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RINGKASAN 
 

Kematian perinatal langsung yang disebabkan karena persalinan presentasi 
bokong sebesar 4-5 kali dibanding presentasi kepala. Sebab kematian perinatal 
pada persalinan presentasi bokong yang terbanyak adalah prematuritas dan 
penanganan persalinan yang kurang sempurna, dengan akibat hipoksia atau 
perdarahan di otak.Trauma lahir pada presentasi bokong banyak dihubungkan 
dengan usaha untuk mempercepat persalinan dengan tindakan-tindakan untuk 
mengatasi macetnya persalinan. Kehamilan dengan presentasi bokong merupakan 
kehamilan yang memiliki risiko. Hal ini dikaitkan dengan abnormalitas janin dan 
ibu. Frekuensi dari letak sungsang ditemukan kira-kira 4,4 % di Rumah Sakit 
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 atau pada primigravida, dikarenakan fiksasi 
kepala janin yang tidak baik pada Pintu Atas Panggul. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Analisa Situasi 

Menurut laporan WHO tahun 2017, Angka Kematian Ibu (AKI) di 

dunia yaitu 289.000 jiwa, meliputi: Amerika Serikat yaitu 9300 jiwa, 

Afrika Utara 179.000 jiwa dan AsiaTenggara 16.000 jiwa. Angka 

kematian ibu di negara-negara Asia Tenggara yaitu Indonesia 214 per 

100.000 kelahiran hidup, Filipina 170 per 100.000 kelahiran 

hidup,Vietnam 160 per 100.000 kelahiran hidup, Thailand 44 per 100.000 

kelahiran hidup,Brunei 60 per 100.000 kelahiran hidup, dan Malaysia 39 

per 100.000 kelahiran hidup (WHO, 2014). 

Hasil dari deklarasi SDGs (Sustainable Development Goals) pada 

tahun 2014 diketahui kerangka kerja SDGs memiliki 17 targetan. Dalam 

targetan nomor 3 mengenai ketercakupan kesehatan yang semakin luas 

untuk memastikan hidup sehat dan sejahterabagi semua kalangan. Pada 

sub targetan tersebut disebutkan bahwa pada tahun 2030, Maternal 

Mortality Rate (MMR) atau Angka Kematian Ibu (AKI) dalam skala 

global turun kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup (SDGs, 2015). 

Kematian perinatal langsung yang disebabkan karena persalinan 

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

kematian perinatal padapersalinan presentasi bokong yang terbanyak 

adalah prematuritas dan penanganan persalinan yang kurang sempurna, 

dengan akibat hipoksia atau perdarahan di otak.Trauma lahir pada 

presentasi bokong banyak dihubungkan dengan usaha untuk mempercepat 

persalinan dengan tindakan-tindakan untuk mengatasi macetnya 

persalinan. (Manuaba, 2018). 

Terjadinya letak sungsang berkurang dengan bertambahnya umur 

kehamilan. Letak sungsang terjadi pada 25% dari persalinan yang terjadi 

sebelum umur kehamilan 28 minggu, terjadi pada 7% persalinan yang 

terjadi pada minggu ke 32 dan terjadi pada 1-3% persalinan yang terjadi 

pada kehamilan aterm 2 (Manuaba, 2018). 



 Kehamilan dengan presentasi bokong  merupakan kehamilan yang 

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

Frekuensi dari letak sungsang ditemukan kira-kira 4,4 % di Rumah Sakit 

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 

atau pada primigravida, dikarenakan fiksasi kepala janin yang tidak baik 

padaPintu Atas Panggul (Manuaba, 2012). 

Menurut hasil wawancara dengan 10 ibu hamil yang ada dalam 

wilayah kerja Kecamatan Indralaya, diketahui belum banyak mengetahui 

informasi tentang penatalaksanaan ibu hamil dengan letak sungsang. 

Berdasarkan uraian diatas, maka selaku dosen tertarik melakukan 

penyuluhan pada tentang Penatalaksanaan  Ibu Hamil Janin Tunggal 

Hidup dengan Letak Sungsang di Kecamatan Indralaya Ogan Ilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Tujuan Kegiatan  

 Kegiatan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan tentang 

penatalaksanaan ibu hamil janin tunggal hidup letak sungsang di Kecamatan 

Indralaya Ogan Ilir. 

 

C.  Manfaat Kegiatan. 

Adapun manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut: 
 

1. Meningkatkan pengetahuan tentang penatalaksanaan ibu hamil janin 

tunggal hidup letak sungsang; 

2. Mahasiswa terlibat dalam implementasi pengembangan keilmuan dan 

memberikan kontribusi secara langsung sebagai implementasi dari proses 

pembelajaran. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB II 
TARGET DAN LUARAN 

 

A. TARGET 

Target yang dicapai dalam Program Pengabdian Masyarakat ini, 

Penatalaksanaan Ibu Hamil Janin Tunggal Hidup Letak Sungsang di 

Kecamatan Indralaya Ogan Ilir Palembang adalah terjadi peningkatan 

pengetahuan, pemahaman Ibu Hamil  tentang penatalaksanaan janin letak 

sungsang. 

