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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

  Asuhan kebidanan komprehensif merupakan asuhan kebidanan yang 

diberikan secara menyeluruh dari mulai hamil, bersalin, bayi baru lahir, 

nifas,sampai pada keluarga berencana yang bersifat alamiah. Meskipun 

alamiah, kehamilan, persalinan serta masa sesudah persalinan terjadi jika 

adanya suatu komplikasi atau penyulit yang perlu mendapatkan penanganan 

lebih lanjut. Beberapa masalah yang seringkali dialami ibu hamil pada TM 3 

diantaranya adalah sering kencing, bengkak pada kaki, nyeri punggung bagian 

atas serta bawah,sakit perut bagian bawah, sesak nafas, konstipasi dan 

kelelahan (Mandriwati, dkk., 2017). Sakit perut bagian bawah saat hamil 

biasanya dialami wanita pada saat tertentu di masa kehamilannya, biasanya 

seringkali terjadi pada trimester ketiga kehamilan,nyeri pada perut bagian 

bawah dan pada selangkangan terjadi karena itu termasuk hal fisiologis yang 

dialami pada ibu hamil saat proses kepala bayi akan masuk panggul. Sesuai 

dengan pendapat Kusmiyati, dkk (2016) bahwa ibu hamil akan merasakan 

nyeri pada bagian perut bahwa ketika kepala bayi akan masuk panggul. 

  Berdasarkan data register di PMB “NS” wilayah Puskesmas 

Tejakula I pada 6 bulan terakhir ( Juni-November 2021) terdapat 485 orang ibu 

hamil diantaranya 130 orang adalah ibu hamil TM 3. Dari 130 orang ibu hamil 

TM 3 terdapat 60 orang (46,1%) ibu hamil yang mengalami keluhan sakit 

perut bagian bawah, 25 orang (19,2%) ibu hamil yang mengalami keluhan 

kram pada kaki, 35 orang (26,9%) ibu hamil yang mengalami keluhan 
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kelelahan dan 10 orang (7,6%) ibu hamil yang mengalami keluhan konstipasi. 

Dari hasil data tersebut didapatkan Perempuan “KA” yang memiliki skala 

nyeri tertinggi yakni dengan perolehan skala nyeri 5 yang dikategorikan 

sedang namun mengganggu aktivitas ibu dan dukung dengan adanya 

pengetahuan ibu tentang cara mengurangi nyeri pada kehamilan sebelumnya 

namun ibu sudah tidak ingat kembali cara mengatasinya pada kehamilan saat 

ini. 

  Penyebab sakit perut bagian bawah pada ibu hamil di TM 3 adalah 

karena adanya penurunan kepala janin sehingga mendorong os.pubis dan 

pelebaran uterus yang mengakibatkan perut menjadi besar dan dapat menekan 

implus nyeri sehingga ibu hamil akan merasakan sakit perut bagian bawah 

memasuki trimester ketiga. Sakit perut bagian bawah juga disebabkan karena 

adanya penegangan oleh ligament sehingga kondisi tersebut dapat 

memunculkan rasa sakit pada perut bagian bawah. Rasa nyeri tersebut juga 

dapat terjadi karena efek hormon relaksin dan beban sendi meningkat dua kali 

lipat, ada pelebaran dan peningkatan mobilitas sendi-sendi sakroiliaka dan 

simfisis pubis dalam persiapan untuk bagian janin melewati jalan lahir dan 

simfisis pubis mengalami peregangan sekitar 1 cm (Husin, 2014) 

  Pada ibu hamil yang kurang mengetahui tentang penyebab nyeri 

perut bagian bawah ini akan menimbulkan rasa cemas, ketakutan sehingga 

menyebabkan adanya kekhawatiran yang berlebihan. Walaupun keluhan 

sakitperut ini adalah keluhan yang umum terjadi pada TM 3 tetapi ibu hamil 

juga harus waspada karenaada beberapa kasus sakit perut bagian bawah ini 

bisa menjadi gejala kelahiran bayi premature atau kelahiran belum cukup 

usia. (Husin,2014) 
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  Dari masalah yang terjadi upaya yang dilakukan untuk mengatasi 

