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BAB IV

TINJAUAN KASUS

ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU HAMIL 24 MINGGU DENGAN PMS 

(PENYAKIT MENULAR SEKSUAL) GONOREA  DI PUSKESMAS

BANJARMASIN

Hari/Tanggal Pengkajian     : Rabu/21-06-2017       Nama Mahasiswa    : Dwi Kumalasari

Jam Pengakajian          : 16:30 WITA       NIM    : S.14.1486

Tempat Pengkajian          : Rumah Pasien

A. DATA SUBJEKTIF

a.i.1. Identitas

Istri

Nama : Ny S

Umur : 25 tahun

Agama : Islam

Suku/Bangsa : Banjar/Indonesia

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Alamat : Jl. Banjarmasin

Suami

Nama : Tn M

Umur : 27 tahun

Agama : Islam

Suku/Bangsa : Banjar/Indonesia

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. Banjarmasin

a.i.2. Keluhan Utama 

Ibu mengatakan hamil  ±  6 bulan, mengeluh gatal pada vagina, saat

buang  air kecil terasa sakit dan perut bagian bawah terasa sakit, ibu

mengeluh ini sudah + 7 hari yang lalu dan itu menganggu aktivitas ibu

sehari-hari
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a.i.3. Riwayat Perkawinan

Ibu kawin 2 kali, kawin pertama kali umur 18 tahun dengan suami dulu

3 tahun dan dengan suami sekarang 2 tahun

a.i.4. Riwayat Haid

a. Menarche umur : 11  tahun

b. Siklus : 28  hari

c. Teratur/tidak : Teratur

d. Lamanya : 5-7  hari

e. Banyaknya : 2 kali ganti pembalut / hari

f. Dismenorhoe : Tidak

g. HPHT : 04-01-2017

h. Taksiran Partus : 11-10-2017

a.i.5. Riwayat Obstetri

G1P0A0
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a.i.6. Riwayat Ginekologi :

a. Perdarahan diluar haid : Tidak ada 

b. Riwayat Keputihan : ada

c. Riwayat adanya massa tumor pada payudara     : Tidak ada

Dan alat Kandungan
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d. Lain-Lain : Tidak ada

a.i.7. Riwayat Keluarga Berencana 

Belum pernah menggunakan alat kontrasepsi sebelumnya

a.i.8. Riwayat Kesehatan

a. Ibu   

Ibu mengatakan terkena PMS gonorea sudah dari trimester I, pada

saat itu ibu rutin meminum obat antibiotik yang diberikan dari dokter,

tetapi pada saat trimester II ibu mengalaminya lagi dikarenakan ibu

kurang  menjaga kebersihan  dan  ibu tidak  pernah  menderita

penyakit  menular  seperti  TBC  dan  hepatitis,  penyakit  keturunan

seperti DM, asma, hipertensi dan jantung 

b. Keluarga 

Ibu mengatakan suami pernah mengalami penyakit sifilis sekitar 1

bulan  yang  lalu,  tetapi  suami  sudah  sembuh  dan  sudah

diperiksakan  kedokter  dan keluarga  tidak  pernah  menderita

penyakit  menular  seperti  TBC  dan  hepatitis,  penyakit  keturunan

seperti DM, asma hipertensi dan jantung 

a.i.9. Keadaan Kehamilan Sekarang  

G1P0A0

a. Selama hamil ibu periksa di :  Puskesmas dan BPM

b. Mulai periksa sejak usia kehamilan :  10 minggu

c. Keluhan :  Tidak ada

d. Imunisasi :   Belum diberikan

e. Nasehat :  Makan  –  makanan  yang

bergizi   dan istirahat yang cukup

f. Pengobatan :  Injeksi  Neurotropic 1 cc, prelamin F 1x1 tablet dan

mecohem 1x1 tablet     

g.

