
BAB II

TINJAUN TEORI

A. Penyakit Menular Seksual

1. Pengertian

PMS  adalah  singkatan  dari  Penyakit  Menular  Seksual,

yang  berarti  suatu  infeksi  atau  penyakit  yang  kebanyakan

ditularkan melalui hubungan seksual (oral, anal atau lewat vagina).

PMS juga  diartikan  sebagai  penyakit  kelamin,  atau  infeksi  yang

ditularkan  melalui  hubungan  seksual.  Harus  diperhatikan  bahwa

PMS menyerang sekitar alat kelamin tapi gejalanya dapat muncul

dan menyerang mata, mulut, saluran pencernaan, hati, otak, dan

organ tubuh lainnya.  Contohnya,  baik  HIV/AIDS dan Hepatitis  B

dapat ditularkan melalui hubungan seks tapi keduanya tidak terlalu

menyerang alat kelamin. (Siswandi, 2007).

Penyakit  menular  seksual  (PMS)  Merupakan  penyakit

menular yang penularannya dapat secara langsung dari seseorang

ke  orang  lain  malalui  kontak  seks,  dan  secara  tidak  langsung

seperti tranfusi darah, makanan, dan alat suntik. Penyakit menular

seksual  akan  lebih  beresiko  bila  melakukan  hubungan  seksual

dengan berganti-ganti pasangan baik melalui vagina, oral, maupun

anal. PMS dapat menyebabkan infeksi alat reproduksi yang harus

dianggap  serius.  Bila  tidak  diobati  secara  tepat,  infeksi  dapat

menjalar  dan  menyebabkan  penderitaan,  sakit  berkepanjangan,

kemandulan,  dan bahkan kematian.  Wanita lebih  beresiko untuk

terkena PMS lebih besar dari pada laki-laki sebab mempunyai alat

reproduksi yang lebih rentan. Dan seringkali berakibat lebih parah

karena  gejala  awal  tidak  segera  dikenali,  sedangkan  penyakit

melanjut  ke  tahap  lebih  parah.  Oleh  karena  letak  dan  bentuk

kelaminnya yang agak  menonjol, gejala pada laki-laki lebih mudah

dikenali,  dilihat  dan  dirasakan,.  Sedangkan  pada  perempuan

sebagian besar gejala yang timbul hampir tidak dirasakan. ( Daili

SF, 2005 )
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2. Tanda dan gejala PMS

a. Karena bentuk dan letak alat kelamin laki-laki berada di luar   tubuh,

gejala PMS lebih mudah dikenali, dilihat dan dirasakan. Tanda-tanda

PMS pada laki-laki antara lain:

1. Berupa bintil-bintil berisi cairan,

2. Lecet atau borok pada penis/alat kelamin,

3. Luka tidak sakit;

4. Keras dan berwarna merah pada alat kelamin,

5. Adanya kutil atau tumbuh daging seperti jengger ayam,

6. Rasa gatal yang hebat sepanjang alat kelamin,

7. Rasa sakit yang hebat pada saat kencing,

8. Kencing nanah atau darah yang berbau busuk,

9. Bengkak  panas  dan  nyeri  pada  pangkal  paha  yang

kemudian   berubah   menjadi borok. ( Daili SF, 2010 )

b. Pada perempuan sebagian  besar  tanpa  gejala  sehingga

sering kali  tidak disadari. Jika ada gejala, biasanya berupa antara

lain:

1. Rasa sakit atau nyeri pada saat kencing atau berhubungan

seksual,

2. Rasa nyeri pada perut bagian bawah,

3. Pengeluaran lendir pada vagina/alat kelamin,

4. Keputihan  berwarna  putih  susu,  bergumpal  dan  disertai

rasa gatal dan kemerahan pada alat kelamin atau sekitarnya,

5. Keputihan  yang  berbusa,  kehijauan,  berbau  busuk,  dan

gatal,

6. Timbul bercak-bercak darah setelah berhubungan seksual,

7. Bintil-bintil berisi cairan,

8. Lecet atau borok pada alat kelamin. ( Daili SF, 2010 )

3. Faktor-Faktor Resiko Bisa Terkena PMS

Berikut  ini  akan  dipaparkan  sepuluh  faktor  resiko  teratas  yang

berpengaruh pada peluang Anda terkena PMS.

a. Seks tanpa pelindung
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Meski  kondom  tidak  seratus  persen  melindungi  Anda,  ia  tetap

merupakan  cara  terbaik  untuk  menghindarkan  Anda  dari  infeksi.

Penggunaan kondom dapat  menurunkan laju  penularan  PMS.  Selain

selibat,  penggunaan  kondom yang  konsisten  adalah  proteksi  terbaik

terhadap  PMS.  Biasakanlah  memakai  kondom.  (Yeyeh  Ai  Rukiyah.

2010)

b. Berganti-ganti pasangan

Anda tidak perlu belajar matematika untuk mengetahui bahwa semakin

banyak  pasangan  seksual  Anda,  kian  besar  kemungkinan  Anda

terekspos  suatu  PMS.  Apalagi,  orang  yang  suka  berganti  pasangan

cenderung memilih pasangan yang suka berganti pasangan pula. Jadi,

Anda tidak lepas dari pasangan-pasangannya pasangan Anda.(Yeyeh

Ai Rukiyah. 2010)

c. Mulai aktif secara seksual pada usia dini

Kaum muda lebih besar kemungkinannya untuk terkena PMS daripada

orang  yang  lebih  tua.  Ada  beberapa  alasannya,  yaitu  wanita  muda

khususnya lebih rentan terhadap PMS karena tubuh mereka lebih kecil

dan  belum  berkembang  sempurna  sehingga  lebih  mudah  terinfeksi.

Kaum  muda  juga  tampaknya  lebih  jarang  pakai  kondom,  terlibat

perilaku  seksual  beresiko  dan  berganti-ganti  pasangan.  (Yeyeh  Ai

Rukiyah. 2010)

d. Pengggunaan alkohol

Konsumsi  alkohol  dapat  berpengaruh  terhadap  kesehatan  seksual.

Orang  yang  biasa  minum  alkohol  bisa  jadi  kurang  selektif  memilih

pasangan seksual dan menurunkan batasan. Alkohol dapat membuat

seseorang  sukar  memakai  kondom  dengan  benar  maupun  sulit

meminta  pasangannya  menggunakan  kondom.  (Yeyeh  Ai  Rukiyah.

