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MOTTO 

Bermimpilah seakan kau akan hidup selamanya. Hiduplah 

seakan kau akan mati harini dan jangan pernah putus asa 

hingga kau menggapainya  

 

 

Do not ever waste your time in vain and use the best possible 
time to reach it. 

(Jangan pernah kamu menyia-nyiakan waktu yang sia-sia dan 
gunakanlah waktu sebaik mungkin untuk menggapainya). 

 

 

 

 

 

Sinta Nuriyah.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Preeklampsia merupakan penyulit dalam proses persalinan yang 

yang kejadiannya senantiasa tetap tinggi. Tingginya angka kejadian 

preeklamsia merupakan faktor utama penyebab timbulnya eklamsi yang 

mengancam ibu bersalin, tingginya angka kematian ibu bersalin sebagai 

akibat perkembangan dari preeklamsi yang tidak terkontrol memberikan 

kontribusi yang sangat besar terhadap tingginya angka kematian, oleh sebab 

itu di lakukan tindakan Sectio Caesarea. Sectio Caesarea merupakan suatu 

persalinan buatan dimana janin dilahirkan melalui pembedahan pada 

dinding perut atau dinding uterus dengan syarat dalam keadaan utuh dan 

berat janin diatas 500 gram (Sarwono, 2009). Sebagian besar ibu hamil 

dengan latar belakang pengetahuan yang rendah, kurang mengetahui tanda-

tanda preeklampsia berat, ketika kaki ibu hamil bengkak hanya direndam 

pada air hangat tanpa ada penanganan khusus untuk menjaga kehamilannya, 

seperti memeriksa kehamilannya kepelayanan kesehatan. (Benson, 2010)  

Menurut World Health Organization komplikasi kehamilan dan 

persalinan di Dunia pada tahun 2015 adalah 303.000 jiwa, salah satunya 

yang berkomplikasi pre eklampsia/eklampsia dengan sectio caesarea 

(Syifa, dkk, 2017). Di Indonesia, pada tahun 2010 hipertensi pada ibu hamil 

adalah 21,5 %, pada tahun 2011 hipertensi pada ibu hamil adalah 24,7 %, 

pada tahun 2012 ada 26,9% sedangkan tahun 2013 adalah 27,1 % pada data 

tersebut sejak tahun 2010 hingga 2013 terjadi peningkatan kejadian 
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hipertensi pada kehamilan, ini menandakan resiko terjadinya preeklampsia 

meningkat (Angsar MD, 2017). Di Indonesia urutan ke 2 angka kematian 

pada ibu hamil salah satu penyebabnya adalah preeklamsia. Di Jawa Timur 

tahun 2013 sebanyak 166 orang, tahun 2014 sebanyak 164 orang, kemudian 

meningkat tahun 2015 sekitar 165 orang (Dinkes Prov. Jatim, 2016). Di 

Sidoarjo pada tahun 2011 meningkat sebesar 0,57% dan pada tahun 2012 

meningkat sebesar 0,03%. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang 

dilakukan peneliti, didapatkan bahwa penderita Preeklampsia Berat di 

RSUD Bangil sebanyak 321 orang (Rekam Medis RSUD Bangil, 2019) 

Penyebab preeklampsia belum diketahui secara pasti, namun faktor 

predisposisi preeklampsia adalah umur kurang dari 20 tahun atau lebih dari 

35 tahun, penyakit jantung, diabetes mellitus, hipertensi kronis, malnutrisi 

dan keadaan atau status sosial ekonomi. (Benson dan Pernol, 2010). 

Penyebab Sectio caesarea adalah CPD (Chepalo Pelvik Disprportion), 

PEB, Ketuban Pecah Dini, Bayi Kembar, Kelainan Letak Janin (Manuaba, 

2010). Tanda dan gejala dari preekalmpsia berat disertai dengan 

pembengkakan pada kaki, mual dan muntah, nyeri dibagian atas kanan 

perut. Diagnosis ditetapkan dengan tiga dari trias preekalmpsi yaitu 

kenaikan berat badan edema, kenaikan tekanan darah, dan terdapat 

proteinuria (Manuaba, 2012). Tanda dan gejala sectio caesarea antara lain 

Plasenta previa sentralis dan lateralis (posterior), panggul sempit, ketuban 

pecah dini, rupture uteri, pastur lama, letak lintang, letak bokong, 

preeklampsia, plasenta previa dan gemeli. (Nandan, 2015). Dampak yang 

dirasakan oleh pasien pasca sectio caesarea yaitu rasa nyeri hebat akibat 
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dari tindakan pembedahan (Triyana, 2013). Dampak preeklampsia pada 

janin salah satunya adalah prekamaturitas (Prawiroharjo, 2014). Dari 

penyebab dan gejala akan timbul komplikasi pada preeklamsia berat seperti 

solusio plasenta, hipofibrinogenemia, hemolysis (Rukiyah,2010). 

Penatalaksanaan pengobatan dalam bentuk farmakologi pada pasca 

sectio caesarea yang dapat digunakan seperti obat-obatan analgesik seperti 

tradamol, asam mefanamat (Solehati dan Kokasih, 2015). Konsep solusi 

yang ditawarkan peneliti kepada pasien post SC diantaranya memberikan 

health education tentang rawat luka dan teknik bagaimana cara untuk 

mengurangi rasa nyeri SC (Potter, 2010). Untuk pasien post sectio caesarea 

dengan indikasi preeklampsia berat dianjurkan minum air putih kemudian 

dilakukan mobilisasi dan dianjurkan pasien teknik bladder training 

(Syaifuddin, 2010). 

1.2 Rumusan Masalah 

Untuk mengentahui lebih lanjut dari perawatan penyakit ini maka penulis 

akan melakukan kajian lebih lanjut dengan melakukan Asuhan keperawatan 

dengan diagnosa medis post sectio caesarea dengan indikasi preeklampsia 

berat di ruang nifas di RSUD bangil pasuruan dengan membuat rumusan 

masalah sebagai berikut “Bagaimanakah asuhan keperawatan pada pasien 

dengan Post Sectio Caesarea dengan indikasi preeklampsia berat di ruang 

nifas di RSUD Bangil Pasuruan.” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 tujuan Umum 

Mengidentifikasi asuhan keperawatan pada pasien dengan post 

sectio caesarea atas indikasi preeklampsia berat di ruang nifas di RSUD 

Bangil Pasuruan 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1.3.2.1 Mengkaji pasien dengan post sectio caesarea atas indikasi preeklampsia 

berat di ruang nifas di RSUD Bangil Pasuruan. 

1.3.2.2 Merumuskan diagnose keperawatan pada pasien dengan post sectio 

caesarea atas indikasi preeklampsia berat di ruang nifas di RSUD Bangil 

Pasuruan. 

1.3.2.3 Merencanakan tindakan keperawatan pada pasien dengan post sectio 

caesarea atas indikasi preeklampsia berat di ruang nifas di RSUD Bangil 

Pasuruan. 

1.3.2.4 Melaksanakan tindakan keperawatan pada pasien dengan post sectio 

caesarea atas indikasi preeklampsia berat di ruang nifas di RSUD Bangil 

Pasuruan. 

1.3.2.5 Mengevaluasi tindakan pasien dengan post Sectio caesarea atas indikasi 

preeklampsia berat di ruang nifas di RSUD Bangil Pasuruan. 

1.3.2.6 Mendokumentasikan asuhan keperawatan pasien dengan post sectio 

caesarea atas indikasi preeklampsia berat di di ruang nifas di RSUD Bangil 

Pasuruan. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

Terkait dengan tujuan, maka tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat: 

1.4.1 Akademis, hasil studi kasus ini merupakan sumbangan bagi ilmu 

pengetahuan khususnya dalam hal asuhan keperawatan pada pasien post 

sectio caesarea atas indikasi preeklampsia berat. 

1.4.2 Secara praktis, tugas akhir ini akan bermanfaat bagi: 

1.4.2.1 Bagi pelayanan keperawatan di rumah sakit 

Hasil studi kasus ini, dapat menjadi masukan bagi pelayanan di RS 

agar dapat melakukan asuhan keperawatan pada pasien post sectio caesarea 

atas preeklampsia berat dengan baik. 

1.4.2.2 Bagi Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan bagi peneliti 

berikutnya, yang akan melakukan studi kasus pada asuhan keperawatan 

pada pasien post sectio caesarea atas indikasi preeklamsia berat. 

1.4.2.3 Bagi Profesi Kesehatan  

Sebagai tambahan ilmu bagi profesi keperawatan dam memberikan 

pemahaman yang lebih baik tentang asuhan keperawatan pada pasien post 

sectio caesarea atas indikasi preeklampsia berat.  

1.5 Metode Penulisan 

1.5.1 Metode  

Metode deskriptif yaitu metode yang sifatnya mengungkapkan 

peristiwa atau gejala yang terjadi pada waktu sekarang yang meliputi studi 

kepustakaan yang mempelajari, mengumpulkan, membahas data dengan 
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studi pendekataan proses keperawatan dengan langkah-langkah pengkajian, 

diagnosis, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

1.5.2 Teknik mengumpulkan data 

1.5.2.1 Wawancara 

Data diambil/diperoleh melalui percakapan baik dengan pasien, 

keluarga maupun tim kesehatan lain. 

1.5.2.2 Observasi 

Data yang diambil melalui pengamatan kepada pasien. 

1.5.2.3 Pemeriksaan 

Meliputi pemeriksaan fisik dan laboratorium yang dapat menunjang 

menegakkan diagnosa dan penanganan selanjutnya. 

1.5.3 Sumber Data 

1.5.3.1 Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari pasien. 

1.5.3.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari keluarga atau orang terdekat 

pasien, catatan medis perawat, hasil-hasil pemeriksaan dan tim kesehatan 

lain. 

1.5.4 Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan yaitu mempelajari buku sumber yang berhubungan 

dengan judul studi kasus dan masalah yang dibahas. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Supaya lebih jelas dan lebih mudah dalam mempelajari dan 

memahami studi kasus ini, secara keseluruhan dibagi menjadi tiga bagian, 

yaitu: 

1.6.1 Bagian awal, menurut halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, 

motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi.   

1.6.2     Bagian inti, terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab tertiri dari sub 

bab berikut ini: 

Bab 1: Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, tujuan, manfaat 

penelitian, sistematika    penulisan studi kasus. 

Bab 2: Tinjauan pustaka, berisi tentang konsep penyakit dari sudut medis 

dan asuhan keperawatan pasien dengan diagnosa medis post Section 

Caesarea Indikasi Preeklamsia Beratserta kerangka masalah. 

Bab 3: Tinjauan kasus, berisi tentang kasus nyata dalam Asuhan 

keperawatan dengan diagnosa medis post sectio caesarea dengan 

indikasi preeklampsia berat  

Bab 4:  Pembahasan, berisi tentang penjelasan kesenjangan antara teori dan 

asuhan keperawatan secara langsung kepada pasien  

Bab 5: Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran dalam pembuatan 

makalah ini. 

1.6.3     Bagian akhir, terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Dalam bab 2 ini akan diuraikan secara teoritis mengenai konsep dasar 

preeklamsia berat dan asuhan keperawatan pada klien post Sectio Caesarea atas 

indikasi preeklamsia berat. Konsep dasar preeklamsia berat akan diuraikan definisi, 

etiologi dan cara penanganan secara medis. Asuhan keperawatan akan diuraikan 

masalah-masalah yang muncul pada letak sungsang dengan melakukan asuhan 

keperawatan terdiri dari pengkajian, diagnose, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. 

2.1 Konsep Dasar Sectio Caesarea 

2.1.1 Definisi 

   Sectio Caesarea adalah persalinan melalui sayatan pada dinding 

abdomen dan uterus yang masih utuh dengan berat janin lebih dari 1000 gr 

atau umur kehamilan >28 minggu. (Manuaba, 2012) 

Sectio caesarea adalah suatu persalinan buatan dimana janin 

dilahirkan melalui suatu insisi pada dinding perut dan dinding rahim dengan 

sayatan rahim dalam keadaan utuh serta berat janin diatas 500 gram 

(Prawiharjo,2009). 

2.1.2 Etiologi 

  Manuaba (2010) dalam bukunya, indikasi ibu dilakukan sectio 

caesarea adalah ruptur uteri iminen, perdarahan anterpartum, ketuban pecah 

dini. Sedangkan indikasi dari janin adalah fital distress dan janin besar 
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melebihi 4.000 gram. Dari beberapa faktor sectio caesarea diatas dapat 

diuraikan beberapa penyebab sectio caesarea sebagai berikut: CPD 

(Chepalo Pelvik Disproportion), PEB, Ketuban Pecah Dini, Bayi Kembar, 

Kelainan Letak Janin.   

2.1.3 Manifestasi Klinis 

Manifestasi klinis section caesarea menurut Doenges (2010), antara lain: 

2.1.3.1    Nyeri akibat ada luka pembedahan 

2.1.3.2    Adanya luka insisi pada bagian abdomen 

2.1.3.3    Fundus uterus kontraksi kuat dan terletak diumbilicus 

2.1.3.4 Aliran lokhea sedang dan bebas bekuan yang berlebihan (lokhea 

tidak banyak) 

2.1.3.5            Kehilangan darah selama prosedur pembedajan kira-kira 600-800 ml 

2.1.3.6 Emosi labil/perubahan emosional dengan mengespresikan 

ketidakmampuan menghadapi situasi baru 

2.1.3.7   Biasanya terpasang kateter urinarius  

2.1.3.8   Auskultasi bising usus tidak terdengar atau samar 

2.1.3.9   Pengaruh anestesi dapat menimbulkan mual dan muntah 

2.1.3.10 Status pulmonary bunyi paru jelas dan vesikuler 

2.1.3.11 Pada kelainan secara SC tidak direncanakan maka biasanya kurang 

paham prosedur 

2.1.3.12 Bonding dan Attachment pada anak yang baru dilahirkan. 
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2.1.4  Pemeriksaan Penunjang 

Menurut Doenges (2010), Pemeriksaan penunjang pada sectio 

caesarea anatara lain: 

2.1.4.1  Hemoglobin atau hematokrit (HB/Ht) untuk mengkaji perubahan 

dari kadar pra    operasi dan mengevaluasi evek kehilangan darah 

pada pembedahan 

2.1.4.2 Leukosit (WBC) mengidentifikasi adanya infeksi 

2.1.4.3 Tes golongan darah, lama perdarahan, waktu pembekuan darah 

2.1.4.4 Urinalisis/kultur urine 

2.1.4.5 Pemeriksaan elektrolit (Doenges M, 2010). 

2.1.5 Komplikasi 

   Menurut Feryanto (2011), komplikasi yamg sering terjadi 

pada ibu SC adalah: 

2.1.5.1 Infeksi puerperial: kenaikan suhu selama beberapa hari dalam massa 

nifas. 

2.1.5.2 Perdarahan: Perdarahan banyak bisa terjadi jika pada saat 

pembedahan cabang-cabang arteri uterine ikut terbuka atau karena 

atonia uteri. 

2.1.5.3 Komplikasi-komplikasi lainnya antara lain luka kandung kemih, 

embolisme paru yang jarang terjadi. 

2.1.5.4 Kurang kuatnya pada dinding uterus, sehingga pada kehamilan 

berikutnya bisa terjadi rupture uteri. 
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2.1.6 Penatalaksanaan Sectio Caesarea 

   Manuaba (2009) menerangkan, dapat ditangani secara aktif 

atau konservatif, aktif berarti kehamilan diakhiri/diterminasi dengan 

pengobatan medis. Konservatif berarti kehamilan dipertahankan 

bersama dengan pengobatan medis. Tetap pemantauan janin dengan 

klinis, USG, kardiokagafi. 

2.1.6.1 Penatalaksanaan umum 

   Penatalaksanaa pre operasi menurut Prawihardjo (2010) 

yaitu: puasa, pencukuran pada pubis dan perineal dari garis nipple 

pubis, pemasangan kateter untuk drainase independent, 

penandatanganan ijin operasi, pemasangan infus, perawatan bayi, 

penghangat dan perlengkapnya.  

