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     RINGKASAN  

 

Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat bagi tenaga pendidik 

didalam salah satu upaya untuk melaksanakan salah satu tuga sebagai 

pelaksanaan pengabdian masyarakat ini di RT 28 kelurahan kalidoni adalah 

suatu upaya STIK Siti Khadijah palembang agar supaya terlaksananya. 

Berdasarkan hal ini, kami mengajukan usulan kegiatan pengabdian masyarakat 

tujuan pengabdian ini adalah memberikan bekal pengetahuan kepada ibu 

tentang deteksi dini tanda dan bahaya kehamilan dan persalinan letak 

sungsang.  

              Indikator target capaian Program Pengabdian mandiri yang ditujukan 

adalah  Ibu  mampu dan memiliki penguatan pengetahuan tentang deteksi dini  

persalinan     letak sungsang,  Ibu memiliki bekal tentang pengetahuan  tentang 

persalinan letak sungsang di RT 28 kelurahan kalidoni. tujuan dari kegiatan 

penyuluhan telah tercapai,diketahui dari evaluasi yang dilakukan mengalami 

peningkatan pengetahuan sebelum dan setelah dilakukan penyuluhan. 

sedangkan sasaran dari kegiatan penyuluhan pengabdian kepada masyarakat 

dosen prodi D3 Kebidanan STIK Siti Khadijah Palembang juga tercapai. 
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      BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1. Analisis Situasi 

    Angka kejadian persalinan sungsang bervariasi yaitu 40% pada umur 

kehamilan 20 minggu ,6-8% pada kehamilan umur 34 minggu  dan 3-4% 

pada kehamilan aterm.pada persalinan  sungsang ,yang sering terjadi 

adalah sebelum persalianan dimulai,janin berputar spontan,sehingga 

presentasinya menjadi presentasi kepala .oleh karena itu presentasi 

bokong(sungsang) hanya terjadi sekitar 3-4% pada kelahiran bayi 

tunggal.sebagai cintoh 3,5% diantra 136.256 bayi tunggal yang lahir antara 

lain tahun 1990 sampai 1999 diparkland hospital memiliki presentasi 

bokong (sungsang).frekuensi letak sungsang adalah dua sampai tiga persen 

dimana 75% adalah complete breech presntation 25% adalah incomplete 

breech presentation. 

      Presentasi sungsang berhbungan dengan prolaps tali pusat dan ekstensi 

kepala.resikopada janin prolaps tali pusat 15% pada peresntasi kaki 5% 

pada bokong sempurna dan 0.55 pada okong murni.jika kepala bayi 

hiperekstensi,dapat meningkatkan resiko trauma tulang belakang. 

               Letak sungsang merupakan keadaan dimana janin terletak memanjang 

dengan kepala difundus uteri dan bokong berada dibagian bawah kavum uteri 

.presentasi bokong adalah janin terletak memanjang dengan terendahnya 

bokong,kaki atau kombinasi keduanyan 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas dapat 

dirumuskan pertanyaan ,bagaimanakah deteksi dini tentang persalinan  letak 

sungsang pada janin di RT 28 kelurahan kalidoni  

3. Tujuan Kegiatan  

         Meningkatkan pengetahuan  ibu tentang deteksi dini persalinan letak 

sungsang di RT 28 kelurahan kalidoni. 

   



BAB II  

 

TARGET DAN LUARAN  

A. Target 

 

Indikator target capaian Program Pengabdian mandiri yang ditujukan 

adalah: 

1.   Ibu  mampu dan memiliki penguatan pengetahuan tentang deteksi dini     

persalinan  letak sungsang  

2. Ibu memiliki bekal tentang pengetahuan tentang persalinan letak      

sungsang di RT 28 kelurahan kalidoni. 

 

B. Luaran 

    Dari penyuluhan  Mengenal persalinan letak sungsang(presbo) di RT 28   

kelurahan kalidoni ini dapat dihasilkan luaran berupa 

1. Laporan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat  

2. Satu artikel pada media elektronik website. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



BAB III  

METODE PELAKSANAAN 

 

1. Khalayak Sasaran 

Sasaran kegiatan diarahkan kepada ibu hamil di  RT 28 Kelurahan kalidoni 

 

2. Metode Kegiatan 

Metode kegiatan ini berbentuk penyuluhan kesehatan dengan metode 

ceramah. 