No Masalah/Keluha
n

Oleh UK Tindakan

1. Keputihan Bidan/D 7 Pemberia
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r minggu n  obat
antibiotik
cefixime

2. Gatal – gatal Bidan/D
r

24
minggu

Pemberia
n  obat
antibiotik
cefixime

                                      

a.a.1.9. Pola Kebutuhan Sehari-hari

a. Nutrisi

Jenis yang dikonsumsi           :  Nasi, sayur asam, ikan goreng, buah

apel dan susu

       Frekuensi             :  3x sehari

       Porsi makan :  1 piring

       Pantangan :  Tidak ada

       Masalah :  Tidak ada

b. Eliminasi

       BAB

       Frekuensi :  1x sehari

       Konsistensi :  Lembek

       Warna :  Kuning kecoklatan

       BAK

       Frekuensi :  4-5x sehari

       Warna :  Kuning jernih

      Bau :  Pesing

c. Personal Hygiene

       Frekuensi mandi :  1x sehari

       Frekuensi Gosok gigi  :  1x sehari

       Frekuensi ganti pakaian dalam :  Ibu  mengganti sesuai kebutuhan

d. Aktifitas

       Ibu masih bisa melakukan pekerjaan rumah seperti  memasak,

mencuci dan menyapu serta ibu mengurangi pekerjaan yang berat-

berat.

e. Tidur dan Istirahat
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       Siang hari :  1 jam

       Malam hari :  7-8 jam

       Masalah :  Tidak ada

f.  Pola Seksual  :  Ibu  mengatakan  pada saat  ibu  terkena penyakit

menular  seksual  yang  pertama ibu  melakukan  hubungan  seksual

masalah yang dirasakan ibu sakit dalam berhubungan, tetapi pada

saat ibu mengetahui terkena penyakit untuk kedua kalinya ibu tidak

melakukan hubungan seksual sampai ibu sembuh total.

a.a.1.10. Data Psikososial dan Spiritual

a. Tanggapan ibu terhadap keadaan dirinya saja : Ibu cemas

terhadap dirinya karena ibu takut penyakit ini akan bahaya 

b. Tanggapan ibu terhadap kehamilannya : Ibu  merasa

senang Pada kehamilannya

c. Ketaatan ibu beribadah :  Ibu taat beribadah

 seperti shalat 5 waktu

d. Pengetahuan ibu terhadap kehamilannya :  Suami,orang tua,

dan bidan

e. Lingkungan yang berpengaruh

  Ibu tinggal bersama :  Suami

  Hewan Peliharaan :  Tidak ada

f. Penentu pengambil keputusan dalam keluarga  :  Suami

g. Jumlah penghasilan keluarga  :  Cukup

h. Yang menanggung biaya ANC dan persalinan  :  Suami

B. DATA OBJEKTIF

1. Pemeriksaan umum

a. Keadaan umum :  Baik

b. Kesadaran :  Compos mentis

c. Berat badan

Sebelum hamil :  50 kg

Sesudah hamil :  54 kg
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d. Tinggi badan :  150 cm

e. LILA :  24 cm

f. Tanda-tanda vital :  TD :  110/80 mmHg          

     Nadi :  80 x/menit

   Suhu:  36,70c     

   Respirasi :  24 x/menit

2. Pemeriksaan khusus

a. Inspeksi

- Kepala : Pertumbuhan rambut  tampak merata,  warna

rambut  tampak  hitam  kulit  kepala  tampak

bersih,  tidak tampak berketombe dan tidak

tampak benjolan abnormal.

- Muka : Tampak tidak pucat,  tidak tampak cloasma

gravidarum dan tidak tampak oedem.

-  Mata : Bentuk  tampak  simetris,  konjungtiva  tidak

tampak  pucat dan  skrela  tidak tampak

ikterik. 

- Telinga : Telinga  tampak  simetris,  tidak  tampak

serumen dan peradangan.

- Hidung : Hidung  tampak  bersih,  tidak  tampak  polip

dan                                          tidak tampak

pergerakan cuping hidung.

- Mulut : Tidak tampak sariawan, lidah tampak bersih

dan gigi tidak tampak caries.   

- Leher : Tidak tampak pembengkakan vena jugularis

kelenjar tiroid  dan kelenjar limfe. 

- Dada : Tampak  simetris  pada  saat  inspirasi  dan

ekspirasi serta tidak ada retraksi dada.

- Mamae : Bentuk tampak simetris, puting susu tampak

menonjol,  terdapat  hiperpigmentasi  pada

areola dan tidak tampak benjolan abnormal

- Perut : Pembesaran perut  sesuai  umur kehamilan,

tidak terdapat jaringan parut,  terdapat linea

nigra dan tidak ada bekas operasi.
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- Tungkai : Tidak tampak varises dan odema.

