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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut Prawirohardjo (2011) salah satu bentuk gangguan pada wanita 

adalah gangguan menstruasi, gangguan menstruasi dalam masa reproduksi 

digolongkan menjadi gangguan jumlah darah dan lamanya haid, gangguan 

sirklus haid. Gangguan perdarahan di luar sirklus haid, serta gangguan yang 

berhubungan dengan haid, rata-rata dalam batas normal perdarahan yaitu 100-

300 cc. darah dapat ditemukan pada organ tubuh dan pembuluh darah. Apabila 

organ tubuh atau pembuluh darah mengalami kerusakan, darah dapat mengalir 

dengan bebas di dalam atau di luar tubuh (lammers, 2009). Di antara jenis 

gangguan haid atau perdarahan yang paling membutuhkan kecermatan 

penanganan ialah perdarahan uterus abnormal karena pada keadaan ini tidak 

dijumpai kelainan organik. Data di beberapa Negara industri (Amerika dan 

Inggris) menyebutkan bahwa seperempat penduduk perempuan dilaporkan 

pernah mengalami menorgia, 21% mengeluh siklus haid memendek , 17% 

mengalami perdarahan antar haid dan 6% mengeluh perdarahan pasca 

senggama (Bizard 2009, prawirohardjo 2011). 
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Wanita pada satu saat dalam kehidupan mereka akan mengalami 

keadaan dimana siklus mentruasi mereka akan terganggu. sekitar 30% 

wanita datang ke pusat pelayanan kesehatan dengan keluhan perdarahan 

uterus abnormal selama masa produktif mereka (signh et al,2013). 

Penelitian di India menyatakan bahwa Perdarahan Uterus Abnormal 

mencakup spectrum yang luas dari berbagai penyakit. Salah satu metode 

diagnostic yang penting adalah kuretase endometrium. Metode tersebut 

memberika informasi mengenai keadaan sfesifik maupun tidak sfesifik dari 

infeksi maupun keganasan. Evaluasi histologis juga dapat menyoroti 

temuan incidental.   

Di Indonesia sendiri belum ada angka menyebutkan mengenai 

kejadian perdarahan uterus disfungsional (Wiknjosastro 2009). Sebenarnya 

angka kejadian perdarahan uterus abnormal (PUA) cukup tinggi karena 

hampir pada semua wanita. Tetapi karena sebagian PUA pulih sendiri tanpa 

pengobatan, yang tercatat hanya PUA berat yang sering kali mencapai 

keadaan kegawatdaruratan. Hal ini terjadi 10% dari seluruh genokologik. 

Sekitar 4% berusia kurang dari 20 tahun. 39% berusia diatas 40 tahun dan 

sisanya berada pada usia reproduksi. Kejadian PUA pada usia kurang dari 

20 tahun sesungguhnya jauh lebih besar daripada yang dilaporkan. Hal ini 

disebabkan oleh adanya keengganan pada wanita usia primenarche untuk 

menjalani pemeriksaan (Baziad,2019). 

Salah satu kewajiban sebagai pelayanan kesehatan untuk melakukan 

asuhan keperawatan khususnya pada kelainan reproduksi dengan 
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perdarahan uterus abnormal sehingga perawat perlu memiliki pengetahuan 

mengenai tanda gejala serta penatalaksanaan gangguan kesehatan 

refroduksi dalam hal ini perdarahan uterus abnormal. 

Penatalaksanaan perdarahan uterus abnormal sebaiknya dilakukan 

di rumah sakit. RSUD. R. Syamsudin,S.H. sebagai salah satu rumah sakit 

negeri di kota Sukabumi melayani berbagai macam pelayanan, salah 

satunya adalah permasalahan genikologi yaitu perdarahan uterus abnormal. 

Hasil setudi pendahuluan yang dilakukan penulis pada tanggal 08 Maret 

2019, data bulan Januari 2018 hingga Maret 2019 kista sebanyak 12 kasus 

(13%), mioma uteri 7 kasus (8%), CA Uterus 5 kasus (5%), Perdarahan 

Uterus Abnosrmal 3 kasus (3%), Molahidatidosa 3 kasus (3%), dan Prolapse 

Uteri 1 kasus (1%). Dan sepreti data tabel dibawah ini: 

Gambaran 10 Distribusi Frekuensi Diagnosa Di Ruangan Mawar 

Merah RSUD R.Syamsudin.,S.H Kota Sukabumi 

Periode Januari – Maret 2019 

Tabel 1.1  

No Penyakit Distribusi Persentasi  

1 Kista 12 13% 

2 Mioma uteri 7 8% 

3 CA Uterus  5 5% 

4 Perarahan Uterus Abnormal (PUA) 3 3% 

5 Molahidatidosa 3 3% 

6 Prolaps uteri 1 1% 

Jumlah 93 100% 
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Berdasarakan data di atas perdarahan uterus abnormal  menempati 

ururtan delapan (4) penyakit gangguan reproduksi dan meskipun sebuah 

penyakit yang jarang ditemui namun merupakan penyakit yang mempunyai 

resiko yang cukup besar terjadi kepada setiap wanita yang menglami haid, 

maka penulis tertarik untuk menyusun studi kasus dengan judul “Asuhan 

Keperawatan Gangguan Refroduksi  Pada klien Dengan Perdarahan Uterus 

Abnormal Di Ruang Mawar Merah  RSUD.R.Syamsudin,,S.H. Kota 

Sukabumi”, sehingga perawat mampu memberikan asuhan keparawatan 

yang komprehensif untuk meminimalkan komplikasi bila menemui kasus 

serupa.    