 

3. Jadwal Pelaksanaan 

Tanggal : Minggu, November 2020 

Waktu : Pukul 09.00 s.d Selesai 

Tempat  :  posyandu RT 28 kelurahan kalidoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan antusias 

yang sangat baik dari ibu hamil di RT 28 kelurahan kalidoni . Tujuan dari 

kegiatan penyuluhan telah tercapai, diketahui dari evaluasi yang dilakukan 

mengalami peningkatan pengetahuan sebelum dan setelah dilakukan 

penyuluhan. Sedangkan sasaran dari kegiatan penyuluhan pengabdian kepada 

masyarakat dosen prodi D3 kebidanan STIK Siti Khadijah Palembang juga 

telah tercapai. Namun kelanjutan dari kegiatan perlu dipantau dan diperhatikan 

agar ibu-ibu dapat mengetahui persalinan letak sungsang.  

   Kegiatan pemberi materi berlangsung selama kurang 45 menit dan 

diakahiri sesi pemateri memberikan kesempatan kepada peserta untuk 

mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan.didapatkan 3 

pertanyaan dari peserta,pemateri melakukan evaluasi terkait pemberian materi 

yang telah di sampaikan dengan cara memberikan pertanyaan kesempatan 

kepada peserta untuk menjawab pertanyaan.perserta yang mampu menjawab 

pertanyaan mendapatkan doo prize sebagai tanda apresiasi dan setelah 

melakukan kegiatan penyuluhan ditutup dengan sesi foto bersama antara 

pemateri dengan ibu-ibu. 
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        BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

          Kegiatan yang dilakukan diharapkan agar ibu ibu bisa mengetahui apa 

itu persalinan letak sungsang. Tujuan dilaksanakan nya untuk deteksi dini tentang 

persalinan letak sungsang di RT 28 kelurahan kalidoni   Dari kegiatan pengabdian 

masyarakat ini dapat dihasilkan luaran berupa Pemahaman tentang pentingnya 

deteksi dini tanda dan bahaya kehamilan dan persalinan sungsang ,Satu artikel 

pada media massa cetak/elektronik dan Video kegiatan 

Kegiatan  yang diberikan  secara baik dan jelas sesuai dengan tingkat 

pendidikan dan paritas ibu hamil di RT 28 kelurahan kalidoni.. Selain itu juga 

dibuka forum diskusi tanpa  batas pertanyaan, Hal ini menyebabkan masyarakat 

menjadi lebih antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut. Mengingat besarnya  

manfaat yang dapat diambil dari kegiatan pengabdian pada Masyarakat ini, maka 

kegiatan pembinaan menyeluruh juga perlu dilaksanakan setiap bulannya agar 

dapat terus melakukan kontrol dan monitoring terhadap kegiatan penyuluhan yang 

telah dilakukan sebelumnya. Tim PPM juga berharap para dosen STIK Siti 

Khadijah tetap menjaga dan meningkatkan komitmen dalam melaksanakan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian pada masyarakat dengan 

melihat aspek-aspek kecil yang akan berdampak besar di masa yang akan datang.  
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DOKUMENTASI KEGIATAN 

 

Gambar 1.1 kegiatan penyuluhan 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 kegiatan penyuluhan 

 

 



 

Realisasi Kegiatan Anggaran 

No. Kegiatan Kebutuhan Anggaran 

1.  Konsumsi  Snack 

60 x Rp. 10.000 

 

 

Rp. 600.000 

2.  Penyuluhan  Cetak Leaflet 

30 x Rp. 5000 

 Souvenir 

 

Rp.  150.000 

Rp.  300.000 

3.  Umum  Honorarium 

Pelaksana 

Rp. 200.000 x 3 

orang 

 Honorarium RT 

Rp. 500.000 

 Honorarium Kader 

PKK  

Rp. 300.000 x 2 

orang 

 Pembuatan laporan 

kegiatan dan 

penggandaan 

Rp. 200.000 

 ATK 

Rp. 50.000 

 

 

 

Rp. 600.000 

 

Rp. 500.000 

 

 

 

Rp. 600.000 

 

 