2010)

e.  Penyalahgunaan obat

Prinsipnya mirip dengan alkohol, orang yang berhubungan seksual di

bawah pengaruh obat lebih besar kemungkinannya melakukan perilaku

seksual  beresiko/tanpa  pelindung.  Pemakaian  obat  terlarang  juga

memudahkan  orang  lain  memaksa  seseorang  melakukan  perilaku

seksual yang dalam keadaan sadar tidak akan dilakukan. Penggunaan

obat  dengan  jarum  suntik  diasosiasikan  dengan  peningkatan  resiko
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penularan penyakit  lewat  darah, seperti  hepatitis  dan HIV,  yang juga

bisa ditransmisikan lewat seks. (Yeyeh Ai Rukiyah. 2010)

f.  Seks untuk uang/obat

Orang yang menjual seks untuk mendapatkan sesuatu posisi tawarnya

rendah sehingga sulit baginya untuk menegosiasikan hubungan seksual

yang  aman.  Kemudian,  pasangan  (pembeli  jasa)  memiliki  resiko

terinfeksi  PMS yang lebih  besar.  Jadi,  baik  pembeli  maupun penjual

sama-sama dirugikan. (Yeyeh Ai Rukiyah. 2010)

g.   Hidup di masyarakat yang prevalensi PMS-nya tinggi

Ketika seseorang tinggal di tengah komunitas dengan prevalensi PMS

yang tinggi,  ketika berhubungan seksual (dengan orang di  komunitas

itu) ia lebih rentan terinfeksi PMS. (Yeyeh Ai Rukiyah. 2010)

h.   Monogami serial

Monogami serial  adalah mengencani/menikahi  satu orang saja pada

suatu  masa,  tapi  kalau  diakumulasi  jumlah  orang  yang

dikencani/dinikahi  juga  banyak.  Contoh  gampangnya  (yang  juga

banyak terjadi  di  masyarakat  kita)  adalah orang yang doyan kawin-

cerai.  Perilaku  begini  juga  berbahaya,  sebab  orang  yang

mempraktekkan  monogami  serial  berpikir  bahwa  mereka  saat  itu

memiliki  hubungan  eksklusif  sehingga  akan  tergoda  untuk  berhenti

menggunakan  pelindung  ketika  berhubungan  seksual.  Sebenarnya

monogami  memang  efektif  mencegah  PMS,  tapi  hanya  pada

monogami  jangka  panjang  yang  kedua  pasangan  sudah  dites

kesehatan reproduksi.(Yeyeh Ai Rukiyah. 2010)

i.   Sudah terkena suatu PMS

Kalau Anda sudah pernah berkenalan langsung dengan suatu PMS

(apalagi sering), Anda lebih rentan terinfeksi PMS jenis lainnya. Iritasi

atau  lepuh  pada  kulit  yang  terinfeksi  dapat  menjadi  jalan  masuk

patogen lain untuk menginfeksi. Karena Anda sudah pernah terinfeksi

sekali,  bisa  jadi  ada  faktor  tertentu  dalam  gaya  hidup  Anda  yang

beresiko.(Yeyeh Ai Rukiyah. 2010)

j.   Cuma pakai pil KB untuk kontrasepsi

Kadang orang lebih menghindari  kehamilan daripada PMS sehingga

mereka memilih pil KB sebagai alat kontrasepsi utama. Karena sudah
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merasa terhindar dari  kehamilan,  mereka enggan memakai kondom.

Ini  bisa  terjadi  ketika  orang  tidak  ingin  menuduh  pasangannya

berpenyakit (sehingga perlu disuruh pakai kondom) atau memang tidak

suka pakai kondom dan menjadikan pil KB sebagai alasan. Yang jelas,

perlindungan ganda (pil KB dan kondom) adalah pilihan terbaik meski

tidak semua orang melakukannya.(Yeyeh Ai Rukiyah. 2010)

4. Cara menghindarkan diri dari PMS

Bagi  remaja  yang  belum menikah,  cara  yang  paling  ampuh adalah

tidak melakukan hubungan seksual, saling setia bagi pasangan yang

sudah  menikah,  hindari  hubungan  seksual  yang  tidak  aman  atau

berisiko,  selalu  menggunakan  kondom  untuk  mencegah  penularan

PMS,  selalu  menjaga  kebersihan  alat  kelamin.  Selain  itu,  untuk

mencegah  dan  menghindari  tertularnya  penyakit  hubungan  seksual

bisa menggunakan selogan “4 JANGAN “:

a. Jangan  melakukan  :  Hubungan  intim  secara  anal  atau  vagina

dengan berganti-ganti pasangan.

b.  Jangan lupa : Gunakanlah Kondom, bila harus berhubungan intim

dengan seseorang yang masih meragukan

c. Jangan menerima : Kontak / tranfusi darah tanpa screen      

  ( penyaringan) darah

d. Jangan  pernah  mau  :  Memakai  jarum  suntik  secara  berganti-

gantian. (Yeyeh Ai Rukiyah. 2010)

B. Gonorea 

1. Pengertian

Gonorea merupakan semua penyakit yang disebabkan oleh

bakteri  Neisseria  gonorrhoeae  yang  bersifat  purulen  dan  dapat

menyerang  permukaan  mukosa  manapun  di  tubuh  manusia.

(Widyastuti Y, 2010).  

2. Etiologi

Gonorea adalah  infeksi  menular  seksual  pada  epitel  dan

umunya bermanifestasi  sebagai  cervicitis,  uretritis,  proctitis,  dan

conjungtivitis.  Bila  tidak  diterapi,  infeksi  ini  dapat  menimbulkan
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komplikasi  lokal seperti  endometritis,  salpingitis,TOA, bartolinitis,

peritonitis, dan perihepatitis pada pasien wanita, periuretritis dan

epididimitis  pada  pasien  pria,  dan  oftalmia  neonatorum  pada

neonatus.  Gonokokemia  diseminata  merupakan  kejadian  yang

jarang dan bermanifestasi sebagai lesi kulit, tenosinovitis, arthritis,

dan pada kasus jarang endokarditis atau meningitis. (Widyastuti Y,

2010).

