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ABSTRAK 

 
Latar Belakang : Partus tak maju ditemukan pada rumah sakit di Indonesia dengan penyebab 
terbanyak karena kemacetan fase aktif dan sering terjadi pada persalinan nulipara dengan 
indikasi Sectio Caesarea. 
Tujuan : Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien dengan partus tak maju 
meliputi pengkajian, intervensi, implementasi, dan evaluasi keperawatan. 
Hasil : Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam didapatkan hasil nyeri pasien 
sudah berkurang dari skala 8 menjadi 3, kateter sudah dilepas namun masih ada risiko tinggi 
infeksi, nutrisi pasien terpenuhi. 
Kesimpulan : Kerjasama antar tim kesehatan dan pasien/keluarga sangat diperlukan untuk 
keberhasilan asuhan keperawatan pada pasien, komunikasi terapeutik dapat mendorong pasien 
lebih kooperatif, teknik relaksasi nafas dalam dapat mengurangi nyeri, perawatan luka 
membuat pasien bersih dan nyaman, penyajian makanan dalam keadaan hangat dan menarik 
menambah nafsu makan pasien. 
 
Kata Kunci : Partus tak maju, nyeri, risiko tinggi infeksi, nutrisi 

 

PENDAHULUAN 

American College of Obstetric and Gynecologist membagi kelainan persalinan 

menjadi lebih lambat daripada normal (partus lama, protraction disorder), atau 

penghentian total kemajuan (partus macet, arrest disorder). Ibu harus berada di dalam 

fase aktif persalinan (serviks membuka 3-4 cm atau lebih) untuk mendiagnosis salah satu 

diantara keduanya. Diagnosis kemacetan fase aktif yaitu (tidak ada pembukaan selama 2 

jam atau lebih) pada 5% nulipara aterm. Insiden ini belum berubah sejak tahun 1950an. 

Kontraksi uterus yang kurang adekuat, didiagnosis pada 80% ibu dengan kemacetan fase 

aktif. Pada 25% persalinan nulipara dipersulit kelainan fase aktif, sedangkan pada 

multigravida angkanya adalah 15%. Keterkaitan atau faktor lain yang berperan dalam 



persalinan yang berkepanjangan adalah sedasi berlebihan, anestesia regional, dan 

malposisi janin, misalnya oksiput posterior persisten (Prawirohardjo, 2008).  

Saat ini, distosia atau partus tak maju adalah indikasi paling sering untuk SC. Dan 

tidak majunya persalinan merupakan alasan bagi 68% SC nonelektif pada presentasi 

kepala (Cunningham, 2006). 

Data yang diperoleh dari Rekam Medik RSUD Sukoharjo terdapat 54 kasus partus 

tak maju pada tahun 2010.  

Tujuan Umum 

Tujuan karya tulis ilmiah adalah untuk mengetahui gambaran dan 

penatalaksanaan perawatan pada kasus post Sectio Caesarea dengan indikasi partus 

tak maju di ruang Bougenvile RSUD Sukoharjo. 

 

LANDASAN TEORI 

1. Pengertian 

Partus tak maju adalah fase laten lebih dari 8 jam. Persalinan telah berlangsung 

12 jam atau lebih,bayi belum lahir. Dilatasi serviks di kanan garis waspada persalinan 

fase aktif (Prawirohardjo, 2002). Partus tak maju adalah ketiadaan kemajuan dalam 

dilatasi serviks, atau penurunan dari bagian yang masuk selama persalinan aktif 

(Kapoh, 2005). Partus tak maju merupakan fase dari suatu partus yang macet dan 

berlangsung terlalu lama sehingga menimbulkan gejala-gejala seperti dehidrasi, 

infeksi, kelelahan, serta, asfiksia dan kematian dalam kandungan (Purwaningsih & 

Fatmawati, 2010). 



Sectio caesarea adalah suatu persalinan buatan, di mana janin dilahirkan 

melalui suatu insisi pada dinding perut dan dinding rahim dengan syarat rahim 

dalam keadaan utuh serta berat janin di atas 500 gram (Jitowiyono & 

Kristiyanasari, 2012).  