- Genetalia :   Tampak  merah,  keluar  cairan  putih  keruh

kekuning-kuningan,  jumlah  cairan  yang

keluar normal dan berbau.

b. Palpasi

- Leher : Tidak  teraba  pembesaran  vena  jugularis,

kelenjar tyroid dan kelenjar limfe.

- Mamae : Tidak  teraba  benjolan  abnormal  dan  ada

pengeluaran ASI.

- Abdomen  

Leopold I  : TFU Sepusat,  teraba bulat, lunak, dan tidak

melenting (bokong)

  Leopold II            : Bagian kiri perut ibu teraba keras memanjang

(pu-ki)  dan bagian kanan perut ibu  teraba

bagian terkecil janin (ekstremitas)

Leopold III : Bagian  terbawah  perut  ibu  terasa keras,

bulat dan melenting (Pers-kep)

Leopold IV :  Bagian  terbawah  janin  belum  masuk  PAP

(Konvergen)

MC Donald : 17 cm

TBJ : (17-12) x 155 = 775 gram

- Tungkai : Tidak teraba varises dan odema.

c. Auskultasi

 Terdengar sangat jelas dan irama teratur, Frekuensi 145x/menit

d. Perkusi

- Refleks Patella :  Kiri / Kanan , (+) / (+)

- Cek ginjal :  Kiri / Kanan,   (-) / (-)

3. Pemeriksaan Penunjang

 Laboratorium   :  + gonorea ( Sample cairan lendir leher rahim)

1. Prepat Gram, Preparat G.O
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2. Kultur G.O

C. ANALISA DATA

1. Diagnosa Kebidanan : G1P0A0 24  minggu

dengan kehamilan fisiologis Janin tunggal hidup intra uteri

2. Masalah                   : Gatal  pada

vagina

3. Kebutuhan              :  KIE   dan

Kolaborasi dokter

D. PENATALAKSANAAN

f.1. Memberitahu  pada  ibu  mengenai  hasil  pemeriksaan  yang  telah

dilakukan,meliputi :

    Keadaan umum :Baik

   Kesadaran :Compos mentis

   Tanda-tanda vital :

TD :110/80 Respirasi : 24x/menit

                        Nadi :80x/menit Suhu : 36,70 c

Laboratorium : + Gonorea

1.Prepat Gram, Preparat G.O

2.Kultur G.O

        Usia kehamilan 24 minggu dan tapsiran partus pada 28-03-2018

       “ Ibu mengetahui hasil pemeriksaan”

f.2. Memberitahu ibu 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

‘’Ibu mengerti penyebab gonorea’’
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f.3. Memberitahu  ibu  cara mengatasi  gonorea  dengan  cara diobati

dengan antibiotik yang aman untuk dikosumsi selama kehamilan.

‘’Ibu mengerti cara mengatasi gonorea’’

f.4. Memberitahu  ibu  pencegahan  yang  harus  dilakukan,  tidak

melakukan  hubungan  seksual  baik  vaginal,  anal  dan  oral  dengan

orang yang   terinfeksi,  Pemakaian Kondom dapat mengurangi tetapi

tidak dapat menghilangkan sama sekali risiko penularan penyakit ini,

hindari  hubungan  seksual  sampai  pengobatan  antibiotik  selesai,

Sarankan juga pasangan seksual kita untuk diperiksa guna mencegah

infeksi lebih jauh dan mencegah penularan.

‘’Ibu  mengerti cara pencegahan gonorea’’

f.5. Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga kebersihan dirinya seperti

mengganti celana dalam setiap kali merasa lembab atau basah agar

tidak  ada  jamur  yang  dapat  menyebabkan  infeksi  yang lebih  parah

pada ibu, karena ibu harus menjaga kebersihan terlebih dahulu untuk

menyembuhkan penyakit gonorea

       “ Ibu bersedia mengikuti anjuran yang diberikan ”

   6. Memberitahu ibu untuk tidak melakukan hubungan seksual sampai ibu 

sembuh total dari penyakit menular seksual gonorea.

      ‘’ Ibu bersedia mengikuti anjuran yang diberikan’’

7.  Menganjurkan ibu  untuk makan-makanan bergizi  yang mengandung

karbohidrat  seperti  nasi  dan yang mengandung protein seperti  ikan,

sayur-sayuran  yang  berwarna  hijau  seperti  bayam  dan  kangkung,

buah-buahan.