Penyakit  menular  seksual  juga  disebut  penyakit  venereal

merupakan  penyakit  yang  paling  sering  ditemukan  di  seluruh

dunia.  Pengobatan  penyakit  ini  efektif  dan penyembuhan cepat

sekali.  Namun,  beberapa  kuman  yang  lebih  tua  telah  menjadi

kebal terhadap obat-obatan dan telah menyebar ke seluruh dunia

dengan  adanya  banyak  perjalanan  yang  dilakukan  orang-orang

melalui  transportasi  udara.Gonore bisa  menyebar  melalui  aliran

darah  ke  bagian  tubuh  lainnya,  terutama  kulit  dan

persendian.Pada wanita, gonore bisa naik ke saluran kelamin dan

menginfeksi  selaput  di  dalam  panggul  sehingga  timbul  nyeri

panggul dan gangguan reproduksi. (Malik SR, 2004)

Penyebab  dari  Gonorea adalah  adanya  kuman  Neisseria

gonorrhoeae, adalah kuman gram negatif bentuk diplokokus yang

merupakan penyebab infeksi saluran urogenitalis.  Perantara  dari

kuman  ini  adalah  manusia,  tempat  kuman  keluar  berasal  dari

penis,vagina,anus,mulut,cara  penularan  dari  penyakit  ini  adalah

dengan kontak seksual secara  lansung ,tampat kuman ini masuk

berasal   dari  penis,  vagina,  anus,  mulut  serta orang yang  bisa

terkena adalah orang-orang yang berhubungan seks dengan cara

yang  tidak  aman.Kuman  ini  bersifat  fastidious  dan  untuk

tumbuhnya perlu media yang lengkap serta baik. Akan tetapi, ia

juga rentan terhadap kepanasan dan kekeringan sehingga tidak

dapat bertahan hidup lama di luar host-nya. Penularan umumnya

terjadi secara kontak seksual dan masa inkubasi terjadi sekitar 2–

5 hari.Neisseria Gonorhoeae dapat menyebabkan infeksi menular

seksual yang biasa disebut dengan Gonore. (Daili SF, 2005)

Gonorea  merupakan  penyakit  menular  seksual  yang

disebabkan  oleh  bakteri  Neisseria  gonorrhoeae  yang  pada
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umumnya ditularkan melalui hubungan kelamin, tetapi juga kontak

secara langsung dengan eksudat yang infektif. Penyakit ini lebih

sering menyerang remaja dan dewasa muda, serta lebih sering

terjadi pada pria dibanding wanita.  Pada pria, awalnya terdapat

rasa  gatal  dan  panas  di  sekitar  uretra,  saluran  yang

menghantarkan  urin  dari  kandung  kemih  ke  luar  tubuh.

Selanjutnya,  terdapat rasa nyeri  saat buang air kecil  dan keluar

sekret  kental  berwarna  keruh  dari  ujung  uretra  yang  kadang-

kadang  disertai  darah.  Bila  infeksi  sudah  semakin  lanjut,  nyeri

akan semakin bertambah dan sekret semakin kental dan keruh.

Selain itu terdapat nyeri pada waktu ereksi dan terkadang terdapat

pembesaran kelenjar getah bening di selangkangan. Pada wanita,

gejala,  kalaupun  ada,  dapat  sangat  ringan  sehingga  penderita

tidak menyadarinya. Sebanyak 30%-60% wanita penderita gonore

tidak memberikan gejala. Gejala yang timbul dapat berupa nyeri

saat  buang  air  kecil,  buang  air  kecil  menjadi  lebih  sering,  dan

kadang-kadang  menimbulkan  rasa  nyeri  pada  panggul  bawah.

 Selain  itu,  terdapat  sekret  kental  dan  keruh  yang  keluar  dari

vagina. Bila menyadari  mempunyai gejala-gejala seperti  di atas,

atau mempunyai pasangan seksual dengan gejala di atas, perlu

memeriksakan  diri  ke  dokter.  Dokter  akan  melakukan

pemeriksaan, seperti mengambil sekret dari vagina ataupun penis

untuk  dianalisa.Untuk  mencegah  penularan  gonorea,  gunakan

kondom  dalam  melakukan  hubungan  seksual.  Jika  menderita

gonorea, hindari hubungan seksual sampai pengobatan antibiotik

selesai.  Walaupun  sudah  pernah  terkena  gonorea,  seseorang

dapat terkena kembali, karena tidak akan terbentuk imunitas untuk

gonorea.  Sarankan juga pasangan  seksual  kita  untuk  diperiksa

untuk  mencegah  infeksi  lebih  jauh  dan  mencegah  penularan.

Selain itu, juga menyarankan para wanita tuna susila agar selalu

memeriksakan dirinya secara teratur, sehingga jika terkena infeksi

dapat segera diobati dengan benar. (Widyatun diah, 2012)

3. Tanda dan Gejala :

a. Gejala pada wanita
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Pada wanita, gejala awal kadang-kadang sangat ringan hingga

keliru dengan infeksi kandung kemih atau infeksi vagina.

Gejala bisa meliputi :

1. Sering buang air kecil dan sakit

2. Anus gatal, nyeri dan terjadi pendarahan

3. Cairan vagina abnormal

4.   Pendarahan vagina abnormal selama atau setelah

berhubungan seks atau antara periode haid

5.  Alat kelamin terasa gatal

6.   Perdarahan haid tidak teratur

7.   Perut bagian bawah terasa sakit

8.   Perdarahan haid tidak teratur

9.  Kelenjar bengkak dan nyeri pada pembukaan 

vagina (kelenjar Bartholin)

10.  Hubungan seksual terasa menyakitkan

11. Yang jarang terjadi, sakit tenggorokan dan penyakit

mata menular .(Djuanda, 2007)

b. Gejala pada laki-laki

1. Gejala awal biasanya timbul dalam waktu 2-7 hari 

setelah terinfeksi

2. Rasa tidak enak para uretra

3. Nyeri saat berkemih dan keluarnya nanah dipenis

4. Sering berkemih dan merasakan desakan untuk 

berkemih

5. Lubang penis tampak merah dan membengkak 

(Djuanda, 2007)

4. Faktor Resiko

Studi  Epidemiologi  menunjukkan  faktor-faktor  risiko  terjadinya

gonorea meliputi: 

a. Adanya sumber penularan penyakit

b. Bergonta – ganti pasangan seksual

c. Tidak  menggunakan  kondom  pada  saat  berhubungan

seksual  ,  penggunaan  kondom  hanya  sebagai  pencegah
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kehamilan  bukan  sebagai  pencegah  penularan  penyakit

gonore, prostitusi, kebebasan individu dan ketidaktahuan serta

keterbatasan sarana penunjang. (Djuanda, 2007)

5. Pencegahan Gonorea

a. Tidak melakukan hubungan  seksual  baik  vaginal,  anal  dan

oral dengan orang yang   terinfeksi.

b. Pemakaian  Kondom  dapat  mengurangi  tetapi  tidak  dapat

menghilangkan sama sekali risiko penularan penyakit ini

c. hindari  hubungan  seksual  sampai  pengobatan  antibiotik

selesai.