 

 

Rp. 200.000 

 

Rp.  50.000 

 

 TOTAL  Rp. 3.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SATUAN ACARA PENYULUHAN 

Pokok Pembahasan                  : Persalinan,persalinan letak sungsang,cara    

mengatasi 

Sub pokok pembahasan            : Pengertian persalinan,persalinan letak sungsang, 

Sasaran               : ibu hamil 

Hari/ Tanggal     : Minggu,06  November 2020 

Tempat : RT 28 kelurahan kalidoni 

Jam / Waktu       : 09:00- 10:00 WIB 

 

1) Tujuan 

A. Tujuan Umun 

Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit tentang Meningkatkan 

pengetahuan  ibu tentang deteksi dini persalinan letak sungsang di RT 

28 kelurahan kalidoni. 

Tujuan Khusus 

Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit diharapkan Seluruh 

Ibu di RT 13 Mampu: 

1. Menjelaskan Pengertian persalinan  

2. Mengetahui pengertian persalinan letak sungsang 

3. Mengetahui  cara mengatasinya 

2. Isi Materi (Uraian  materi penyuluhan terlampir/ dilampirkan) 

   Materi penyuluhan yang akan di sampaikan meliputi: 

1.    Pengertian persalinan 

2. Pengertian persalinan letak sungsang 

3. Mengetahui cara mengatasinya 

3.Metode Penyuluhan 

1. Ceramah 

2. Tanya Jawab 

4.Media 

1. Laptop 

2. LCD 



3. Leaftlet 

 

5.Setting Tempat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyaji Moderator 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Observe 



 

 

Kegiatan Penyuluhan 

No Waktu Kegiatan penyuluhan Kegiatan peserta 

1. Pembukaan 

(10 Menit) 

1. Memberi salam dan 

memperkenalkan diri 

2. Menjelaskan tujuan 

dari penyuluhan. 

3. Menggali pengetahuan 

Peserta tentang 

persalinan 

4. Melakukan kontrak 

waktu. 

1. Menjawab 

salam dan 

mendengarkan 

2. Mendengarkan 

dan 

memperhatikan 

3. Menjawab 

Pertanyaan 

4. Menyetujui 

Kontrak waktu 

2. Kegiatan Inti 

(20 Menit) 

Menjelaskan Tentang: 

1. Pengertian 

persalinan 

2. Pengertian 

persalinan letak 

sungsang 

3. Mengetahui cara 

mengatasinya 

1. Menyampaikan 

informasi yang 

telah diketahui 

2. Mendengarkan 

dan 

Memperhatikan. 

 

3. Tanya Jawab 

(15 Menit) 

1. Memberi kesempatan 

Peserta Untuk 

bertanya  

2. Menjawab pertanyaan 

dari peserta 

 

1.Peserta Aktif 

Bertanya 

2.Menjawab 

pertanyaan 

 

4. Penutup 

(15 Menit) 

1. Menyimpulkan materi 

yang telah di berikan 

1. Menyebutkan 

sesuai materi 

yang diberikan. 



2. Menyakan Kembali 

mengenai materi 

penyuluhan 

3. Mengucapkan terima 

kasih dan salam 

penutup 

 

2. Menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan 

3. Mendengarkan 

dan membalas 

salam 

 
 

1) Evaluasi Lisan 

Prosedur              : Pemahaman materi 

Bentuk                : Essay 

Jenis                    : Lisan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERI PENYULUHAN 

 

1.Pengertian Persalinan 

             Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks, dan janin 

turun ke dalam jalan lahir. Kelahiran adalah proses dimana janin dan ketuban di 

dorong keluar melalui jalan lahir (Saifuddin, 2008). 

 Persalinan dibagi menjadi 2, yaitu persalinan fisiologi dan persalinan patologi. 

a. Persalinan Fisiologis Persalinan dan kelahiran normal adalah proses 

pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-42 minggu), 

lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam 

tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin. Persalinan dibagi menjadi 4 

yaitu : 

 1) Kala I dimulai dari saat persalinan mulai sampai pembukaan lengkap (10cm). 

2) Kala II dimulai dari pembukaan lengkap (10 cm) sampai bayi lahir. 

 3) Kala III dimulai segera setelah bayi lahir sampai lahirnya plasenta.  