2.1.6.2  Penanganan  

1) Pada kehamilan kurang dari 35 minggu tanpa disertai tanda-

tanda impending eklampsi dengan keadaan janin baik, 

dilakukan penanganan konservatif. Sama dengan pengobatan 

medis MgSO4 dihentikan bila ibu sudah mencapai tanda-tanda 

preeklampisa ringan. Selambatnya dalam waktu 24 jam. Bila 

sesudah 24 jam tidak ada perbaikan maka keadaan ini 

dianggap sebagai kegagalan pengobatan dan segera dilakukan 

terminasi. Jangan lupa: oksigen dengan nasan kanul 4-6 lpm, 

obstetrik: pemantuan ketat keadaan ibu dan janin. Bila ada 

indikasi langsung terminasi. 



12 

2) Menjelaskan tentang manfaat istirahat dan diet berguna dalam 

pencegahan. Istirahat tidak selalu berbaring ditempat tidur 

namun pekerjaan sehari-hari perlu dikurangi dan dianjurkan 

lebih banyak duduk berbaring. Diet tinggi protein dan rendah 

lemak, karbohidrat, garam, dan penambahan berat badan yang 

tidak berlebihan perlu dianjurkan. 

3) Mengenal secara dini preeklampisa dan segera merawat 

penderita tanpa memberikan diuretic dan obat antihipertensi, 

memang merupakan kemajuan yang penting dari pemeriksaan 

antenatal yang baik (Wiknjasatro, 2010).  

2.2 Konsep Dasar Preeklamsia Berat 

2.2.1 Definisi 

  Preeklamspia adalah penyakit dengan tanda-tanda hipertensi, edema 

dan proteinuria yang timbul karena kehamilan (Wiknjosastro, H, 2011). 

  PEB (Preklampsia Berat) adalah suatu komplikasi kehamilan 

ditandai dengan timbulnya hipertensi 160/110 mmHg atau lebih disertai 

proteinuria dan edema pada kehamilan 20 minggu atau lebih (Hidayat, 

2009). 

2.2.2 Etiologi 

Timbulnya preeklampsia pada ibu hamil >20 minggu tidak diketahui 

secara pasti penyebabnya, namun secara umum disebabkan vasopasme 

arteriola dan juga ada faktor lain yang dapat mempengaruhi timbulnya 
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preeklampsi diantaranya: hidramino, primigravida, kehamilan ganda, 

mola hidatidosa, malnutrisi berat, dan bisa dari faktor usia ibu yang 

kurang dari 18 tahun atau lebih dari 35 tahun serta anemia (Maryunani, 

2016). 

2.2.3 Manifestasi Klinis 

Menurut pendapat (Nurarif dan Kusuma, 2016) tanda dan gejala 

preekalmpsia berat adalah sebagai berikut: 

2.2.3.1 Nyeri kepala pada bagian depan dan belakang kepala dengan diikuti 

tekanan darah yang tinggi dan juga sakit kepala terus-menerus. 

2.2.3.2 Pandangan kabur dan kebutaan sementara. 

2.2.3.3 Ibu gelisah, bila mendengar suara berisik. 

2.2.3.4 Nyeri perut pada ulu hati yang disertai mual dan muntah. 

2.2.3.5 Gangguanpernafasan dan terjadi cyanosis. 

2.2.3.6 Penurunan kesadaran penurunan fungsi ginjal. 

2.2.4 Klasifikasi Preeklampsia 

Menurut Marmi, dkk (2011) mengatakan bahwa preeklampsia dibagi 

menjadi 2, yaitu: 

2.2.4.1       Preeklamsia ringan ditandai dengan:  

1) TD sebesar 140/90 mmHg atau kenaikan diastole 15 mmHg atau 

lebih (diukur pada posisi berbaring terlentang) atau kenaikan sistolik 

30 mmHg atau lebih  

2) Proteinuria 0,3 gr/lt atau +1 atau +2 

3) Edema pada kaki, jari, muka dan berat badan naik >1kg/minggu. 
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2.2.4.2       Preeklampsia berat ditandai dengan: 

1) Tekanan darah sebesar 160/110 mmHg ata lebih 

2) Proteinuria >5g gr/lt atau lebih 

3) Oliguri (keluaran urin ,500 cc per 2 jam). 

4) Terdapat edema aru dan sianosis 

5) Adanya gangguan serebral, gangguan visus, dan rasa nyeri 

epigastrium 

2.2.5 Patofisiologi 

Marmi, dkk (2011) mengungkapkan bahwa pada preeklampsia 

terjadi spasme pembuluh darah yang disertai dengan retensi air dan garam. 

Pada biopsy ginjal ditemukan spasme hebat arteriola glomerulus. Pada 

beberapa kasus, lumen arteriola sedemikian sempitnya sehingga nyata 

dilalui oleh satu sel darah merah. Jadi jika jika semua arteriola didalam 

tubuh mengalami spasme maka tekanan darah akan naik, sehingga usaha 

untuk mengatasi kenaikan tekanan perifer agar oksigen jaringan dapat 

dicukupi. Sedangkan kenaikan berat bada dan edema yang disebabkan 

oleh penimbuman air yang berlebihan dalam ruangan interstisisal belum 

diketahui sebabnya, mungkin karena retensi air dan garam. Proteinuria 

dapat disebabkan oleh spasme arteriola sehingga terjadi perubahan pada 

glomerulus.  

Rukiyah dan Yulianti (2010) mengatakan bahwa vasokonstriksi 

merupakan dasar patogenesis preeklampsia-eklampsia. Vasokonstriksi 

menimbulkan peningkatan total perifer resisten dan menimbulkan 

hipertensi. Adanya vasokonstriksi juga merupakan juga akan 
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menimbulkan hipoksia pada endotel setempat, sehingga terjadi kerusakan 

endotel, kebocoran arteriola disertai perdarahan mikro pada tempat 

endotel. 

2.2.6 Diagnosa Banding 

Pembesaran perut tidak selalu menjadi tanda pasti kehamilan, perlu 

didiagnosa banding meliputi: hamil palsu atau pseudosiesis, tumor 

kandungan atau mioma uteri, kista ovarium, hematometra, kandung kemih 

yang penuh (Manuaba, 2010) 

2.2.7 Komplikasi 

Menurut (Mitayani, 2013) komplikasi yang dapat terjadi pada klien PEB 

sebagai berikut  

2.2.7.1 Pada ibu 

1) Ekalmpsia 

2) Solusio plasenta 

3) Perdarahan sukapsula hepar 

4) Kelainan pembenkuan darah 

5) Sindrom HELLP (hemolisis, elevated, liver, enzim, dan low platelet 

count) 

6) Ablasio retina 

7) Gagal jantung hingga syok dan kematian 

2.2.7.2 Pada janin 

1) Terhambatnya pertumbuhan dalam uterus 
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2)  Prematur 

3)  Asfiksia neunatorum 

4)  Kematian dalam uterus 

5)  Peningkatan angka kematian dan kesakitan perinatal 

2.2.8 Pemeriksaan Penunjang 

2.2.8.1 Pemeriksaan darah lengkap dengan gapusan darah. 

1)   Pemeriksaan darah lengkap dengan gapusan darah 

(1) Penurunan hemoglobin (nilai normal 12-14 gr%) 

2)   Urinalisis 

(1) Ditemukan protein dalam urine 

3)Pemeriksaan fungsi hati 

(1) Bilirubin meningkat 

(2) LDH (Laktat Dehidrogenase) meningkat 

4) Tes kimia darah 

(1) Asam urat meningkat (normal N=2,4-2,7 mg/dl) 

5) Radiologi 

(1) Utasonografi: ditemukan retardasi pertumbuhan janin intrauterus, 

pernafasan intrauterus lambat, aktivitas janin menjadi lambat, 

volume cairan ketuban sedikit. 

(2) Kardiotografi: Diketahui detak jantung janin lemah (Nurarif Amin 

Huda, 2015). 
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2.2.9 Penatalaksanaan 

Pada pasien preeklampsi berat penatalaksanaan yang tepat diberikan 

adalah semacam obat sedative dengan tujuan mencegah adanya kejang, 

sesudah 12 sampai 24 jam sudah teratasi, maka tindakan selanjutnya adalah 

menghentikan kehamilan juga diberikan larutan MgSO4 20% dengan dosis 4 

gr secara intravena loading dose dalam 4-5 menit dan masukkan perlahan-

lahan. Selanjutnya diberikan MgSO4 40% sebanyak 12 gr dalam 500 cc RL 

drip dengan 17 tetes/menit dengan tujuan untuk menurunkan tekanan darah 

dan meningkatkan diuresis. Pada preekalamsia berat dapat diberikan juga 

klorpromazim dengan dosis 50 mg secara intramuscular ataupun diazepam 20 

mg intramuscular (Nurarif dan Kusuma, 2016). 

2.2 Konsep Dasar Asuhan Keperawatan 

2.3.1  Identitas Pasien 

2.3.1.1 nama pasien: untuk mengidentifikasi pasien dalam pemberian obat dan 

berbagai pemberian pelayanan asuhan keperawatan 

2.3.1.2 Umur: (pada penderita preekalmpsia umur sangat mempengaruhi karena 

hamil ketika usia diatas 35 tahun rentan terhadap terjadinya preekalmpsia, 

untuk pemberian obat sesuai dosis 

2.3.1.3  Agama: untuk mengetahui koping dan keyakinan pasien 

2.3.1.4 suku bangsa: orang yang berkulit hitam mempengaruhi resiko preeklampsia  

2.3.1.5 pendidikan: untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan pasien tentang 

riwayat penyakit preekalmpsia 
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2.3.1.6 pekerjaan: untuk mengetahui dan mengukur tingkat sosial ekonominya, 

karena ini juga mempengaruhi dalam gizi pasien tersebut 

2.3.1.7 status perkawinan: untuk mengetahui apakah anak yang akan dilahirkannya 

merupakan suatu keingiinan atau bukan 

2.3.1.8 alamat: untuk mengetahui tempat tinggal pasien 

2.3.1.9 diagnosa medis: untuk mengetahui apakah penyakit yang di derita pasien 

2.3.1.10Tanggal masuk rumah sakit, tanggal pengkajian, nomor rekam medik : 

untuk mengetahui apakah pasien mulai dirawat rumah sakit dan untuk 

menentukan asuhan keperawatan (Nursallam, 2010). 

2.3.2 Pengkajian 

2.3.2.1 Keluhan utama 

Nyeri pada luka bekas operasi sectio caesarea di daerah perut 

(Solehati dan Kokasih, 2015). 

2.3.2.2 Riwayat kesehatan sekarang 

  Tekanan darah 160/110 mmHg atau lebih, adanya gangguan serebral, 

gangguan penglihatan, nyeri kepala, dan nyeri pada epigastrium, mual dan 

muntah, terdapat edema pada ekstremitas, proteinuria lebih dari 3 gr 

(Nurarif dan Kusuma, 2016) 

1) P: Provokatif / paliatif 

Apa penyebab timbulnya rasa nyeri. Akibat bekas operasi. 
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2) Q: Qualitas / Quantitas 

Seberapa berat keluhan nyeri terasa. Bagaimana rasanya. Seperti 

ditusuk-tusuk 

3) R: Region / Radiasi 

Lokasi dimana keluhan nyeri tersebut dirasakan / ditemukan. 

Apakah juga menyebar kedaerah lain / area penyebarannya. 

Didaerah abdomen 

4) S: Skala Seviritas 

Skala kegawatan dapat dilihat mengguanakan GCS untuk gangguan 

kesadaran, skala nyeri / ukuran lain yang berkaitan dengan keluhan. 

Skala nyeri 0-10 

5) Timing 

Kapan keluhan nyeri tersebut mulai ditemukan / dirasakan. 

Merasakan nyeri saat bergerak 

2.3.2.3 Riwayat kesehatan sebelumnya: 

  Pada riwayat kesehatan terdapat riwayat yang pernah dialami oleh 

ibu yang mencangkup: ibu pernah menderita penyakit hipertensi 

sebelum hamil, mempunyai riwayat preekalmpsia pada kehamilan 

terdahulu, mudah terjadi pada ibu dengan obesitas, pernah menderita 

penyakit ginjal kronis (Maryunani, 2016). Selain riwayat tersebut 

terdapat riwayat keluarga yaitu ada yang mempunyai riwayat 

preeklampsia dan eklampsia dalam keluarga atau penyakit keturunan 

(Sukarni dan Sudarti, 2014).  
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2.3.2.4  Riwayat ginekologi 

1) Riwayat menstruasi 

   Menarche, siklus, teratur tidak, lama, warna, bau, banyak, flour 

albus, dismenorhe, HPHT (hari pertama haid terakhir) untuk 

menghitung usia kehamilan ibu, TP (taksiran persalinan). (Pudiastuti, 

2012) 

2) Riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu 

   Riwayat kehamilan terjadi hipertensi, dan berisiko dilakukan 

persalinan pervaginaaan, sehingga harus berakhir dengan persalinan 

sectio caesarea, jika tetap melakukan persalinan pervaginaan dapat juga 

mengalami abortus (Solehati dan Kokasih, 2015). 

3) Riwayat kehamilan dan persalinan sekarang 

  Pada saat dikaji pasien melahirkan pada kehamilan keberapa, lama 

masa kehamilan, dan kelainan selama hamil, kaji tanggal persalinan, 

jenis persalinan, penyulit persalinan, keadaan anak, apgar score dan 

lain-lain. 

4) Riwayat nifas 

(1) Dikaji tinggi fundus uteri 

(2) Lochea 

(1)) Lochea rubra terdiri dari sebagian darah, dan robekan 

tropoblastik 

(2)) Lochea serosa terdiri dari darah yang sudah tua (coklat), banyak 

serum. Jaringan sampai kuning cair 3 sampai 10 hari. 
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(3)) Lochea alba terus ada hingga kira-kira 2-6 minggu setelah 

persalinan. Kekuningan berisi selaput lender leucocye dan 

kuman yang telah mati. Jumlah lochea digambarkan seperti 

sangat sedikit, medar dan berat.  

(3)  Riwayat keluarga berencana 

    Meliputi alat kontrasepsi yang digunakan, lama penggunaan, 

keluhan selama penggunaan, jumlah anak yang direncanakan. Pada 

pasien post sectio caesarea dengan indikasi preekalmpsia tidak ada 

hubungannya dengan keluarga yang digunakan oleh pasien (Jamli, 

2012). 

2.3.2.5 Riwayat persalinan sekarang 

   Pada umumnya, ibu hamil yang menderita PEB berakhir dengan 

persalinan sectio caesarea. Terdapat adanya pembesaran payudara, adanya 

hiperpigmentasi areola mamae dan papilla mamae (Solehati dan Kokasih, 

2015). 

2.3.2.6 Riwayat kehamilan sekarang 

  Biasanya preeklampsia berat terjadi pada kehamilan >20 minggu 

(Maryunani, 2016). 

2.3.2.7 Riwayat perkawinan 

   Meliputi usia pasien dan suami saat menikah, pernikahan yang 

keberapa bagi pasien dan suami pasien. Pada pasien dengan preekalmpsi 
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usia sangat mempengaruhi karena hamil ketika usia diatas 35 tahun rentan 

terhadap terjadinya preekalmpsi. 

2.3.2.8 Riwayat reproduksi 

  Pada pemeriksaan payudara terdapat pembesaran payudara, putting 

susu tidak masuk, tidak ada benjolan, adanya hiperpigmentasi pada areola 

mamae dan papilla mamae, berkurangnya lingkar perut ibu, TFU. 