d. Sarankan juga pasangan seksual kita untuk diperiksa guna

mencegah infeksi lebih jauh dan mencegah penularan

e. wanita tuna susila agar selalu memeriksakan dirinya secara

teratur,  sehingga  jika  terkena  infeksi  dapat  segera  diobati

dengan benar

f. Pengendalian  penyakit  menular  seksual  ini  adalah  dengan

meningkatkan keamanan kontak seks dengan menggunakan

upaya pencegahan. (Widyastuti,2010)

6. Penanganan  Gonorea

Gonorea dapat  diobati  dengan antibiotik  yang aman untuk

dikonsumsi  selama kehamilan.  Pengobatan juga harus dilakukan

kepada  pasangannya  .  Selain  itu,  suami  istri  yang  sedang

menjalani  terapi  pengobatan  tidak  boleh  melakukan  hubungan

seksual  sampai  pengobatan benar-benar  selesai  dan dinyatakan

tidak  lagi  mengidap  infeksi  ini.  Jika  Anda  merasa  gejala-gejala

seperti terjangkit  gonorea atau penyakit  menular seksual lainnya,

segera  pergi  ke  dokter  atau  rumah  sakit  untuk  dilakukan

pemeriksaan oleh dokter  dan tes laboratorium.  Tes laboratorium

akan menggunakan sampel  berupa lender  dari  leher rahim. Jika

hasilnya positif, tes tersebut akan diulang dalam dua sampai empat

pekan  kemudian  Anda  juga  harus  melakukan  tes  bila  Anda

terinfeksi  gonore  atau  penyakit  menular  seksual  lainnya   pada

masa kehamilan.  Tes ini  dilakukan  saat  kunjungan  pemeriksaan
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kehamilan pertama dan diulang saat trisemester akhir kehamilan.

Pemeriksaan ini harus dilakukan oleh kedua belah pihak, Anda dan

pasangan Anda, untuk mencegah kemungkinan penyakit  seksual

menular  kembali  didapatkan  dari  pasangan  yang  tidak  diobati.

Sedangkan bayi yang lahir dari ibu dengan gonorea akan diobati

matanya segera setelah lahir untuk mencegah infeksi. Jika infeksi

mata berkembang, bayi dapat diobati dengan antibiotik. Jika Anda

sedang  hamil,  jangan  ragu  atau  malu  untuk  membicarakan

masalah gonorea kepada dokter agar mendapatkan pemeriksaan,

pengujian, dan pengobatan yang diperlukan dan benar. Mengobati

gonorea sesegera  mungkin   akan  mengurangi  komplikasi

kesehatan pada bayi. (Widyastuti,2010)

    7. Komplikasi

Dapat  timbul  komplikasi  berupa  bartolitis,  yaitu

membengkaknya kelenjar Bartholin sehingga penderita sukar jalan

karena nyeri.Komplikasi dapat ke atas menyebabkan kemandulan,

bila ke rongga perut menyebabkan radang di perut dan usus.Selain

itu baik pada wanita atau pria dapat terjadi infeksi sistemik (seluruh

tubuh) ke sendi, jantung, selaput otak dan lain-lain.Pada ibu hamil,

bila tidak diobati,  saat melahirkan mata bayi dapat terinfeksi, bila

tidak  cepat  ditangani  dapat  menyebabkan  kebutaan.

(Widyastuti,2010)

Infeksi  kadang  menyebar  melalui  aliran  darah  atau

beberapa sendi, dimana sendi menjadi bengkak dan sangat nyeri,

sehingga  pergerakannya  menjadi terbatas.Infeksi  melalui  aliran

darah juga bisa menyebabkan timbulnya bintik-bintik merah berisi

nanah  di  kulit,  demam,  rasa  tidak  enak  badan  atau  nyeri  di

beberapa  sendi  yang  berpindah  dari  satu  sendi  kesendi  lainnya

(sindroma  artritis-dermatitis).Bisa  terjadi  infeksi  jantung

(endokarditis).Infeksi  pembungkus  hati  (perihepatitis)  bisa

menyebabkan nyeri yang menyerupai kelainan kandung empedu.

(Siswandi, 2007)

8. Patofisiologi
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Penyakit  Menular  Seksual  (PMS)  disebut  juga  venereal,

berasal dari kata venus, yaitu dewi cinta dari romawi kuno. Penularan

penyakit ini biasanya terjadi karena seringnya seseorang melakukan

hubungan  dengan  berganti-ganti  pasangan.  Bisa  juga  karena

melakukan  hubungan  seksual  yang  sebelumnya  telah  terjangkit

salah satu penyakit ini.

   Infeksi dimulai  dengan adhesi pada sel mukosa ( urethra,

vagina,  rectum,  tenggorok  )  kemudian  penetrasi  ke  submukosa  dan

menyebar baik secara langsung maupun hematogen.

a. Langsung pada pria menyebabkan prostatitis dan epididymitis, 

sedangkan pada wanita langsung menyebar ke kelenjar 

Bartholin, paraserviks, tuba falopii, dst

b. Hematogen

Hanya  1%  kasus,  kebanyakan  dari  asymptomatic  infection

pada wanita. Inidisebabkan adanya kelainan pertahanan tubuh,

misalnya.  Defisiensi  C6-9  atau bakteri  yang  kebal  terhadap

antibodi dan komplemen, bakteri dengan protein porin A pada

dinding sel kemudian menginaktivasi C3b. Manifestasi berupa

arthritis, lesikulit, dan tenosynovitis. (Siswandi, 2007)

9. Penatalaksanaan

a. Medikamentosa

Gonorea  biasanya  diobati  dengan  suntikan  tunggal

seftriakson  intramuskuler  (melalui  otot)  atau  dengan  pemberian

antibiotik  per-oral  (melalui  mulut)  selama  1  minggu  (biasanya

diberikan  doksisiklin).Jika  gonore  telah  menyebar  melalui  aliran

darah,  biasanya  penderita  dirawat  di  rumah  sakit  dan

mendapatkan antibiotik intravena (melalui pembuluh darah, infus).

Walaupun  semua  gonokokus  sebelumnya  sangansensitif

terhadap penicilin,  banyak ‘strain’ yang sekarang relatif  resisten.