 

B. LUARAN 

 Luaran yang dicapai dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah : 

1) Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang disimpan 

Perpustakaan, Lembaga Pengabdian dan Prodi yang dapat diakses oleh 

dosen dan mahasiswa; 

2) Terpublikasinya program kegiatan pengabdian ini melalui media 

elektronik  sehingga masyarakat mengalami peningkatan pengetahuan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 
METODE PELAKSANAAN 

 
 

1. Khalayak Sasaran 

Sasaran kegiatan diarahkan kepada ibu hamil. 

 

2. Metode Kegiatan 

Metode kegiatan ini berbentuk penyuluhan kesehatan dengan metode 

ceramah dan tanya jawab. 

3. Jadwal Pelaksanaan 

Tanggal : Senin, 04 Juni 2018 

Waktu : Pukul 09.00 s.d Selesai 

Tempat  : Balai Pertemuan Kecamatan Indralaya Ogan Ilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil dari semua pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap Ibu Hamil 

pada dasarnya masih dalam batas normal, namun pada pemeriksaan palpasi secara 

leopold didapatkan posisi janin letak sungsang dan bukan batas kewenangan 

bidan, sehingga memerlukan tindakan rujukan. Kasus-kasus yang tidak dapat 

ditangani dirujuk sesuai dengan sistem rujukan. Berdasarkan dengan teori yang 

sudah dipaparkan di atas penulis berpendapat bahwa perencanaan penatalaksanaan 

kegawat daruratan untuk merujuk harus dilakukan pada Ibu Hamil mengingat 

hasil pemeriksaan dalam  kehamilan letak sungsang. Menurut Manuaba (2010) 

setiap kelainan yang ditemukan pada ibu hamil harus ditangani sesuai dengan 

standar dan	 kewenangan tenaga kesehatan. Sehingga tidak terjadi kesenjangan 

antarateori dan praktek.  

Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) serta KB 

paska persalinan dan keluarga sebagai pengambil keputusan telah mendapat 

konseling mengenai perencanaan persalinan. Hal tersebut sesuai dengan teori 

Saifuddin tahun 2008, konseling diberikan pada setiap kunjungan ANC 

disesuaikan dengan kebutuhan ibu. Saat pelaksanaan ANC juga telah dilakukan 

perencanaan persalinan yang meliputi rencana tempat bersalin, penolong 

persalinan, transportasi, biaya, serta keperluan ibu dan bayi. Sehubungan dengan 

teori yang dinyatakan oleh (Depkes RI, 2005) pada trimester III petugas kesehatan 

baiknya memberikan konseling kepada ibu dan suami untukmerencanakan proses 

persalinannya, dan pencegahan komplikasi (P4K) serta KB setelah bersalin.  

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 
         Setelah melakukan Pelaksanaan Ibu Hamil Janin Tunggal Hidup 

dengan Letak Sungsang di Kecamatan Indralaya Ogan Ilir, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan kegiatan ini adalah secara tim yang terdiri dari dosen dan 

Mahasiswa yang berperan sebagai narasumber dan instruktur atau 

pembimbing dalam kegiatan. Sebelum berlangsungnya kegiatan, para 

peserta dibagikan leaflet tentang materi yang akan dibahas. Kegiatan 

ceramah dan diskusi berjalan lancar dengan suasana kondusif, 

dilanjutkan dengan diskusi. 

2. Evaluasi dilaksanakan selama kegiatan berlangsung, sampai kegiatan 

berakhir yaitu dengan melihat kehadiran dan respon dari peserta ketika 

diberikan kesempatan untuk bertanya. Secara keseluruhan menunjukan 

adanya perubahan tentang pengetahuan yang terlihat dari hasil pre test 

dan post test dimana didapatkan adanya perubahan yang signifikan. 

Keterlibatan yang aktif dari pemerintahan setempat termasuk kader 

menjadi salah satu faktor pendukung dari keberhasilan kegiatan ini. 

 

B. Saran 
Diharapkan kegiatan ini dapat diaplikasikannya oleh peserta sebagai 

pembelajaran pada masa kehamilan yang selanjutnya dan program yang 

dijalankan dapat terlaksana secara berkelanjutan dengan adanya monitoring 

dan evaluasi dari pemerintah setempat bekerjasama dengan institusi 

pendidikan. 
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LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 1. 
Surat Tugas Dosen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2. 
Surat Tugas Mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3. 
Kontrak Pengabdian 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Lampiran 4. 
Satuan Acara Penyuluhan (SAP) dan Materi 

 
 

SATUAN ACARA PENYULUHAN 

ASUHAN KEBIDANAN KOMPREHENSIF PADA IBU HAMIL JANIN 

TUNGGAL HIDUP DENGAN LETAK SUNGSANG 

 

Sub Pokok Bahasan                : Penatalaksanaan Ibu Hamil Janin Tunggal Hidup  

      dengan Letak Sungsang di Kecamatan Indralaya  

      Ogan Ilir. 

