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ASUHAN KEPERAWATAN  PADA NY. P DENGAN POST PARTUM 
SPONTAN INDIKASI PRESENTSI BOKONG DI RUANG 

BOUGENVILE RSUD SUKOHARJO 
(Rischa Prahesti, 2012, 45 halaman) 

 

ABSTRAK 

 

Latar belakang : Salah satu indikator kesejahteraan bangsa adalah angka 
kematian maternal dan angka kematian neonatal. Asuhan pada masa nifas 
dilakukan untuk menemukan masalah-masalah kegawatan pada ibu dan 
menemukan kondisi yang tidak normal pada ibu. 
Metode : penulis menggunkan metode dekripsi, dengan sampel Ny. P dand ata 
yang diperoleh melalui wawancara, pemeriksaan, observasi, menelaah catatan 
keperawatan dan kerjasama dengan rekan sejawat. 
Tujuan: untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien post partum spontan 
dengan indikasi presentasi bokong meliputi pengkajian, intervensi, implementasi 
dan evaluasi keperawatan. 
Hasil : setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam didapatkan nyeri 
pasien berkurang dari skala 7 menjadi 5, tidak ada tanda-tanda infeksi, dan 
pengetahuan pasien mengenai kebutuhan nutrisi post partum bertambah. 
Kesimpulan : keberhasilan asuhan keperawatan pada pasien memerlukan 
kerjasama yang baik antar tim kesehatan dan keluarga pasien . komunikasi 
terapeutik dapat mendorong pasien dan keluarga pasien untuk lebih kooperatif dan 
terbuka pada perawat. 
Kata kunci : post partum spontan, masa nifas, nyeri, tanda infeksi, kurang 
pengetahuan 
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A. Latar Belakang Masalah 
    Kehamilan dengan presentasi bokong merupakan kehamilan yang 

memiliki risiko. Hal ini dikaitkan dengan abnormalitas janin dan ibu. Pada 

tahun 2011 ditemukan 67 kasus letak sungsang di RSUD Sukoharjo. 

Banyak faktor yang dapat menyebabkan kelainan letak presentasi bokong, 

diantaranya paritas ibu dan bentuk panggul ibu. Angka kejadian presentasi 

bokong jika dihubungkan dengan paritas ibu maka kejadian terbanyak 

adalah pada ibu dengan multigravida dibanding pada primigravida, 

sedangkan jika dihubungkan dengan panggul ibu maka angka kejadian 

presentasi bokong terbanyak adalah pada panggul sempit, dikarenakan 

fiksasi kepala janin yang tidak baik pada Pintu Atas Panggul (Syaifuddin, 

2010). 

B. Tujuan Penelitan 

1. Tujuan Umum 

Tujuan karya tulis ilmiah adalah untuk mengetahui gambaran dan 

penatalaksanaan perawatan pada kasus post partum spontan dengan 

indikasi letak sungsang di ruang Bougenvile RSUD Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus  

Untuk mengetahui pelaksanaan asuhan keperawatan pada pasien 

post partum spontan dengan indikasi letak sungsang yang meliputi: 

a. Pengkajian pada klien post partum spontan dengan indikasi letak 

sungsang. 

b. Menegakkan diagnosa keperawatan  pada klien post partum 

spontan dengan indikasi letak sungsang. 

1 



c. Intervensi  keperawatan pada klien post partum spontan dengn 

indikasi letak sungsang. 

d. Implementasi keperawatan pada klien post partum spontan 

dengan indikasi letak sungsang. 

e. Evaluasi keperawatan pada klien post partum spontan dengan 

indikasi letak sungsang. 

C. Landasan Teori 
1. Pengertian  

 Persalinan spontan adalah peristiwa keluarnya janin, plasenta, dan 

selaputnya pada letak belakang kepala melalui jalan lahir dan 

berlangsung dengan kekuatan ibu sendiri kurang dari 2 jam 

(Sulistyawati, 2010). Presentasi bokong merupakan keadaan di mana 

janin terletak memanjang dengan kepala di fundus uteri dan bokong di 

bawah kavum uteri (Prawirohardjo, 2010). Kesimpulan yang dapat 

diambil dari pengertian di atas adalah persalinan spontan dengan 

indikasi presentasi bokong adalah persalinan yang berlangsung dengan 

kekuatan ibu sendiri dengan letak janin sesuai dengan sumbu badan 

ibu (memanjang) yaitu kepala di bagian atas dan bokong di bagian 

bawah. 