Terapi  penicillin,  amoksisilin,  dan  tetrasiklin  masih  tetap

merupakan  pengobatan  pilihan.  Untuk  sebagian  besar  infeksi,

penicillin  G dalam aqua 4,8 unit  ditambah 1 gr  probonesid per-

oral sebelum penyuntikan penicillin merupakan pengobatan yang

memadai. Spectinomycin berguna untuk penyakit gonokokus yang
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resisten dan penderita yang peka terhadap penicillin. Dosis: 2 gr

IM untuk pria dan 4 gr untuk wanita. Pengobatan jangka panjang

diperlukan untuk endokarditis dan meningitis gonokokus

b. Non-medikamentosa

Memberikan  pendidikan  kepada  klien  dengan  menjelaskan

tentang:

1. Bahaya penyakit menular seksual

2. Pentingnya mematuhi pengobatan yang diberikan

3. Cara  penularan  PMS  dan  perlunya  pengobatan  untuk

pasangan seks tetapnya

4. Hindari hubungan seksual sebelum sembuh dan memakai

kondom jika tidak dapat dihindari.

5. Cara-cara  menghindari  infeksi  PMS  di  masa  yang  akan

datang. (Siswandi, 2007)

C. Kehamilan

1. Pengertian 

Kehamilan  adalah  pertumbuhan  dan  perkembangan  janin

intrauterine mulai  sejak konsepsi  dan berakhir  sampai  permulaan

persalinanMasa kehamilan di  mulai  dari konsepsi sampai lahirnya

janin. Lamanya kehamilan normal adalah 280 hari (40 minggu atau

9  bulan  7  hari)  dihitung  dari  pertama  haid  terakhir.  Kehamilan

merupakan suatu perubahan dalam rangka melanjutkan keturunan

yang  terjadi  secara  alami,  menghasilkan  janin  yang  tumbuh  di

dalam  rahim  ibu,  dan  selanjutnya  dapat  dijelaskan  tingkat

pertumbuhan  dan  besarnya  janin  sesuai  usia  kehamilan,  pada

setiap dilakukan pemeriksaan kahamilan. Dari definisi diatas dapat

disimpulkan  bahwa  kehamilan  adalah  peristiwa  yang  dimulai  dari

konsepsi (pembuahan) dan berakhir dengan permulaan persalinan. 

(Nanny, 2011)

2.  Etiologi Kehamilan

Suatu kehamilan akan terjadi bila terdapat 5 aspek berikut, yaitu :

a. Ovum
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Ovum adalah suatu sel dengan diameter + 0,1 mm yang terdiri

dari suatu nukleus yang terapung-apung dalam vitelus dilingkari

oleh zona pellusida oleh kromosom radiata.

b. Spermatozoa

Berbentuk seperti kecebong, terdiri dari kepala berbentuk lonjong

agak  gepeng  berisi  inti,  leher  yang  menghubungkan  kepala

dengan bagian tengah dan ekor yang dapat bergerak sehingga

sperma dapat bergerak cepat.

c. Konsepsi

Konsepsi adalah suatu peristiwa penyatuan antara sperma dan

ovum di tuba fallopii.

d. Nidasi

Nidasi  adalah  masuknya  atau  tertanamnya  hasil  konsepsi  ke

dalam endometrium.

e. Plasentasi

Plasentasi  adalah  alat  yang  sangat  penting  bagi  janin  yang

berguna  untuk  pertukarann  zat  antara  ibu  dan  anaknya  dan

sebaliknya.(Prawirohardjo, 2009) 

3. Tanda-Tanda Kehamilan

 a. Tanda-tanda dugaan hamil

     1) Amenorea (terlambat datang bulan)

         a) Mengetahui  tanggal haid terakhir  dengan perhitungan

rumus naegle dapat ditentukan perkiraan persalinan.

                              b) Konsepsi dan nidasi menyebabkan tidak terjadi

pembentukan   folikel de Graaf dan ovulasi.

     2) Nausea (enek/mual) dan emesis (muntah)

         a) Pengaruh ekstrogen dan progresteron terjadi pengeluaran

asam lambung yang berlebihan.

         b) Umumnya terjadi pada bulan-bulan pertama kehamilan,

sering terjadi pada pagi hari (morning sickness).

         c) Dalam batas yang fisiologisnkeadaan ini dapat diatasi.

         d) Akibat mual dan muntah nafsu makan berkurang.

     3) Sering buang air kecil
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         a) Trimester I       : karena kandung kencing tertekan uterus

yang mulai membesar.

         b) Trimester II dan III : karena janin mulai masuk ke ruang

panggul dan menekan kembali kandung kencing.

     4) Pimentasi kulit

               Terjadi karena pengaruh dari hormon kortikosteroid

plasenta yang merangsang melanosfor dan kulit.

          a) Sekitat pipi : cloasma gravidarum

              Keluarnya melanophore stimulating hormone hipofisis

anterior menyebabkan pigmentasi kulit pada kulit.

          b) Dinding perut

              1) Striae lividae

              2) Striae nigra

              3) Linea alba makin hitam

         c) Sekitar payudara

             1) Hiperpigmentasi areola mamae

             2) Putting susu makin menonjol

             3) Kelenjar Montgomery menonjol

             4) Pembuluh darah menifes sekitar payudara

     5) Anoreksia (tidak nafsu makan)

         Terjadi pada bulan-bulan pertama kehamilan, tapi setelah itu

nafsu makan akan timbul lagi.

     6) Payudara menjadi tegang dan membesar

         a) Disebabkan oleh pengaruh estrogen dan progesteron yang

merangsang  duktuli  dan  alveoli  di  mammae  glandula

montgomerry tampak lebih jelas.

         b)  Payudara membesar dan menegang.

         c) Ujung saraf tertekan menyebabkan rasa sakit terutama

padahamil pertama.

      7) Obstipasi atau konstipasi
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          Terjadi karena tonus otot menurun yang disebabkan oleh

pengaruh hormon steroid, sehingga menyebabkan kesulitan

untuk buang air besar.

      8) Epulis

          Hipertrofi gusi disebut epulis dapat terjadi bila

      9) Varises atau penampakan pembuluh darah vena

          a) Karena pengaruh dari ekstrogen dan progesterone terjadi

penampakan  pembuluh  darah  vena,  terutama  bagi

mereka yang mempunyai bakat.

          b) Penampakan pembuluh darah itu terjadi di sekitar genetalia

eksterna, kaki dan betis, dan payudara.

          c)  Penampakan  pembuluh darah ini  dapat  menghitung

setelah persalinan.

      10)  Mengidam

             Wanita sering menginginkan makanan tertentu, keinginan

yang demikian disebut ngidam.

      11) Sinkope atau pinsang

            a) Terjadi gangguan sirkulasi ke daerah kepala (sentral)

menyebabkan  iskemia  susunan  saraf  pusat  dan

menimbulkan sinkop atau pinsan.

            b) Keadaan ini menghilang setelah umur hamil 16 minggu.