Sasaran                                    : Ibu Hamil 

Waktu                                     : 30 menit 

Tanggal                                   : Senin, 04 Juni 2018 

Tempat                                    : Kecamatan Indralaya Ogan Ilir 

 

1. Tujuan instruksional umum 

Setelah Dilakukan Pendidikan Kesehatan Melalui Penyuluhan Diharapkan 

Para Masyarakat Mengetahui Dan Memahami Dengan Baik Mengenai 

penatalaksanaan pada Ibu Hamil Janin Tunggal Hidup dengan Letak Sungsang 

2. Tujuan instruksional khusus 

Setelah Mengikuti Pendidikan Kesehatan Selama 1x30 Menit Ibu Hamil 

mampu menjelaskan tentang: 

1. Konsep Dasar Teori Kehamilan 

2. Dasar Teori Letak Sungsang 

3. Konsep Dasar Teori Persalinan 

4. Cara persalinan letak sungsang 

3. Topik  

Penatalaksanaan Asuhan Kebidanan Komprehensif  Pada Ibu Hamil Janin 

Tunggal Hidup Dengan Letak Sungsang. 

 

 

 



4. Metode  

a. Ceramah  

b. Tanya jawab 

5. Media  

Leaflet 

6. Setting tempat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

moderator	

Peserta	Peserta					Peserta	Peserta	

Observe	

			Penyaji	

Peserta	

Peserta	

Peserta	

				Peserta	

				Peserta	

				Peserta	

Peserta	

Peserta	

Peserta	

Peserta	

Peserta	

Peserta	



7. Kegiatan penyuluhan 

No  Waktu  Kegiatan penyuluhan  Kegian pesertata 

1 5 menit  Pembukaan : 

1. Memberi salam dan 

memperkenalkan diri 

2. Menjelaskan tujuan 

dari penyuluhan. 

3. Melakukan kontrak 

waktu. 

4. Menyebutkan materi 

penyuluhan yang akan 

diberikan 

 

1. Menyambut 

salam dan 

mendengarkan 

2. Mendengarkan 

3. Mendengarkan 

4. Mendengarkan 

 

2 10 menit Pelaksanaan  : 

Menjelaskan tentang 

1. Konsep Dasar Teori 

Kehamilan 

2. Dasar Teori Letak 

Sungsang 

3. Konsep Dasar Teori 

Persalinan 

4. Cara persalinan letak 

sungsang 

 

1. Menyampaikan 

informasi yang 

telah diketahui 

2. Mendengarkan 

dan 

Memperhatikan. 

 

3 10 menit Tanya jawab : 

1. Memberi kesempatan 

bertanya kepada 

peserta 

2. Menjawab pertanyaan 

dari pesert 

 

1. Memberikan 

pertanyaan 

2. Menjawab 

pertanyaan 

 



4 5 menit Penutup : 

1. Feedback materi 

2. Menyimpulkan materi 

yang telah diberikan. 

3. Membagi leaflet 

4. Mengucapkan terima 

kasih dan salam 

penutup 

 

1. Menyebutkan 

sesuai materi 

yang diberikan. 

2. Mendengarkan 

dan membalas 

salam 

3. Menerima 

leaflet. 

 

 

8. Evaluasi 

Prosedur              : Pemahaman materi 

Bentuk                : Essay 

Jenis                    : Lisan 

 

  



MATERI PENYULUHAN 

 
A. Konsep Dasar Teori 
 

1. Konsep Dasar Teori Kehamilana. 

a. Definisi Kehamilan  

Kehamilan merupakan suatu proses fisiologik yang hampir selalu terjadi 

pada setiap wanita. Kehamilan terjadi setelah bertemunya sperma dan 

ovum, tumbuh dan berkembang di dalam uterus selama 259 hari atau 37 

minggu atau sampai 42 minggu (Nugroho, 2014). 

 

b. Perkembangan Janin Trimester III1) 28–36 minggu 

Walaupun gerakannya sudah mulai terbatas karna beratnya yang semakin 

bertambah, namun matanya sudah mulai bisa berkedip bila melihat cahaya 

melalui dinding perut ibunya, kepalanya sudah mulai mengarahke bawah. 

Paru–parunya belum sempurna; Kepalanya sudah berada pada rongga 

panggul, seolah–olah mempersiapkan diri bagi kelahirannya ke dunia. Ia 

kerap berlatih bernapas, menghisap dan menelan. Rambut-rambut halus di 

sekujur tubuhnya mulai menghilang. Ususnya terisi meconium (tinja bayi 

baru lahir), saat ini persalinan sudah dekat dan bisa terjadi kapan saja. 