2. Etiologi presentasi bokong 

a. Prematuritas karena bentuk rahim relatif kurang lonjong 

b. Air ketuban masih banyak dan kepala relative besar. 

c. Hidramnion karena anak mudah bergerak. 
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d. Plasenta previa karena menghalangi turunnya kepala ke dalam 

pintu atas panggul. 

e. Bentuk rahim yang abnormal. 

3. Klasifiksi Presentasi Bokong 

    Menurut Purwaningsih (2010) klasifikasi presentasi bokong yaitu : 

a. Letak bokong dengan kedua tungkai terangkat ke atas. 

b. Letak sungsang sempurna, di mana letak kaki ada di samping 

bokong. 

c. Letak sungsang tidak sempurna yaitu letak sungsang di mana 

selain bokong bagian yang terendah juga kaki atau lutut  

4. Diagnosa 
a. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik 

b. Kurang pengetahuan tentang perawatan diri dan bayi 

berhubungan dengan kurang informasi 

c. Resiko infeksi berhubungan dengan tidak cukup pengetahuan 

dalam menghindari paparan patogen 

d. Nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik 

e. Gangguan pemenuhan kebutuhan (personal hygiene) 

berhubungan dengan kelemahan fisik 

5. Resume Kasus 

a. Pengkajian  

Pengkajian dilakukan pada tanggal 10 Mei 2012 jam 14.00 

WIB di ruang Bougenvile RSUD Sukoharjo. Pengambilan data 
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dengan cara wawancara ke pasien dan keluarga, observasi ke 

pasien, dari catatan keperawatan maupun catatan medis pasien, 

serta dari hasil laboratorium pasien. 

1. Identifikasi 

Identitas Pasien 

Nama Ny. P, umur 31 tahun, jenis kelamin 

perempuan, agama islam, status kawin, pendidikan SD, 

pekerjaan swasta, suku / bangsa Jawa/ Indonesia, alamat 

Boto RT 2/ 10 Blimbing, Gatak, Sukoharjo 

a. Analisa Data 

Analisa Data 
 

No Tanggal Data Fokus Etiologi Problem 
1 10 Mei 

2012 
DS : Pasien mengatakan nyeri 

pada luka jahitan 
P : nyeri karena luka jahitan 
Q : nyeri seperti ditusuk jarum 
R : nyeri pada daerah sekitar 

luka jahitan 
S : skala nyeri 7 

T : nyeri bertambah jika 
bergerak 
DO :  

 Terdapat luka jahitan di 
perineum 

 Pasien tampak meringis jika 
bergerak 

Agen cedera 
fisik : luka 
episiotomi 

Nyeri akut 

2 10 Mei 
2012 

DS :  
  Pasien mengatakan belum 

ganti pembalut sejak 
persalinan. 

 Pasien mengatakan belum 
tahu cara membersihkan 
vagina dan merawat luka 
jahitan yang benar. 
DO : 

Tidak cukup 
pengetahuan 
dalam 
menghindari 
paparan 
patogen 

Resiko 
infeksi 
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 Terdapat luka jahitan di 
perineum. 

 Vagina sedikit kotor dan 
bau. 

 Pemeriksaan laboratorium 
leukosit : 16,1 × 103 /uL 
 

 

b. Diagnosa 

1. Nyeri akut b.d agen cedera fisik : luka episiotomi 

2. Resiko infeksi b.d tidak cukup pengetahuan dalam 

menghindari paparan patogen 

c. Intervensi 
 

 Intervensi 
 

No Diagnosa 
Tujuan dan Kriteria 

Hasil 
Intervensi 

1. Nyeri akut b.d 
agen cedera fisik 
: luka episiotomi 

Setelah dilakukan 
tindakan keperawatan 
selama 2 x 24 jam nyeri 
teratasi, dengan kriteria 
hasil : 