(Soeryani, 2007)

 b. Tanda-tanda mungkin hamil

     1) Rahim membesar, sesuai dengan tuanya hamil

     2) Pada pemeriksaan dalam dijumpai :

        a) Tanda hegar

            Uterus segmen bawah lebih lunak dari pada bagian yang

lain.

        b) Tanda piscasek
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                                 Uterus membesar ke salah satu jurusan hingga menonjol

jelas ke jurusan pembesaran perut.

        c) Tanda Chadwick

            Perubahan warna pada servix dan vagina menjadi kebiru

biruan.

        d) Tanda braxton-hicks

             Uterus mudah berkontraksi jika dirangsang.

         e) Teraba ballottement

      3) Pemeriksaan tes biologis kehamilan positif.

          Sebagian kemungkinan positif palsu (Sulistyawati, 2007)

 c. Tanda-tanda Pasti

     1) Terdengar Denyut Jantung Janin.

     2) Terasa pergerakan janin dalam rahim

    3) Pemeriksaan ultrasonografi

       a) Terdapat kantong hamil, hamil 4 minggu

       b) Terdapat fetal plate, hamil 4 minggu

       c) Terdapat kerangka janin, hamil 12 minggu

       d) Terdapat denyut jantung janin, hamil 6 minggu.

   4) Pemeriksaan rontgen untuk melihat kerangka janin 

                            (Dewi, 2012)

D. Hubungan Penyakit Menular Seksual Gonorea pada kehamilan

Pada wanita hamil akan berdampak pada perjalanan dan manifestasi

klinis  PMS.  Beberapa  infeksi  menular  seksual  tersering  adalah  sifilis,

gonorea,  chlamydia  trachomatis,  vaginosis  bakterial,  trikomoniasis,

kondiloma,  dan  kandidiasis.  PMS  dan  kehamilan  dihubungkan  dengan

kehamilan  ektopik,  abortus  spontan,  kematian  janin  dalam  kandungan,

infeksi  perinatal,  intrauterine  growth  restriction,  kelainan  kongenital,

ketuban  pecah  dini,  prematuritas,  chorioamnionitis,  infeksi  puerperalis,

bayi  berat  badan  lahir  rendah,  dan  infeksi  neonatal.  Kehamilan  dapat

mengubah penampampakan klinik PMS dan akan mempersulit diagnosis

dan terapi.(Asrinah, 2010)

Gonorea atau  Gonorrhae  merupakan  Penyakit  Menular  Seksual

(PMS) yang sering dijumpai yang dapat menginfeksi pria maupun wanita,

biasanya  menyerang  daerah  kelamin.  Gonorea ini  merupakan  penyakit
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menular  seksual  yang  disebabkan  oleh  Neisseria  gonorrhoeae  yang

menginfeksi  lapisan dalam uretra, leher rahim, rektum dan tenggorokan

atau bagian putih mata (konjungtiva) dan bagian tubuh yang lain.

1. Gejala Gonorea bagi Wanita:

Pada penderita wanita, gejala awal bisa timbul dalam waktu 7-

21  hari  setelah  terinfeksi.  Penderita  wanita  seringkali  tidak

menunjukkan  gejala  selama  beberapa  minggu  atau  bulan,  dan

diketahui  menderita  penyakit  ini  hanya  setelah  mitra  seksualnya

tertular. Jika timbul gejala, biasanya bersifat ringan. Tetapi beberapa

penderita  menunjukkan  gejala  yang  berat,  seperti  desakan  untuk

berkemih,  nyeri  ketika  berkemih,  keluarnya  cairan  dari vagina dan

demam. (Daili SF,2010)

          2.  Bahaya Gonorea pada Ibu Hamil dan Bayi

Gonorea dapat  ditularkan melalui  kontak dengan cairan tubuh

yang terinfeksi. Wanita yang sedang hamil dan menderita gonore dapat

menularkan  infeksi  tersebut  pada  bayinya  selama  persalinan.  Jika

gonore  pada  wanita  hamil  tidak  diobati,  berbagai  komplikasi  akan

muncul,  antara lain kemungkinan keguguran,  persalinan prematur, air

ketuban     pecah sebelum waktunya,   infeksi pada lapisan dinding dalam

rahim (endometritis), aborsi spontan, dan kehamilan ektopik (kehamilan

di luar rahim). 

Sedangkan  bayi  yang  lahir  dari  ibu  dengan  gonore  berpotensi

tertular  dan  kemungkinan  terserang  penyakit  seperti pink

eye (konjungtivitis),  infeksi  pada  aliran  darah (sepsis), radang

sendi (arthritis),  infeksi  kulit  kepala,  infeksi  pada  cairan  dan  jaringan

yang  mengelilingi  otak  dan sumsum  tulang  belakang (meningitis),

sampai  yang  penyakit  lebih  berat  yaitu  bayi  mengalami  kebutaan.

Gejala  gonore  pada  bayi  yang  terinfeksi  biasanya  muncul  2-5  hari

setelah dilahirkan.(Daili SF,2010)
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E. Pathway
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Sumber modifikasi 

1. (Daili SF, 2010)

2. (Siswandi, 2007)

F. Asuhan Manajemen Kebidanan Pada Ibu hamil Dengan PMS 

1.Pengertian

Manajemen  kebidanan  adalah  metode  dan  pendekatan

pemecahan masalah kesehatan ibu dan anak yang khusus dilakukan

oleh  bidan  di  dalam  memberikan  asuhan  kebidanan  pada  individu,

keluarga,  dan  masyarakat.  Bidan  sesuai  dengan  perannya  sebagai

tenaga  kesehatan  memiliki  kewajiban  memberikan  asuhan  untuk

menyelamatkan  ibu  dan  anak  dari  gangguan  kesehatan.  Untuk

melaksanakan  asuhan  tersebut,  digunakan  metode  dan  pendekatan

yang disebut manajemen kebidanan.