 

B. Tujuan Penulisan  

1. Tujuan umum 

Diperoleh pengalaman nyata dalam melaksanakan asuhan 

keperawatan dengan menggnakan pendekatan proses menejement 

keperawatan pada pasien dengan Perdarahan Uterus Abnormal di 

RSUD.R.Syamsudin,S.H kota Sukabumi. 

2. Tujuan khusus 

a. Mendeskripsikan hasil pengkajian dan menganalisa data untuk 

menetapkan diagnosa keperawatan pada klien dengan perdarahan 

uterus abnormal. 

b. Mendeskripsikan hasil keperawatan sesuai dengan masalah yang 

timbul 
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c. Mendeskripsikan hasil keperawatan sesuai dengan rencana 

keperawatan yang telah di buat  

d. Mendeskripsikan evaluasi tindakan keperawatan berdasarkan 

kriteria tujuan    

e. Mendokumentasikan tindakan keperawatan yang di lakukan pada 

klien dengan perdarahan uterus abnormal.  

f. Membandingkan antara konsep teori dengan kenyataan yang terjadi 

pada klien dengan perdarahan uterus abnormal.  

C. Metode Telaahan  

Dalam penulisan laporan ini penulis menggunakna metode deskriptif, 

dengan pendekatan studi kasus di mana dengan pengkajian dan penelaahan 

suattu kasus tertentu berdasarkan fakta-fakta yang ada. Kemudian fakta-

fakta tersebut dijelaskan secara narasi. Teknik yang di gunakan dalam 

pengumpulan data dalam laporan ini yaitu: 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan pembicaraan terarah yang umumnya 

diselenggarakan pada pertemuan tatp muka biak dengan klian maupun 

keluarga klien dengan tujuan unntuk mengungkapkan  dan memperoleh 

data subjektif yang akurat dan dapat di percaya. Wawancara ini dapat di 

lakukan antara perawat dan keluarga pasien (allo anamnesa) dan klien 

dengan petugas kesehatan (auto anamnesa).  

b. Observasi 
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Observasi adalah pemeriksaan untuk mengumlkan data melalui 

pemeriksaan fisik dengan tehnik, inspeksi, palpasi, perkusi, dan 

auskultasi dan dilaksanakan secar menyeluruh memandang klien 

sebagai mahluk yang holistic dengan tujuan untuk mengetahui dan 

memastikan batas dimensi angka irama, kuualitas atau ukuran tertentu. 

Pemeriksaan fisik yang meliputi kepala, rambut, mata, hidung, mulut, 

leher, dan payudara, abdomen, genetalia, ektermitas atas dan bawah.  

c. Dokumentasi 

Studi documenter adalah tehnik pengumpulan yang dilakukkan 

dengan melihat catatan medic dan status pasien baik sekarang maupun 

yang telah lalu, dengan tujuan untuk memperoleh data objektif yang 

lengkap.  

d. Studi dokumentasi 

Studi kepustakaan merupakan bahan penunjang dalam penyususnan 

karya tulis ini yang berasal dari buku buku yang berhubungan dengan 

kasus kasus yang dibahas, sehingga dapat di peroleh keterangan dan 

dasar teori mengenai pengertian yang bersifat definitif dalam hubungan 

dengan kasus yang diambil. 

  

D. Sistematika Penulisan  

Dalam penyusuan karya tulis ini penyusun menggunakan 

sistematika yang terdri dari : 



7 

 

 
 

 BAB I Pendahuluan bab ini menjelaskan latar belakang masalah, 

tujuan penulis yang meliputi tujuan umum dan tujan khusus, metode 

penulisan serta sistematika penulisan. 

 BAB II Tinjauan kasus bab ini menjelaskan tentang asuhan 

keperawatan dan konsep  dasar pada penyakit perdarahan uterus abnormal 

 BAB III Pembahasan untuk bab ini, penyusun memnjelaskan 

tentang penata laksanaan asuhan keperawatan pada klien dengan perdarahan 

uterus abnormal yang meliputi pengkajian, diagnosa, perencanaan, 

implementasi, dan evaluasi 

 BAB IV Kesimpulan dan rekomendasi dalam bab terakhir ini  

menjelaskan tentang karya tulis ilmiah dan bab yang telah di tulis termasuk 

pembahasannya dan memberikan rekomendasi kepada pihak terkait yang 

terlibat dalam penyusunan karya tulis ini. 

 


