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RINGKASAN 
 

Salah satu keluhan yang terdapat pada ibu hamil Trimester 1 adalah 

emesis gravidarum atau biasa disebut mual muntah. Emesis gravidarum ini dapat 

menjadi hyperemesis gravidarum apabila tidak mendapatkan asuhan kebidanan 

secara komprehensif. Hasil study pada bulan februari 2021 di TPMB D Amd.Keb 

Lampung tengah didapatkan 52 kehamilan dan 7 diantaranya mengalami emesis 

gravidarum salah satunya Ny. S Pengkajian yang dilakukan pada Ny. S yaitu Ny. 

S G2P1A0 usia kehamilan 11 minggu, mengatakan bahwa ibu merasa pusing,  

mual dan muntah ±10 kali sehari, Nadi 84x/menit, Pernapasan 20x/menit, Suhu 

36,5℃, LILA 26 cm, IMT 20,2, HB 11,3 gr/dl, TTV dalam batas normal, 

sehingga ditegakkan diagnosa Ny. S G2P1A0 hamil 11 minggu dengan emesis 

gravidarum, Perencanaan asuhan ibu yaitu memberikan edukasi tentang emesis 

gravidarum adalah perubahan yang fisiologis pada ibu hamil trimester satu dan 

asuhan kebidanan komprenhensif pada ibu dengan tujuan mengatasi mual muntah 

yang di keluhkan ibu. 

Pelaksanaan asuhan kebidanan sejak 18 Februari 2021 sampai 6 maret 

2021 menjelaskan penyebab mual dan muntah yang dikeluhkan, menganjurkan 

ibu untuk makan sedikit tetapi sering, menganjurkan ibu untuk konsumsi makanan 

seperti biskuit, menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi permen jahe untuk 

membantu mengurangi mual muntah dan pemberian vitamin b6 dan asam folat 20 

tablet. Pelaksanaan dilakukan dengan baik sesuai rencana yang disusun karena 

adanya dukungan keluarga dalam membantu memberikan dukungan pada ibu.  

Evaluasi setelah 3 kali kunjungan ibu mengatakan mual muntah sudah 

berkurang, apabila di lihat dari hasil pemantuan awal frekuensi pada tanggal 18 

Februari 2021±10 kali sehari menurun menjadi± 6− 8  kali sehari pada tanggal 

27 Februari 2021, lalu mual dan muntahnya berkurang manjadi ± 3− 5  kali 

sehari, Berat badan naik 1/2 kg. Ibu tetap menjaga kondisi kesehatan dengan 

makan makanan yang bergizi, dan beristirahat yang cukup. 

 Simpulan yang diperoleh asuhan kebidanan yang dilakukan tercapai Saran 

untuk Ny. S sebaiknya ibu dengan keluhan mual muntah melakukan kunjungan 

lebih sering untuk mengontrol keadaan ibu dan janinnya dan untuk tetap 

melakukan asuhan yang telah di berikan agar membuat diri ibu nyaman menjalani 

masa kehamilan. 
 

Kata kunci  : Kehamilan, Emesis Gravidarum  

Daftar Bacaan : 17 (2009 - 2020) 