 

c. Adaptasi Psikologis Ibu Hamil Trimester III 

Pada wanita hamil trimester III akan mengalami perubahan Fisiologis dan 

psikologis yang disebut sebagai periode penantian. Saat ini juga 

merupakan waktu untuk mempersiapkan kelahiran dan kedudukan sebagai 

orang tua seperti terpusatnya perhatian pada kelahiran bayi (Manuaba, 

2010) 

 

d. Asuhan Kebidanan Kehamilan / Antenatal Care1) 

Pengertian Antenatal Care adalah pelayanan yang diberikan pada ibu 

hamil untuk memonitor, mendukung kesehatan ibu dan mendeteksi ibu 

apakah ibu hamil normal atau bermasalah (Rukiah, 2013). 

 



 

 1).  Pengertian 

Antenatal Care adalah pelayanan yang diberikan pada ibu hamil untuk 

memonitor, mendukung kesehatan ibu dan mendeteksi ibu apakah ibu 

hamil normal atau bermasalah (Rukiah, 2013)2) 

TujuanAntenatal Care (ANC) 

a) Memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan ibudan 

tumbuh kembang bayi. 

b) Meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, maternal dan 

sosial ibu dan bayi. 

c) Mengenali secara dini ketidaknormalan atau komplikasi yang mungkin 

terjadi selama hamil, termasuk riwayat penyakit secara umum, 

kebidanan dan pembedahan. 

d) Mempersiapkan persalinan yang cukup bulan, melahirkan dengan 

selamat ibu dan bayinya dengan trauma seminimal mungkin. 

e) Mempersiapkan ibu agar nifas berjalan normal dan pemberian ASI 

eksklusif. 

f) Mempersiapkan peran ibu dan keluarga dapat menerima kelahiran bayi 

agar dapat tumbuh kembang secara normal.(Rukiah,20) 

 

2. Standar asuhan minimal kehamilan termasuk dalam "14T". 

a. Ukur Berat badan dan Tinggi Badan( T1). 

Dalam keadaan normal kenaikan berat badan ibu dari sebelum 

hamil dihitung dari TM I sampai TM III yang berkisar antara 9-13, 9 kg 

dan kenaikan berat badan setiap minggu yang tergolong normal adalah 

0,4-0,5 kg tiap minggu mulai TM II. Berat badan ideal untuk ibu hamil 

sendiri tergantung dari IMT (Indeks Masa Tubuh) ibu sebelum hamil. 

Indeks massa tubuh (IMT) adalah hubungan antara tinggi badan dan berat 

badan. Ada rumus tersendiri untuk menghitung IMT. 

Prinsip dasar yang perlu diingat: berat badan naik perlahan dan 

bertahap, bukan mendadak dan drastis. Pada trimester II dan III 

perempuan dengan gizi baik dianjurkan menambah berat badan 0,4 kg. 



Perempuan dengan gizi kurang 0,5 kg gizi baik 0,3 kg. Indeks masa tubuh 

adalah suatu metode untuk mengetahui penambahan optimal, yaitu 20 

minggu pertama mengalami penambahan BB sekitar 2,5 kg, 20 minggu 

berikutnya terjadi penambahan sekitar 9 kg, Kemungkinan penambahan 

BB hingga maksimal 12,5 kg (Prawirihadjo, 2013). 

 

b. Ukur Tekanan Darah (T2) 

Diukur dan diperiksa setiap kali ibu datang dan berkunjung. Pemeriksaan 

tekanan darah sangat penting untuk mengetahui standar normal, tinggi atau 

rendah. Tekanan darah yang normal 110/80 - 120/80 mmHg. 

 

c. Ukur Tinggi Fundus Uteri (T3) 

Tujuan pemeriksaan TFU menggunakan tehnik Mc. Donald adalah 

menentukan umur kehamilan berdasarkan minggu dan hasilnya bisa 

dibandingkan dengan hasil anamnesis hari pertama haid terakhir (HPHT) 

dan kapan gerakan janin mulai dirasakan. TFU yang normal harus sama 

dengan UK dalam minggu yang dicantumkan dalam HPHT. 

 

d. Pemberian Tablet Fe sebanyak 90 tablet selama kehamilan (T4) 

Tablet ini mengandung 200 mg sulfat Ferosus 0,25 mg asam folat yang 

diikat dengan laktosa. Tujuan pemberian tablet Fe adalah untuk memenuhi 

kebutuhan Fe pada ibu hamil, Zat besi ini penting untuk mengkompensasi 

peningkatan volume darah yang terjadi selama kehamilan dan untuk 

memastikan pertumbuhan dan perkembangan janin. 

 

e.Pemberian Imunisasi TT (T5) 

Imunisasi tetanus toxoid adalah proses untuk membangun kekebalan 

sebagai upaya pencegahan terhadap infeksi tetanus. Vaksin tetanus yaitu 

toksin kuman tetanus yang telah dilemahkan dan kemudian dimurnikan 

(Prawirohadjo, 2013). 

