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ABSTRAK 

 
Latar belakang : kala II lama sering ditemukan dirumah sakit di Indonesia 
dengan penyebab terbanyak karena kemacetan fase aktif dan sering terjadi pada 
persalinan nulipara dengan indikasi sectio caesaria 
Tujuan : Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien dengan kala II 
lama meliputi pengkajian, intervensi, implementasi, dan evaluasi keperawatan. 
Hasil: Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 x 24 jam, diagnosa 
keperawatan yang muncul ada 3 yaitu : nyeri, resiko tinggi infeksi, intoleransi 
aktivitas. Dalam implementasi sebagian besar telah sesuai dengan rencana 
tindakan yang ditetapkan. 
Kesimpulan : Masalah keperawatan pasien mengenai nyeri, resiko tinggi 
infeksi, intoleransi aktivitas. Diagnosa pada dasarnya dapat dilaksanakan dengan 
baik dan sebagian besar dapat teratasi dengan baik. 
Kata kunci : Sectio caesaria, kala II lama, nyeri, resiko tinggi infeksi, intoleransi 
aktivitas. 
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ABSTRACT 

 
Backgroud     :   Kala II Lama can find in indonesian hospital this is most caused 
by the stagnant of active phase and nulipara giving birth is rottenly happen with 
sectio caesaria indication. 
Aim of Researc: To study about nursing care on client with kala II lama 
including assesment, intervention, implementation, and evaluation. 
Result  : After doing the action of nursing for 3 times in a day, nursing 
diagnosa day witch emerge there is 3 that is : pain, high risk infection, intolerance 
activityin implementaion most have as according to action plan witch in 
specifying.  
Conclucion :  Problem of treatment of patient concerming, pain, high risk 
infection,    intolerace activity, diagnosa basically can be executed better and most 
can  over come better. 
Key words       : Sectio caesaria, kalla II lama, pain, high risk infection, 
intolerance   activity. 
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1. Pendahuluan 

a. Latar Belakang 

Kesejahteraan suatu bangsa salah satu indikatornya adalah angka 

kematian maternal, dan angka kematian neonatal. Berdasarkan rencana 

strategi nasional making pregnancy safer angka ini akan diturunkan 

menjadi 16 per 1000  kelahiran hidup pada tahun 2010 (Prawirohardjo, 

2002). 

Berdasarkan hasil kajian WHO pada periode 1994-1997, Angka 

Kematian Ibu (AKI) sebesar 390 per 100.000 kelahiran hidup (Depkes RI, 

1999). Pada tahun 2001 AKI mengalami penurunan menjadi 334 per 

100.000 kelahiran hidup (Resti, 2005). Berdasarkan Survei Demograpi dan 

Kesehatan Indonesia (SDKI) 2002/2003, Angka Kematian Ibu (AKI) di 

Indonesia masih berada 307 per 100.000 kelahiran hidup atau setiap jam 

terdapat 2 orang ibu bersalin meninggal dunia karena berbagai sebab 

(Depkes RI, 2004). 

Sesungguhnya tragedi kematian ibu tidak perlu terjadi karena 

lebih dari 80% kematian ibu sebenarnya dapat dicegah melalui kegiatan 

yang efektif, yaitu melalui pemeriksaan kehamilan, pemberian gizi yang 

memadai dan lain-lain. Karena upaya penurunan AKI serta peningkatan 

derajat kesehatan ibu tetap merupakan prioritas utama dalam 

pembangunan kesehatan menuju tercapainya Indonesia Sehat 2010 

(Depkes RI, 2004) 



 
 

 
 

Penyebab kematian ibu 90% disebabkan oleh pendarahan, 

toksemia gravidarum, infeksi, partus lama dan komplikasi abortus. 

Kematian ini paling banyak terjadi pada masa sekitar persalinan yang 

sebenarnya dapat dicegah, Sedangkan 10% disebabkan oleh komplikasi 

persalinan lain (DepkesRI, 2005). 

Salah satu penyebab kematian ibu di atas telah di uraikan bahwa 

di sebabkan oleh partus lama, Persalinan lama atau kasep merupakan 

masalah besar di Indonesia karena pertolongan di daerah pedesaan masih 

dilakukan oleh dukun. Persalinan lama adalah persalinan yang berjalan 

lebih dari 24 jam untuk primigravida dan 18 jam bagi 

multigravida.Persalinan kasep adalah persalinan lama yang di sertai 

komplikasi ibu maupun janin (Manuaba, 1998). 

