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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

   Presentasi bokong merupakan keadaan dimana janin terletak 

memanjang dengan kepala di fundus uteri dan bokong di bawah kavum uteri 

(Prawirohardjo, 2010). Klasifikasi presentasi bokong yaitu : letak bokong 

dengan kedua tungkai terangkat ke atas, letak sungsang sempurna, di mana 

letak kaki ada di samping bokong, letak sungsang tidak sempurna yaitu letak 

sungsang di mana selain bokong bagian yang terendah juga kaki atau lutut 

(Purwaningsih, 2010).  

Kematian perinatal langsung yang disebabkan karena persalinan 

presentasi bokong sebesar 4-5 kali dibanding presentasi kepala. Sebab 

kematian perinatal pada persalinan presentasi bokong yang terpenting adalah 

prematuritas dan penanganan persalinan yang kurang sempurna, dengan akibat 

hipoksia atau perdarahan di dalam tengkorak. Trauma lahir pada presentasi 

bokong banyak dihubungkan dengan usaha untuk mempercepat persalinan 

dengan tindakan-tindakan untuk mengatasi macetnya persalinan (Manuaba, 

2010). 

    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 
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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. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dirumuskan 

masalahnya sebagai berikut: bagaimana pelaksanaan asuhan keperawatan pada 

klien post partum spontan dengan indikasi letak sungsang/presentasi bokong di 

ruang Bogenvile di RSUD Sukoharjo. 

C. Tujuan  

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 Bogenvile 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. 
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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. 

 

D. Manfaat 

1. Bagi Rumah Sakit  

Sebagai bahan masukan dan menambah referensi dalam 

mengaplikasikan tindakan keperawatan yang telah dijalankan. 

2. Bagi Perawat 

Membantu menambah referensi dalam hal pemahaman 

perkembangan pengetahuan dan penatalaksanaan dapat digunakan untuk 

menetapkan strategi yang tepat sehingga dapat memberikan asuhan 

keperawatan yang berkualitas meliputi bio- psiko- sosial- spritual. Yang 

berhubungan dengan asuhan keperawatan post partum spontan dengan 

indikasi letak sungsang. 

3. Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai wacana bagi institusi pendidikan dalam meningkatkan mutu 

pendidikan dimasa yang akan datang. 

4. Bagi Pasien dan Keluarga 
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Memberikan informasi cara perawatan klien post partum spontan 

dengan benar dan aktif dalam proses penyembuhan bagi keluarga dapat 

memberikan dukungan pada pasien dalam pembentukan sikap dan konsep 

diri yang positif bagi pasien. 

5. Bagi Pembaca 

Dapat memberikan informasi mengenai masalah keperawatan 

khususnya asuhan keperawatan pada pasien dengan post partum spontan 

dengan indikasi letak sungsang.  

 

 

 