 

 



 

e. Pemeriksaan Hb(T6) 

Pemeriksaan Hb yang sederhana yakni dengan cara Talquis dan dengan 

cara Sahli. Pemeriksaan Hb dilakukan pada kunjungan ibu hamil pertama 

kali, lalu periksa lagi menjelang persalinan. Pemeriksaan Hb adalah salah 

satu upaya untuk mendeteksi Anemia pada ibu hamil. 

f. Pemeriksaan Protein urine(T7) 

Pemeriksaan ini berguna untuk mengetahui adanya protein dalam urin ibu 

hamil. Adapun pemeriksaannya dengan asam asetat 2-3% ditujukan pada 

ibu hamil dengan riwayat tekanan darah tinggi, kaki oedema. Pemeriksaan 

protein urin ini untuk mendeteksi ibu hamil ke arah preeklampsia. 

h. PemeriksaanVDRL(Veneral Disease Research Lab)(T8) 

Pemeriksaan Veneral Desease Research Laboratory (VDRL) adalah untuk 

mengetahui adanya treponema pallidum/ penyakitmenular seksual, antara 

lain syphilis. Pemeriksaan kepada ibu hamilyang pertama kali datang 

diambil spesimen darah vena ± 2 cc. Apabila hasil tes dinyatakan postif, 

ibu hamil dilakukan pengobatan/rujukan. Akibat fatal yang terjadi adalah 

kematian janin pada kehamilan < 16minggu, pada kehamilan lanjut dapat 

menyebabkan premature, cacat bawaan. 

i. Pemeriksaan urine reduksi (T9) 

Diabetes Melitus Gestasional pada ibu dapat mengakibatkan adanya 

penyakit berupa pre-eklampsia, polihidramnion, bayi besar. 

j. Perawatan Payudara (T10) 

Senam payudara atau perawatan payudara untuk ibu hamil, dilakukan 2 

kali sehari sebelum mandi dimulai pada usia kehamilan 6 Minggu. 

k. Senam Hamil ( T11 ) 

Tujuan senam hamil adalah memperkuat dan mempertahankan elastisitas 

otot - otot dinding perut, ligamentum, otot dasar panggul, memperoleh 

relaksasi tubuh dengan latihan-latihan kontraksi dan relaksasi. 

 

 

 



2.Dasar Teori Letak Sungsang 

a).Pengertian Letak sungsang  

Merupakan keadaan dimana janin terletak memanjang dengan kepala di 

fundus uteri dan bokong berada di bagian bawah kavum uteri (Prawirohardjo, 

2008). 

b) Klasifikasi letak sungsang 

1) 1)Presentasi bokong murni (frank breech) 

Yaitu letak sungsang dimana kedua kaki terangkat ke atas sehingga 

ujung kaki setinggi bahu atau kepala janin. 

2) Presentasi bokong kaki sempurna (complete breech)  

Yaitu letak sungsang dimana kedua kaki dan tangan menyilang 

sempurna dan disamping bokong dapat diraba kedua kaki. 

3) 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) 

 

c) Etiologi Letak Sungsang 

1)Dari sudut ibu 

a) Keadaan rahim (rahim arkuatus, septum pada rahim, uterus dupleks, 

mioma bersama kehamilan). 

b) Keadaan jalan lahir (kesempitan panggul, deformitas tulang panggul, 

terdapat tumor menghalangi jalan lahir dan perputaran keposisi 

kepala). 

c) Keadaan plasenta (plasenta letak rendah, plasenta previa). 

 

2)Dari sudut janin 

a) Tali pusat pendek atau lilitan tali pusat 

b) Hidrosefalus atau anensefalus. 

c) Kehamilan kembar.(d) Hidramnion atau oligohidramnion. 

d) Prematuritas (Manuaba, 2010) 

 

 



 

3.Dasar Teori suspect CPD 

a.Pengertian  

Cephalo Pelvic Disporpotion (CPD) adalah tidak ada kesesuaian 

antarakepalajanin dengan bentuk dan ukuran panggul. CPD adalah keadaan 

yang menggambarkan ketidaksesuaian antara kepala janin dan panggul ibu 

sehingga janin tidak dapat keluar melalui vagina, biasanya disebabkan oleh 

panggul sempit, janin yang besar ataupun kombinasi keduanya (Winkjosastro, 

2005). 