Dari perolehan data di rumah sakit Medikal Record  pada bulan 

maret 2009 diketahui data kasus kebidanan sebagai berikut: pada tahun 

2005 ibu yang bersalin berjumlah 433 orang yang mengalami partus lama 

berjumlah 121 orang (27,9%), tahun 2006 ibu yang bersalin berjumlah 414 

orang yang mengalami partus lama berjumlah 126 orang (30,4%) dan 

tahun 2007 yang bersalin 343 orang. Untuk data mengenai perdarahan post 

partum sebanyak 98 orang, ketuban pecah dini sebanyak 138 orang, pre 

eklampsia berat dan eklmapsi sebanyak 73 orang, sedangkan yang 

mengalami partus lama 34 orang, 7.4% orang (Medikal Record RS, 2009). 

 

 



 
 

 
 

b. Tujuan 

1) Tujuan Umum 

Tujuan karya tulis ilmiah adalah untuk mengetahui gambaran dan 

penatalaksanaan keperawatan pada kasusus post op sectio cesaria 

dengan indikasi kala II lama di ruang Dahlia RSUD Pandan Arang 

Boyolali. 

2) Tujuan Khusus 

a) Pengkajian pada klien post partum dengan sectio cesaria 

b) Menegakkan diagnosa keperawatan pada klien post partum dengan 

sectio caesaria 

c) Intervensi keperawatan pada klien post partum dengan sectio 

caesaria 

d) Implementasi keperawatan pada klien post partum dengan sectio 

caesaria 

e) Evaluasi keperawatan pada klien dengan post partum sectio 

caesaria 

 

2. Landasan Teori/Tinjauan Pustaka 

Persalinan  adalah proses dimana bayi, plasenta dan selaput ketuban 

keluar dari rahim ibu. Persalinan dianggap normal jika prosesnya terjadi pada 

usia kehamilan cukup bulan (> 37 minggu) tanpa disertai penyakit. Persalinan 

dimulai (inpartu) pada saat uterus berkontraksi dan menyebabkan persalinan 

pada serviks (membuka dan menipis) dan berakhir dengan lahirnya plasenta 



 
 

 
 

secara lengkap. Ibu belum inpartu jika kontraksi uterus tidak mengakibatkan 

perubahan pada serviks (Lestari, S, 2011).  

Partus lama adalah persalinan yang berlangsung  lebih dari 24 jam  

pada  primi, dan lebih dari 18 jam pada multi (Chapman V, 2006). 

 Partus lama  adalah  merupakan fase terakhir dari suatu  partus yang 

macet dan berlangsung  terlalu lama sehingga timbul gejala-gejala seperti 

dehidrasi, infeksi, kelelahan   ibu, serta asfiksia dan Kematian Janin Dalam 

Kandungan (KJDK) (Prawirohardjo, S,  2005). 

SC adalah sebuah bentuk melahirkan anak dengan melakukan sebuah 

irisan pembedahan yang menembus abdomen seorang ibu dan uterus 

mengeluarkan satu bayi atau lebih. Cara ini biasanya dilakukan ketika 

kelahiran melalui vagina akan mengarah pada komplikasi – komplikasi, 

kendati cara ini semakin umum sebagai pengganti kelahiran normal (Ayuni, 

KN, 2011).  

SC dengan indikasi KALA  II  LAMA  adalah persalinan yang 

berlangsung dari 24 jam sehingga dilakukan tindakan pembedahan untuk 

mengeluarkan bayi dari rongga rahim dengan mengiris dinding perut dan 

dinding rahim.  

 

3. Hasil Penelitian 

Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 x 24 jam, diagnosa 

keperawatan yang muncul ada 3 yaitu : nyeri, resiko tinggi infeksi, intoleransi 



 
 

 
 

aktivitas. Dalam implementasi sebagian besar telah sesuai dengan rencana 

tindakan yang ditetapkan. 

 

4. Simpulan Dan Saran 

a. Simpulan  

Dalam bab ini penulis menyimpulkan permasalah pada Ny. N dan 

selanjutnya menyarankan hal-hal yang berkaitan dengan asuhan 

keperawatan pada pasien dengan post partum SC dengan indikasi kala II 

lama. 

Berdasarkan pelaksanaan asuhan keperawatan selama 3 hari pada 

Ny. N dengan post partum SC indikasi kala II lama dibangsal dahlia 

RSUD Pandan Arang Boyolali, penulis memperoleh pengalaman nyata 

mengenai penerapan proses keperawatan yang dapat disimpulkan sebagai 

berikut :  

1) Masalah keperawatan yang berhasil digali ada beberapa masalah yaitu 

nyeri berhubungan dengan insisi pembedahan, resiko tinggi infeksi 

berhubungan dengan adanya luka jahitan post partum SC, adanya 

prosedur pembedahan invasif pemasangan kateter dan infus. 

2) Penulis mendasarkan perumusan masalah pada konsep teori dan 

dengan menggunakan format yang sesuai dengan konsep teori. Dengan 

demikian, tidak ditemukan kesenjangan nyata antara teori dan kasus. 