Jadi dapat disimpulkan bahwa SC dengan indikasi partus tak majuadalah 

suatu persalinan buatan, di mana janin dilahirkan melalui suatu insisi pada 

dinding perut dan dinding rahim karena ketiadaan kemajuan dalam dilatasi serviks, 

atau penurunan dari bagian yang masuk selama persalinan aktif. 

2. Etiologi 

Sebab-sebab terjadinya partus tak maju ini sangat kompleks dan tergantung 

pada pengawasan saat hamil, pertolongan persalinan yang baik dan 

penatalaksanaannya (Purwaningsih & Fatmawati, 2010). 

Faktor-faktor penyebabnya adalah: 

a. Kelainan letak janin. 

b. Kelainan-kelainan panggul. 

c. Kelainan his. 

d. Pimpin partus yang salah. 

e. Janin besar atau ada kelainan congenital. 

f. Primitua. 

g. Perut gantung, grandemulti. 

h. Ketuban pecah dini. 

3. Manifestasi Klinis 

Menurut Purwaningsih & Fatmawati (2010) manifestasi klinik partus tak maju 

yaitu: 



a. Pada ibu 

1) Gelisah, letih, suhu badan meningkat, nadi cepat, pernafasan cepat, 

meteorismus.   

2) Di daerah lokal sering dijumpai edema vulva, edema serviks, cairan ketuban 

berbau, terdapat mekonium. 

b. Pada janin 

1) Denyut jantung janin cepat/tidak teratur, bahkan negatif, air ketuban terdapat 

mekonium, kental kehijau-hijauan, berbau. 

2) Kaput suksadenum yang membesar. 

3) Moulage kepala yang hebat. 

4) Kematian janin dalam kandungan. 

4. Kematian janin intra partum.  

Klasifikasi Partus tak maju 

Klasifikasi Partus tak maju menurut Kurniawati & Mirzanie (2009) dan 

Saifuddin (2010) adalah: 

1) Fase laten yang memanjang (Prolonged Latent Phase). 

Pembukaan serviks tidak melewati 4 cm sesudah 8 jam in partu dengan his yang 

teratur. 

  

2) Fase aktif yang memanjang  

Pembukaan serviks melewati kanan garis waspada partograf. Faktor penyebabnya 

yaitu: 

a) Inersia uteri 



Frekuensi his kurang dari 3 his per 10 menit dan lamanya kurang dari 40 

detik. 

b) Disproporsi sefalopelvik 

Pembukaan serviks dan turunnya bagian janin yang dipresentasi tidak maju, 

sedangkan his baik. 

c) Obstruksi kepala  

Pembukaan serviks dan turunnya bagian janin yang dipresentasi tidak maju 

dengan kaput, terdapat moulase hebat, edema serviks, tanda ruptura uteri 

imminens, gawat janin. 

d) Malpresentasi dan malposisi 

Malpresentasi merupakan posisi abnormal dari verteks kepala janin (dengan 

ubun-ubun kecil sebagai penanda) terhadap panggul ibu. Malposisi adalah 

semua presentasi lain dari janin selain presentasi verteks. 

3) Kala II lama (Prolonged Expulsive Phase) 

Pembukaan serviks lengkap, ibu ingin mengedan, tetapi tak ada kemajuan 

penurunan.   

5. Komplikasi 

a. Komplikasi Partus tak maju menurut Prawirohardjo (2008) yaitu: 

1) Infeksi Intrapartum 

2) Ruptura Uteri 

3) Cincin Retraksi Patologis 

4) Pembentukan Fistula 

5) Cedera Otot-otot Dasar Panggul 

6) Efek pada Janin 



7) Kaput Suksedaneum 

8) Molase Kepala Janin 

b. Komplikasi Post Sectio Caesarea 

Komplikasi yang mungkin ditemukan pada post partum SC menurut Ayuni (2011) 

adalah: 

1) Infeksi purperial (nifas) 

a) Ringan, seperti kenaikan suhu dalam beberapa hari selama masa nifas. 

b) Sedang, dengan kenaikan suhu yang lebih tinggi yang disertai dehidrasi dan 

perut yang sedikit kembung. 

c) Berat, seperti peritonitis dan sepsis hal ini sering dijumpai pada partus 

terlantar. Di mana sebelumnya telah terjadi infeksi intraportal karena 

ketuban yang pecah terlalu lama. 