 

b.Etiologi 

 Menurut Hamilton (1999) CPD disebabkan oleh : 

1. Panggul ibu yang sempit. 

2.Ukuran janin yang terlalu besar  

Sedangkan penyebab dilakukan seksio sesarea menurut 

Prawirohadjo(2000)yaitu : 

1. Disproporsi kepala panggul (CPD) 

2. Disfungsi Uterus  

3. Plasenta Previa 

4. Janin Besar 

5. Letak Lintang 

(Mochtar , 1998) menambahkan penyebab lain , yaitu: 

1. Ruptur Uteri mengancam 

2. Partus lama , Partus tak maju 

3. Preeklamsi dan hipertensi 

4. Mal presentasi janin 

a. Letak lintang 

b. Letak bokong 

c. Presentasi dahi dan muka 

 

 

 



c. Pengertian Panggul Sempit 

Panggul disebut sempit apabila ukurannya 1-2 cm kurang dari ukuran dari 

ukuran yang normal. Kesempitan panggul bisa pada pintu atas panggul, ruang 

tengah panggul, pintu bawah panggul atau kombinasi dari ketiganya. 

pembagian tingkatan panggul sempit: 

a) Tingkat I: CV = 9-10 cm = borderline 

b) Tingkat II: CV = 8-9 cm = relative 

c) Tingkat III: CV = 6-8 cm = ekstrim 

d) Tingkat IV: CV = 6 cm = mutlak 

 

d. Cara mengukur conjugata diagonalis (CD)  

Dengan jari telunjuk dan jari tengah, melalui konkavita dari sacrum, jari 

tengah digerakkan ke atas sampai dapat meraba promotorium. Sisi radial dari 

jari telunjuk ditempelkan pada pinggir sympisis dan tempat ini ditandai 

dengan kuku jari telunjuk tangan kiri. 

• Promotorium hanya bisa tercapai oleh jari dengan pemeriksaan dalam 

pada panggul yang sempit. Pada panggul dengan ukuran normal, 

promotorium tak tercapai, tapi menandakan bahwa CV cukup besar. 

• Kalau CV lebih besar dari 10 cm, maka pintu atas panggul dianggap 

cukup luas (biasanya CV = 11 cm) (Prawirohardjo, 2008) 

 

e. Ukuran normal panggul luar wanita ialah: 

1. Distantia spinarum : 

Jarak antara spina iliaca anterior superior kiri dan kanan , kurang lebih 

24–26 cm. 

2. Distantia cristarum: 

Jarak yang terjauh antara crista iliaca kanan dan kiri, kurang lebih 28–

30 cm. 

3. Conjugata externa: 

Jarak antara pinggir atas symphysis dan ujung prosessus spinosus ruas 

tulang lumbal ke-V 18 cm. 

4. Ukuran lingkar panggul : 



Dari pinggir atas symphysis ke pertengahan antara spina iliaca anterior 

superior dan trochanter major sepihak dan kembali melalui tempat–

tempat yang sama di pihak yang lain kurang lebih 10,5 cm. 

5. Ukuran dalam panggul : 

Pintu atas panggul merupakan suatu bidang yang dibentuk oleh 

promontorium, linea inniminata, dan pinggir atas simfisis pubis. 

a) konjugata vera : dengan periksa dalam diperoleh konjugata diagonalis 

10,5-11 cmb) 

b) konjugata transversa 12-13 cm. 

c) konjugata obliqua 13 cmd) 

d) konjugata obstetrica adalah jarak bagian tengah simfisis ke 

promontorium 

 

3.Konsep Dasar Teori Persalinan 

a.Definisi Persalinan 

Proses pengeluaran hasil konsepsi ( janin dan uri ) yang telah cukup bulan 

atau dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir atau melalui jalan 

lain, dengan bantuan atau tanpa bantuan (kekuatan sendiri) (Manuaba, 

2012) 

b.Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan 

1)Passage 

Passage atau jalan lahir terdiri dari bagian keras (tulang-tulang panggul 

dan sendi-sendinya) dan bagian lunak (otot-otot, jaringan, dan ligament). 

Tulang-tulang panggul meliputi 2 tulang pangkal paha, 1 tulang 

kelangkang, dan 1 tulang tungging. Pembagian bidang panggul meliputi : 

 

a) Pintu atas panggul (PAP) atau pelvic inlet 

b) Bidang luas panggul. 

c) Bidang sempit panggul (mid pelvic). 

d) Pintu bawah panggul (PBP). 

 

 



2) Power (His dan Tenaga ibu) 

Kekuatan his atau kontraksi dan kekuatan mengejan ibu sangat penting 

dalam proses persalinan. 

3) Passanger 

a) Kepala janin 

1) Bentuk kepala oval, sehingga setelah bagian besarnya lahir, maka 

bagian lainnya lebih mudah lahir. 

2) Persendian kepala terbentuk kogel, sehingga dapat digerakan ke segala 

arah dan memberikan kemungkinan untuk melakukan putaran paksi 

dalam. 

3) Letak persendian kepala sedikit ke belakang, sehingga kepala 

melakukan fleksi untuk putaran paksi dalam. 

4) Kepala janin mempunyai kemampuan untuk berubah bentuk yang 

disebut dengan moulase. 

 

b) Badan janin  

Ukuran badan janin yang lain (Saifuddin, 2009): 

a) Lebar bahu, jarak antara kedua akromion (12 cm). 

b) Lingkar bahu (34 cm). 

c) Lebar bokong, diameter intertrokanterika (12 cm). 

d) Lingkar bokong (27 cm). 