4) Kala III dimulai dari lahirnya plasenta sampai 2 jam pertama post partum. 7 

8 

 b.  Persalinan patologis disebut juga dengan dystocia berasal dari bahasa 

Yunani. Dys atau dus artinya jelek atau buruk, tocos artinya persalinan. 

Persalinan patologis adalah persalinan yang membawa satu akibat buruk bagi 

ibu dan anak. (Departemen of Gynekologi). 

2. Pengertian Letak Sungsang 

 Letak sungsang merupakan keadaan dimana janin terletak 

memanjang dengan kepala berada di fundus uteri dan bokong berada di bagian 

bawah kavum uteri. Biasanya kejadian letak sungsang berkisar antara 2% sampai 

3% bervariasi di berbagai tempat. Sekalipun kejadiannya kecil tetapi mempunyai 

penyulit yang besar dengan angka kematian sekitar 20% sampai 30% 

(Wiknjosastro, 2005). Letak sungsang merupakan keadaan dimana janin terletak 

memanjang dengan kepala di fundus uteri dan bokong berada di bagian bawah 

kavum uteri (Wiknjosastro, 2007). Letak sungsang adalah janin yang letaknya 



memanjang (membujur) dalam rahim, kepala berada di fundus dan bokong berada 

di bawah.  

3. Klasifikasi letak sungsang 

 . Gambar 1.3 Klasifikasi letak bokong 

  

 a. Presentasi bokong murni (frank breech) Yaitu letak sungsang dimana 

kedua kaki terangkat ke atas sehingga ujung kaki setinggi bahu atau kepala 

janin.  

b. Presentasi bokong kaki sempurna (complete breech) Yaitu letak sungsang 

dimana kedua kaki dan tangan menyilang sempurna dan di samping bokong 

dapat diraba kedua kaki.  

c. Presentasi bokong kaki tidak sempurna (incomplete breech) Yaitu letak 

sungsang dimana hanya satu kaki di samping bokong, sedangkan kaki yang 

lain terangkat ke atas (Kasdu, 2005). 

 

 

Tabel 1.2 Indeks Prognosis menurut Zatuchni dan Andros 

 

      No paritas                                     0                          1                   2 

          primi                 multi 

    1   umur kehamilan               >39 minggu         38 minggu       <37 minggu 

    2       tafsiran berat janin           >3630 gram       3629-3176 gram    <3176 gram 

    3         pernah letak sungsang               tidak                   1 kali         >2kali 

    4         pembukaan serviks                  <2cm                     3cm                         >4cm 



    5         station                                     <-3                          -2                   -1 atau lebih 

rendah 

3.Cara mengatasi bayi sungsang sebelum persalinan 

Sebenarnya, posisi bayi yang sungsang bisa diketahui jauh-jauh hari sebelum masa 

persalinan tiba. Untuk itulah, pemeriksaan kehamilan rutin sebaiknya Anda 

jalani.Setelah melewati usia kehamilan minggu ke-35, akan lebih sulit bagi Si Kecil 

untuk berputar posisi karena tubuhnya yang semakin membesar, sehingga dapat 

menyebabkan kehaliran bayi sungsang.Agar bayi tidak sungsang saat melahirkan, 

jika tidak ada kondisi lain, seperti perdarahan, lilitan tali pusar, atau kurangnya 

cairan ketuban, beberapa jenis tindakan di bawah ini mungkin saja ditawarkan oleh 

dokter: 

1. Inversi 

         Salah satu cara mengatasi bayi sungsang yang sering dianjurkan dokter adalah 

inversi ibu hamil. Cara mengubah posisi bayi sungsang ini dilakukan dengan 

menempatkan tubuh ibu sedemikian rupa agar pinggul lebih tinggi.Posisi ini 

diyakini bisa membetulkan posisi sungsang karena merangsang janin berputar, agar 

posisi kepala bayi di bawah. Anda bisa mulai mengubah posisi bayi sungsang 

dengan mengangkat panggul setinggi 30 cm. Untuk melakukannya, Anda perlu 

berada dalam posisi telentang dengan lutut ditekuk dan kedua kaki 

menapak.Lakukan gerakan ini sebanyak tiga kali sehari selama 10-15 menit. Anda 

juga dianjurkan menggunakan bantal sebagai penyangga panggul agar tidak terkena 

cedera atau nyeri.Untuk meninggikan pinggul, Anda bisa melakukannya melalui 

bermacam-macam cara. Mulai dari menaruh bantal di bawah pinggul, menungging, 

atau menyelam beberapa saat dalam kolam renang.  

