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SINOPSIS 

 Asuhan kebidanan secara continuity care merupakan asuhan yang  

berkesinambungan mulai dari awal kehamilan, persalinan nifas sampai dengan 

kontrasepsi untuk mencegah terjadinya komplikasi agar dapat berjalan fisiologis 

pada ibu maupun bayinya. Berdasarkan ruang lingkup asuhan yang diberikan pada 

Ny.R GIIPIA0 usia kehamilan 32-33 minggu diberikan mulai awal kehamilan, 

bersalin, nifas sampai dengan kontrasepsi  

 Pada saat kunjungan ANC ketiga didapatkan keluhan nyeri perut bagian 

bawah. Asuhan yang diberikan yaitu menjelaskan bahwa keluhan nyeri perut 

bagian bawah merupakan hal yang fisiologis terjadi pada ibu hamil Trimesster 

tiga. Pada proses persalinan terjadi kala 1 fase aktif memanjang. Asuhan yang 

diberikan yaitu melakukan rujukan sehingga proses persalinan pada ibu adalah 

SC. Kondisi BBL dalam keadaan normal, asuhan yang diberikan salah satunya 

adalah pencegahan infeksi dan mencegah kehilangan panas. Pada kunjungan 

pertama masa nifas di dapatkan keluhan  nyeri pada luka operasi asuhan yang 

diberikan yaitu memberitahukan bahwa keluhan tersebut merupakan suatu yang 

wajar dan mengajarkan ibu tehnik relaksasi untuk mengurangi rasa nyeri serta 

menjaga agar luka jahitan tetap kering. Pada kunjungan neonatus  didapatkan hasil 

bahwa berat badan bayi turun, dan kembali pada berat badan semula pada 

kunjungan neonatus ketiga Asuhan yang diberikan yaitu menjelaskan bahwa 

penurunan berat badan bayi normal terjadi dalam 10 hari pertama dan 

meganjurkan ibu untuk menyusui bayinya. Dan pada asuhan kontrasepsi 

dijelaskan tentang macam-macam KB pada ibu post partum dan ibu memutuskan 

menggunakan KB MAL. 

 Berdasarkan  asuhan kebidanan yang diberikan, secara keseluruhan dan 

sesuai standar. Keluhan yang didapatkan pada saat kunjungan dapat teratasi. Pada 

proses persalinan masalah yang terjadi juga dapat teratasi. Pada asuhan BBL 

berjalan dengan normal, pada kunjungan nifas dan neonatus berjalan dengan 

normal. Kontrasepsi yang dipilih merupakan kontrasepsi yang sesuai dengan 

kondisi ibu 

 Asuhan yang diberikan secara tepat dan benar dengan prinsip continuity of 

care dapat mencegah terjadinya masalah selama hamil, bersalin, neonatus , nifas 

kontrasepsi. Maka asuhan yang telah diberikan kepada Ny.R sudah mengarah 

pada standar dan berjalan dengan baik dan diharapkan klien tetap memperhatikan 

kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak dengan tetap membawa anaknya ke  

tenaga kesehatan. 