1. Nyeri berkurang 
atau hilang 

2. Luka jahitan 
kering 

1. Monitor TTV 
2. Kaji skala yeri 
3. Ajarkan teknik 

relaksasi nafas dalam 
4. Berikan posisi yang 

nyaman 
5. Kolaborasi dengan 

dokter dalam 
pemberian analgetik 

2. Resiko infeksi 
b.d tidak cukup 
pengetahuan 
dalam 
menghindari 
paparan patogen 

Setelah dilakukan 
tindakan keperawatan 
selama  x 24 jam 
diharapkan luka jahitan 
tiddak terinfeksi dengan 
kriteria hasil : 

1. Suhu tubuh 
normal 

2. Luka kering dan 
bersih 

3. Luka tidak 
infeksi 

1. Kaji peningkatan suhu 
sebagai tanda infeksi 

2. Observasi tanda 
infeksi : nyeri tekan, 
kemerahan, 
peningkatan suhu, 
bengkak pada luka 
jahitan 

3. Mengajarkan cara 
vulva hygiene 
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d. Implementasi  

 
 Implementasi 

 
NO 
DX 

Tanggal/ 
jam 

Implementasi Respon TTD 

1 10 Maret 
2012 
14.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.00 
 
 
 

 
 
 
 
 
11 Mei 2012 
07.30 

1. Mengkaji skala 
nyeri pasien 

 
 
 
 
 
 

2. Mengukur 
TTV 

 
 
 
 
 
 
 

1. Memberikan 
posisi yang 
nyaman 

 
2. Mengajarkan 

teknik relaksasi 
nafas dalam 

 
 

1. Mengukur 
TTV 

 
 
 
 
 
 

 
2. Mengkaji skala 

nyeri 

DS : pasien mengatakan 
skala nyeri kira-kira 7 

DO :  
1. Pasien tampak 

meringis jika 
bergerak 

2. Skala nyeri 7 
 

DS : Pasien mengatakan 
sedikit lemas 

DO : 
TD : 100/80 mmHg 
N   : 70 kali permenit 
S    : 36°C 
RR : 20 kali permenit 
 

DS : pasien kooperatif 
DO : pasien tampak nyaman 

dengan posisi sekarang 
 
DS : Pasien tampak 

kooperatif 
DO : pasien tampak lebih 

rileks 
 
DS : pasien kooperatif 
 
DO :  

Keadaan umum : baik 
TD : 110/90 mmHg 
N : 79 kali permenit 
S : 36°C 
RR : 18 kali pemenit 
 

DS : pasien mengatakan 
nyeri sedikit berkurang 
dari skala 7 menjadi 6 

DO  : pasien masih tampak 
kesakitan jika bergerak 
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2 10 Mei 2012 
14.20 
 
 
 
16.00 
 
 
 
 
18.30 
 
 
 
11 Mei 2012 
08.00 
 
 
09.30 
 
 
 
 
 
 
09.45 

1. Memonitor 
peningkatan 
suhu 

 
 

2. Memberikan 
ampicilin 1gr/8 
jam melalui IV 

 
 

3. Memonitor 
peningkatan 
suhu 

 
1. Memberikan 

injeksi 
cefotaxime 
1gr/8 jam 

2. Mengobservasi 
tanda infeksi : 
nyeri tekan, 
kemerahan, 
peningkatan 
suhu, bengkak 
 

3. Mengajarkan 
cara 
membersihkan 
vagina yang 
benar dan cara 
mengganti 
pembalut 

DS : pasien mengatakan 
badan terasa tidak enak 

DO : tidak ada peningkatan  
suhu 
S : 36°C 

DS : pasien mengatakan 
tangan kemeng setelah 
disuntik 

DO : ampicilin 1gr 
dimasukkan melalui IV 

DS : Pasien kooperatif 
DO : suhu 36,2°C 
 
 
DS : pasien kooperatif 
DO : dimasukkan 

cefotaxime 1gr lewat 
IV 

DS : pasien mempersilahkan 
DO : tidak ada peningkatan 

suhu, suhu : 36°C. Ada 
nyeri tekan 

 
 
