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BAB I  

PENDAHULUAN  

  

A. Latar Belakang pentingnya Karya Tulis ilmiah  

Kehamilan merupakn pertumbuhan dan perkembangan janin intrauterin 

mulai dari konsepsi dan berakhir permulaan persalinan.dan melibatkan 

perubahan fisik, emosional maupun sosial. mulai dari konsepsi sampai lahirnya 

janin atau bayi. Lamanya kehamilan adalah 280 hari dihitung dari pertama kali 

haid dan di hitung terakhir kali haid. (Nur et al., 2018) apalagi baru peratama 

hamil pasti keluarga tersebut sangatlah bahagia karena kedatangan seorang 

anak peratama, namun adapun terjadi pada kehamilan pada (trimester pertama), 

yaitu berakhirnya kehamilan yang dikenal abortus.  (Heriansyah et al., n.d.)  

Abortus adalah kegagalan kehamilan janin yang berada di kandungan 

atau sudah tidak bisa lagi di selamatkan, sebelum umur kehamilan 28 minggu.   

Abortus spontan adalah kehilangan Janin pada kehamilan pada usia 

kurang dari 20 minggu atau janin dengan berat 500 gram. abortus spontan di 

Indonesia sekitar 10% sampai 15% dari 6 juta kehamilan setiap tahun dan 2500 

orang berakhir  dengan kematian . (Asy’ari, 2015)  

Angka Kematian Ibu merupakan permasalahan kesehatan di dunia  

terjadi karena setiap hari sekitar 830 perempuan meninggal akibat komplikasi 

kehamilan dan persali (Asy’ari, 2015). 

Angka kematian ibu berdasarkan kelompok umur, kejadian kematian 

terbanyak adalah pada usia produktif (20-34 tahun) sebesar 66,96%, kemudian 

pada kelompok umur 35 tahun sebesar 26,67% dan pada kelompok umur 20 

tahun sebesar 6,37%.     

Dampak abortus adalah lambat akibat infeksi serius disekitar kandungan  

rahim, dan dampak psikologis seperti merasa kehilangan seorang janin dan 

beban batin yang diakibatkan karena timbulnya perasaan bersalah, penyesalan 

yang dapat mengakibatkan depresi dan bisa juga kehilangan harga diri pada ibu 

(Penelitian, 2013)  
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 Perdarahan kehamilan muda dikaitkan dengan kejadian abortus. 

ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar 

kandungan, adanya sistem untuk mendeteksi pendarahan pada Ibu hamil dapat  

mengetahui gejalagejala pendarahan dan mengurangi angka pendarahan dan 

angka kematian ibu dan janin akibat abortus di Indonesia. (Тузиков et al., 

2017)  

Peran perawat mampu memberikan asuhan keperawatan melakukan 

pengkajian kebutuhan pasien, merencanakan tindakan keperawatan, 

mendiagnosa secara tepat, melaksanakan tindakan keperawatan, melakukan 

evaluasi hasil asuhan keperawatan dan mendokumentasikan asuhan 

keperawatan. Perawat dapat mengetahui adanya  kesulitan pada  ibu. perawat 

harus aktif untuk mengidentifikasi komplikasi yang terjadi pada Abortus 

Inkomplet, sehingga dapat memfasilitasi intervensi dini.   

Penekanan asuhan keperawatan  dengan Abortus Inkomplet adalah untuk 

menjaga kesehatan bagi ibu hamil bertujuan untuk menigkatkan pengetahuan 

ibu hamil tentang kehamilan, perawatan kehamilan, persalinan,  

 Dari studi kasus yang dilakukan penulis memutuskan pembuatan 

proposal karya tulis ilmiah dengan judul“ Asuhan Keperawatan pada Ny.V 

dengan Abortus Inkomplet  “ di ruang Flamboyan Rumah Sakit Umum Daerah 

Ungaran dengan masalah keperawatan nyeri dan tindakan keperawatan yang 

dilakukan adalah Melakukan terapi Distraksi relaksasi dan menghirup 

aromaterapi yang dapat membantu menghilangkan nyeri pada klien.  

 

B. Rumusan Masalah   

Rumusan masalah pada penulisan adalah Asuhan keperawatan pada 

Ny.V Dengan Abortus Inkomplet di Ruang Flamboyan RSUD Ungaran.   

 

C. Tujuan Studi kasus   

1. Tujuan Umum  

Tujuan yang dicapai adalah mampu memberikan asuhan keperawatan pada 

Ny.V dengan Abortus Inkomplet di ruang flamboyan RSUD ungaran    
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2. Tujuan Khusus   

a. Mengetahui konsep dasar dari pasien  dengan Abortus Inkomplet 

yaitu: pengertian, tujuan asuhan keperawatan  dengan Abortus 

Inkomplet dan adaptasi fisiologis dan psikologis  dengan Abortus 

Inkomplet, konsep asuhan keperawatan (pengkajian s/d intervensi), 

fisiologiways   

b. Mengetahui pengkajian keperawatan pada pasien  dengan Abortus 

Inkomplet   

c. Menetapkan diagnosa keperawatan pada pasien  dengan Abortus 

Inkomplet  

d. Menyusun dan Memberikan intervensi keperawatan yang sesuai pada 

pasien  dengan Abortus Inkomplet   

e. Mengevaluasi pasien  dengan Abortus Inkomplet   

 

D. Manfaat Studi Kasus   

Karya tulis ilimiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi   

1. Penulis   

Untuk menambah kemampuan wawasan pengetahuan penulis menerapkan 

asuhan keperawatan pada pasien  dengan Abortus Inkomplet menerapkan 

dan mengimplentasikan focus intervensi keperawatan yaitu dengan 

penerapan teknik Relaksasi Distraksi pada Ibu  dengan Abortus Inkomplet.   

2. Bagi profesi keperawatan   

Menambah wawasan pengetahuan ilmu dalam menerapkan asuhan 

keperawatan pada pasien  dengan Abortus Inkomplet dan meningkatkan 

pelayanan mutu yang baik pada pasien  dengan Abortus Inkomplet   

3. Bagi lahan praktik   

Untuk mendapatkan referensi dalam menerapkan asuhan keperawatan 

pada pasien  dengan Abortus Inkomplet dan meningkatkan pelayanan 

mutu yang baik pada pasien  dengan Abortus Inkomplet  
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4. Pasien   

Untuk meningkatkan pengetahuan tentang meningkatkan produksi  dengan 

Abortus Inkomplet dengan Terapi Distraksi Relaksasi dan Menghirup 

Aromaterapi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


