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ABSTRAK 

 
Asuhan kebidanan pada Ny. N G2P1A0 dengan menggunakan asuhan 

continuity of care yang dimulai pada usia kehamilan 32-40 minggu, dilanjutkan 

dengan penerapan asuhan pada persalinan fisiologis yaitu pemantauan kemajuan 

persalinan kala I-IV dengan partograf. Penerapan asuhan kebidanan pada masa 

nifas dan bayi baru lahir fisiologis yaitu kunjungan I mulai dari 6 jam sampai 3 

hari post partum, kunjungan II mulai dari hari ke 4-7 hari postpartum, kunjungan 

III mulai dari hari ke 8-14 postpartum dan kunjungan IV lebih dari 15 hari 

postpartum. Penerapan asuhan kebidanan pada KB yaitu kunjungan I mulai dari 

hari ke 4-7 hari postpartum dan kunjungan II mulai dari hari ke 8-14 hari 

postpartum.Laporan Tugas Akhir ini bersifat face to face langsung kepada pasien 

dengan metode continuity of care dan penanganan langsung dengan pengkajian 

melalui Tanya jawab serta membantu pelaksanaan langsung mulai dari 

pemeriksaan kehamilan, bersalin, nifas, bayi baru lahir, dan KB.Asuhan 

kebidanan dalam persalinan bertujuan untuk melindungi keselamatan ibu dan bayi 

baru lahir (BBL), memberi dukungan pada persalinan normal, mendeteksi dan 

menatalaksanakan komplikasi secara tepat waktu, memberi dukungan serta cepat 

bereaksi terhadap kebutuhan ibu, pasangan dan keluarganya selama persalinan 

dan kelahiran bayi. Pemberian imunisasi tetanus toksoid (TT) tidak diberikan saat 

pengkajian karena kurangnya pengetahuan ibu tentang imunisasi TT, dan ibu takut 

ada efek sampingnya terhadap ibu, tetapi penulis sudah memberikan konseling 

tentang pentingnya imunisasi TT untuk dapat menurunkan angka kematian bayi 

karena infeksi tetanus, pemberian imunisasi TT dilakukan sebanyak 2 kali selama 

kehamilan (Pertama pada saat kunjungan antenatal pertama dan kedua pada 4 

minggu kemudian). 
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