    “ Ibu bersedia mengkonsumsi makanan yang dianjurkan ” 

8. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup, siang hari kurang lebih 2

jam dan  pada malam hari kurang lebih 8 jam agar kondisi dan stamina

ibu tetap terjaga.

“ Ibu bersedia mengikuti anjuran yang diberikan ”

9. Memberitahukan ibu tanda-tanda bahaya kehamilan yaitu :

- Perdarahan pervaginam

- Gerakan janin berkurang

- Sakit kepala yang hebat

- Pandangan kabur

- Bengkak pada wajah, tangan dan kaki
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- Nyeri perut yang hebat

- Keluar air ketuban sebelum waktunya

Apabila  mengalami  tanda-tanda  diatas,  segera  datang  ketempat

tenaga kesehatan terdekat.

 “ Ibu mengerti tentang penjelasan yang diberikan ”

10. Melakukan Kolaborasi dokter :

      a. Memberitahu ibu dengan memberikan obat Cefixime 2 X 400 mg

diminum 2 kali sehari.

‘’ibu mengerti dengan obat yang diberikan’’

11.  Menganjurkan ibu untuk melakukan kunjungan 1  minggu kemudian

atau apabila ada keluhan.

“ Ibu bersedia melakukan kunjungan ulang ”

CATATAN PERKEMBANGAN

NO Hari/Tanggal Catatan Perkembangan

1. Kamis
29/06/2017
Jam : 15.30 Wita

S  :  Ibu  mengatakan sudah  tidak  nyeri
saat buang air kecil, tetapi masih ada
kemerahan pada vagina. 

O: Keadaan umum : Baik, 
     Kesadaran         : Compos mentis
     TTV                   : 120/80 mmHg 
     Respirasi           : 20x/menit 
     Nadi                  : 85x/ menit     
     Suhu                 : 36,60C. 
      Genetalia     : tampak merah dan

masih terasa gatal.
     Laboratorium  : + Gonorea (Sample

cairan lendir leher rahim )
Prepat Gram, Preparat G.O
Kultur G.O

Leopold I : TFU  2 jari  diatas pusat
teraba bulat, lunak, dan
tidak  melenting
(bokong)

Leopold II : Bagian  kiri perut  ibu
teraba  keras
memanjang
(pu-ki)  dan  bagian
kanan perut ibu  teraba
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bagian  terkecil  janin
(ekstremitas)

Leopold III: Bagian  terbawah  perut
ibu  terasa keras,  bulat
dan  melenting  (Pers-
kep)

Leopold IV:  Bagian  terbawah  janin
belum  masuk  PAP
(Konvergen)

MC Donald : 19 cm
TBJ :  (19-12)  x  155  =  1085

gram
Djj            :135 x/menit

 A: 
1.Diagnosa  Kebidanan  : G1P0A0 25

minggu  dengan  gonorea janin
tunggal hidup intra uteri

2.  Masalah  : tampak  merah  dan
masih terasa gatal.

3.Kebutuhan  :  KIE  dan  Kolaborasi
dokter

P :  Melakukan observasi keadaan umum
ibu:

a.i.1. Memberitahu keibu bahwa hasil
pemeriksaan  yang  telah
dilakukan  dengan  cara
memeriksa vagina ibu , ibu tidak
nyeri  lagi  saat  buang  air  kecil
dan masih ada kemerahan pada
vagina.
‘’  Ibu  mengetahui  hasil
pemeriksaan’’

a.i.2. Menganjurkan  ibu  untuk  tetap
meminum  obat  antibiotik  yang
telah  diberikan,  kalau  obat
sudah  habis  ibu  bisa
kepuskesmas .
‘’  Ibu  mengerti  apa  yang
dianjurkan’’

a.i.3. Menganjurkan  ibu  untuk
menjaga  kebersihan  dirinya
seperti mengganti celana dalam
setiap kali merasa lembab.
‘’  Ibu  mengerti  apa  yang
dianjurkan’’
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a.i.4. Memberitahu  ibu  untuk  tidak
melakukan  hubungan  seksual
sampai  ibu  sembuh  total  dari
penyakit  menular  seksual
gonorea.
‘’  Ibu  mengerti  apa  yang
dianjurkan’’


