KARYA TULIS ILMIAH
ASUHAN KEPERAWATAN PADA Ny. P DENGAN
DIAGNOSA MEDIS POST SECTIO CAESAREA
DENGAN INDIKASI LETAK LINTANG
DI RUANG NIFAS RSUD BANGIL

Oleh :
JANNATUN NOER KHABIBAH
NIM. 1701046

PROGRAM DIII KEPERAWATAN
AKADEMI KEPERAWATAN KERTA CENDEKIA
SIDOARJO
2020

SURAT PERNYATAAN
Yang bertallda tangan dibawah ini:

Nama

Jannattln Noer Khabibah

NIM

1701046

Tempat, Tanggal Lahir Surabaya,12」 anuari 1992
Akrademi Keperawatan Kerta Cendekia

Institusi

ⅣIenyatよ all b〔 山wa Proposal bcr」

udul: ̀̀ ASUⅡ AN

DENGAN DIAGNOSA

PaSr sECrra CzttAREИ DENGAN

ⅣIEDIS

KEPERAWATAN

INDIKASI LETAK LINTANG DI RSUD BANGIL̀̀adalah bukall Karya
Tulis IImirah orang iain balk sebagain maupun keseluruhan,kecuali dalanl bclltuk
klltipan yang telah disebutkan sllmbcmya.

Demikian sllrat pernyataan ini saya buat dengan sebenar― bcllarllya dan apabila
pcmyataan initidak benar,saya bersedia mcndapat sanksi

05April2020
Sidoarjo,
YangJr4enyatakan,

N

Jannatun Noer Khabibah
NIM, 170t046

Mengetahui,

Pembimbing l

NIDN.0703087801

LEMBAR PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIA
Nama : Jannatun Noer Khabibah

Judul : Asuhan

Keperawatan Pada Ny. P Dengan Diagnosa Medis Post Sectio

Caesarea Dengan Indikasi Letak Lintang DI RSUD Bangil.
Telah disetujui untuk diujikan di hadapan Dewan Penguji Karya Tulis Ilmiah pada
Tanggal :8 Juni2020

01ch:

Pembimbing

Pembimbing 2

1

c*il*

":[::;I:,
NIDN.0703087801

Mengetahui,

Direktur
Kerta Cendekia Sidoarjo

lV

HALAMAN PENGESAHAN
Telah

diqi

dan disetujui oleh Tim Penguji pada siding

di

Program

Keperawatan di Akademi Keperawatan Kerta Cenrlekia Sidoarjo

Tanggal: 8Juni 2020

TINI PENGUЛ
Tanda Tangan

Ketua

: Riesmiyatiningdyah.S.kep.Ns.m.kes

Anggota : 1. Kusuma Wijaya Ridi Putra, S.Kep.NS., MNS
2. Agus Sulistyowati, S.Kep., M.Kes

Ⅳlengctahui,
Direktur
watan Kcrta Ccndckia SidoarJo

V

BAB I
PENDAHULAN
1.1 LATAR BELAKANG
Sectio Caesarea adalah persalinan buatan, dimana janin dilahirkan melalui
suatu insisi pada dinding perut dan dinding rahim dengan syarat rahim dalam
keadaan utuh serta berat janin diatas 500 gram (Wiknjosatro,2013). Pada zaman
dahulu tidak ada namanya persalinan bedah Caesar maupun Sectio Caesarea,
bedah Caesar sendiri merupakan pembedahan (melahirkan janin) dengan
membuka dinding abdomen dan dinding uterus serta prosedur untuk
menyelamatkan kehidupan. Operasi ini memberikan jalan keluar bagi kebanyakan
kesulitan yang timbul bila persalinan pervaginaan yang tidak memungkinkan atau
berbahaya (Winkjosastro, 2013). Namun saat ini Sectio Caesarea jauh lebih aman
dari pada dulu berkat kemajuan dalam antibiotika, anestesi dan teknik yang lebih
sempurna.