Menurut  Helen  Varney  (1997)  manajemen  kebidanan  adalah

proses  pemecahan  masalah  yang  digunakan  sebagai  metode  untuk

mengorganisasikan  pikiran  dan  tindakan  berdasarkan  teori  ilmiah,

penemuan-penemuan,  keterampilan  dalam  rangkaian/  tahapan  yang

logis untuk pengambilan suatu keputusan berfokus pada klien. Menurut

Helen Varney,  ia  mengembangkan proses manajemen kebidanan ini

dari 5 langkah menjadi 7 langkah yaitu mulai dari pengumpulan data

sampai  dengan  evaluasi,  adapun  lagkah-langkahnya  adalah  sebagai

berikut:

a. Tahap pengumpulan data 

Pada  langkah  pertama  ini  dilakukan  pengkajian  dengan

mengumpulkan semua data /  informasi yang akurat dan lengkap

dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien.

b. Interprestasi data dasar

Data dasar yang sudah dikumpulkan diinterprestasikan sehinggan

ditemukan  masalah  atau  diagnostik  yang  spesifik.  Rumusan

diagnosis dan masalah keduanya digunakan karena masalah tidak

dapat  didefinisikan  seperti  diagnosis  tetapi  tetap  membutuhkan

penanganan.  Masalah  sering  berkaitan  dengan  hal-hal  yang
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sedang  dialami  wanita  yang  diidentidifikasi  oleh  bidan  sesuai

dengan hasil pengkajian.

c. Mengidentidifikasi  diagnosa  atau  masalah  potensial  dan

mengantisipasinya.

Langkah ini membutuhkan antisipasi bila memungkinkan dilakukan

pencegahan.  Bidan  diharapkan  waspada  dan  bersiap-siap  untuk

mencegah  diagnosis  atau  masalah  potensial  ini  benar-benar

terjadi.

d. Mengidentidifikasi  dan menetapkan kebutuhan yang memerlukan

penanganan  segera  untuk  melakukan  konsultasi,  kolaborasi

dengan tenaga kesehatan lain berdasarkan kondisi klien.

Mengidentidifikasi  perlunya  btindakan  segera  oleh  bidan  atau

dokter  dan  /  atau  untuk  konsultasikan  atau  ditangani  bersama

dengan anggota tim kesehatan yang lain sesuai kondisi klien.

e. Menyusun rencana asuhan yang menyeluruh

Langkah ini  merupakan kelanjutan manajemen terhadap dignosa

atau  masalah  yang  telah  diidentidifikasi  atau  diantisipasi,  pada

langkah  in  iinformasi  /  data  dasar  yang  tidak  lenkap  dapat

dilengkapi.

f. Melaksanakan langsung asuhan dengan efisien dan aman

Perencanaan  ini  bisa  dilakukan  seluruhnya  oleh  bidan  atau

sebagian lagi oleh klien atau anggota tim kesehatan lainnya.

g. Mengevaluasi

Mengingat bahwa proses manajemen asuhan ini merupakan suatu

kegiatan yang berkesinambungan maka perlu mengulang kembali

dari  awal  setiap  asuhan  yang  tidak  efektif  melalui  manajemen

untuk mengidentidifikasi mengapa proses manajemen tidak efektif

serta melakukan penyesuaian terhadap rencana asuhan tersebut.

Manajemen SOAP adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan

untuk  meningkatkan  mutu  pelayanan  kesehatan  adalah  dengan

adanya  sistem  pendokumentasian  yang  baik.  Sistem

pendokumentasian  yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat

antara lain sebagai sarana komunikasi antara tenaga kesehatan,

saran  untuk  mengetahui  perkembangan  evaluasi  pasien,  dapat

dijadikan data penelitian dan pendidikan, mempunyai nilai hukum,
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dan merupakan dokumen yang syah. Dalam kebidanan banyak hal

penting  yang  harus  didokumentasikan  yaitu  segala  asuhan  yng

diberikan oleh bidan baik pada ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru

lahir, dan keluarga berencana.

2. Langkah pendokumentasian kebidanan SOAP :

a. Data Subjektif

Data  Subjektif  (  S  )  merupakan pendokumentasian  manajemen

kebidanan  menurut  Helen  Varney langkah  pertama (pengkajian

data) terutama data yang diperoleh melalui anamnesis. 

Pengembangan  pertanyaan  terkait  dengan  ibu  hamil  yang

mengalami PMS ( Penyakit Menular Seksual ) antara lain :

1) Identitas suami dan istri

Nama : untuk mengetahui apakah benar identitas nama pasien

yang akan dilakukan pengkajian.

Umur : untuk mengetahui usia berapa ibu hamil,  umur yang

dianggap cukup hamil dan tidak beresiko adalah umur

35-40 tahun

Agama  :untuk  mengetahui  kemungkinan  pengaruhnya

terhadap kebiasaan kesehatan klien. Dengan diketahui

agama  klien  akan  memudahkan  bidan  melakukan

pendekatan didalam melaksanakan asuhan kebidanan.

Suku/Bangsa : untuk menyesuaikan kita melakukan pengkajian

terhadap klien dalam budaya yang dianut.

Pendidikan  :  untuk  mengetahui  tingkat  intelektualnya,  tingkat

pendidikan  mempengaruhi  sikap  perilaku

kesehatan seseorang.

  Pekerjaan  :  untuk  mengetahui  kemungkinan  pengaruh

pekerjaan  terhadap  permasalahan  kesehatan

klien.

  Alamat :  untuk  maksud  mempermudah  hubungan  bila

diperlukan  keadaan  mendesak.  Dengan

mengetahui  alamat,  kita  juga  dapat  mengetahui

tempat tinggal dan lingkungannya. 
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1) Keluhan utama

Tujuan  untuk  mempermudah  kita  menentukan

diagnosa, masalah, dan kebutuhan klien.

2) Riwayat perkawinan

Tujuan  untuk  mengetahui  usia  kawin  pertama

pasangan suami istri.

3) Riwayat haid

Tujuan  untuk  mengetahui  menarche  umur  bearapa

tahun,  siklus  menstruasi  berapa  hari  lamanya,  lamanya

menstruasi  berapa  hari,  banyaknya  darah  yang  keluar,

aliran  darah  yang  keluar,  menstruasi  terakhir,  adakah

disminore  gangguan  sewaktu  menstruasi.  Sehingga  kita

dapat lebih mudah mengetahui gangguan reproduksi pada

klien.

4) Riwayat Obstetri

Untuk mengetahui pengalaman yang berkaitan dengan

penyakit kandungan.

5) Riwayat keluarga berencana

Untuk  mengetahui  lamanya  menggunakan  alat

kontrasepsi  dan  apakah  selama  menggunakan  alat

kontrasepsi  terdapat  masalah,  dan  apabila  sudah

melahirkan untuk mengatur jarak kehamilan.

6) Riwayat kesehatan mulai ibu sampai keluarga

Untuk  mengetahui  kemungkinan  adanya  pengaruh

penyakit  keluarga  terhadap  kesehatan  klien,  ditanyakan

untuk  mengetahui  apakah  ada  hubungannya  dengan

masalah yang dihadapi klien.