3) Jenis SC dengan indikasi Kala II Lama. 



 
 

 
 

4) Perencanaan keperawatan dalam kasusu ini didasarkan pada teori 

dengan beberapa intervensi keperawatan yang tidak dirumuskan dalam 

dokumentasi karena tumpang tindih dengan yang lain sesuai dengan  

kebijakan rumah sakit yang memilahkan tanggung jawab antara tim 

kesehatan yang lain seperti fisioterapi, okupasi terapis, dan lain – lain. 

5) Dalam implementasi rencana tindakan pada dasarnya sudah sesuai 

dengan teori dan rencana yang dibuat dan dilakukan secara mandiri 

dan kolaboratif dengan tim kesehatan lain untuk tindakan yang diluar 

kewenangan perawat telah sesuai kebijakan rumah sakit. Meskipun 

demikian masih ada yang dijumpai yaitu : 

a) Keterbatasan waktu dalam melakukan asuhan keperawatan. 

b) Pendokumentasian catatan prrkembangan yang kurang terarah dan 

detail. 

c) Pendelegasian tugas yang kurang jelas. 

Sedangkan faktor pendukung yang penulis dapatkan adalah : 

d) Adanya partisipasi dan sikap kooperatif pasien dan keluarga pada 

setiap tindakan yang dilakukan. 

e) Adanya kerja sama yang baik dengan petugas ruangan dan antara 

petugas ruangan dengan petugas dari instalasi lain.  

6) Dalam evaluasi, sesuai batas waktu penulis rumuskan dan dengan 

mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan pada saat menyusun 

rencana keperawatan, dari 3 masalah keperawatan yang muncul, 

ketiganya dapat terselesaikan sesuai tujuan dan batasan waktu penulis, 



 
 

 
 

hanya saja untuk penyelesaian masalah keperawatan secara tuntas 

masih tetap diperlukan untuk melanjutkan tindakan keperawatan. 

7) Secara umum kesulitan yang dijumpai penulis dikarenakan masih 

minimnya literature yang membahas masalah Kala II  Lama secara 

medis dan ilmu keperawatan secara khusus dan keterbatasan waktu 

yang disediakan. Untuk mengatasi yang muncul pada kasus post 

partum SC dengan indikasi Kala II Lama sebagian besar rencana 

tindakan secara teori dapat diterapkan pada rencana tindakan kasusu. 

Dalam implementasi sebagian besar telah sesuai dengan rencana 

tindakan yang diterapkan, namun dalam pendokumentasiannya dirasa 

masih kurang terutama pada rencana tindakan yang dibuat. Pada 

evaluasi hasil yang dilakukan penulis pada dasarnya dapat terlaksana 

dengan baik dan sebagian besar masalah dapat teratasi. Dalam asuhan 

keperawatan, diperlukan kerjasama dari pihak yang berkompetensi 

baik pasien, agar mendapatkan asuhan keperawatan yang maksimal. 

 

b. Saran  

1) Bagi rumah sakit 

a) Diharapkan dapat mempertahankan dan membagi pengalamannya 

kepada rumah sakit lain tentang asuhan keperawatan pada pasien 

dengan Kala II Lama. 

b) Penulis mengharapkan rumah sakit dapat menyediakan sarana dan 

prasarana serta upaya pengembangan kemampuan kognitif dan 



 
 

 
 

psikomotorik para petugas keperawatan, guna mengembangkan 

wacana dan keterampilan pelaksana keperawatan dalam menangani 

kasus  dengan Kala II Lama. 

c) Perlu penerapan suatu tim yang konsisten dan sesuai landasan teori 

dalam memberikan asuhan keperawatan sehingga pasien akan 

mendapatkan perawatan yang holistik dan komprehensif. 

d) Perlu adanya pendokumentasian yang teratur dan valid serta 

perkembangan kondisi pasien dapat dipantau dengan lebih 

sistematis dan mudah. 

e) Kolaborasi antara anggota tim kesehatan perlu dilaksanakan dan 

diperjelas dengan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab 

yang lebih jelas dan sesuai prosedur yang dibuat. 

2) Bagi institusi pendidikan : 

Khusunya bagi Universitas Muhammadiyah Surakarta jurusan 

keperawatan DIII, penulis mengharapkan : 

a) Penyusunan karya tulis ilmiah ini diprogramkan dalam waktu yang 

lebih lama sehingga dapat lebih mendalami dan hasilnya lebih 

maksimal. 

b) Adanya penambahan literatur – literatur terbaru yang membahas 

masalah Kala II Lama, baik ditinjau dari segi medis maupun 

ditinjau dari sisi ilmu keperawatan. 
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