 

4) Psikologi ibu 

Keadaan psikologis adalah keadaan emosi, jiwa, pengalaman, adat 

istiadat,dan dukungan dari orang-orang tertentu yang dapat memengaruhi 

proses persalinan.(Prawirohardjo, 2008) 

 

5) Penolong 

Peran dari penolong persalinan adalah mengantisipasi dan menangani 

komplikasi yang mungkin terjadi pada ibu dan janin (Prawirohardjo,2008). 

 

 



4.Cara persalinan letak sungsang 

a. Pervaginam  

Persalinan letak sungsang dengan pervaginam mempunyai syarat yang 

harus di penuhi yaitu pembukaan benar-benar lengkap, kulit ketuban sudah 

pecah, his adekuat dan tafsiran berat badan janin < 3600 gram 

(Prawirohardjo, 2008). 

1)Persalinan spontan (spontaneous bracht) 

Yaitu janin dilahirkan dengan kekuatan dan tenaga ibu sendiri 

(carabracht). 

Berikut ini prosedur melahirkan secara bracht : 

a. Ibu dalam posisi litotomi, sedang penolong berdiri di depan vulva 

b. Saat bokong membuka vulva, dilakukan episiotomy. Segera setelah 

bokong lahir, bokong di cengkram secara bracht yaitu kedua ibu 

jarisejajar sumbu panjang paha sedangkan jari-jari lain memegang 

panggul. 

c. Pada waktu tali pusat lahir tampak terenggang, segera kendorkan tali 

pusat tersebut. 

d.Penolong melakukan hiperlordosis pada badan janin dengan cara 

punggung janin didekatkan ke perut ibu, penolong hanya mengikuti 

gerakan ini tanpa melakukan tarikan. 

e.Dengan gerakan hiperlordosis tersebut berturut-turut lahir pusar, perut, 

bahu dan lengan, dagu, mulut, dan akhirnya seluruh kepala. 

(Prawirohardjo, 2008) 

 

2) Manual Aid 

Yaitu janin dilahirkan sebagian dengan tenaga dan kekuatan ibu dan 

sebagian lagi dengan tenaga penolong. Pada persalinan dengan cara 

manual aid ada 3 tahapan yaitu : tahap pertama lahirnya bokong sampai 

pusar yang dilahirkan dengan kekuatan ibu sendiri tahap kedua lahirnya 

bahu dan lengan yang memakai tenaga penolong dengan cara klasik, 

mueller, lovset; tahap ketiga lahirnya kepala dengan memakai cara 

mauriceau dan forceps piper. 



A). Berikut ini cara melahirkan bahu dan lengan pada letak sungsang dengan 

cara klasik : 

a) Kedua kaki janin dipegang dengan tangan kanan penolong pada 

pergelangan kakinya dan dielevasi ke atas sejauh mungkin sehingga peru 

tjanin mendekati perut ibu. 

b) Bersamaan dengan itu tangan kiri penolong dimasukkan ke dalam jalan 

lahir dengan jari telunjuk menelusuri bahu janin sampai pada fossa cubiti 

kemudian lengan bawah dilahirkan dengan gerakan seolah-olah lengan 

bawah mengusap muka janin. 

c) Untuk melahirkan lengan depan, pegangan pada pergelangan kaki janin di 

ganti dengan tangan kanan penolong dan ditarik curam kebawah sehingga 

punggung janin mendekati punggung ibu. Dengan cara yang sama lengan 

dapat dilahirkan (Prawirohardjo, 2008). 

 

b.Berikut ini melahirkan bahu dan lengan pada letak sungsang dengan cara 

mueller  

1) Badan janin dipegang secara femuro-pelvis dan sambil dilakukan traksi 

curam ke bawah sejauh mungkin sampai bahu depan di bawah simfisis dan 

lengan depan dilahirkan dengan mengait lengan dibawahnya. 

2) Setelah bahu dan lengan depan lahir, maka badan janin yang masih 

dipegang secara femuro-pelvis ditarikke atas sampai bahu belakang lahir 

(Prawirohardjo, 2008) 

 

c.Berikut ini melahirkan bahu dan lengan dengan cara lovset : 

1. Badan janin dipegang secara femuro-pelvis dan sambil dilakukan traksi 

curam ke bawah badan janin diputar setengah lingkaran,sehingga bahu 

belakang menjadi bahu depan. 

2. Sambil melakukan traksi, badan janin diputar kembali ke arah yang 

berlawanan setengah lingkaran demikian seterusnya bolak-balik sehingga 

bahu belakang tampak di bawah simfisis dan lengan dapat dilahirkan. 

 

 



 

c)Berikut ini melahirkan kepala dengan cara mauriceau : 

1. Tangan penolong yang sesuai dengan muka janin dimasukkan kedalam 

jalan lahir. 