hal tersebut adalah mengurangi aktivitas yang membuat tubuh lelah,tidak 

duduk dan bediri terlalu lama ,tidak menahan buang air kecil,olahraga ringan 

(low impact) bisa dilakukan untuk mencegah sakit perut bagian 

bawah,melakukan teknik relaksasi dengan menarik nafas panjang lalu 

dihembuskan secara perlahan, menghindari makanan yang bisa memicu 

kontraksi atau perut mulas, seperti pedas dan asam. Selain itu diperlunya KIE 

untuk memberikan pemahaman terait nyeri perut bagian bawah pada ibu hamil 

TM 3. KIE dapat diberikan saat ibu melakukan ANC. Kunjungan ANC 

minimal 6 kali yaitu pada TM 1 sebanyak dua kali, pada TM 2 sebanyak satu 

kali serta di TM 3 sebanyak tiga kali. Pada masa pandemi seperti sekarang 

untuk tetap bisa melakukan kunjungan ANC dapat dilaksanakan melalui 

media komunikasi secara daring(video call, youtube, zoom)(WHO, 2016). 

Pada setiap kunjungan ibu hamil, seorang bidan harus melakukan pelayanan 

atau asuhan yang tetap dalam standar pelayanan kebidanan (SPK). Menurut 

Wagiyo & Putrono(2016), Kebijakan program pelayanan asuhan antenatal 

harus sesuai standar yaitu “14 T” dengan memberikan secara komprehensif 

sebagai upaya menurunkan angka kesakitan ibu. 

  Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

studi kasus yang berjudul “Asuhan Kebidanan Komprehensif pada 

Perempuan “KA” di PMB “NS” di Wilayah Kerja Puskesmas Tejakula I 

Tahun 2022”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 
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Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dapat 

dirumuskan yaitu Bagaimanakah Asuhan Kebidanan Komprehensif pada 

Perempuan “KA” di PMB “NS” di Wilayah Kerja Puskesmas Tejakula I Tahun2022? 

 

1.3 Tujuan 

 

1.3.1 Tujuan Umum 

 

Dapat melakukan asuhan kebidanan komprehensif pada Perempuan 

“KA” di PMB “NS” di Wilayah Kerja Puskesmas Tejakula I Tahun 2022 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 

1) Mampu melakukan pengkajian data subyektif pada Perempuan “KA” 

diPMB “NS” di Wilayah Kerja Puskesmas Tejakula I Tahun 2022. 

2) Mampu melakukan pengkajian data obyektif pada Perempuan “KA” di PMB 

“NS” di Wilayah  Kerja Puskesmas Tejakula I Tahun 2022 

3) Mampu menganalisa data (diagnosa dan masalah) pada Perempuan “KA” di 

PMB “NS” di Wilayah Kerja Puskesmas Tejakula I Tahun 2022. 

4) Mampu melakukan penatalaksanaan pada Perempuan “KA” di PMB 

“NS”di Wilayah Kerja Puskesmas Tejakula I Tahun 2022 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

1.4.1 Bagi Mahasiswa 

 

Memberikan pengalaman belajar yang merupakan kesempatan untuk 

mengaplikasikan teori dapat diperoleh dengan kenyataan yang didapat di 

lapangan dalam memberikan asuhan kebidanan komperhensif pada 

perempuan hamil sampai nifas 2 minggu pertama 

1.4.2 Bagi Institusi Pendidikan 

 

Sebagai refrensi perpustakaan bagi institusi pendidikan yang merupakan 

masukan bagi mahasiswa selanjutnya agar dapat dijadikan pedoman dalam 
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menyusun laporan dalam memberikan asuhan kebidanan yang komprehensif 

pada perempuan hamil sampai nifas 2 minggu pertama 

1.4.3 Bagi Tempat Penelitian 

 

Asuhan kebidanan ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi 

petugas kesehatan/bidan sebagai tempat penelitian untuk meningkatkan mutu 

pelayanan kebidanan terutama dalam perawatan kesehatan pada perempuan 

dan meningkatkan upaya promotif dan preventif dalam memberikan asuhan 

kebidanan komprehensif pada perempuan hamil sampai nifas 2 minggu 

pertama 

1.4.4 Bagi Masyarakat 

 

Asuhan kebidanan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber 

informasibagi masyarakat khususnya perempuan yang akan menjalani proses 

kehamilan,persalinan, sampai memutuskan memilih metode alat kontrasepsi 

yang tepat untuk perempuan. 
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