan

tanya jawab

dan
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2. Leaflet
E. SETTING
Setting waktu
F. EVALUASI
1. Evaluasi proses
2. Evaluasi hasil
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MATERI SAP
PERAWATAN PAYUDARA
A. Definisi Perawatan Payudara
Perawatan payudara adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara
sadar dan teratur untuk memelihara kesehatan payudara waktu hamil dengan
tujuan untuk mempersiapkan laktasi pada waktu post partum.
B. Tujuan Perawatan Payudara
Tujuan perawatan payudara diantaranya :
7) Memperbaiki sirkulasi darah
8) Menjaga kebersihan payudara, terutama kebersihan putting susu agar
terhindar dari infeksi
9) Dapat merangsang kelenjar air susu, sehingga produksi ASI menjadi lancar
10) Untuk mengetahui secara dini kelainan pada putting susu ibu dan
melakukan usaha untuk mengatasinya
11) Mempersiapkan psikologis ibu untuk menyusui
12) Mencegah pembendungan ASI

C. Manfaat Perawatan Payudara
Terrdapat beberapa manfaat dari perawatan payudara pada ibu hamil
apabila dilakukan secara rutin yaitu dua kali sehari saat mandi pagi dan mandi
sore. Adapun manfaat dari perawatan payudara yaitu :
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1) Memperlancar aliran ASI
2) Memelihara kebersihan payudara
3) Melenturkan dan menguatkan putting susu sehingga bayi mudah menyusu
4) Untuk menjaga bentuk payudara dan persiapan psikis ibu menyusui
5) Mencegah penyumbatan pada payudara
6) Mengurangi risiko luka pada bayi saat menyusu
D. Cara Perawatan Payudara
Menurut Nugroho et al (2014), cara yang dapat dilakukan untuk
melakukan perawatan payudara pada ibu hamil adalah menjaga kebersihan
putting payudara dan melakukan pengurutan payudara dengan langkah –
langkah sebagai berikut :
1) Membersihkan putting payudara
6) Buka pakaian ibu
7) Letakkan handuk pada daerah payudara dan letakkan di pundak ibu
8) Kompres putting susu dengan menggunakan kapas minyak selama 3
– 5 menit agar epitel yang lepas tidak menumpuk, lalu bersihkan
kerak – kerak pada putting susu
9) Tariklah putting susu keluar terutama untuk putting susu yang datar,
setelah itu bersihkan
10) Ketuk – ketuk sekeliling putting susu dengan ujung – ujung jari
2) Pengurutan
1) Pengurutan I
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(1)) Licinkan kedua tangan dengan baby oil
(2)) Menyokong payudara kiri dengan tangan kiri, lakukan gerakan
kecil dengan dua atau tiga jari tangan mulai dari pangkal payudara
dengan gerakan memutar berakhir pada daerah putting. Gerakan
dilakukan sebanyak 20 sampai 30 kali.
2) Pengurutan II
Membuat gerakan memutar sambil menekan dari pangkal
payudara dan berakhir pada putting susu (dilakukan 20 sampai 30
kali) pada kedua payudara.
3) Pengurutan III
Meletakkan kedua tangan diantara payudara, mengurut dari tengah
ke atas sambil mengangkat kedua payudara dan lepaskan keduanya
perlahan.
4) Pengurutan IV
Mengurut payudara dengan sisi kelingking dari arah pangkal kearah
putting susu. Setelah melakukan pengurutan, payudara dikompres
dengan air hangat dan bergantian dengan air dingin dengan durasi
kira-kira 5 menit, kemudian keringkan dengan handuk dan pakailah
Bra khusus yang dapat menopang dan menyangga payudara.

E. Dampak Tidak Melakukan Perawatan Payudara
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Akibat yang timbul jika tidak melakukan perawatan payudara
diantaranya :
6) Putting susu tenggelam sehingga bayi susah menyusu
7) Produksi ASI terbatas karena kurang dirangsang melalui pemijatan dan
pengurutan
8) Anak susah menyusu karena payudara kotor
9) Terjadinya pembengkakan, peradangan payudara dan kulit payudara
terutama pada bagian putting mudah lecet
10) ASI akan lama keluar sehingga berdampak pada bayi.
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