2.3.2.9 Pemeriksaan fisik 

 Pemeriksaan fisik persisten (Herdman, T Heath. 2017) 

1)  B1 Breathing (system pernafasan) 

(1)Inspeksi 

(1)) Respirasi rate normal (16-24 jam) 

(2)) Tidak ada retraksi otot bantu nafas 

(3)) Tidak terjaadi sesak nafas 

(4)) Pola nafas teratur tidak menggunakan alat bantu nafas 

(2) Palpasi 

(1)) Pergerakan dinding dada sama  

(3) Perkusi 

(1)) Suara perkusi sonor 

(4) Auskultasi 

(1)) Suara nafas regular 
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(2)) Tidak ada suara tambahan seperti wheezing dan ronchi 

2) B2 Blood (system cardiovaskuler) 

(1) Inspeksi: 

(1)) Anemis (jika terjadi syok akibat perdarahan post partum) 

(2) Palpasi: 

(1)) CRT <3 detik 

(2)) Akral hangat 

(3)) Takikardi (jika terjadi syok) 

(3) Auskultasi: 

(1)) Bunyi S1 dan S2 tunggal 

(2)) Suara jantung regular 

(3)) Tidak ada bunyi jantung abnormal seperti murmur dan gallop 

3) B3 Brain (system pernafasan) 

(1) Inspeksi: 

(1)) Kesadaran: composmentris 

(2)) GCS (eyes = 4, verbal =5, mototic =6) 

(3)) Keadaan umum: biasanya pada pasien post sectio caesarea dengan 

indikasi PEB keadaan umumnya cukup atau lemah 

(4)) Terdapat respon pasien terhadap nyeri 

(2) Palpasi: 

(1)) Ada nyeri tekan bekas luka sectio caesarea 

4) B4 Bladder (system perkemihan) 

(1) Inspeksi: 
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(1)) Warna urine  

(2)) Jumlah pengeluaran urine per 24 jam 

(3)) Pada pasien post sectio caesarea dengan indikasi PEB biasanya 

terjadi distensiu kandung kemih karena efek anastesi menimbulkan 

kehilangan tonus otot untuk berkemih dan terdapat protein pada 

urine 0,03 sampai 3 gram/liter atau nilai kualitatif + 2, oliguria 

5) B5 Bowel (system pencernaan) 

(1) Inspeksi: 

(1)) Mulut bersih, mekosa lembab 

(2)) Terdapat luka post operasi sectio caesarea 

(3)) Tertutup kassa 

(4)) Panjang luka 15 cm 

(5)) Bersih tidak ada pus 

(2) Palpasi: 

(1)) TFU setinggi pusat atau 2 jari dibawah pusat 

(2)) Teraba keras atau lunak 

(3)) Adanya nyeri tekan pada luka bekas operasi 

(3) Auskultasi: 

(1)) Bising usus normal  

6) B6 Bone (system tulang -otot-integumen) 

(1) Inspeksi: 

(1)) Diaphoresis 

(2)) Terdapat oedema 

(3)) Adanya varises atau tidak 
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(4)) Terjadi kelemahan akibat efek tindakan anastesi  

(5)) Adanya pembesaran payudara 

(6)) Putting susu menonjol 

(7)) Adanya hiperpigmentasi pada areola mammae dan papilla 

mammae 

(8)) Colostrum sudah keluar 

(2) Palpasi: 

(1)) Turgor elastic  

(2)) Oedema pada ekstermitas bawah (kaki) 

7) B7 (Pengindraan)  

(1) Inpeksi: Mata: Pupil isokor, reflek cahaya normal, Konjungtiva merah 

muda, Sclera putih, Palpepbra: normal, Strabismus tidak ada, 

Ketajaman penglihatan normal, Alat bantu tidak ada. 

Hidung: Normal, Mukosa hidung bersih, Sekret tidak ada, Ketajam 

penciuman normal, Kelainan tidak ada 

Telinga: Keluhan tidak ada, Ketajam pendengaran normal, Alat bantu 

pendengaran tidak ada 

Perasa : (√) Manis   (√) Pahit   (√) Asam   (√) Asin 

Peraba : Normal 

(2) Palpasi: Tidak ada 

(3) Perkusi: Tidak ada 

(4) Auskultasi: Tidak ada 

Lain-lain: tidak ada 

Masalah keperawatan: tidak ada masalah keperawatan 



26 

8) B8 (Endokrin) 

(1) Inpeksi: Pembesaran kelenjar thyroid tidak ada, Pembesaran kelenjar 

parotis tidak ada luka gangren: tidak ada, Pus tidak ada, Bau tidak ada, 

Lokasi tidak ada 

(2) Palpasi: Tidak ada nyeri tekan pada kelenjar thyroid dan kelenjar parotis 

(3) Perkusi: Tidak ada 

(4) Auskultasi: Tidak ada 

Lain-lain: tidak ada 

Masalah keperawatan: tidak ada masalah keperawatan 

2.3.2.10   Pemeriksaan Penunjang 

   Laboratorium: meliputi hemoglobin normalnya 12 sampai 16 mmHg 

leukosit, hematokrit 37 sampai 47%, trombosit 150.000 sampai 

400.000/mm, kratinin 0,6 sampai 1,1 miligram/dl, pemeriksaan USG (ultra 

sonografi), dan terdapat protein pada urine 0,03 sampai 3 gram/liter 

dengan nilai kualitatif 

2.3.3 Diagnosa keperawatan  

2.3.3.1 Nyeri akut berhubungan dengan jaringan terputus 

2.3.3.2 Resiko tinggi terhadap infeksi berhubungan dengan trauma jaringan/kulit 

rusak 

2.3.3.3 Hambatan mobilitas di tempat tidur berhubungan dengan nyeri 

2.3.3.4 Konstipasi berhubungan dengan peristaltic usus menurun 

2.3.3.5 Defisit perawatan diri berhubungan dengan penurunan kekuatan tubuh 
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(Nanda, 2015) 

2.3.4 Intervensi 

2.3.4.1   Nyeri akut berhubungan dengan jaringan terputus 

 Tujuan: Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 x 24 jam 

diharapkan nyeri berkurang dengan  

Kriteria Hasil: 

1) Pasien paham tentang penyebab nyeri 

2) Pasien melaporkan nyerinya berkurang 

3) Pasien dapat mendemonstrasikan teknik relaksasi dan distraksi 

4) Skala nyeri berkurang 0-3 

5) Tampak rileks/dapat beristirahat dengan tepat 

6) TTV dalam batas normal: TD: 120/80, Nadi: 80-100x/menit 

Intervensi:  

1) Jelaskan pada pasien tentang penyebab nyeri 

 Rasional: Pengetahuan yang memadai memungkinkan pasien kooperatif 

2) Observasi lokasi, frekuensi, reaksi nyeri yang dialami pasien dan skala 

nyeri pasien 

 Rasional: Menurunkan pembentukan gas dan meningkatkan peristaltik 

untuk menghilangkan ketidaknyamanan karena akumulasi gas 

3) Observasi TTV 

Rasional: Untuk mengetahui kondisi dan perkembangan pasien 
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4) Ajarkan teknik relaksasi, distraksi 

Rasional: Untuk mengurangi rasa nyeri yang dirasakan pasien 

5) Ajarkan mobilisasi dini 

  Rasional: Untuk proses penyembuhan bekas operasi agar tidak terjadi 

kaku pada abdomen 

6) Kolaborasi dengan tim medis dalam pemberian analgesic 

Rasional: Untuk proses penyembuhan dan mengurangi nyeri dengan 

pemberian terapi dari tim medis 

2.3.4.2   Resiko tinggi terhadap infeksi berhubungan dengan trauma jaringan/kulit 

rusak 

 Tujuan: Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam 

diharapkan infeksi tidak terjadi. 

 Kriteria Hasil: 

1) Luka bebas dari drainase purulent dengan tanda awal penyembuhan. 

2) Bebas dari infeksi, tidak demam, urin jernihnkuning pucat 

Intervensi: 

1) Jelaskan pada pasien tentang resiko tinggi terhadap infeksi 

  Rasional: Pengetahuan yang memadai memungkinkan pasien 

kooperatif 

2) Anjurkan dan gunakan teknik mencuci tangan denga cermat dan 

pembuangan pengalas kotoran, pembalut, dan linen terkontaminasi 
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dengan tepat. Diskusikan dengan pasien pentingnya kelanjutan 

tindakan-tindakan ini setelah pulang 

  Rasional: Membantu mencegah atau membatasi penyebaran infeksi 

3) Anjurkan pasien untuk tetap menjaga luka tetap kering dan bersih 

 Rasional: Dengan keadaan luka yang kering dan bersih dapat 

mengurangi resiko terjadinya infeksi 

4) Pantau suhu, nadi dan jumlah sel darah putih 

 Rasional: Demam pasca operasi hari ketiga, leucositosis dan 

tachicardia menunjukkan infeksi. Peningkatan suhu sampai 38,3 C 

dalam 24 jam pertama sangat mengidentifikasikan infeksi 

5) Inspeksi balutan abdominal terhadap edsudat atau rembesan, lepasnya 

balutan sesuai indikasi 

  Rasional: Balutan steril menutupi luka pada 24 jam pertama kelahiran 

sesarea membantu melindungi luka dari cedera atau kontaminasi. 

Rembesan dapat menandakan hematoma 

6) Dorong masukan cairan oral dan diet tinggi protein, vitamin c, dan 

besi. 

  Rasional: Mencegah dehidrasi memaksimalkan volume sirkulasi dan 

aliran urine. Protein dan vitamin c diperlukan untuk pembentukan 

kolagen: besi diperlukan untuk sintesis Hb 

7) Berikan antibiotik khusus untuk proses infeksi yang teridentifikasi 

Rasional: Perlu untuk mematikan organisme 
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2.3.4.3   Hambatan mobilitas di tempat tidur berhubungan dengan nyeri 

 Tujuan: Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam 

diharapkan dapat melakukan mobilisasi dengan 

 Kriteria Hasil: 

1) Pasien paham tentang penyebab hambatan mobilitas fisik 

2) Pasien melaporkan dapat mika miki, dapat duduk, dapat belajar 

berjalan dengan jarak 5-10 meter 

3) Pasien mampu mendemonstrasikan cara mika miki, duduk sampai 

jalan dalam jarak dekat 

4) Pasien meningkat dalam aktivitas fisik 

 Intervensi:  

1) Jelaskan pada pasien tetang penyebab hambatan mobilitas fisik 

Rasional: Pengetahuan yang memadai memungkinkan pasien 

kooperatif 

2) Observasi TTV 

Rasional: Untuk mengetahui kondisi atau perkembangan pasien 

3) Anjurkan pada pasien untuk mulai menggerakkan ekstremitas bawah, 

mika miki, duduk sampai jalan dalam jarak dekat 

Rasional: Mencegah terjadinya kekakuan pada otot setelah post op 

4) Bantu pasien dalam melakukan aktivitas mandiri pasien yang belum 

bisa dilakukan mandiri dengan menggeser meja kesebelahnya atau 

meminta di damping saat belajar jalan karena takut jatuh 
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Rasional: Mengistirahatkan pasien secara optimal dan mencegah resiko 

terjadinya jatuh dan perdarahan pada luka post insisi SC 

5) Kolaborasi dengan dokter dan tim medis dalam pemberian terapi 

farmakologi memberi obat-obatan yang dibutuhkan oleh pasien dalam 

menunjang proses penyembuhan pasca op. 

Rasional: Membantu mempercepat proses kesembuhan pasien 

2.3.4.4   Konstipasi berhubungan dengan peristaltic usus menurun 

Tujuan: Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam 

diharapkan tidak terjadi konstipasi, tonus otot meningkat 

 Kritaria Hasil: 

1) Pasien mampu BAB 

2) Konsistensi feses lembut 

3) Eliminasi feses tanpa perlu mengejan berlebihan 

4) Defekasi dapat dilakukan satu kali sehari 

Intervensi: 

1) Jelaskan pada pasien tentang penyebab konstipasi 

  Rasional: Pengetahuan yang memadai memungkinkan pasien 

kooperatif 

2) Anjurkan ibu untuk minum yang adekuat 

Rasional: Cairan berfungsi untuk melunakkan feses 
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3) Anjurkan ibu untuk mobilisasi secara bertahap dan teratur 

  Rasional: Mobilisasi dapat melatih otot-otot abdomen, sehingga terjadi 

peningkatan tonus otot 

4) Auskultasi terhadap adanya bising usus setelah kelahiran SC 

  Rasional: Mengevaluasi bising usus, adanya diastasis rektil berat 

menurunkan tonus otot abdomen yang diperlukan untuk upaya 

mengejan selama pengosongan 

5) Beri makanan yang tinggi serat 

  Rasional: Makanan yang tinggi serat berguna untuk merangsang enzim-

enzim pencernaan 

6) Kolaborasi pemberian analgesic 30 menit sebelum ambulasi 

Rasional: Memudahkan kemampuan untuk ambulasi: namun narkotik 

bila digunakan dapat menurunkan aktifitas usus 

2.3.4.5 Defisit perawatan diri berhubungan dengan penurunan kekuatan tubuh 

     Tujuan: Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 x 24 jam 

diharapkan pasien mampu merawata diri sendiri 

 Kriteria Hasil: 

1) Pasien mampu menjelaskan kembali tentang perawatan diri yang benar 

2) Pasien mampu melaporkan bisa melakukan perawatan diri 

3) Pasien mampu melakukan perawatan diri secara mandiri 

4) Badan pasien bersih, kulit lembab 
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Intervensi:  

1) Jelaskan pada pasien penyebab ansietas 

     Rasional: Pengetahuan yang memadai memungkinkan pasien kooperatif 

2) Hilangkan dan bersihkan bau, kurangi kekeringan serta sel yang mati 

denagn cara perawatan kulit  

Rasional: Dengan perawatan diri dapat membersihkan dan hilangkan 

bau badan dan kulit menjadi lembab 

3) Pertahankan kebersihan daerah vulva dengan cara lakukan perawatan 

vulva 

Rasional: Pembersihan vulva mencegah infeksi dan bau pada daerah 

vulva 

4) Kolaborasi dalam pemberian obat imboost dan transpulmin 

Rasional: Mencegah infeksi  

2.3.5 Implemetasi 

 Implementasi merupakan tindakan yang telah direncanakan 

keperawatan, tindakan keperawatan mencangkup tindakan mandiri dan 

tindakan kolaborasi, pelaksanaan keperawatan/implementasi harus sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dan pelaksanaan ini 

disesuaikan dengan masalah yang terjadi (Mitayani, 2013). 

2.3.6 Evaluasi 

  Evaluasi keperawatan menggunakan teknik SOAP pada pasien 

dengan post sectio caesarea dengan indikasi PEB, bila menemukan masalah 

baru mengguanakan SOAPIER evaluasi meliputi evaluasi/catatan 

perkembangan yang dialami oleh pasien setelah diberikan implementasi 
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keperawatan (Mitayani, 2013). Evaluasi yang diharapkan pada pasien 

dengan post op dengan indikasi preekalmpsi adalah sebagai berikut: 

1) Nyeri berkurang atau terdatapsi 

2) Tidak mengalami infeksi dan cidera post op SC 

3) Integritas kulit dan proteksi jaringan membaik 

4) Tidak terjadi konstipasi 

5) Kecemasan berkurang 
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2.4 Kerangka Masalah Sectio Caesarea Indikasi PEB 
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Gambar 2.1 Kerangka masalah pada pasien dengan diagnosa medis post sectio 

caesarea dengan indikasi Pre Eklampsia Berat (Nanda, 2015). 
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BAB 3 

TINJAUAN KASUS 

3.1 Pengkajian Keperawatan 

Untuk mendapatkan gambaran nyata tentang pelaksanaan asuhan 

keperawatan maternitas dengan diagnosa medis Post operasi sectio caesarea atas 

indikasi Preeklampsia Berat post partum hari ke 1, maka penulis perlu menyajikan 

suatu kasus yang penulis amati mulai tanggal 14 November 2019 sampai 16 

November 2019 dengan data pengkajian pada tanggal 14 November 2019 jam 18.00 

WIB. Anamnese diperoleh dari pasien dan rekam medis No register 0040xxx 

sebagai berikut:  

Tanggal Masuk : 14-11-2019   Jam Masuk : 01.00 

Ruang / Kelas  : Nifas / 3                   Kamar No. :4 

Pengkajian tanggal : 14-11-2019   Jam  : 18.00 

3.1.1 IDENTITAS PASIEN 

 Nama   : Ny.L 

 Umur   : 28 tahun 

 Suku / bangsa  : Jawa 

 Agama   : Islam 

 Pendidikan  : SD 

 Pekerjaan  : Ibu rumah tangga 

 Alamat   : Tambak Rejo 

 Status perkawinan : Kawin 
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3.1.2 IDENTITAS PENANGGUNG JAWAB 

 Nama   : Tn.S 

 Umur   : 37 tahun 

 Suku / bangsa  : Jawa 

 Agama   : Islam 

 Pendidikan  : SD 

 Pekerjaan  : Petani 

 Alamat   : Tambak Rejo 

 Status perkawinan : Kawin 

3.1.3 RIWAYAT KEPERAWATAN 

3.1.3.1 Keluhan Utama: Pasien mengatakan nyeri pada luka post op 

3.1.3.2 Riwayat Masuk Rumah Sakit : 

 Pasien mengatakan sebelum masuk kerumah sakit Bangil, pasien datang 

kerumah sakit Grati pada tanggal 13-11-2019 dengan keluhan kenceng-kenceng. 

