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RINGKASAN  

 

Kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir merupakan suatu keadaan 

yang fisiologis namun dalam prosesnya terdapat kemungkinan keadaan tersebut 

dapat mengancam jiwa ibu dan bayi bahkan dapat menyebabkan kematian. 

Indikator derajat kesehatan dapat dinilai dari Angka Kematian Bayi (AKB), 

Angka Kematian Ibu (AKI), umur harapan hidup dan angka kematian balita 

(Depkes Rl, 2010). Faktor penyebab terbesar kematian ibu yaitu perdarahan, 

tekanan darah yang tinggi saat hamil (eklampsia), infeksi, persalinan macet dan 

komplikasi keguguran. Sedangkan partus asfiksi, BBLR, dan infeksi neonatorum. 

Tujuan pada tugas akhir ini dibuat untuk memberikkan asuhan kebidanan  

secaracontinuity of care kepda ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir,serta 

keluarga berencana.  

 Asuhan continuity of  yang dilakukkan oleh penulis dimulai dari dari masa 

ibu hamil trimester III, bersalin, nifas, bayi baru lahir, dan keluarga berencana 

yang berkelanjutan menggunakkan standart asuhan kebidanan. Asuhan di 

berikkan di BPM Ika Mardiyanti dimulai pada tanggal 05 Maret 2017 sampai 20 

Mei 2017. Kunjungan asuhan kebidanan dilakukkan di Ika Mardiyanti Prambon 

dengan kunjungan hamil sebanyak 4 kali, persalinan 1 kali, nifas 4 kali, bayi baru 

lahir 4 kali dan KB 2 kali. 

Asuhan yang dilakukan oleh penulis pada Ny. L G2P1000 dimulai pada usia 

kehamilan 35-35 minggu tanggal 05 Maret 2017 ibu tidak ada keluhan namun 

dijadwalkan pemeriksaan laboratorium sederhana untuk mengetahui kadar Hb dan 

protein urine dan dari hasil pemeriksaan semua dalam batas normal namun 

kehamilan ibu termasuk kehamilan dengan letak sungsang, ibu sudah diberikan 

asuhan sesuai dengan kondisi saat ini. Ibu sudah rencana rujukan dini apabila 

posisi bayi masih sungsang. Pada usia kehamilan 38-39 minggu ibu bersalin di RS 

Yapalis dengan SC dengan indikasi kehamilan sungsang dan plasenta previa letak 

rendah. Bayi lahir tgl 8 April 2017 dengan berat badan 3000 gr, panjang badan 

49cm dan lingkar kepala 34 cm, jenis kelamin laki-laki. Pada masa nifas ibu 

mengeluh nyeri luka jahitan dan ASI tidak lancar, ibu sudah diberi asuhan sesuai 

dengan keluhan yang dirasakan dan selama masa nifas sampai 6 minggu ibu 

dalam keadaan sehat. Pada kunjungan bayi tidak ada masalah, bayi sehat dan berat 

badan bertambah setiap kunjungan sampai 6 minggu, bayi sudah diberikan 

imunisasi BCG dan Polio pada tanggal 18 Mei 2017. Pada kunjungan KB ibu 

diberikan konseling tentang macam-macam jenis kontrasepsi, keuntungan, dan 

kerugiannya. Pada kunjungan kedua KB ibu memilih KB suntik 3 bulan karena 

ibu merasa KB tersebut cocok untuknya.  

Hasil asuhan kebidanan secara continuity of care yang telah diberikan 

kepada Ny. L saat hamil, bersalin, nifas, BBL, dan KB hasil pemeriksaan yang 

didapatkan berapa kesenjangan diantanya terjadinya eklamsi pada ibu menjelang 

persalinan. Diharapkkan klien dapat menerapkkan asuhan yang telah diberikan 

dan kondisi ibu dan bayi dalam keadaan sehat sehingga pada angka kematian ibu 

dan bayi tidak meningkat. 

 

 

 

 