7) Pola kebutuhan nutrisi

Untuk  mengetahui  status  gizi  klien  apakah

berhubungan  dengan  kebutuhan  nutrisi  yang  mencukupi

terhadap kesehatan klien.

8) Personal Hygiene

Untuk mengetahui kebersihan klien dalam merawat diri

dalam kebiasaan sehari-hari.

9) Aktifitas sehari-hari
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Untuk  mengetahui  aktifitas  klien  sehari-hari  apakah

berhungan dengan keadaannya saat ini.

10)  Pola seksual

Untuk  mengetahui  apakah  ada  masalah  selama

melakukan  hubungan.  Jika  terdapat  masalah  kita  dapat

mengidentidifikasi masalah tersebut apakah berhubungan

dengan keadaan klien saat ini. 

11)  Data psiikososial dan spiritual

Untuk  mengetahui  keadaan  psikososial  dengan

keluarga dan untuk mengetahui kebiasaan-kebiasaan yang

menguntungkan atau merugikan kesehatan klien.

b. Data Objektif

Data Objektif ( O ) merupakan pendokumentasian manajemen

kebidanan  menurut  Helen  Varney  pertama  (pengkajian  data)

terutama data yang diperoleh melalui  hasil  observasi yang jujur

dari  pemeriksaan fisik pasien,  pemeriksaan fisik atau diagnostik

lain.  Catatan medis dan informasi dari  keluarga atau orang lain

dapat  dimasukkan  dalam  data  objektif  ini.  Data  ini  akan

memberikan  bukti  gejala  klinis  pasien  dan  fakta  yang

berhubungan dengan diagnosis. Data objektif yang akan dilakukan

antara lain :

1) Pemeriksaan umum

a) Keadaan umum: untuk mengetahui secara keseluruhan

keadaan  pasien  bisa  dinilai  melalui

kita  melihat  secara  langsung  kondisi

pasien apakah baik atau kurang baik.

b) Kesadaran :untuk  mengetahui  ukuran  dari

kesadaran  dan  respon  seseorang

terhadap rangsangan dari lingkungan.

Tingkat  kesadaranyang  normal  yaitu

Compos  Mentis,  sadar  sepenuhnya

dapat  menjawab  semua  pertanyaan

tentang keadaan sekelilingnya.
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c) TTV :untuk mendeteksi adanya perubahan

sistem  tubuh  yang  meliputi  suhu

tubuh  normal  yaitu  36,5˚C,  denyut

nadi normal yaitu 100 kali per menit,

frekuensi  pernapasan  normal  yaitu

16-24  kali  per  menit,  dan  tekanan

darah  normal  pada  dewasa  yaitu

130/75 mmHg.

2) Pemeriksaan khusus 

Adalah  suatu  tindakan  pemeriksa  untuk  mendeteksi

karakteristik normal atau tanda tertentu dari bagian tubuh

atau  fungsi  tubuh  klien.  Pada  kasus  ini  dilakukan

pemeriksaan head to toe.

c. Analisa Data

Analisis Data merupakan pendokumentasian hasil analisis dan

interpretasi  (kesimpulan)  dari  data subjektif  dan objektif.  Dalam

pendokumentasian manajemen kebidanan karena keadan pasien

yang setiap saat bisa mengalami perubahan dan akan ditemukan

informasi  baru dalam data subjektif  maupun data objektif  maka

proses  pengkajian  data  akan  menjadi  sangat  dinamis.  Analisis

data  merupakan  pendokumentasian  manajemen  kebidanan

menurut  Helen  Varney  langkah  ke-2,  ke-3,  dan  ke-4  sehingga

mencakup hal-hal berikut ini diantaranya diagnosis atau masalah

kebidanan,  diagnosis  atau  masalah  potensial  serta  perlunya

mengidentifikasi  kebutuhan  tindakan  segera  untuk  antisipasi

diagnosis atau masalah potensial dan kebutuhan tindakan segera

harus diidentifikasi menurut kewenangan bidan, meliputi tindakan

mandiri, tindakan kolaborasi dan tindakan merujuk klien.

1) Diagnosis

Dilakukan  untuk  menidentidifikasi  sifat-sifat  penyakit

atau  membedakan  satu  penyakit  atau  kondisi  dari  yang

lainnya.

2) Masalah
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Dilakukan  untuk  mengetahui  kesenjangan  antara

harapan  dan  kenyataan  ,  atau  dapat  dikatakan  sebagai

suatu kesenjangan yang terjadi antara kondisi ideal yang

didambakan dengan kenyataan yang tengan dijalani.

3) Kebutuhan

Dilakukan  untuk  memberikan  tindakan  berdasarkan

kondisi yang dialami klien.

d. Penatalaksanaan  

Penatalaksanaan  adalah  membuat  rencana  asuhan  saat  ini

dan  yang  akan  datang.  Rencana  asuhan  disusun  berdasarkan

hasil analisis dan interpretasi data. Dengan menetapkan diagnosa

dari  hasil  anlisis  data  yang  sudah  didapatkan  maka  langkan

selanjutnya menetapkan kebutuhan yang sesuai dengan masalah

yang dialami pasien. Setelah diagnosa ditetapkan dan kebutuhan

sudah  ditetapkan  maka  langkah  selanjutnya  adalah  melakukan

penatalaksaan  pada  pasien  dan  melakukan  evaluasi  hasil

penatalaksaan tersebut untuk memastikan apakah pasien sudah

mengerti  dengan  asuhan  yang  diberikan  atau  belum  mengerti.

Rencana asuhan ini bertujuan untuk mengusahakan tercapainya

kondisi  pasien  seoptimal  mungkin  dan  mempertahankan

kesejahteraannya.  Rencana  asuhan  ini  harus  bisa  mencapai

kriteria tujuan yang ingin dicapai dalam batas tertentu. Tindakan

yang  akan  dilaksanakan  harus  mampu  membantu  pasien

mencapai kemajuan

1) Mandiri

a) Menetapkan  manajemen  kebidanan  pada  setiap

asuhan kebidanan yang diberikan.

b) Memberikan  asuhan  kebidanan  pada  wanita  usia

suburyang  membutuhkan  pelayanan  keluarga

berencana.

c) Memberikan  asuhan  kebidanan  pada  wanita  dengan

ganguan system reproduksi.
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2) Kolaborasi

Memberikan  asuhan  kebidanan  pada  pasien  dengan

berkolaborasi/ kerjasama dengan sesama teman sejawat,

dan tenaga kesehatan lainnya.

3) Rujukan 

Memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi lalu

melakukan rujukan pada pasien jika masalah sudah tidak

dapat tertangani.
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