Saat di RS Grati pasien tampak kesakitan dan memiliki tekanan darah tinggi 

sehingga pihak RS Grati merujuk pasien ke RSUD Bangil. Pasien datang ke IGD 

pada tanggal 14-11-2019 dengan rujukan dari RS Grati, lalu pasien dipindahkan di 

ruang observasi. Karena kondisi pasien lemah, dan tekanan darahnya tinggi 

163/116 mmHg sehingga pasien disarankan untuk section caesarea atas indikasi 

preeklapsia berat. Pasien pindah ke ruangan operasi pada tanggal 14-11-2019 jam 

10.00. Setelah operasi pasien dipindahkan ke ruangan observasi dan keesokan 

harinya pasien dipindahkan pasien dipindahkan keruangan NIFAS dengan keluhan 

nyeri karena luka operasi, nyeri dirasakan seperti tertusuk-tusuk, nyeri dirasakan di 
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abdomen bagian bawah, nyeri hilang timbul, skala nyeri 6, nyeri timbul pada saat 

bergerak  

3.1.4 RIWAYAT OBSETRI 

 3.1.4.1 Riwayat Menstruasi 

  1) Menarche : 15 tahun  4) Sikuls   :1 bulan 

  2) Banyaknya :3x ganti pembalut 5) Lamanya : 10 hari 

  3) HPHT : 22-02-2019  6) Keluhan : Disminore 

 3.1.4.2 Riwayat Kehamilan, Persalinan, Nifas yang lalu : 

Tabel 3.1 Riwayat kehamilan Ny. L dengan diagnosa medis post sectio 

caesarea indikasi Preeklampsia Berat di ruang nifas di RSUD Bangil 

Pasuruan 
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3.1.4.3 Genogram 

  

 

 

 

 

 

Keterangan: 

                       : Laki-laki 

                                  : Perempuan 

                        : Meninggal 

                         : Pasien 

    : Tinggal satu rumaH 

 Gambar 3.1 Genogram pada Ny. L dengan diagnosa post sectio caesarea 

indikasi Preeklampsia Berat di Ruang nifas di RSUD Bangil Pasuruan   

3.1.4.4 Persalinan Sekarang  

 1) Kala persalinan 

 (1) Kala I : Tidak dilakukan pengkajian: pasien ada diruang 

bedah  

 (2) Kala II : Tidak dilakukan pengkajian; pasien ada di ruang 

bedah 

 (3) Kala III : Tidak dilakukan pengkajian: pasien ada diruang 

bedah 
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 (4) Kala IV :  

(1)) Keadaan umum lemah 

(2)) Tanda-tanda vital: 

 TD: 163/116 mmHg    RR: 22 

 N: 95x/menit    S: 37 

 (3)) Lochea: 

 Jenis : (  v ) lochea rubra 

    (    ) lochea sanguinolenta 

    (    ) lochea serosa 

    (    ) lochea alba 

    (    ) lochea parulenta 

    (    ) lochlotosis 

 Jumlah : 150 cc/24 jam 

 (4)) TFU: 2 jari dibawah pusat 

 (5)) Kontraksi uterus : ( ) Baik ( ) Tidak 

 (6)) Pendarahan : (      ) Ya (   V   ) Tidak 

 Jumlah: Tidak ada 

 (7)) Perinem: (    -  ) rupture spontan  ( -   ) episiotomy 

Lain – Lain: Ada luka post op kurang lebih 10 cm di perut bagian bawah, 

tertutup kassa steril 

(5) Keadaan Bayi 

 (1)) BB : 2800 

(2)) TB : 43 cm 

(3)) Pusat : ( ) Normal ( ) Abnormal 
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(4)) Perawatan tali pusat 

 ( ) Alkohol 70 % 

 ( ) Betadine 

 ( ) Lainnya: Kassa streil 

(5)) Anus : Tidak ada kelaninan 

(6)) Suhu  : 36,5C 

(7)) Lingkar Kepala : 

 Lingkaran Sub Occipito Bregnatica : 31 cm 

 Lingkaran Fronto Occipitalis  : 34 cm 

 Lingkaran Mentro Occipitalis  : 35 cm 

(8)) Kelainan Kepala : 

         Caput succedanum 

         Hydrocephalus 

         Cephal Hematoma 

         Microcephalus 

(6) Rencana Perawatan Bayi : (    ) sendiri  (    ) orang tua  (    ) lain-lain 

(7) Kesanggupan dan pengetahuan 

(1)) Breast care : Pasien tidak mengetahui tentang perawatan 

payudara 

(2)) Parineal Care : Pasien mengatakan mampu merawat alat 

kelaminnya 

(3)) Nutrisi : Pasien mengatakan nutrisi sudah terpenuhi 

(4)) Senam Nifas : Pasien mengatakan pernah senam nifas pada saat 

setelah hamil anak pertama 
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(5)) KB : Pasien mengatakan pernah menggunakan KB jenis spiral 

(6)) Menyusui : Pasien sudah mengetahui cara menyusui dengan 

benar 

 Lain-lain: Putting susu menonjol, putting susu kotor, colostrum 

belum keluar, adanya hiperpigmentasi pada areola mamae dan 

papilla mamae 

Masalah Keperawatan: Defisiensi pengetahuan tentang perawatan 

payudara 

3.1.5 RIWAYAT KELUARGA BERENCANA 

3.1.5.1 Melakukan KB : ( ) ya ( ) tidak 

3.1.5.2 Bila ya jenis kontrasepsinya apa yang digunakan : Spiral 

3.1.5.3 Sejak kapan menggunakan kontrasepsi  : 7 tahun 6 bulan 

3.1.5.4 Masalah yang terjadi    : tidak ada 

3.1.6 RIWAYAT KESEHATAN 

3.1.6.1 Riwayat yang pernah dialami ibu : Hipertensi 

3.1.6.2 Pengobatan yang didapat  : Tidak ada 

3.1.6.3 Riwayat penyakit keluarga  : Ada 

 ( ) penyakit diabetes mellitus 

 ( ) penyakit jantung 

 ( ) penyakit hipertensi 

 ( ) penyakit lainnya 
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3.1.7 RIWAYAT LINGKUNGAN 

3.1.7.1 Kebersihan : Pasien mengatakan membersihkan rumah setiap pagi dan    

sore 

3.1.7.2 Bahaya: lingkungan tidak berbahaya 

3.1.7.3 Lainnya : Pasien hidup dilingkungan yang bersih dan tidak tercemar 

3.1.8 ASPEK SOSIAL 

3.1.8.1 Persepsi setelah melahirkan : Ibu merasa bahagia karena anaknya lahir 

dengan selamat 

3.1.8.2 Apakah keadaan ini menimbulkan perubahan terhdap kehidupan sehari-

hari: Ya, karena ibu akan sibuk dengan mengurus bayinya 

3.1.8.3 Harapan yang ibu inginkan setelah bersalin: Bisa merawat bayi dengan baik 

3.1.8.4 Ibu tinggal dengan siapa: Suami dan anaknya 

3.1.8.5 Siapa anak yang terpenting bagi ibu: Pasien mengatakan semua anak-

anaknya adalah penting semua  

3.1.8.6 Sikap anggota keluarga terhadap keadaan saat ini: Sangat mendukung penuh 

dan memberi perhatian 

3.1.8.7 Keadaan mental menjadi ibu: Berusaha menjadi yang baik untuk anaknya 

3.1.9 POLA KEBIASAAN YANG MEMPENGARUHI KESEHATAN 

3.1.9.1 Merokok  : Pasien tidak merokok tetapi suami pasien merokok 

3.1.9.2 Minuman Keras : Pasien tidak mengonsumsi minum-minuman keras 

seperti minuman beralkohol 

3.1.9.3 Keterangan Obat : Pasien tidak ketergantungan dengan obat 
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3.1.10 PEMERIKSAAN FISIK 

3.1.10.1 Keadaan Umum: lemah         Kesadaran : Composmentis GCS 4,5, 6. 

 Tekanan Darah: 163/116 mmHg Nadi  : .95x/menit 

Respirasi  : 22x/menit  Suhu  :  37C 

 Berat Badan  : 74 kg   Tinggi Badan : .151 cm 

 

3.1.10.2 B1 (Breathing) 

Inspeksi: Bentuk dada simetris, pola nafas teratur, susunan saraf tulang 

belakang normal, retraksi otot bantu nafas tidak ada, tidak terjadi sesak 

nafas 

Palpasi: Tidak ada nyeri tekan pada dada, vocal vremitus sama antara 

kanan dan kiri 

Perkusi: Sonor 

Auskultasi: suara nafas: Vesikuler 

Lain-lain: Tidak ada 

Masalah keperawatan: Tidak ada masalah keperawatan 

3.1.10.3 B2 (Blood) 

Inspeksi: tidak ada ciamosis, clubbing finger tidak ada, JVP tidak ada 

pembesaran vena jugularis 

Palpasi: Pulsasi kuat, CRT<3 detik, kecepatan denyut nadi normal 

Auskultasi: Bunyi jantung: S1 dan S2 tunggal, irama jantung: teratur 

Lain-lain: Tidak ada 

Masalah keperawatan: Tidak ada masalah keperawatan 
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3.1.10.4 B3 (Brain) 

Inspeksi: Kesadaran composmentis, orientasi baik, kaku kuduk tidak ada, 

kejang tidak ada, nyeri kepala tidak ada, istirahat/tidur dirumah sakit 

kurang lebuh 5 jam dirumah kurang lebih 7 jam 

Kelainan nervus cranialis: Mata: Pupil isokor, reflek cahaya normal, 

konjungtiva merah muda, sclera putih, palpebral: normal, strabismus tidak 

ada, ketajaman penglihatan normal, alat bantu tidak ada 

Hidung: Normal, mukosa hidung bersih, sekret tidak ada, ketajaman 

penciuman normal, kelainan tidak ada 

Telinga: Keluhan tidak ada, Ketajam pendengaran normal, Alat bantu 

pendengaran tidak ada 

Perasa : (√) Manis   (√) Pahit   (√) Asam   (√) Asin 

Peraba : Normal 

Palpasi: Brudsky tidak ada 

Perkusi: Tidak ada 

Auskultasi: Tidak ada 

Lain-lain : Tidak ada 

Masalah Keperawatan: Tidak ada masalah keperawatan 

3.1.10.5 B4 (Bladder) 

Inspeksi: Bentuk alat kelamin normal, Libido kemaluan normal, 

Kemapuan normal, Kebersihan bersih, Frekuensi Berkemih jumlah: 

±1500cc/24 jam, Warna kuning, Alat bantu yang digunakan cateter. 

Palpasi: Tidak ada nyeri tekan pada kandung kemih 
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Perkusi: Tidak ada 

Auskultasi: Tidak ada 

Lain-lain: Tidak ada 

Masalah Keperawatan: Tidak ada masalah keperawatan 

3.1.10.6 B5 (Bowel) 

Inspeksi: Mulut bersih, Mukosa lembab, Bibir normal, Gigi bersih, 

Kebiasaan Gosok gigi: 1x/hari, Tenggorokan tidak ada kesulitan menelan, 

ada luka post SC, tertutup kassa, horizontal kurang lebih 10 cm, Kebiasaan 

BAB 1 hari sekali, Konsistensi padat, Warna kuning, Bau khas, Tempat 

yang digunakan ke toilet, Pemakaian obat pencahar tidak ada 

Palpasi: abdomen TFU 2 jari dibawah pusat, nyeri tekan di abdomen 

Perkusi: pekak karena ada hepar dan tympani karena ada usus 

Auskultasi: Peristaltik 10x/menit 

Lain-lain:  

Masalah Keperawatan: Nyeri akut 

3.1.10.7 B6 (Bone) 

Inspeksi: Terjadi kelemahan akibat efek nyerinya, kemampuan pergerakan 

sendi dan tungkai (ROM): terbatas, Kulit lembab, Fraktur tidak ada, Warna 

Kulit sawo matang, Oedema ada  

Palpasi: Turgor kulit : Elastis, Akral  hangat, Kekuatan otot 5      5  

                                                                                                  3    3 

Perkusi: Tidak ada 

Auskultasi: Tidak ada 
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Lain-lain  :  Sedikit bisa mika miki, pasien tampak melemas dan 

berbaring ditempat tidur, aktivitas dibantu keluarga                                                     

Masalah Keperawatan: Hambatan mobilitas di tempat tidur 

3.1.10.8 B7 (Pengindraan)  

Inpeksi: Mata: Pupil isokor, reflek cahaya normal, Konjungtiva merah 

muda, Sclera putih, Palpepbra: normal, Strabismus tidak ada, Ketajaman 

penglihatan normal, Alat bantu tidak ada. 

Hidung: Normal, Mukosa hidung bersih, Secret tidak ada, Ketajam 

penciuman normal, Kelainan tidak ada 

Telinga: Keluhan tidak ada, Ketajam pendengaran normal, Alat bantu 

pendengaran tidak ada 

Perasa : (√) Manis   (√) Pahit   (√) Asam   (√) Asin 

Peraba : Normal 

Palpasi: Tidak ada 

Perkusi: Tidak ada 

Auskultasi: Tidak ada 

Lain-lain: tidak ada 

Masalah keperawatan: tidak ada masalah keperawatan 

3.1.10.9 B8 (Endokrin) 

Inpeksi: Pembesaran kelenjar thyroid tidak ada, Pembesaran kelenjar 

parotis tidak ada luka gangren: tidak ada, Pus tidak ada, Bau tidak ada, 

Lokasi tidak ada 

Palpasi: Tidak ada nyeri tekan pada kelenjar thyroid dan kelenjar parotis 

Perkusi: Tidak ada 
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Auskultasi: Tidak ada 

Lain-lain: tidak ada 

Masalah keperawatan: tidak ada masalah keperawatan 
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3.1.11 DATA PENUNJANG 

3.1.11.1 Laboratorium 

Tabel 3.2 Pemeriksaan diagnostik Ny. L dengan diagnosa medis post sectio 

caesarea indikasi Preeklampsia Berat di ruang nifas di RSUD Bangil Pasuruan  

 

Pemeriksaan Hasil Satuan Nilai Rujukan 

Leukosit 

 

Neutrofil 

Limfosit 

Monosit 

Eosinofil 

Basofil 

Neutrofil % 

Limfosut % 

Monosit % 

Eosinofil % 

Basofil % 

Eritrosit (RBC) 

Hemoglobin 

(HGB) 

Hematokrit (HCT) 

 

MCV 

MCH 

H 21,80 

 

H 20,4 

L 0,80 

0,5 

0,000 

0,04 

H 93,7 

L 3,7 

L 2,4 

0.0 

0,2 

4,471 

L 10,97 

 

33,1 

 

L 74,05 

L 24,53 

X103/Ul 

 

X103/uL 

X103/Ul 

X103/Ul 

X103/Ul 

X103/Ul 

% 

% 

% 

% 

% 

 

g/dl 

 

% 

 

Fl 

Pg 

4,5-11 

Nilai kritis : <2 Or>30 

1,5-8,5 

1,1-5,0 

0,14-0,66 

0-0,33 

0-0,11 

35-66 

24-44 

3-6 

0-3 

0-1 

4-5,2 

12-16 

Nilai kritis: <7 Or>21 

33-51 

Nilai kritis <21 Or >65 

80-100 

26-34 
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MCHC 

RDW 

PLT 

 

 

MPV 

 

 

33,13 

H 14,14 

332 

 

 

6,423 

% 

% 

X103/Ul 

 

 

Fl 

32-36 

11,5-13,1 

150-450 

Nilai kritis : <50 Or 

>1000 

6,90-10,6 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.11.2 Terapi 

Tanggal 14-11-2019 

1) Injeksi anbacim 2x1 gr (IV): Untuk menangani sejumlah infeksi 

2) Injeksi ondancentron 3x1 ampul (IV): Untuk mencegah dan mengobati mual 

dan muntah 

3) Injeksi ketorolac 3x1 ampul (IV): Untuk meredakan nyeri 

4) Injeksi kalnex 3x1 ampul (IV): Untuk menghentikan proses perdarahan 

seperti perdarahan akibat menstruasi berlebihan 

5) Infus PZ 500 cc/24 jam 
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ANALISA DATA 

Tanggal: 14-11-2019 

Nama Pasien: Ny. L 

Dx Medis: Post sectio caesarea dengan indikasi preeklampsia berat 

No. RM: 00409xxx 

Tabel 3.3 Analisa data pada Ny. L dengan diagnosa medis post sectio caesarea 

indikasi Preeklampsia Berat di ruang nifas di RSUD Bangil Pasuruan 

 

No Data Etiologi Problem 

1. Ds. Pasien mengatakan 

nyeri bekas operasi 

P: Pasien mengatakan nyeri 

bekas operasi 

Q: Pasien mengatakan nyeri 

seperti ditusuk-tusuk 

R: Pasien mengatakan nyeri 

dirasakan diperut bagian 

bawah 

S: 6 

T: Pasien mengatakan nyeri 

saat bergerak dan nyeri 

hilang timbul 

Do. 