2) Perdarahan yang disebabkan karena banyaknya pembuluh darah yang terputus 

dan terbuka atau atonia uteri (kurangnya tonus otot pada dinding uteri) dan 

perdarahan pada plasenta bed. 

3) Luka kandung kemih dan embolisme paru. 

4) Ruptur uteri pada kehamilan berikutnya. 

1. Diagnosa dan Intervensi Keperawatan 

a. Nyeri akut berhubungan dengan agen cedera (NANDA, 2011) 

Tujuan: Nyeri berkurang sampai dengan hilang. 

Kriteria Hasil: Pasien mengatakan nyeri berkurang, ekspresi wajah pasien tampak 

tenang. 

Intervensi: 

 



1) Kaji karakteristik nyeri, tingkat skala nyeri. 

2) Monitor tanda-tanda vital. 

3) Berikan posisi yang nyaman.  

4) Ajarkan teknik relaksasi. 

5) Beritahu penyebab nyeri  

6) Beri obat analgesik.  

b. Risiko tinggi infeksi berhubungan dengan prosedur invasif (NANDA, 2011) 

Tujuan: Agar luka tidak infeksi. 

Kriteria Hasil: Luka kering dan bersih tanpa ada tanda dan gejala infeksi. 

Intervensi: 

1) Kaji peningkatan suhu, nadi, respirasi sebagai tanda infeksi. 

2) Observasi insisi terhadap tanda infeksi: kemerahan, nyeri tekan, bengkak pada 

sisi insisi, peningkatan suhu tubuh. 

3) Ganti balutan luka. 

4) Cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan. 

5) Kaji fundus uteri dan pengeluaran lochea. 

6) Kolaborasi dalam pemberian antibiotik. 

b. Risiko nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan asupan makanan 

tidak adekuat (Carpenito, 2007) 

Tujuan: Kebutuhan nutrisi terpenuhi. 

Kriteria Hasil: Pasien menunjukkan pola makan atau perilaku untuk 

mempertahankan berat badan yang tepat.  

Intervensi: 

1) Pantau masukan makanan setiap hari. 



2) Timbang berat badan setiap hari. 

3) Dorong pasien untuk makan diit tinggi kalori kaya nutrien. 

4) Beri makan dalam porsi kecil sering. 

5) Kolaborasi dalam pemberian diet. 

c. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik (Carpenito, 2007) 

Tujuan: Aktivitas kembali sesuai dengan kemampuan pasien. 

Kriteria Hasil: Pasien bisa beraktivitas seperti biasa. 

 

Intervensi: 

1) Bantu pasien memenuhi kebutuhan sehari-hari seminimal mungkin. 

2) Beri posisi yang nyaman. 

3) Bantu pasien dalam ambulasi diri. 

4) Anjurkan pasien menghemat energi, hindari kegiatan yang melelahkan. 

5) Jelaskan pentingnya mobilisasi diri. 

d. Defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi tentang perawatan diri 

dan bayi (Carpenito, 2007) 

Tujuan: Pengetahuan pasien bertambah. 

Kriteria Hasil: Pasien mampu mengungkapkan pemahaman tentang perawatan 

pasca caesarea. 

Intervensi: 

1) Kaji tingkat pengetahuan pasien. 

2) Beri penjelasan tentang perawatan diri dan bayinya. 

3) Jelaskan perawatan insisi dan jaga kebersihan diri. 

4) Demonstrasikan cara perawatan diri dan bayi. 



5) Perlunya perawatan payudara dan ekspresi manual bila menyusui. 

6) Jelaskan pentingnya ASI bagi bayi. 