Di

tambah

lagi

dengan

perkembangan-perkembangan

ilmu

pengetahuan kedokteran makin berkembang terutama bidang kandungan. Banyak
penanganan yang dapat dilakukan pada ibu yang mengalami kelainan letak lintang
/malposisi salah satunya yaitu melakukan Sectio Caesarea (Prawirohardjo, 2013).
Kemudian pada kejadian kehamilan malposisi janin letak lintang diperkirakan
sekitar 1:500, yang dimana letak lintang adalah suatu keadaan dimana janin
melintang didalam uterus dengan kepala pada posisi yang satu sedangkan bokong
pada posisi yang lain (Rustam, 2012). Pada zaman dahulu orang beranggapan bayi
sungsang/lintang itu bisa diatasi dengan memijat perut ke dukun bayi supaya
kepala janin jatuh kebawah. Jika tidak biasanya ibu disuruh melakukan kegiatan
seperti menyapu, mengepel sambil menungging dan lain-lainya. Tetapi pada
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zaman sekarang tidak dianjurkan ibu melakukan pijatan untuk mengubah posisi
janin karena dapat menyebabkan lilitan tali pusat (Rukiyah, 2015). Jika ada janin
dengan posisi melintang maka dokter akan melakukan pemutaran janin dengan
cara menggunakan kain handuk 3 lapis, setelah melakukan pemutaran janin ibu
dianjurkan menggunankan korset agar janin tidak memutar kembali, tetapi jika
janin memutar kembali malposisi maka dokter akan menganjurkan untuk
melakukan operasi Sectio Caesarea untuk kesalamatan ibu dan bayi (Eny, 2016).
Menurut data WHO angka persalinan Sectio Caesar di dunia terus
meningkat. Secara global, rata-rata Sectio Caesar tahun 2016 terjadi sekitar 18,6%
keseluruhan kelahiran didunia. Berdasarkan hasil survey WHO di tiga benua yaitu
Republik Dominika, Brazil, dan Asia diketahui angka kejadian Sectio Caesarea
terendah di Angola yaitu 2,3% dan tertingi di Republik Dominika sebesar 58,1%
demikian juga angka persalinan di Asia meningkat tajam, di Republik Dominika
angka persalinan Sectio Caesarea pada tahun 2015 meningkat sangat tajam
terutama dikota kota besar. Berdasarkan data Riskesda tahun 2015 menunjukan
angka kejadian Sectio Caesarea 15,3%. Terendah di Sulawesi Tenggara 5,5% dan
tertinggi di DKI Jakarta 27,2%. Persalinan Caesarea yang dilakukan berdasarkan
indikasi bayi diketahui lebih dari separuh (52,3%) persalinan Caesarea efektif
dilakukan karena letak lintang / malposisi (Riskesda, 2014). Di rumah sakit
pemerintah (20-25%) dari total persalinan dan di rumah sakit swasta jumlahnya
sangat tinggi sekitar 30 – 80 % dari total persalinan (Thomas, 2012). Berdasarkan
hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, jumlah klien yang
mengalami post Sectio Caesarea dengan indikasi letak lintang di RSUD Bangil
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antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 sebanyak 2.238 orang (Rekam
Medis RSUD Bangil, 2019)
Etiologi tentang post Sectio Caesarea dengan indikasi letak lintang yaitu
lemahnya otot-otot uterus biasanya disebabkan karena sudah lebih dari 2 kali
melahirkan secara normal maupun spontan dan disamping itu juga ada faktor yang
belum