- Keadaan umum 

lemah 

Post sectio caesarea 

 

Luka operasi 

(Agen cedera fisik) 

 

Jaringan terputus 

 

Nyeri akut 

 

 

Nyeri akut 



53 

- Kesadaran 

componmentis 

- GCS: 4-5-6 

TTV 

TD: 163/116 mmHg 

N: 95x/menit 

RR: 22x/menit 

S: 37C 

- Wajah tampak 

menyeringai 

- Nyeri tekan di 

abdomen 

- Ada luka bekas 

operasi tertutup 

kassa, horizontal 

kurang lebih 15 cm 

2. Ds. Pasien mengatakan 

susah untuk bergerak 

Do: 

- Keadaan umum 

lemah 

- Kesadaran 

composmentis 

- TTV: 

Post sectio caesarea 

 

Luka  operasi 

 

Jaringan terputus 

 

Nyeri akut 

 

Hambatan mobilitas 

di tempat tidur 
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TD: 163/116 

N: 95x/menit 

RR: 22x/menit 

S: 37C 

- Tampak sulit untuk 

bergerak 

- Tidak dapat 

melakukan 

mobilisasi 

- Pasien tampak 

berbaring di tempat 

tidur 

- ROM terbatas 

- Kekuatan otot 

5       5 

3       3 

- ADL pasien dibantu 

oleh keluarga 

- Terdapat luka 

balutan operasi 

 

Aktivitas fisik 

menurun 

 

Hambatan mobilitas 

fisik 

 

 

 

 

 

3. Ds. Pasien mengatakan 

sudah pernah menyusui 

pada kehamilan pertama 

Kurang 

pengetahuan, 

Bedrest 

Defisiensi 

pengetahuan 
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tetapi pada kehamilan kedua 

ASInya belum keluar dan 

tidak tahu tentang 

perawatan payudara dan 

tidak pernah melakukan 

perawatan payudara  

Do. 

- Payudara membesar 

- Adanya 

hiperpigmetasi pada 

areola mammae dan 

papilla mammae 

- Putting susu 

menonjol 

- Putting susu kotor 

- Colostrum belum 

keluar 

 

 

Payudara kotor 

 

Bendungan ASI 

 

Ketidak adekuatan 

pemberian ASI 

 

tentang perawatan 

payudara  
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3.2  DIAGNOSA KEPERAWATAN  

3.2.1 DAFTAR MASALAH KEPERAWATAN 

3.2.1.1 Nyeri akut 

3.2.1.2 Hambatan mobilitas ditempat tidur 

3.2.1.3 Defisiensi pengetahuan tentang perawatan payudara 

3.2.2 DAFTAR DIAGNOSA KEPERAWATAN BERDASARKAN 

PRIORITAS 

3.2.2.1  Nyeri akut berhubungan dengan jaringan terputus 

3.2.2.2  Hambatan mobilitas ditempat tidur berhubungan dengan nyeri 

3.2.2.3 Defisiensi pengetahuan tentang perawatan payudara berhubungan dengan 

kurangnya pengetahuan ibu tentang perawatan payudara 
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3.3 RENCANA TINDAKAN KEPERAWATAN 

Tanggal: 14-11-2019 

Nama Pasien: Ny. L 

Dx Medis: Post secctio caesarea dengan indikasi preeklampsia berat 

No. RM: 00409xxx 

Tabel 3.4 Rencana tindakan pada Ny. L dengan diagnosa post sectio caesarea 

indikasi Preeklampsia Berat di ruang nifas di RSUD Bangil Pasuruan 

 

No. 

Dx 

TUJUAN/KRITERIA 

HASIL 

INTERVENSI RASIONAL 

1. Tujuan: 

Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 3x24 

jam diharapkan nyeri 

berkurang dengan kriteria 

hasil: 

- Pasien paham 

tentang penyebab 

nyeri 

- Pasien melaporkan 

nyerinya berkurang 

- Pasien dapat 

mendemonstrasikan 

teknik relaksasi dan 

distraksi 

1. Jelaskan pada 

pasien tentang 

penyebab nyeri 

 

2. Observasi lokasi, 

frekuensi, reaksi 

nyeri yang 

dialami pasien 

dan skala nyeri 

pasien 

 

 

3. Observasi TTV 

 

 

1. Pengetahuan yang 

memadai 

memungkinkan 

pasien kooperatif 

2. Mengetahui 

kondisi, tingkat 

rasa nyeri adakah 

gangguan nyeri 

yang dialami 

 

 

 

3. Untuk 

mengetahui 

kondisi dan 
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- Skala nyeri 

berkurang 0-3 

- TTV dalam batas 

normal.  

 

 

4. Ajarkan teknik 

relaksasi, 

distraksi 

 

 

5. Ajarkan 

mobilisasi dini 

 

 

 

6. Kolaborasi 

dengan tim 

medis dalam 

pemberian 

analgesic 

perkembangan 

pasien 

4. Untuk 

mengurangi rasa 

nyeri yang 

dirasakan pasien 

 

5. Untuk proses 

penyembuhan 

bekas operasi agar 

tidak terjadi kaku 

pada abdomen 

6. Untuk proses 

penyembuhan dan 

mengurangi nyeri 

dengan 

pemberian terapi 

dari tim medis  

2. Tujuan: 

Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 3x24 

jam diharapkan dapat 

melakukan mobilisasi 

dengan kriteria hasil: 

1. Jelaskan pada 

pasien tetang 

penyebab 

hambatan 

mobilitas fisik 

 

1. Pengetahuan yang 

memadai 

memungkinkan 

pasien kooperatif 
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- Pasien paham 

tentang penyebab 

hambatan mobilitas 

fisik 

- Pasien melaporkan 

dapat mika miki, 

dapat duduk, dapat 

belajar berjalan 

dengan jarak 5-10 

meter 

- Pasien mampu 

mendemonstrasikan 

cara mika miki, 

duduk sampai jalan 

dalam jarak dekat 

- Pasien meningkat 

dalam aktivitas fisik 

 

2. Observasi 

TTV 

 

 

 

 

3. Anjurkan pada 

pasien untuk 

mulai 

menggerakkan 

ekstremitas 

bawah, mika 

miki, duduk 

sampai jalan 

dalam jarak 

dekat 

4. Bantu pasien 

dalam 

melakukan 

aktivitas 

mandiri pasien 

yang belum 

bisa dilakukan 

mandiri 

2. Untuk 

mengetahui 

kondisi atau 

perkembangan 

pasien 

 

3.  Mencegah 

terjadinya 

kekakuan pada 

otot setelah post 

op 

 

 

 

 

 

4. Mengistirahatkan 

pasien secara 

optimal dan 

mencegah resiko 

terjadinya jatuh 

dan perdarahan 

pada luka post 

insisi SC 
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dengan 

menggeser 

meja 

kesebelahnya 

atau meminta 

di damping 

saat belajar 

jalan karena 

takut jatuh 

5. Kolaborasi 

dengan dokter 

dan tim medis 

dalam 

pemberian 

terapi 

farmakologi 

memberi obat-

obatan yang 

dibutuhkan 

oleh pasien 

dalam 

menunjang 

proses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Membantu 

mempercepat 

proses 

kesembuhan 

pasien 
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penyembuhan 

pasca op. 

 

 

 

 

3. Tujuan. 

Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 3x24 

jam diharapkan ASI lancar 

dengan kriteria hasil: 

- Pasien mampu 

menjelaskan 

tentang pentingnya 

menyusui 

- Pasien melaporkan 

bahwa air susunya 

sudah keluar 

- Tampak bersih pada 

areola dan papilla 

- Colostrum keluar 

- Putting susu bersih 

 

1. Jelaskan pada 

pasien tentang 

ASI 

 

 

 

2. Observasi 

keadaan 

payudara ibu 

 

 

 

 

3. Anjurkan 

keluarga untuk 

memberikan 

kompres dingin 

dan hangat pada 

payudara  

1. Memberikan 

penjelasan pada 

ibu tentang 

pentingnya ASI 

pada bayi supaya 

ibu paham 

2. Mencegah 

terjadinya luka 

atau pecah putting 

tanpa 

memperhatikan 

lamanya 

menyusui 

3. Memperlancar 

proses 

pengeluaran ASI 
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4. Berikan 

dorongan pada 

pasien untuk 

lebih sering 

menyusui 

bayinya 

 

 

5. Ajarkan ibu 

untuk perawatan 

payudara pada 

masa nifas 

6. Tingkatkan 

motifasi ibu 

untuk menyusui 

4. Kontak awal 

mempunyai efek 

positif pada durasi 

menyusui kontak 

kulit mulainya 

tugas-tugas ibu 

meningkatkan 

ikatan dengan ibu 

5. Untuk 

memperlancar 

ASI 

 

6. Sebagai kunci 

kebersihan ibu 

untuk menyusui 
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3.4 IMPLEMENTASI KEPERAWATAN 

Nama Pasien: Ny. L        No. Rm: 00409xxx  Umur: 28 tahun 

Tabel 3.5 Implementasi keperawatan pada Ny. L dengan diagnosa post sectio 

caesarea Preeklampsia Berat di ruang nifas di RSUD Bangil Pasuruan 

 

No. 

Dx 

Tanggal Jam Implementasi Nama/Tanda 

tangan 

1. 14-11-

2019 

18.10 

 

 

 

 

 

18.20 

 

 

 

 

18.30 

 

 

 

 

18.35 

 

1. Menjelaskan pada pasien tentang 

penyebab nyeri: nyeri muncul 

karena bekas operasi akibat 

kerusakan organ atau jaringan, 

dan proses inflamasi atau 

peradangan  

2. Mengobservasi lokasi, frekuensi, 

reaksi nyeri yang dialami pasien. 

Pasien mengeluh nyeri seperti di 

tusuk-tusuk di perut bagian 

bawahdengan skala nyeri 6  

3. Megobservasi TTV 

TD: 163/116 

N: 95x/menit 

RR: 22 

S: 37C 

4. Mengajarkan teknik relaksasi 

dan distraksi dengan cara 
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18.45 

 

 

 

18.55 

Relaksasi (dengan cara tarik 

nafas melalui hidung dan 

dikeluarkan melalui mulut) 

Distraksi (mengajarkan pasien 

mengalihkan rasa nyeri dengan 

cara melihat bayinya atau 

menyusui bayinya atau ngobrol 

dengan keluarga/perawat) 

5. Mengajarkan mobilisasi dini 

pada pasien dengan cara 

menyuruh pasien untuk miring 

kanan kiri 

6. Berkolaborasi dengan tim medis 

dalam pemberian ketorolac 3x1 

ampul IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2. 14-11-

2019 

19.10 

 

 

 

19.20 

 

 

 

 

1. Menjelaskan pada pasien tetang 

penyebab hambatan mobilitas 

fisik: Hambatan mobilitas fisik 

terjadi karena nyerinya 

2. Mengobservasi TTV 

TD: 163/116 

N: 95x/menit 

RR: 22 

S: 37C 
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19.25 

 

 

 

 

19.35 

 

 

 

 

 

 

18.55 

 

 

 

3. Menganjurkan pada pasien 

untuk mulai menggerakkan 

ekstremitas bawah, mika miki, 

duduk sampai jalan dalam jarak 

dekat 

4. Membantu pasien dalam 

melakukan aktivitas mandiri 

pasien yang belum bisa 

dilakukan mandiri dengan 

menggeser meja kesebelahnya 

atau meminta di damping saat 

belajar jalan karena takut jatuh 

5. Berkolaborasi dengan dokter 

dan tim medis dalam pemberian 

terapi farmakologi. ketorolac 

3x1 ampul IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 14-11-

2019 

20.00 

 

 

 

 

 

 

 

1. Menjelaskan ibu tentang ASI, 

perawatan payudara: asi adalah 

nutrisi yang baik untuk bayi dan 

sebagai tahan tubuh bayi. 

Perawatan payudara dilakukan 

untuk menjaga kebersihan 

payudara, memperlancar 

produksi ASI  
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20.10 

 

 

 

 

 

20.15 

 

 

 

 

20.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.35 

 

 

2. Mengobservasi keadaan 

payudara ibu dengan cara melihat 

bagian putting kotor/bersih, 

sudak keluar colostrum/tidak, 

mammae membersar tidak, 

warna areola mammae  

3. Menganjurkan keluarga untuk 

memberikan kompres dingin dan 

hangat pada payudara agar dapat 

melancarkan proses pengeluaran 

ASI 

4. Memberikan dorongan pada 

pasien untuk lebih sering 

menyusui bayinya dengan cara 

memberikan penjelasan pada ibu 

mengenai pentingnya menyusui 

pada bayi dengan tujuan untuk 

memenuhi nutrsisi bayi, 

mempercepat tumbuh kembang 

bayi dan meningkatkan daya 

tahan tubuh bayi 

5. Mengajarkan ibu untuk 

perawatan payudara pada masa 

nifas dengan melakukan 
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20.45 

pemijatan pada payudara agar 

dapat membantu proses 

pengeluaran ASI 

6. Meningkatkan motifasi ibu untuk 

menyusui dengan cara selalu 

motivasi ibu untuk meyusui 

bayinya dengan memberikan ASI 

ekslusif   

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 15-11-

2019 

15.00 

 

 

 

 

15.10 

 

 

 

 

15.15 

 

 

 

 

1. Mengobservasi lokasi, frekuensi, 

reaksi yang dialami pasien. 

Pasien mengeluh nyeri seperti 

ditusuk-tusuk di perut bagian 

bawah dengan skala nyeri 5 

2. Mengobservasi TTV 

TD: 150/100 

N: 94x/menit 

S: 36,4C 

RR: 21 

3. Mengajarkan teknik relaksasi 

dan distraksi dengan cara 

Relaksasi (dengan cara tarik 

nafas melalui hidung dan 

dikeluarkan melalui mulut) 
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15.25 

 

 

 

15.35 

 

 

Distraksi (mengajarkan pasien 

mengalihkan rasa nyeri dengan 

cara melihat bayinya atau 

menyusui bayinya atau ngobrol 

dengan keluarga/perawat) 

4. Mengajarkan mobilisasi dini 

pada pasien dengan cara 

menyuruh klien untuk miring 

kanan kiri 

5. Berkolaborasi dengan tim medis 

dalam pemberian ketorolac 3x1 

ampul IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 15-11-

2019 

15.50 

 

 

 

 

16.00 

 

 

 

16.10 

 

 

1. Mengobservasi TTV 

TD: 150/100 

N: 94x/menit 

S: 36,4C 

RR: 21 

2. Menganjurkan pada pasien untuk 

mulai menggerakkan ekstremitas 

bawah, mika miki, duduk sampai 

jalan dalam jarak dekat 

3. Membantu pasien dalam 

melakukan aktivitas mandiri 

pasien yang belum bisa 
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15.35 

dilakukan mandiri dengan 

menggeser meja kesebelahnya 

atau meminta di damping saat 

belajar jalan karena takut jatuh. 