 
  Gambar 1.4 Menyelam beberapa saat di kolam renang mungkin efektif untuk 

mengubah posisi bayi sungsang 

2. External version 

     Cara mengubah posisi bayi sungsang juga bisa dilakukan secara manual. Dokter 

akan memanipulasi janin dengan tangannya melalui bagian luar perut Anda.Sebagai 

contoh, dokter dapat perlahan-lahan melakukan gerakan agar bayi tidak sungsang 



dengan menggeser bokong dan kaki janin melalui satu tangan, sementara  tangan 

lainnya mendorong kepala janin ke bawah.External version biasanya disarankan 

oleh ahli ketika kehamilan berusia 36 hingga 38 minggu. Saat melakukan gerakan 

ini, dokter akan meminta bantuan asisten.Kondisi janin pun akan selalu dipantau 

dengan saksama. Misalnya, menggunakan alat deteksi detak jantung 

maupun ultasonografi (USG). Pemantauan ini berfungsi mencegah komplikasi atau 

kondisi yang tidak diinginkan.Selain risiko komplikasi tersebut, keberhasilan cara 

mengatasi bayi sungsang dengan ekternal version ini pun dikabarkan hanya sekitar 

50 persen. Karena itu, Anda dan pasangan dihimbau untuk mempertimbangkan dan 

mendiskusikannya dengan dokter kandungan terlebih dulu.Saat ini, banyak praktik 

illegal yang berani melakukan tindakan ini, sebaiknya jika Anda berencana 

melakukannya bukan di dokter kandungan maka segera urungkan niat Anda 

pasalnya, tindakan ini dapat membahayakan janin Anda.  

3. Terapi hipnosis 

       Cara mengubah posisi bayi sungsang lainnya adalah dengan terapi hipnosis 

dengan metode sugesti alam bawah sadar. Terapi hipnosis  ini bisa membuat ibu 

menjadi rileks dan lebih tenang. Menurut penelitian, posisi bayi bisa diubah ke 

bawah rahim dengan melakukan terapi ini saat usia kehamilan memasuki minggu 

ke-37 sampai ke-40. 

4. Terapi akupuntur 

        Akupuntur juga menjadi salah satu cara mengatasi bayi sungsang yang 

direkomendasikan ahli. Cara ini dilakukan dengan metode moksibusi atau 

membakar daun ramuan tertentu dan menggabungkannya dengan metode lain 

seperti External Cephalic Version (EVC). Terapi ini diyakini mampu merangsang 

pergerakan bayi dalam kandungan agar bisa kembali ke posisi normal. Namun, 

Anda sebaiknya berkonsutlasi pada dokter terlebih dahulu sebelum 

melakukan terapi akupuntur ini. 

5. Terapi suara 

      Meski belum teruji secara klinis, Anda juga bisa menggunakan suara untuk 

membantu mengubah posisi janin dalam kandungan. Janin umumnya sudah bisa 

mendengar suara dari luar rahim sejak usia kehamilan memasuki minggu ke-

15. Anda bisa membujuk bayi agar bergerak ke posisi yang seharusnya atau 

merangsang pergerakannya dengan suara musik. 

Cara mengubah posisi bayi sungsang dengan gerakan tubuh ibu hamil 

Posisi tubuh tertentu pada ibu hamil diyakini bisa membantu mengatasi bayi 

sungsang dalam rahim. Sejumlah gerakan atau posisi yang direkomendasikan 

adalah: 

1. Breech tilt 

        Posisi ini dilakukan dengan membaringkan tubuh telentang di atas papan keras 

yang cukup lebar dan kuat. Papan tersebut kemudian disanggah di ujungnya dengan 



alat bantu sehingga memberikan kemiringan dan menempatkan bagian pinggul 

lebih tinggi hingga 30.5 sampai 45.7 cm. 

