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DESCRIPTION OF NURSING CARE IN THE SECOND STAGE OF LABOR 

WITH LABOR PAIN 

ABSTRACT 

Pain of labor is an unpleasant feeling which is an individual response that 

accompanies during labor due to physiological changes from the birth canal and 

uterus. Pain of labor can cause hyperventilation so that oxygen needs increase, 

increase blood pressure, and decrease intestinal motility and urinary vesicles. If 

labor pain is not overcome it will cause a long labor. The aim of this study was to 

determine the description of nursing care in the second maternity with childbirth 

pain. This type of research is descriptive with a case study design using observation 

and documentation data collection techniques. The number of subjects used was 2 

patients. Assessment of the results of the first and second subjects said complaining 

of pain. Nursing diagnoses are childbirth pain related to fetal expenditure. Planned 

interventions are pain control and inpartum status. The implementation of the first 

and second subjects in postpartum mothers on May 3, 2019 has been carried out 

according to the procedure. The evaluation results are guided by nursing goals that 

have been prepared using SOAP. Based on the results of this study it can be 

concluded that there are some differences with the theory of researchers both from 

assessment to nursing evaluation. The results of this study are expected to be a 

reference or reference as a comparison for further research. 

Keywords: Nursing care, second stage of labor, labor pain
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GAMBARAN ASUHAN KEPERAWATAN PADA IBU BERSALIN KALA II 

DENGAN NYERI MELAHIRKAN  

ABSTRAK  

Nyeri persalinan suatu perasaan tidak menyenangkan yang merupakan respon 

individu yang menyertai dalam proses persalinan oleh karena adanya perubahan 

fisiologis dari jalan lahir dan rahim. Nyeri persalinan dapat menyebabkan 

timbulnya hiperventilasi sehingga kebutuhan oksigen meningkat, kenaikan tekanan 

darah, dan berkurangnya motilitas usus serta vesika urinaria. Apabila nyeri 

persalinan tidak diatasi akan menyebabkan terjadinya partus lama. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada ibu bersalin kala 

II dengan nyeri melahirkan. Jenis penelitian ini deskriptif dengan rancangan studi 

kasus menggunakan teknik pengumpulan data obsevasi dan dokumentasi. Jumlah 

subyek yang digunakan yaitu 2 pasien. Pengkajian pada hasil subyek pertama dan 

kedua mengatakan mengeluh nyeri. Diagnosa keperawatan adalah nyeri melahirkan 

berhubungan dengan pengeluaran janin. Intervensi yang direncanakan yaitu kontrol 

nyeri dan status inpartum. Implementasi yang dilakukan pada subyek pertama dan 

kedua pada  ibu nifas tanggal 03 Mei 2019 sudah di   lakukan sesuai dengan 

prosedur. Hasil evaluasi berpedoman pada tujuan keperawatan yang telah disusun 

dengan menggunakan SOAP. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa adanya beberapa perbedaan dengan teori peneliti baik dari pengkajian 

sampai dengan evaluasi keperawatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

acuan ataupun referensi sebagai pembanding untuk penelitian selanjutnya. 

Kata kunci : Asuhan Keperawatan, Persalinan Kala II, Nyeri Melahirkan
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Oleh : Ni Luh Mega Oktaviani Dewi (P07120016030) 

 

Persalinan merupakan proses membuka dan menipisnya serviks dan janin turun 

ke dalam jalan lahir. Pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan 

(37-42 minggu), lahir spontan dengan presentasi belakang kepala, tanpa komplikasi 

baik ibu maupun janin. Beberapa pengertian lain dari persalinan spontan dengan 

tenaga ibu, persalinan buatan dengan bantuan, persalinan anjuran bila persalinan 

terjadi tidak dengan sendirinya tetapi melalui pacuan. Persalinan dikatakan normal 

bila tidak ada penyulit (Sukarni K & P, 2013). 

Nyeri persalinan kala II merupakan nyeri somatik, nyeri somatik berasal dari 

lapisan dinding tubuh. Reseptor nyeri somatik meliputi reseptor nyeri yang terdapat 

pada tulang, pembuluh darah, syaraf, otot, dan jaringan penyangga lainnya. Struktur 

reseptor sangat kompleks. Nyeri yang di timbulkan merupakan nyeri yang tumpul 

dan sulit di lokalisasi. Nyeri kala II disebabkan oleh tekanan kepala janin pada 

pelvis, distensi struktur pelvis regangan pada organ dasar panggul (kandung kemih, 

uretra, rectum, vagina, perineum) dan tekanan pada pleksus lumbo sakralis. Impuls-

impuls nyeri tersebut di bawa dari perineum ke sacrum dua, tiga, empat melalui 

syaraf pudendal. Tipe nyeri kala II seperti menyengat, tajam, tarikan, tekanan, rasa 

terbakar, seperti diplintir serta kram. Nyeri dirasakan di regio lumbal dua, bagian 

bawah punggung, paha, tungkai dan area vagina, dan perineum (Manurung, 2011).  

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah deskriptif, 

yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk 

menggambarkan atau mendeskripsikan suatu keadaan secara objektif . Penelitian 

ini menggunakan rancangan studi kasus yaitu menggambarkan atau 

mendeskripsikan asuhan keperawatan pada ibu bersalin kala II dengan nyeri 

melahirkan di Puskesmas IV Denpasar Selatan yang dianalisis secara mendalam 

dan dilaporkan secara naratif. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data 
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yang diperlukan sesuai variabel yang diteliti adalah dengan studi dokumentasi 

dengan mengobservasi dokumen pada pasien (Setiadi, 2013). 

Tahap pengkajian didapatkan data dikumpulkan dengan teknik observasi 

dekomentasi. Dari pengumpulan data pengkajian didapatkan beberapa masalah 

diantaranya mengeluh nyeri. Dari data-data yang dikumpulkan didapat satu 

diagnosa yang muncul yaitu nyeri melahirkan berhubungan dengan pengeluaran 

janin. Diagnosa didapat dari analisa data sehingga didapatkan masalah, kemudian 

dari masalah tersebut akan dirumuskan menjadi diagnosa keperawatan sesuai 

dengan masalah dan penyebab yang sudah didapat dan dikumpulkan pada tahap 

pengkajian.  Diagnosa nyeri melahirkan tidak diangkat diruang kebidanan dan 

masih menggunakan asuhan kebidanan. Intervensi diawali dengan perumusan 

tujuan keperawatan yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus yang 

merupakan standar sebagai penilaian keberhasilan dalam pelaksanaan proses 

keperawatan dan selanjutnya menyusun rencana tindakan asuhan keperawatan 

untuk mengatasi masalah yang ada. Intervensi yang dilakukan diruangan terdapat 

beberapa perbedaan dengan teori yang ada. Hal ini disebabkan karena yang 

digunakan sebagai acuan di ruangan yaitu asuhan kebidanan. Implementasi adalah 

realisasi tahap kerja dari yang sudah direncanakan lain pada tahap perencanaan atau 

intervensi. Pada implementasi juga terdapat perbedaan karena di dokumentasikan 

pada lembar partograf. Evaluasi yang dilakukan berpedoman pada tujuan 

keperawatan yang telah disusun dengan menggunakan SOAP, hal ini sama dengan 

yang telah diterapkan dirumah sakit. 
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