4. Berkolaborasi dengan dokter dan 

tim medis dalam pemberian 

terapi farmakologi. ketorolac 3x1 

ampul IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  15-11-

2019 

16.25 

 

 

 

 

16.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Menganjurkan keluarga untuk 

memberikan kompres dingin 

dan hangat pada payudara agar 

melancarkan proses 

pengeluaran ASI 

2. Memberikan dorongan pada 

pasien untuk lebih sering 

menyusui bayinya dengan cara 

memberikan penjelasan pada 

ibu mengenai pentingnya 

menyusui pada bayi dengan 

tujuan untuk memenuhi nutrsisi 

bayi, mempercepat tumbuh 

kembang bayi dan 
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16.45 

 

 

 

 

 

16.55 

meningkatkan daya tahan tubuh 

bayi   

3. Mengajarkan ibu untuk 

perawatan payudara pada masa 

nifas dengan melakukan 

pemijatan pada payudara agar 

dapat membantu proses 

pengeluaran ASI 

4. Meningkatkan motifasi ibu 

untuk menyusui dengan cara 

selalu motivasi ibu untuk 

meyusui bayinya dengan 

memberikan ASI ekslusif   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 16-11-

2019 

08.00 

 

 

 

 

 

08.10 

 

 

 

1. Mengobservasi lokasi, 

frekuensi, reaksi yang dialami 

pasien. Pasien mengeluh nyeri 

seperti ditusuk-tusuk di perut 

bagian bawah dengan skala 

nyeri 4 

2. Mengobservasi TTV 

TD: TD: 140/90 mmHg 

N: 94x/menit 

RR: 20x/menit 
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08.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.25 

 

 

 

S: 36,4C  

3. Mengajarkan teknik relaksasi 

dan distraksi dengan cara 

Relaksasi (dengan cara tarik 

nafas melalui hidung dan 

dikeluarkan melalui mulut) 

Distraksi (mengajarkan klien 

mengalihkan rasa nyeri dengan 

cara melihat bayinya atau 

menyusui bayinya atau ngobrol 

dengan keluarga/perawat) 

4. Berkolaborasi dengan tim 

medis dalam pemberian 

ketorolac 3x1 ampul IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 16-11-

2019 

08.40 

 

 

 

 

08.45 

 

 

 

1. Mengobservasi TTV 

TD: 140/90 

N: 94x/menit 

S: 36,4C 

RR: 20x/menit 

2. Anjurkan pada pasien untuk 

mulai menggerakkan ekstremitas 

bawah, mika miki, duduk sampai 

jalan dalam jarak dekat 
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08.25 

 

 

 

 

3. Berkolaborasi dengan dokter dan 

tim medis dalam pemberian 

terapi farmakologi. ketorolac 3x1 

ampul IV 

 

 

3. 16-11-

2019 

09.15 

 

 

 

09.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.35 

 

1. Menganjurkan keluarga untuk 

memberikan kompres dingin dan 

hangat pada payudara agar dapat 

melancarkan ASI 

2. Memberikan dorongan pada 

pasien untuk lebih sering 

menyusui bayinya dengan cara 

memberikan penjelasan pada ibu 

mengenai pentingnya menyusui 

pada bayi dengan tujuan untuk 

memenuhi nutrsisi bayi, 

mempercepat tumbuh kembang 

bayi dan meningkatkan daya 

tahan 

3. Meningkatkan motifasi ibu untuk 

menyusui dengan cara selalu 

motivasi ibu untuk meyusui 

bayinya dengan memberikan ASI 

ekslusif   
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3.5 CATATAN PERKEMBANGAN 

Nama Pasien: Ny. L   No. Rm:  00409xxx  Umur: 28 tahun 

Tabel 3.6 Catatan perkembangan pada Ny. L dengan diagnosa post sectio caesarea 

Preeklampsia Berat di ruang nifas di RSUD Bangil Pasuruan 

 

Tanggal Diagnosa 

Keperawatan 

Catatan Perkembangan Paraf 

14-11-

2019 

Nyeri akut berhubungan 

dengan jaringan terputus 

S: Pasien mengatakan nyeri 

bekas operasi, nyeri seperti 

ditusuk-tusuk, nyeri 

bertambah saat dibuat 

aktifitas, skala nyeri 5, nyeri 

dirasakan di perut bagian 

bawah 

O:  

- Keadaan umum 

lemah  

- Kesadaran 

compocmentis 

- GCS 4-5-6 

- TTV: 

TD: 163/116 mmHg 

N: 95x/menit 

RR: 22x/menit 

S: 37C 
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- Wajah tampak 

menyeringai 

- Miring kanan dan kiri 

masih susah 

- Nyeri tekan abdomen 

- Ada luka bekas 

operasi tertutup kassa 

kering panjang 

kurang lebih 10 cm 

A: Masalah teratasi sebagian  

P: Intervensi dilanjutkan 

(2,3,4,5,6) 

14-11-

2019 

Hambatan mobilitas di 

tepat tidur berhubungan 

dengan nyeri 

S: Pasien mengatakan susah 

untuk bergerak 

O: 

- Keadaan umum 

lemah 

- Kesadaran 

composmentis 

- GCS 4-5-6 

- TTV: 

TD: 163/116 mmHg 

N: 95x/ menit 

RR: 22x/menit 
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S 37C 

- Dapat melakukan 

mobilisasi dengan 

bantuan 

- Pasien tampak 

berbaring ditempat 

tidur 

- ROM terbatas 

- Kekuatan otot 

5         5 

4         4 

- Odema pada kaki 

kanan kiri 

- Pasien terpasang 

kateter 

- Miring kanan miring 

kiring masih susah  

- Terdapat balutan luka 

operasi 

- Pasien masih disuapin 

suami dan jika pasien 

duduk masih dibantu 

oleh suami 

A: Masalah teratasi sebagian 
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P: Intervensi dilanjutkan 

(2,3,4,5)  

 

 

14-11-

2019 

Defisiensi pengetahuan 

tentang perawatan 

payudara berhubungan 

dengan kurangnya 

pengetahuan ibu tentang 

perawatan payudara 

S: Pasien mengatakan air 

susunya belum keluar 

O: Keadaan umum lemah 

- Hiperpigmetasi pada 

areola mamae dan 

papilla mamae 

- Payudara membesar 

- Putting susu menonjol 

- Colostrum belum 

keluar 

- Putting susu kotor  

A: Masalah teratasi sebagian 

P: Intervensi dilanjutkan 

(3,4,5,6) 
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15-11-

2019 

Nyeri akut berhubungan 

dengan jaringan terputus 

S: Pasien mengatakan nyeri 

sudah berkurang ada perut 

bagian bawah bekas operasi 

dengan skala nyeri 4, nyeri 

timbul pada saat digerakkan 

dan nyeri dirasakan seperti 

ditusuk-tusuk 

O:  

- Keadaan umum 

cukup  

- Kesadaran 

compocmentis 

- GCS 4-5-6 

- TTV: 

TD: 150/100 

N: 94x/menit 

RR: 21x/menit 

S: 36,4C 

- Wajah tampak 

menyeringai 

- Skala nyeri 4 

- Miring kanan dan kiri 

sudah bisa 

- Nyeri tekan abdomen 
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- Ada luka bekas 

operasi tertutup kassa 

kering panjang luka 

kurang lebih 10 cm 

A: Masalah teratasi sebagian  

P: Intervensi dilanjutkan 

(1,2,3,5) 

15-11-

2019 

Hambatan mobilitas di 

tempat tidur 

berhubungan dengan 

nyeri 

S: Pasien mengatakan kedua 

kakinya sudah bisa 

digerakkan 

O: 

- Keadaan umum 

cukup 

- Kesadaran 

composmentis 

- GCS 4-5-6 

- TTV: 

TD: 150/100 mmHg 

N: 95x/ menit 

RR: 21x/menit 

S 36,4C 
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- Dapat melakukan 

mobilisasi tanpa 

bantuan 

- Kekuatan otot 

5         5 

5         5 

- Kakinya sedikit 

bengkak bisa 

digerakkan 

- Miring kanan miring 

kiri sudah bisa 

- Terdapat balutan luka 

operasi 

- Pasien sudah bisa 

makan dan duduk 

sendiri 

- Pasien terpasang 

kateter 

A: Masalah teratasi sebagian 

P: Intervensi dilanjutkan 

(1,2,4)  
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15-11-

2019 

Defisiensi tentang 

perawatan payudara 

berhubungan dengan 

kurangnya pengetahuan 

ibu tentang perawatan 

payudara 

S: Pasien mengatakan air 

susunya sudah keluar  

O: Keadaan umum cukup 

- Hiperpigmentasi pada 

areola mamae dan 

papilla mamae 

- Putting susu menonjol 

- Adanya pembesaran 

payudara 

- Colostrum sudah 

keluar 

- Putting susu bersih 

A: Masalah teratasi sebagian 

P: Intervensi dilanjutkan 

(1,2,4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

3.6 EVALUASI KEPERAWATAN 

Nama Pasien: NY. L  No. Rm: 00409xxx  Umur: 28 tahun 

Tabel 3.7 Catatan perkembangan pada Ny. L dengan diagnosa post sectio caesarea 

Preeklampsia Berat di ruang nifas di RSUD Bangil Pasuruan 

 

Tanggal Diagnosa 

Keperawatan 

Evaluasi Keperawatan Paraf 

16-11-

2019 

Nyeri akut berhubungan 

dengan jaringan terputus 

S: Pasien mengatakan Pasien 

mengatakan nyeri sudah 

berkurang ada perut bagian 

bawah bekas operasi dengan 

skala nyeri 3, nyeri hilang 

timbul dan nyeri dirasakan 

seperti ditusuk-tusuk 

O:  

- Keadaan umum baik 

- Kesaran composmentis 

- GCS 4-5-6 

- TTV: 

TD: 140/90 mmHg 

N: 94x/menit 

RR: 20x/menit 

S: 36,4C 

- Wajah tampak rileks 
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- Nyeri tekan abdomen 

berkurang 

- Ada luka bekas operasi 

tertutup kassa 

A: Maslah teratasi 

P: Intervensi dihentikan 

(Pasien pulang) 

16-11-

2019 

Hambatan mobilitas di 

tempat tidur 

berhubungan dengan 

nyeri 

S: Pasien mengatakan kedua 

kakinya sudah bisa digerakkan 

O: 

- Keadaan umum baik 

- Kesadaran 

composmentis 

- GCS 4-5-6 

- TTV: 

TD: 140/90 mmHg 

N: 94x/menit 

RR: 20x/menit 

S: 36,4C 

- Tidak sulit untuk 

bergerak 

- Dapat melakukan 

mobilisasi 
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- Pasien tampak bisa 

berjalan 

- Kekuatan otot 

5            5 

5            5 

- Odem pada kaki kanan 

dan kiri mengecil atau 

hilang 

- Tidak terpasang kateter 

- Miring kanan miring 

kiri sudah bisa 

- Terdapat balutan luka 

operasi 

A: Masalah teratasi 

P: Intervensi dihentikan 

(Pasien KRS) 

 

16-11-

2019 

Defisiensi pengetahuan 

tentang perawatan 

payudara berhubungan 

dengan kurangnya 

pengetahuan ibu tentang 

perawatan payudara 

S: Pasien mengatakan air 

susunya sudah keluar 

O:     

- Keadaan umum baik 

- Payudara membesar 
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- Hiperpigmentasi pada 

areola mamae dan 

papilla mamae 

- Putting susu menonjol 

- Colostrum sudah 

keluar 

- Putting susu bersih 

A: Masalah teratasi 

P: Intervensi dihentikan 

Pasien KRS 
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BAB 4 

PEMBAHASAN 

 Pada bab ini akan dijelaskan kesenjangan antara teori dan asuhan 

keperawatan secara langsung pada Ny. L dengan diagnosa medis post section 

caesarea dengan indikasi Preeklampsia Berat diruang bersalin Nifas di RSUD 

Bangil Pasuruan. 

4.1 Pengkajian 

 Pada tahap pengumpulan data penulis tidak mengalami kesulitan karena 

penulis telah mengadakan perkenalan dan menjelaskan maksud penulis yaitu untuk 

melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien dan keluarga secara terbuka, 

mengerti dan kooperatif. 

Pada identitas pada teori umur pada preeklampsia berat 35 tahun, pekerjaan 

dengan melihat tingkat sosial ekonominya pasien (Nursalam, 2010). Sedangkan 

pada kasus didapatkan data umur pasien 28 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga.  

Menurut opini penulis pada teori dan pada kasus ditemukan sedikit perbedaan yaitu 

pada umur dikarenakan pasien mempunya keturunan hipertensi yang menyebabkan 

pasien hipertensi 

Pada keluhan utama teori Nyeri pada luka bekas operasi sectio caesarea di 

daerah perut (Solehati dan Kokasih, 2015). Sedangkan pada tinjauan kasus Pasien 

mengatakan nyeri pada luka post op. Menurut opni penulis tidak ditemukan 

kesenjangan karena tinjauan pustaka dan tinjauan kasus didapatkan data yang sama 
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pasien nyeri pada luka bekas operasinya dan lukanya tertutup kassa steril dengan 

panjang kurang lebih 10 cm. 

Pada pemeriksaan fisik B1 (Breathing) menurut Herdman, T Heath (2017) 

tinjauan pustaka di dapat data, pada isnpeksi didapatkanrespirasi rate normal, tidak 

ada retraksi otot bantu nafas, tidak terjadi sesak nafas, pola nafas teratur tidak 

menggunakan alat bantu nafas, pada palpasi pergerakan dinding dada sama, pada 

perkusi suara sonor, pada auskultasi suara nafas reguler, tidak ada suara nafas 

tambahan seperti wheezing dan ronchi. Sedangkan pada tinjauan kasus didapatkan 

data, pada inspeksi ditemukan bentuk dada normal simetris, susunan ruas tulang 

belakang normal, pola nafas teratur, tidak menggunakan retraksi otot bantu nafas, 

tidak terjadi sesak nafas, Palpasi tidak ada nyeri tekan pada dada, vocal fremitus 

normal kanan dan kiri dan perkusi thorax sonor, suara nafas reguler. Menurut opini 

penulis tidak ditemukan kesenjangan karena tinjauan pustaka dan tinjauan kasus 

didapatkan data yang Sama pernafasan pasien normal, pasien tidak sesak nafas dan 

tidak ada alat bantu nafas. 

 Pada pemeriksaan fisik B2 (Blood) menurut Herdman, T Heath (2017) 

tinjauan pustaka didapat data, pada inspeksi anemis dapat terjadi karena syok 

perdarahan postpartum, pada palpasi ditemukan CRT <3 detik, akral hangat, 

takikardi jika terjadi syok, pada auskultasi ditemukan bunyi S1 dan S2 tunggal, 

suara jantung regular, tidak ada bunyi jantung abnormal seperti murmur dan gallop. 

Pada tinjauan kasus didapatkan data, pada inspeksi tidak ada cianosis, clubbing 

finger tidak ada, JVP tidak ada pembesaran vena jugularis, pada palpasi pulsasi 

kuat, CRT<3 detik, kecepatan denyut nadi normal, pada auskultasi bunyi S1 dan S2 

tunggal, irama jantung teratur. Mnurut opini penulis pada tinjauan pustaka dan 
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tinjaun kasus ditemukan sedikit perbedaan yaitu tidak ditemukannya syok pada 

tinjauan kasus akibat perdarahan hal ini dikarenakan kontraksi uterus yang kuat 

yang tidak menyebabkan perdarahan post sectio caesarea. 

 Pada pemeriksaan fisik B3 (Brain) menurut Herdman, T Heath (2017) 

tinjauan pustaka didapat data, pada inspeksi kesadaran composmentris, GCS: E:4, 

V:5, M:6 total nilai 15, istirahat tidur terganggu karena ibu merasakan nyeri pada 

luka operasi keadaan umum pasien terkadang cukup atau lemah, terdapat respon 

pasien terhadap nyeri, pada palpasi terdapat nyeri tekan bekas luka section 

caesarea. Sedangkan pada tinjauan kasus didapatkan data, pada inspeksi 

didapatkan kesadaran composmentris, orientasi baik, kaku kuduk tidak ada, kejang 

tidak ada, nyeri kepala tidak ada, intirahat/tidur dirumah sakit kurang lebih 5 jam 

dirumah kurang lebih 7 jam, kelainan nervus cranialis: mata isokor, reflek cahaya 

normal, konjungtriva merah muda, sclera stabismus tidak ada, ketajaman 

penglihatan normal, alat bantu tidak ada, hidung normal, mukosa hidung bersih, 

secret tidak ada, ketajaman penciuman normal, kelainan tidak ada, pada telinga 

keluhan tidak ada, ketajaman pendengaran normal, alat bantu pendengaran tidak 

ada, perasa normal, pada palpasi brudsky tidak ada, pada perkusi tidak ada, pada 

auskultasi tidak ada. Menurut opini penulis terjadi kesenjangan antara tinjauan 

pustaka dan tinjauan kasus karena pada tinjauan pustaka tidak ditemukan jam 

istirahat terganggu sedangkan pada tinjauan kasus ditemukan gangguan istirahat 

tidurnya karena pasien mengalami nyeri pada luka post operasi.  