2. Duduk menekuk lutut ke dada 

       Cara ini dilakukan dengan duduk sambil menekuk lutut hingga menempel ke 

dada dan paha menempel pada perut. Lakukan dengan lembut dan jangan 

memaksakan lutut agar benar-benar menempel pada dada. Lakukan semampu Anda 

saja. 

3. Posisi nungging 

      Latihan posisi menungging juga bisa menjadi salah satu cara untuk mengatasi 

bayi sungsang. Cara ini dilakukan dengan menempelkan lulut pada alas kemudian 

gerakan bahu dan tangan ke depan. Posisikan dada mengarah ke lantai dan selipkan 

bantal tipis di bawah dada sebagai penyangga. Sementara untuk menopang berat 

badan, Anda bisa meminta bantuan suami atau orang lain menyangga berat badan 

Anda dengan kain yang kuat.  

 
Gambar 1.5 posisi menungging  

Metode melahirkan bayi sungsang 

Ketika cara mengatasi bayi sungsang tidak memberikan pengaruh positif dan posisi 

bayi tetap sungsang, dokter akan mendiskusikan pilihan metode melahirkan dengan 

Anda serta pasangan.Untuk menolong kelahiran bayi sungsang, ada beberapa 

metode persalinan yang mungkin bisa direkomendasikan oleh dokter kandungan. 

Saran ini umumnya akan disesuaikan dengan kondisi ibu hamil secara keseluruhan 

maupun kondisi janin.Apa sajakah cara melahirkan bayi dengan posisi sungsang 

yang bisa dianjurkan tersebut? 

1. Kelahiran normal 

Apakah bayi sungsang bisa dilahirkan dengan metode kelahiran normal alias keluar 

melalui vagina?Jawabannya, mungkin saja dilakukan. Namun persalinan normal 

tersebut harus benar-benar atas rekomendasi dokter. Biasanya, prosedur ini akan 

diizinkan jika Anda sudah pernah melahirkan secara normal.Persalinan normal juga 

bisa dijalani ketika Anda mengandung janin kembar, dan hanya salah satunya yang 

berada di posisi sungsang. Kasus lainnya yang mungkin terjadi adalah ketika proses 

melahirkan berjalan begitu cepat sebelum Anda sempat tiba di rumah sakit.Meski 

begitu, Anda harus menyadari bahwa melahirkan bayi sungsang melalui persalinan 



normal memiliki risiko tersendiri. Selain dapat menyebabkan cedera lebih parah 

pada vagina, bayi juga bisa tersangkut. Komplikasi ini mungkin terjadi mengingat 

ukuran kepala bayi yang lebih besar dari bagian kaki dan bokongnya.Melahirkan 

bayi sungsang secara normal pun hanya dapat dilakukan dengan bantuan tenaga 

medis profesional yang sudah ahli dalam menangani kasus ini. Di samping itu, 

fasilitas untuk operasi Caesar juga harus tersedia sebagai bentuk antisipasi. 

 
Gambar 1.6 Bayi sungsang bisa dilahirkan dengan operasi caesar 

2. Operasi caesar 

       Jika Anda memang baru pertama melahirkan atau dokter merasa persalinan 

normal berisiko tinggi, proses persalinan kemungkinan besar harus dilakukan 

dengan metode caesar .Operasi caesar diketahui mampu mengurangi risiko 

cedera, komplikasi, hingga kematian pada bayi sungsang. Ketika menghadapi 

proses persalinan yang sulit dan lama, tidak hanya sang ibu yang menderita. Janin 

juga dapat mengalami stres bahkan kehilangan nyawa.Maka dari itu, jangan 

menganggap bahwa metode caesar hanya akal-akalan dokter atau pihak rumah 

sakit untuk mengeruk keuntungan. Anda harus ingat bahwa tanggung jawab 

mereka adalah menyelamatkan ibu dan bayi. Melahirkan dengan operasi caesar 

dipilih semata demi mewujudkan hal tersebut.Apapun cara melahirkan yang 

nantinya akan dipilih, Anda sebaiknya berdiskusi dan berkonsultasi dengan dokter 

maupun pasangan sebelum memutuskannya. Dengan ini, risiko yang membayangi 

Anda dan calon buah hati dapat diminimalkan. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 