 

PEMBAHASAN 

A.  Hasil Evaluasi 

1. Nyeri akut berhubungan dengan agen cedera: luka post op SC 

Hasil evaluasi didapatkan data subjektif: pasien mengatakan nyeri pada luka 

post op SC berkurang, P: nyeri karena ada luka jahitan post op SC, Q: nyeri seperti 

ditusuk-tusuk jarum, R: nyeri pada daerah luka jahitan post op SC, S: skala nyeri 3, T: 

nyeri bila menggerakkan anggota badan  Data objektif: terdapat luka jahitan post op 

SC sepanjang ± 14 cm, vertikal dan tertutup verban, keadaan sekitar luka kemerahan, 

dan pasien tampak meringis bila perutnya terasa sakit. Data tersebut menunjukkan  

tujuan dan kriteria hasil belum mencapai hasil yang diharapkan, sehingga intervensi  

dilanjutkan kembali. Mengkaji karakteristik skala nyeri  (P, Q, R, S, T), mengkaji 

TTV, menganjurkan nafas dalam jika nyeri muncul, memberikan posisi yang nyaman, 

menciptakan lingkungan senyaman mungkin, dan kolaborasi dengan dokter dalam 

pemberian analgetik. 

2. Risiko tinggi infeksi berhubungan dengan prosedur invasif: adanya luka post op SC, 

adanya prosedur invasif pembedahan, pemasangan kateter dan infus.  

Hasil evaluasi didapatkan data subjektif: pasien mengatakan kateter sudah 

dilepas tadi pagi. Data objektif: terdapat luka jahitan post op SC, keadaan sekitar luka 

kemerahan, terpasang infus RL 20 tpm, TTV: TD: 110/70 mmHg, N: 70x/menit, S: 

36oC. Data tersebut menunjukkan tujuan dan kriteria hasil belum mencapai hasil yang 

diharapkan, sehingga intervensi  dilanjutkan kembali. Mengobservasi tanda dan gejala 



infeksi, melakukan perawatan luka dengan teknik aseptik dan antiseptik, mengajarkan 

teknik aseptik dan antiseptik pada pasien dan keluarga, kolaborasi dengan dokter 

dalam pemberian antibiotik. 

3. Risiko nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan asupan makanan 

tidak adekuat. 

Hasil evaluasi didapatkan data subjektif: pasien mengatakan sudah nafsu 

makan. Data objektif: pasien menghabiskan 1 porsi makan diit dari RS, BB pasien 47 

kg, TB 152 cm, konjungtiva an anemis, badan tidak lemas lagi, dan tidak ada alergi 

makanan. Data tersebut menunjukkan tujuan dan kriteria hasil telah mencapai hasil 

yang diharapkan, sehingga intervensi tidak perlu dilanjutkan kembali.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN : 

 

Asuhan keperawatan pada pasien post sectio caesarea atas indikasi partus tak 

maju adalah suatu tindakan keperawatan mulai dari pengkajian data, menentukan 

diagnosa yang muncul, membuat rencana tindakan, mengimplementasikan rencana 

tindakan dan terakhir mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan pada Ny. R dapat 

ditegakkan tiga masalah yaitu: Nyeri akut berhubungan dengan agen cedera, Risiko tinggi 

infeksi berhubungan dengan prosedur invasif, dan Risiko nutrisi kurang dari kebutuhan 

tubuh berhubungan dengan  asupan makanan tidak adekuat. Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan maka hasil evaluasi yang diperoleh ada masalah yang teratasi dan ada yang 

tidak. Untuk masalah yang belum teratasi intervensi tetap dilanjutkan sedangkan untuk 

masalah yang sudah teratasi intervensi dihentikan. 

 



A. Saran 

1. Perlu penerapan suatu tim yang konsisten dan sesuai landasan teori dalam memberikan 

asuhan keperawatan sehingga pasien akan mendapatkan perawatan yang holistik dan 

komprehensif. 

2. Kepada ibu hamil agar selalu melakukan pemeriksaan antenatal secara teratur agar 

mudah dideteksi adanya kelainan.  

3. Bagi institusi pendidikan khususnya bagi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

jurusan Keperawatan DIII, penulis mengharapkan adanya penambahan literatur - 

literatur terbaru yang membahas masalah partus tak maju, baik ditinjau dari segi 

medis maupun ditinjau dari sisi ilmu keperawatan.  
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