 Pada pemeriksaan fisik B4 (Bladder) menurut Herdman, T Heath (2017) 

tinjauan pustaka didapat data, pada inspeksi periksa warna urin, jumlah pengeluaran 

urin per 24 jam, pada pasien post section caesarea mengalami distensi kandung 
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kemih karena efek anastesi menimbulkan kehilangan tonus otot untuk berkemih. 

Pada tinjauan kasus pada inspeksi didapatkan data bentuk alat kelamin normal, 

libido kemaluan normal, kebersihan bersih, frekuensi berkemih jumlah kurang lebih 

1500cc/24 jam, warna kuning, alat bantu yang digunakan cateter, pada palpasi tidak 

ada nyeri tekan pada kandung kemih, perkusi tidak ada, Auskultasi tidak ada. 

Menurt opini ada sedikit kesenjangan antara tinjauan pustaka dan tinjuan kasus 

yaitu pada tinjauan kasus pasien tidak mengalami kesulitan untuk berkemih jumlah 

urine pasien 1500cc/24 jam. 

 Pada pemeriksaan fisik B5 (Bowel) menurut Herdman, T Heath (2017) 

tinjauan pustaka didapat data, pada inspeksi mulut bersih, mukosa lembab, terdapat 

luka operasi, tertutup kassa, panjang luka 10 cm, pada palpasi TFU setinggi pusat 

atau 2 jari di bawah pusat, teraba keras atau lunak, adanya nyeri tekan pada luka 

bekas operasi, pada auskultasi bising usus normal. Pada tinjauan kasus didapatkan 

data, pada inspeksi mulut bersih, mukosa lembab, bibir normal, gigi bersih, 

kebiasaan gosok gigi 1 hari sekali, tenggorokan tidak ada kesulitan menelan, ada 

luka SC, tertutup kassa, horizontal kurang lebih 10 cm, kebiasaan BAB 1 hari 

sekali, konsistensi padat, warna kuning, bau khas, tempat yang digunakan toilet, 

pemakaian obat pencahar tidak ada, pada palpasi abdomen TFU 2 jari dibawah 

pusat, nyeri tekan di abdomen, perkusi pekak karena ada hepar dan tympani karena 

ada usus, auskultasi peristaltik 10x/menit. Menurut opini penulis tidak ditemukan 

kesejangan antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus karena keduanya didapatkan 

data yang sama pasien mengalami nyeri tekan pada luka post operasinya 

dikarenakan ada luka post operasi hari pertama. 
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 Pada pemeriksaan fisik B6 (Bone) menurut Herdman, T Heath (2017) 

tinjauan pustaka didapat data, pada inspeksi didapatkan diaphoresis, terdapat 

odema, adanya varises atau tidak, terjadi kelemahan akibat efek tindakan anestesi, 

terdapat adanya pembesaran payudara, adanya hiperpigmentasi pada areola 

mammae dan papilla mammae, colostrum sudah keluar, putting susu menonjol, 

pada palpasi turgor elastis, edema pada ekstremitas bawah (kaki). Sedangkan pada 

tinjauan kasus didapatkan data pada inspeksi terjadi kelemahan akibat efek 

nyerinya, kemampuan pergerakan sendi dan tungkai (ROM) terbatas karena efek 

nyerinya, kulit lembab, fraktur tidak ada, warna kulit sawo matang, odema ada, 

hiperpigmentasi pada areola mamae dan papilla mamae, putting susu menonjol, 

payudara membesar, colostrum belum keluar, putting susu kotor, pada palpasi 

turgor kulit elastis, akral hangat, kekuatan otot menurun, pada perkusi tidak ada, 

pada auskultasi tidak ada. Menurut opini pada pengkajian ditemukan perbedaan 

pada tinjauan pustaka terjadi kelemahan akibat efek tindakan anestesi karena efek 

anestesi bisa mencapai 2 sampai 6 jam sedangkan pada tinjauan kasus terjadi 

kelemahan akibat efek nyerinya karena pada saat pengkajian 8 jam setelah operasi. 

Pada tinjauan pustaka dan tinjauan kasus ditemukan adanya perbedaan yaitu 

colostrum belum keluar hal ini disebabkan karena terjadi peningkatan prolaktin dan 

oksitosin   

Pada pemeriksaan fisik B7 (Pengindraan) menurut Herdman, T Heath 

(2017) tinjauan pustaka didapat data inspeksi mata pupil isokor, reflek cahaya 

normal, konjungtiva merah muda, sclera putih, palpebral normal, strabismus tidak 

ada, penglihatan kabur, alat bantu tidak ada, pada hidung normal, mukosa hidung 

bersih, sekret tidak ada, ketajaman penciuman normal, alat bantu tidak ada, pada 
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telinga keluhan tidak ada, ketajaman pendengaran normal, alat bantu pendengaran 

tidak ada, perasa normal, peraba normal, palpasi tidak ada, perkusi tidak ada, 

auskultasi tidak ada. Sedangkan di tinjauan kasus didapat data inspeksi mata pupil 

isokor, reflek cahaya normal, konjungtiva merah muda, sclera putih, palpebral 

normal, strabismus tidak ada, ketajaman penglihatan normal, alat bantu tidak ada, 

pada hidung normal, mukosa hidung bersih, secret tidak ada, ketajaman penciuman 

normal, alat bantu tidak ada, pada telinga keluhan tidak ada, ketajaman 

pendengaran normal, alat bantu pendengaran tidak ada, perasa normal, peraba 

normal, palpasi tidak ada, perkusi tidak ada, auskultasi tidak ada. Menurut opini 

penulis terjadi kesenjangan antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus yaitu pada 

pada tinjauan kasus tidak ditemukannya penglihatan kabur karena pada saat 

pengkajian pasien tidak pusing, dan ketajaman penglihatan pasien normal. 

Pada pemeriksaan fisik B8 (Endokrin) merut Herdman, T Heath (2017) 

tinjauan pustaka didapat data, pada inspeksi terdapat pembesaran kelenjar tiroid 

tidak ada, pembesaran kelenjar parotis tidak ada, luka gangren tidak ada, pus tidak 

ada, bau tidak ada, lokasi tidak ada, Palpasi tidak ada, nyeri tekan pada kelenjar 

tyroid dan karotis, perkusi tidak ada, auskultasi tidak ada Sedangkan pada tinjauan 

kasus didapat data, pada inspeksi ditemukan pembesaran kelenjar tyroid tidak ada, 

pembesaran kelenjar parotis tidak ada, luka gangren tidak ada, pus tidak ada, bau 

tidak ada, lokasi tidak ada, Palpasi tidak ada, nyeri tekan pada kelenjar tyroid dan 

karotis, perkusi tidak ada, auskultasi tidak ada. Menurut opini penulis tidak 

ditemukan kesenjangan karena tinjauan pustaka dan tinjauan kasus didapatkan data 

yang sama tidak ada pembesaran kelenjar tiroid dan karotis, tidak ada nyeri tekan 

dan tidak ada luka gangrene.  
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4.2 Diagnosa Keperawatan 

 Diagnosa keperawatan yang ada pada tinjauan pustaka menurut Nanda Nic 

Noc (2015), yaitu: 

4.2.1 Nyeri akut berhubungan dengan jaringan terputus  

4.2.2 Resiko tinggi terhadap infeksi berhubungan dengan trauma jaringan/kulit 

rusak 

4.2.3 Hambatan mobilitas ditempat tidur berhubungan dengan nyeri 

4.2.4 Konstipasi berhubungan dengan peristaltic usus menurun 

4.2.5 Defisit perawatan diri berhubungan dengan penurunan kekuatan tubuh 

Di tinjauan kasus hanya ditemukan 3 diagnosa yaitu: 

1. Nyeri akut berhubungan dengan jaringan terputus 

2. Hambatan mobilitas ditempat tidur berhubungan dengan nyeri 

3. Defisien pengetahuan tentang perawatan payudara berhubungan dengan 

kurangnya pengetahuan ibu tentang perawatan payudara. 

 Tidak semua diagnosa dapat muncul pada tinjauan kasus karena diagnosa 

keperawatan pada tinjauan pustaka merupakan diagnosa keperawatan pada pasien 

dengan post sectio caesarea patologis secara umum. Sedangkan pada tinjauan kasus 

disesaikan dengan pasien secara langsung.  

 Pada diagnosa nyeri akut berhubungan dengan jaringan terputus, pada 

tinjauan kasus pasien mengeluh nyeri pada daerah luka jahitan operasi sectio 

caesarea karena adanya insisi. Hal ini tidak terjadi kesenjangan antara tinjauan 

pustaka dan tinjauan kasus pada pasien post sectio caesarea pasien mengalami 

nyeri pada luka operasinya. 
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 Pada tinjauan pustaka didapatkan diagonose hambatan mobilitas 

ditempat tidur berhubungan dengan aktivitas fisik menurun. Karena pasien dengan 

luka post operasi sectio caesarea akan mengalami hambatan mobilitas di tempat 

tidur akibat anestesi.  Pada tinjauan kasus didapatkan hasil yaitu hambatan 

mobilitas di tempat tidur berhubungan dengan nyeri, pada tinjauan kasus pasien 

mengeluh susah untuk bergerak karena efek nyerinya. Menurut opini penulis 

ditemukan perbedaan pada tinjauan pustaka terjadi kelemahan akibat efek tindakan 

anestesi karena efek anestesi bisa mencapai 2 sampai 6 jam sedangkan pada tinjauan 

kasus terjadi kelemahan akibat efek nyerinya karena pada saat pengkajian 8 jam 

setelah operasi.  

   Pada tinjauan pustaka didapatkan pemberian ASI dapat dimulai pada 

hari post operasi jika sudah mendapatkan anak kedua biasanya ibu sudah 

mengatahui bagaimana cara merawat payudaranya, colostrum sudah keluar. Pada 

tinjauan kasus didapatkan hasil yaitu defisien pengetahuan tentang kurang 

pengetahuan tentang perawatan payudara berhubungan dengan kurang pengetahuan 

tentang perawatan payudara, pada tinjauan kasus pasien mengeluh air sususunya 

belum keluar colostrum belum keluar hal ini disebabkan karena terjadi peningkatan 

prolaktin dan oksitosin dan tidak mengetahui cara perawatan payudara karena pada 

kehamilan pertama tidak pernah diajarkan tentang perawatan payudara. Menurut 

opini penulis   hal ini terjadi kesenjangan antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus 

pada pasien operasi sectio caesarea 

4.3 Intervensi 

Pada perumusan tujuan antara tinjauan pustaka dengan tinjauan kasus ada 

kesenjangan. Pada tinjauan pustaka perencanaan menggunakan kriteria hasil yang 
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mengacu pada pencapaian tujuan, sedangkan tinjauan kasus perencanaan 

mengguanakan sasaran dalam intervensinya dengan tujuan penulis ingin 

meningkatkan kemandirian pasien dan keluarga dalam pelaksanaan asuhan 

keperawatan melalui peningkatkan pengetahuan (kognitif), perubahan tingkah laku 

(afektif), dan keterampilan menangani masalah (psikomotor) 

4.3.1 Intervensi Diagnosa Keperawatan Nyeri Akut berhubungan dengan jaringan 

terputus 

Pada intervensi tinjauan pustaka dilakukan intervensi yang sama dengan 

tinjauan kasus dengan alasan pasien mengeluh nyeri, nyeri seperti ditusuk-tusuk 

pada bagian abdomen, skala nyeri 6, nyeri timbul ketika klien bergerak dengan data 

obyektif yang mendukung keadaan pasien lemah, kesadaran composmentris dengan 

hasil TTV: TD: 163/116 mmHg, N: 95x/mnt, RR: 22 x/menit, S: 37C, terdapat luka 

operasi sectio caesarea dengan posisi lateral panjang 15 cm, luka tertutup kassa 

steril. Diagnose ini dijadikan prioritas karena yang paling dirasakan oleh pasien. 

Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam diharapkan nyeri yang 

dialami oleh pasien dapat berkurang dengan kriteria pasien paham tentang 

penyebab nyeri, pasien melaporkan nyerinya berkurang, pasien dapat 

mendemonstrasikan teknik relaksasi dan distraksi, skala nyeri berkurang 0-3 setelah 

nyeri berkurang dan dilakukan intervensi, Jelaskan pada pasien tentang penyebab 

nyeri, observasi lokasi, frekuensi, reaksi nyeri yang dialami pasien dan skala nyeri 

pasien, observasi TTV, ajarkan teknik relaksasi, distraksi, ajarkan mobilisasi dini, 

kolaborasi dengan tim medis dalam pemberian analgesic 
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 4.3.2 Intervensi Diagnosa Keperawatan Hambatan Mobilitas di tempat tidur 

berhubungan dengan nyeri 

Pada tinjauan pustaka terdapat diagnosa hambatan mobilitas ditempat tidur 

berhubungan dengan aktivitas nyeri dan dilakukan intervensi yang sama dengan 

tinjauan kasus dengan alasan pasien mengeluh susah untuk bergerak pada tinjauan 

kasus di dapat hasil diagnosa hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan 

aktivitas fisik menurun dengan data obyektik Keadaan umum lemah, tampak sulit 

untuk bergerak, tidak dapat melakukan mobilisasi, pasien tampak berbaring di 

tempat tidur, ROM terbatas, ADL pasien dibantu oleh keluarga. Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan selama 3x24 jam diharapkan hambatan mobilitas fisik pasien 

teratasi dengan kriteria hasil, pasien paham tentang penyebab hambatan mobilitas 

fisik, pasien melaporkan dapat mika miki, dapat duduk, dapat belajar berjalan 

dengan jarak 5-10 meter, pasien mampu mendemonstrasikan cara mika miki, duduk 

sampai berjalan dalam jarak dekat, pasien meningkat dalam aktivitas fisik. 

Dilakukan intervensi keperawatan jelaskan pada pasien tentang penyebab hambatan 

mobilitas fisik, observasi TTV, anjurkan pada pasien untuk mulai menggerakkan 

ekstremitas bawah, mika miki, duduk sampai jalan dalam jarak dekat, bantu pasien 

dalam melakukan aktivitas mandiri yang belum bisa dilakukan mandiri dengan 

menggeser meja kesebelahnya atau meminta didampingi saat belajar jalan karena 

takut jatuh, kolaborasi dengan dokter dan tim medis dalam pemberian terpai 

fakmakologi memberi obat-obatan yang dibutuhkan oleh pasien dalam menunjang 

proses penyembuhan pasca op. Mengajarkan pasien mobilisasi secara bertahap 

untuk mencegah terjadinya kekauan pada ototnya. 
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4.3.3 Intervensi diagnose keperawatan defisisen pengetahuan tentang perawatan 

payudara berhubungan dengan kurang pengetahuan tentang perawatan payudara 

Defisien pengetaahuan tentang perawatan payudara berhubungan dengan kurang 

pengetahuan tentang perawatan payudara. Alasannya pasien tidak mengetahui 

tentang perawatan payudara, colostrum belum keluar. Tujuan: setelah dilakukan 

tindakan keperawatan selama 3x24 jam diharapkan ASInya lancar dengan kriteria 

hasil: pasien paham tentang pentingnya menuyusui, colostrum sudah keluar, 

tampak bersih pada areola mamae dan papilla mamae. Intervensi yang dilakukan 

jelaskan pada pasien tentang pentingnya ASI, observasi keadaan payudara ibu, 

anjurkan pada keluarga untuk kompres dingin dan hangat pada payudara dan 

putting susu, berikan dorongan pada pasien untuk lebih sering menyusui bayinya, 

ajarkan ibu untuk perawatan payudara pada masa nifas, tingkatkan motifasi ibu 

untuk menyusui. Dengan memberikan peyuluhan pada pasien, pasien mengerti 

tentang cara perawatan payudara  

4.4 Implementasi 

Pelaksanaan adalah perwujudan atau realisasi dari perencanaan yang telah 

disusun. Pelaksanaan pada tinjauan pustaka belum dapat di realisasikan karena 

hanya membuat teori asuhan keperawatan. Sedangkan pada kasus nyata 

pelaksanaan telah disusun dan direalisasikan pada pasien dan pendokumentasian 

setelah intervensi keperawatan 

4.4.1 Implementasi diagnosa keperawatan nyeri akut berhubungan dengan 

jaringan terputus 

Pada tinjauan pustaka sama seperti tinjauan kasus. Dilakukan tindakan 

seperti menjelaskan pada pasien tentang penyebab nyeri. Mengobservasi lokasi, 
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frekuensi, reaksi nyeri yang dialami pasien dan skala nyeri pasien dengan diberi 

pilihan angka yang sekiranya menunjukkan nyeri yang dirasakan oleh pasien saat 

ini. Mengobservasi TTV: TD: 163/116 mmHg, N: 95x/mnt, RR: 22x/menit, S: 37C. 