 
DS : pasien kooperatif dan 

mengatakan sekarng 
paham cara merawat 
vagina dan luka jahitan 

DO : pasien bisa 
menjelaskan kembli 
cara merawat luka 
jahitan 
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e. Evaluasi 

Evaluasi 
Tgl/jam Diagnosa 

keperawatan 
Evaluasi TTD 

12 Mei 
2012 
09.00 

Nyeri b.d cedera fisik 
: luka episiotomi 

S : pasien mengatakan luka 
jahitan masih nyeri tapi 
sudah berkurang 

P : nyeri karena luka jahitan 
Q : nyeri seperti ditusuk jarum 
R : nyeri pada daerah sekitar 

luka jahitan 
S : skala nyeri 5 
T : nyeri bertambah jika 

bergerak 
O : 

1. Terdapat luka jahitan 
pada perineum 

2. Pasien sudah bisa 
beraktifitas tanp 
menunjukkan ekspresi 
nyeri 

A : masalah keperawatan belum 
teratasi 

P : intervensi dilanjutkan 
1. Kaji skala nyeri 
2. Kolaborasi dengan 

dokter dalam pemberin 
analgetik 

 

12 Mei 
2012 
09.25 

Resiko infeksi b.d 
tidak cukup 
pengetahuan dalam 
menghindari paparan 
patogen 

S : 1.  Pasien mengatakan sudah 
mengganti pembalut 
sehari 2-3 kali 

2  Pasien mengatakan    
sudah bisa membersihkan 
vagina yang benar 

O : 1. tidak ada tanda-tanda      
infeksi : 

         Suhu : 36°C 
      2. Leukosit turun dari 16,1 × 

103 /uL menjadi 11,2 × 103 
/uL 

A : masalah teratasi 
P : intervensi dihentikan 
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6. Simpulan dan Saran 

a. Simpulan 

Dalam bab ini penulis menyimpulkan permasalahan pada Ny.P 

dan selanjutnya menyarankan hal-hal yang berkaitan dengan asuhan 

keperawatan pada pasien post partum spontan dengan indikasi 

presentasi bokong. Setelah melakukan asuhan keperawatan pada Ny. P 

selama 3 hari di Bangsa Bougenvile RSUD Sukoharjo, penulis 

memperoleh pengalaman mengenai asuhan keperawatan yang dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Masalah keperawatan yang ditemukan yaitu nyeri akut 

berhubungan dengan agen cedera fisik : luka episiotomi, 

resiko infeksi berhubungan dengan tidak cukup 

pengetahuan dalam menghindari paparan patogen, kurang 

pengetahuan : nutrisi post partum berhubungan dengan 

kurang sumber informasi. 

2. Dalam implementasi tindakan yang dilakukan sudah sesuai 

dengan teori dan rencana tindakan yang sudah dibuat, tetapi 

ada faktor yang tidak mendukung seperti: keterbatasan 

waktu dalam memberikan tindakan dan pendokumentasian 

yang kurang sesuai dengan teori. Sedangkan faktor 

pendukungnya adalah pasien dan keluarga 

pasienberpartisipasi dan kooperatif ketika perawat 

melakukan tindakan. 
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3. Dalam evaluasi kedua masalah yang muncul sudah 

dilaksanakan implementasi yang sesuai dengan teori tetapi 

dari ketiga masalah tersebut ada satu masalah yang belum 

teratasi. 

b. Saran  

1. Bagi Rumah Sakit 

a. Diharapkan Rumah Sakit dapat membagi pengalaman 

kepada Rumah Sakit lain dalam penanganan pasien dengan 

persalinan spontan dengan indikasi presentasi bokong. 

b. Perlu adanya pendokumentasian yang lebih rapi dan  sesuai 

dengan format agar pendokumentasian lebih valid 

2. Bagi Insitusi Pendidikan 

Khususnya bagi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

jurusan D III Keperawatan, penulis mengharapkan : 

a. Penyusunan karya tulis ilmiah diprogramkan dengan waktu 

yang lebih lama sehingga penulis dapat lebih memahami 

kasus dan hasilnya lebih maksimal 

b. Perlu penambahan literatur-literatur terbaru 
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