2. Jari tengah dimasukkan ke dalam mulut dan jari telunjuk serta jari 

keempat mencengkeram fossa canina sedangkan jari yang lain 

mencengkeram leher. 

3. Badan anak diletakkan di atas lengan bawah penolong seolah-olah janin 

menunggang kuda. Jari telunjuk dan jari ke tiga penolong mencengkeram 

leher janin dari arah punggung. 

4. Kedua tangan penolong menarik kepala janin curam ke bawah sambil 

seorang asisten melakukan fundal pressure. 

5. Saat subok siput tampak di bawah simfisis, kepala janin dielevasi keatas 

dengan suboksiput sebagai hipomoklion sehingga berturut-turut lahir dagu, 

mulut, hidung, mata, dahi, ubun-ubun besardan akhirnya seluruh kepala. 

 

d)  Ekstraksi sungsang 

Yaitu janin dilahirkan seluruhnya dengan memakai tenaga penolong. Ekstraksi 

sungsang dilakukan jika ada indikasi dan memenuhi syarat untuk mengakhiri 

persalinan serta tidak ada kontra indikasi. 

Indikasi ekstraksi sungsang yaitu gawat janin, tali pusat menumbung, 

persalinan macet. 

(1)  Cara ekstraksi bokong 

a. Lakukan periksa dalam vagina untukmemastikan titik penunjuk 

(ossacrum). 

b. Jari telunjuk tangan operator yang berhadapan dengan os sacrum dikaitkan 

pada lipat paha depan janin. Kemudian dilakukan ekstraksicuram kebawah 

a. Bila trokanter depan sudah berada di bawah simfisis, jari telunjuk 

tangan operator yang lain dipasang pada lipat paha belakang untuk 

membantu traksi sehingga bokong berada di luar vulva. 

b. Araheks traksi berubah ke atas untuk mengeluarkan trokanter 

belakang. 



c. Ekstraksi kemudian mengikuti putaran paksi dalam. 

d. Bila pusat sudah berada di luar vulva, dikendorkan. 

e. Ekstraksi diteruskan dengan cara menempatkan kedua tangan pada 

bokong janin dengan kedua ibu jari berada di atas sacrum dan jari-

jari ke dua tangan berada di atas lipat paha janin. 

f. Ekstraksi dilakukan dengan punggung janin di depan, kemudian 

mengikuti putaran paksi dalam bahu, salah satu bahu akan ke 

depan. 

g. Setelah ujung tulang belikat terlihat dilakukan periksa dalam 

vagina untuk menentukan letak lengan janin, apakah tetap berada 

di depan dada, menjungkit atau di belakang tengkuk. Pada 

ekstraksi bokong sampai tulang belikat sering diperlukan bantuan 

dorongan kristeller. 

 

e)Komplikasi persalinan letak sungsang 

(1) Komplikasi pada ibu 

a. Perdarahan 

b. Robekan jalan lahir 

c. Infeksi 

(2)Komplikasi pada bayi 

a. Asfiksia bayi, dapat disebabkan oleh :Kemacetan persalinan kepala 

(aspirasi air ketuban-lendir), Perdarahan atau edema jaringan otak, 

Kerusakan medula oblongata, Kerusakan persendian tulang leher, 

kematian bayi karena asfiksia berat. 

b. Trauma persalinan, dapat disebabkan oleh :Dislokasi-fraktur 

persendian, tulang ekstremitas. Kerusakan alat vital : limpa, hati, 

paru-paru atau jantung. Dislokasi fraktur persendian tulang leher 

:fraktur tulang dasar kepala ; fraktur tulang kepala ; kerusakan pada 

mata, hidung atau telinga ; kerusakan pada jaringan otak. 

c. Infeksi, dapat terjadi karena :Persalinan berlangsung lama, 

Ketuban pecah pada pembukaan kecil, Manipulasi dengan 

pemeriksaan dalam. 



       Lampiran 5. 
Dokumentasi 

 

A. Foto Kegiatan 
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Lampiran 6. 
Realisasi Anggaran 

 
Kegiatan Kebutuhan Realisasi Anggaran 

Konsumsi • Snack 

50 x Rp. 10.000 

 

 

Rp. 500.000 

Penyuluhan • Cetak Media 

Penyuluhan 

• Souvenir 

 

Rp. 100.000 

Rp.  200.000 

Umum • Honorarium 

Pelaksana 

Rp. 150.000 x 3 

orang 

• Honorarium RT 

Rp. 200.000 

• Honorarium 

Kader PKK  

Rp. 200.000 x 2 

orang 

• Pembuatan 

laporan kegiatan 

dan 

penggandaan 

Rp. 150.000 

 

 

 

Rp. 450.000 

 

Rp. 200.000 

 

 

 

Rp. 400.000 

 

 

 

Rp. 150.000 

 

 

 

TOTAL Rp. 2.000.000 

 

 

 
 