Mengajarkan teknik relaksasi (dengan cara tarik nafas melalui hidung dan 

dikeluarkan melalui mulut) dan distraksi (mengajarkan pasien mengalihkan rasa 

nyeri dengan cara melihat bayinya atau menyusui bayinya atau ngobrol dengan 

keluarga/perawat). Mengajarkan mobilisasi dini pada pasien dengan cara menyuruh 

pasien untuk miring kanan kiri. Berkolaborasi dengan tim medis dalam pemberian 

obat anti nyeri dengan memberikan obat analgesic untuk mengurangi nyeri 

4.4.2 Implementasi diagnosa keperawatan hambatan mobilitas di tempat tidur 

berhubungan dengan nyeri 

Pada ilmplementasi tinjauan pustaka sama seperti tinjauan kasus. Pada 

tinjauan kasus anestesi yang digunakan yaitu anestesi SAB, hari pertama post op. 

Dilakukan tindakan seperti Menjelaskan pada pasien tetang penyebab hambatan 

mobilitas fisik: hambatan mobilitas fisik terjadi Karena nyerinya. Mengobservasi 

TTV: TD: 163/116 mmHg, N: 95x/mnt, RR: 22, S: 37C. Menganjurkan pada pasien 

untuk mulai menggerakkan ekstremitas bawah, mika miki setelah 2-3 jam 

pemulihan, duduk sampai jalan dalam jarak dekat. Membantu pasien dalam 

melakukan aktivitas mandiri pasien yang belum bisa dilakukan sendiri dengan 

meminta menggeser meja kesebelahnya atau meminta didampingi saat belajar jalan 

karena takut jatuh. Berkolaborasi dengan dokter dan tim medis dalam pemberian 

terapi farmakologi memberi obat-obatan yang dibutuhkan oleh pasien dalam 

menunjang proses penyembuhan pasca op. 
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4.4.3 Implementasi diagnosa keperawatan Defisien pengetahuan tentang 

perawatan payudara berhubungan dengan kurang pengetahuan tentang perawatan 

payudara 

Pada implementasi tinjauan pustaka sama dengan tinjauan kasus. Di 

lakukan tindakan menjelaskan pada pasien tentang pentingnya ASI perawatan 

payudara: asi adalah nutrisi yang baik untuk bayi dan sebagai tahan tubuh bayi. 

Perawatan payudara dilakukan untuk menjaga kebersihan payudara, memperlancar 

produksi ASI. Mengobservasi keadaan payudara ibu dengan cara melihat bagian 

putting dan melihat caira ASI sudah keluar/belum. Menganjurkan keluarga untuk 

memberikan kompres dingin dan hangat pada payudara ibu untuk melancarkan ASI. 

Memberikan dorongan pada pasien untuk lebih sering meyusui bayinya. 

Mengajarkan ibu untuk perawatan payudara pada masa nifas dengan melakukan 

pemijatan pada payudara agar dapat membantu proses pengeluaran ASI. 

Meningkatkan motifasi ibu untuk menyusui bayinya. 

Dalam tinjauan kasus di cantumkan kriteria waktu karena pada kasus nyata 

diketahui keadaan pasien secara langsung.   

4.5 Evaluasi 

Pada tinjauan pustaka evaluasi belum dapat dilakukan karena meruapakan 

kasus yang sama, sedangkan pada tinjauan kasus evaluasi dapat dilakukan karena 

dapat diketahui keadaan pasien dan masalahnya secara langsung. 

Pada tinjauan kasus pada waktu yang dilakukan evaluasi tentang nyeri akut 

berhubungan dengan jaringan terputus dalam waktu 3x24 jam karena tindakan yang 

tepat, pasien juga melakukan apa yang ajarkan oleh perawat ajarkan untuk 

mengatasi nyeri dan berhasil dilaksanakan dan tujuan serta kriteria hasil telah 
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tercapai sebagian. Pada hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri dalam 

waktu 3x24 jam karena tindakan yang tepat pasien juga melatih otot yang masih 

lemah secara bertahap, pasien mampu bergerak miring kanan/miring kiri dan 

berhasil dilaksanakan, tujuan serta kriteria hasil telah mencapai sebagian. Pada 

ketidakefektifan pemberian ASI berhubungan dengan kurang pengetahuan tentang 

perawatan payudara pada waktu 3x24 jam dilakukan evaluasi pasien diajarkan 

perawatan payudara sendiri secara mandiri dan memberikan penyuluhan tentang 

pemberian ASI dengan benar dan perawatan payudara pada ibu setelah melahirkan. 

Pada akhir evaluasi semua tujuan dan kriteria hasil dapat diacapai karena 

adanya kerja sama yang baik antara perawat dan pasien serta keluarga pasien dan 

tim kesehatan lainnya. Hasil evaluasi pada Ny. L sudah sesuai dengan harapan, 

masalah teratasi dan pasien KRS pulang pada tanggal 16-11-2019 jam 14.00 WIB     
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BAB 5 

PENUTUP 

Sebuah penulis melakukan penelitian dan melaksanakan asuhan 

keperawatan secara langsung pada pasien dengan diagnosa Post Sectio Caesarea 

dengan indikasi Preeklampsia Berat diruang Nifas di RSUD Bangil Pasuruan, maka 

penulis dapat menarik kesimpulan sekaligus saran yang dapat bermanfaat dalam 

meningkatkan mutu asuhan keperawatan pada pasien Post Sectio Caesarea dengan 

indikasi Preeklampsia Berat. 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil yang telah dilaksanakan asuhan keperawatan pada Ny. L dengan 

diagnosa medis post operasi Sectio Caesarea dengan indikasi Preeklampsia Berat 

diruang Nifas di RSUD Bangil Pasuruan maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1 Pengkajian sangat penting pada pasien post operasi sectio caesarea dengan 

indikasi Preeklampsia Berat yang perlu diperhatikan saat pengkajian adalah 

nyeri pada luka bekas operasi, selain pengeluaran ASI pada pasien, tingkat 

pengetahuan pasien tentang penurunan mobilitas fisik karena luka post 

operasi sectio caesarea. Pada pengkajian pemeriksaan fisik pasien post 

operasi sectio caesarea dengan indikasi Preeklampsia Berat mengalami 

perubahan fisik diantaranya nyeri akut pada luka, keterbatasan gerak, 

pengeluaran ASI. 

5.1.2 Pada pasien Post operasi Sectio Caesarea akan mengalami beberapa 

masalah keperawatan yang ditemukan pada tinjauan kasus adalah nyeri 

akut, hambatan mobilitas fisik, ketidakefektifan pemberian ASI. Ketiga 

 

99 



100 

diagnosa itu muncul karena didapat data-data dari keadaan pasien itu 

sendiri. 

5.1.3 Intervensi diagnosa keperawatan yang ditampilkan secata tinjauan pustaka 

dan tinjauan kasus terjadi kesamaan namun masing-masing intervensi tetap 

mengacu pada sasaran, kriteria hasil dan kriteria waktu. 

5.1.4 Implementasi keperawatan dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi 

untuk pelaksanaan diagnosa pada kasus tidak semua sama pada tinjauan 

pustaka. 

5.1.5 Evaluasi dilakukan penulis dengan metode per 24 jam dengan harapan 

penulis dapat mengetahui perkembangan yang terjadi pada pasien setiap 

saat. Pada akhir evaluasi semua tujuan dicapai karena adanya kerja sama 

yang baik antara pasien, keluarga dan tim kesehatan. 

5.1.6 Discharge planning yang disarankan pada pasien antara lain: anjurkan pada 

pasien untuk meneruskan latihan aktif dan pasif yang telah diperoleh selama 

pasien dirawat di rumah sakit, anjurkan istirahat yang cukup, istirahat akan 

membantu mempercepat proses penyembuhan karena akan menimbulkan 

inflamasi, mempertahankan sendi untuk ROM, kekuatan otot, anjurkan 

pasien untuk tidak melakukan aktivitas yang berat, aanjurkan pada pasien 

untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi sayuran dan buah untuk untuk 

melancarkan pengeluaran ASI dan untuk proses penyembuhan luka, minum 

obat sesuai dengan anjuran dokter dan segera periksa jika ada keluhan, 

control sesuai dengan anjuran dokter 
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5.2 Saran 

Bertolak dari kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut: 

5.2.1 Perawat sebagai petugas kesehatan hendaknya mempunyai pengetahuan, 

ketrampilanyang cukup serta dapat bekerja sama dengan tim kesehatan 

lainnya dengan memberikan asuhan keperawatan pada pasien Post Sectio 

Caesarea dengan indikasi Preeklampsia Berat  

5.2.2 Pendidikan atau pengetahuan perawat secara berkelanjutan perlu 

ditingkatkan baik secara formal maupun informal khususnya dalam bidang 

pengetahuan 

5.2.3 Kembangkan dan tingkatkan pengetahuan perawat terhadap konsep 

manusia secara komprehensif sehingga mampu menerapkan asuhan 

keperawatan dengan baik 

5.2.4 Untuk meningkatkan mutu pelayanan, dengan adanya penyuluhan pada 

pasien Post Sectio caesarea dengan indikasi Preeklampsia Berat seperti 

perawatan luka, serta nutrisi yang baik untuk penyembuhan luka, mobilisasi 

dengan belajar menggerakkan badan miring kanan/miring kiri sedikit demi 

sedikit, dan perawatan luka perlu dilakukan karena dapat dapat 

mempercepat penyembuhan luka, serta dapat meingkatkan mutu pelayanan 

asuhan keperawatan.  
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Pokok pembahasan perawatan payudara post partum 

Hari/tanggal: Kamis/14 November 2019 

Tempat: Ruang Nifas RSUD Bangil Pasuruan 

Sasaran: NY. L di Ruang Nifas RSUD Bangil Pasuruan 

Waktu: 20 menit 

I. Tujuan Intruksional Umum 

Diharapkan setelah mengikuti kegiatan penyuluhan selama 1x20 menit 

diaharapkan Ny,L di Ruang Nifas RSUD Bangil Pasuruan mengerti tentang 

perawatan payudara post partum 

II. Tujuan Intruksional khusus 

1. Dapat menjelaskan pengertian payudara post partum 

2. Dapat menyebutkan tujuan perawatan payudara post partum 

3. Mengerti tentang langkah-langkah perawatan payudara post partum. 

III. Materi 

1. Pengertian payudara post partum 

2. Tujuan dari perawatan payudara post partum 

3. Waktu pelaksanaan perawatan payudara post partum 
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4. Alat dan bahan perawatan paydara post partum 

5. Langkah-langkah perawatan payudara post partum. 

IV. Metode 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Praktek 

V. Media 

1. Leflet 

2. Alat untuk perawatan payudara 

VI. Kegiatan Peyuluhan 

NO FASE KEGIATAN WAKTU 

1.  Pra Interaksi Menjelaskan satuan acara 

penyuluhan, leflet 

08.00 

2.  Kerja 1. Pembukaan 

(1) Membuka kegiatan dengan 

salam 

(2) Memperkenalkan diri 

08.05 

 

 

 

 

08.07 
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(3) Menjelaskan tujuan dari acara 

penyuluhan yang akan 

dilakukan. 

(4) Menyebutkan materi yang 

akan disampaikan 

2. Penyampaian materi dan 

praktik 

(1) Menjelaskan sekaligus 

mendemostrasikan 

langsung/praktik ke pasien 

3. Diskusi dan Tanya jawab 

(1) Memberi kesempatan untuk 

bertanya 

(2) Menjelaskan hal-hal yang 

tidak dimengerti oleh pasien 

4. Kesimpulan/evaluasi 

(1) Menanyakan kepada peserta 

mengenai materi yang telah 

 

08.20 
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disampaikan dan klien 

menjawab. 

 

3. Terminasi 5. Penutup 

(1) Mengucapkan terima kasih 

atas peran serta klien 

(2) Mengucapkan salam penutup 

08.30 

 

VII. Kriteri Evaluasi 

1. Evaluasi struktur 

2. Pasien hadir 

3. Evaluasi proses 

1) Pasien antusias terhadap materi penyuluhan 

2) Pasien mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan secara benar 

4. Evaluasi hasil 

1) Pasien mengetahui tentang perawatan payudara 

2) Pasien mengetahui tujuan dari perawatan payudara 

3) Pasien mengetahui waktu pelaksanaan perawatan payudara 

4) Pasien mengetahui alat dan bahan perawatan payudara 
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5) Pasien mengetahui langkah-langkah perawatan payudara 

MATERI PENYULUHAN 

1. Pengertian 

Perawatan payudara adalah suatu tindakan untuk merawat payudara terutama 

pada masa nifas (masa menyusui) untuk memperlancar pengeluaran ASI. 

2. Tujuan 

1) Memelihara kebersihan payudara 

2) Melenturkan dan menguatkan putting susu 

3) Memperlancar produksi ASI 

3. Waktu 

Dilakukan dua kali sehari pada waktu pagi dan sore hari 

4. Alat dan bahan 

1) Minyak zaitun/baby oil 

2) Handuk kering 

3) Waslap 

4) Baskom 

5) Air hangat dan air dingin 

6) Cawan 

5. Teknik pelaksanaan 
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1) Letakkan handuk pada pundak 

2) Tutup putting dengan kapas yang sudah dikasik baby oil diamkan selama 10 

menit 

3) Ambil kapas dengan putting sedikit diputar 

4) Licinkan tangan dengan baby oil dan putar putting kedalam 15-20 kali  dan 

pencet keluar colostrum atau tidak dan jika putting susunya yang tidak 

menonjol kita  tarik menggunakan spet 

5) Pijat payudara dari atas kebawah       menggunakan telapak tangan sebanyak 

20-30kali 

6) Tangan kiri taruk ditaruk di bawah payudara sebagai penyangga jari 

kelingking tangan kanan digunakan sebagai pemijatan dari arah atas, 

samping, bawah terus menerus kearah putting susu sebanyak 20-30 kali 

7) Tangan kanan mengepal dan tangan kiri tetap sebagai penyangga payudara, 

dilakukan pemijatan kearah putting sebanyak 20-30 kali, kiri dan kanan 

8) Basuh payudara menggunakan air hangat untuk melancarkan peredaran darah 

dan air dingin untuk menutup pori-pori secara bergantian 

9) Kemudian tutup menggunakan handuk 
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Satuan Acara Penyuluhan 

Perawatan Payudara 

Setelah Melahirkan 

 

Perawatan payudara adalah 

suaitu tindakan untuk 

merawat payudara terutama 

pada masa nifas 

TUJUAN 

a. Memelihara hygene payudara 

b. Melancarkan aliran ASI 

c. Melenturkan dan menguatkan 

putting susu 

Dilakukan dua kali sehari pada 

waktu mandi pagi dan sore hari 

1. Letakkan handuk pada pundak 

2. Tutup putting dengan kapas yang 

sudah dikasik baby oil diamkan 

selama 10 menit 

3. Ambil kapas dengan putting sedikit 

diputar 

4. Licinkan tangan dengan baby oil dan 

putar putting kedalam 15-20 kali  dan 

pencet keluar colostrum atau tidak 

dan jika putting susunya yang tidak 

menonjol kita  tarik menggunakan 

spet 

1. Minyak zaitun atau baby 

oil 

2. Handuk kering 

3. Waslap 

4. Baskom 

5. Air hangat dan air dingin 

6. Cawan 
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5. Pijat payudara dari atas kebawah       

menggunakan telapak tangan sebanyak 

20-30kali 

 

 

6. Tangan kiri taruk ditaruk di bawah 

payudara sebagai penyangga jari 

kelingking tangan kanan digunakan 

sebagai pemijatan dari arah atas, 

samping, bawah terus menerus kearah 
putting susu sebanyak 20-30 kali

 

 

7. Tangan kanan mengepal dan tangan 

kiri tetap sebagai penyangga payudara, 

dilakukan pemijatan kearah putting 

sebanyak 20-30 kali, kiri dan kanan 

8. Basuh payudara menggunakan air 

hangat untuk melancarkan peredaran 

darah dan air dingin untuk menutup pori-

pori secara bergantian 

 

9. Kemudian tutup menggunakan 

handuk 

 