diketahui

bagaimana

penyebab

terjadinya

janin

letak

lintang

(Kuswindriani, 2015). Adapun faktor-faktor yang menyebabkan persalinan Sectio
Ceasarea diantaranya usia ibu, letak lintang, letak sunsang, plasenta plavia, gawat
janin dan lain-lain (Caterini, 2013). Selain faktor di atas (faktor medis) terdapat
pula faktor lain yaitu akses terhadap pelayanan kesehatan, dan faktor-faktor yang
tidak diketahui atau tidak diperkirakan, sehingga dapat meningkatkan persalinan
dengan Sectio Caesarea. Akibat setelah dilakukan persalinan Sectio Caesarea
terjadi infeksi pada area sekitar bekas sayatan operasi, cedera saat pembedahan
(Adriani, 2016). Pertolongan persalinan letak lintang melalui jalan vagina
memerlukan perhatian karena dapat menimbulkan komplikasi kesakitan, cacat
permanen sampai dengan kematian bayi. Pada ibu hamil dengan letak lintang
ditambah lagi dengan indikasi belum pernah Sectio Caesarea kehamilan sudah
cukup bulan dan taksiran berat janin maka untuk ibu di anjurkan agar memerlukan
operasi Sectio Caesarea (Caterini, 2013).
Penatalaksanaan yang diberikan pada janin malposisi, sebaiknya
diusahakan mengubah menjadi presentasi kepala dengan versi luar. Sebelum
melakukan versi luar harus melakukan pemeriksaan dengan teliti ada tidaknya
panggul sempit, tumor dalam panggul, atau plasenta previa yang dapat
membahayakan janin dan meskipun versi luar berhasil, janin mungkin akan
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memutar kembali. Untuk mencegah janin memutar kembali, ibu dianjurkan
menggunakan korset dan dilakukan pemeriksaan antenatal ulangan untuk menilai
letak janin. Konsep solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini
adalah ibu hamil yang mengalami bedah Caesar akibat letak lintang harus
diberikan perawatan dan pengawasan yang intensif. Dari sinilah peran perawat
sangat diperlukan. Perawat harus memberikan perawatan yang komprehensif,
berkesinambungan, teliti dan penuh kesabaran dengan solusi penanganan klien
dengan memberikan pendidikan kesehatan kepada klien tentang mobilisasi post
Sectio Caesarea, merawat luka post Sectio Caesarea agar tidak terjadi infeksi.
Perawat juga dapat memberikan penyuluhan pada ibu post Sectio Caesarea
dengan indikasi letak lintang yaitu memberikan Health Education tentang
perawatan luka post Sectio Caesarea dengan cara menggunakan obside (plester
anti air) untuk mandi agar tidak basah, memperbanyak konsumsi yang
mengandung protein tinggi seperti mengkonsumsi ikan gabus, mengkonsumsi
putih telur hal ini bertujuan untuk mempercepat proses penyembuhan luka post
operasi (Wiknjosastro, 2012).
1.2 Rumusan Masalah
Untuk mengetahui 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 letak lintang dengan
membuat rumusan masalah sebagai berikut “ Bagaimana asuhan keperawatan
pada pasien dengan diagnosa medis Post Sectio Caesarea dengan indikasi letak
lintang? “.
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1.3 Tujuan Penelitian
1.3.1

Tujuan Umum
Mahasiswa mampu mengidentifikasi asuhan keperawatan pada klien
dengan diagnosa medis Post Sectio Caesarea dengan indikasi letak lintang
di ruang nifas.

1.3.2

Tujuan Khusus
Mengkaji klien dengan diagnosa medis Post Sectio Caesarea dengan
indikasi letak lintang di ruang nifas.

1.3.2.1 Merumuskan diagnosa keperawatan pada pasien dengan diagnosa medis
Post Sectio Caesarea dengan indikasi letak lintang di ruang nifas.
1.3.2.2 Merencakan asuhan keperawatan pada pasien dengan diagnosa medis Post
Sectio Caesarea dengan indikasi letak lintang di ruang nifas.
1.3.2.3 Melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien dengan diagnosa medis
Post Sectio Caesarea dengan indikasi letak lintang di ruang nifas.
1.3.2.4 Mengevaluasi asuhan keperawatan pada pasien dengan diagnosa medis
Post Sectio Caesarea dengan indikasi letak lintang di ruang nifas.
1.3.2.5 Mendokumentasikan asuhan keperawatan pada pasien dengan diagnosa
medis Post Sectio Caesarea dengan indikasi letak lintang di ruang nifas.
1.4 Manfaat
Terkait dengan tujuan, maka tugas akhir ini diharapkan dapat memberi
manfaat :
1.4.1

Akademis, hasil studi kasus ini merupakan sumbangan bagi ilmu
pengetahuan khususnya dalam hal asuhan keperawatan pada klien
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diagnosa medis Post Sectio Caesarea dengan indikasi letak lintang di
ruang nifas.
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 klien dengan diagnosa medis Post
Sectio Caesarea dengan indikasi letak lintang di ruang nifas.
1.4.2.2 Bagi peneliti.
Hasil peneliti ini dapat menjadi salah satu rujukan bagi peneliti berikutnya,
yang akan melakukan studi kasus pada asuhan keperawatan pada klien
dengan diagnosa medis Post Sectio Caesarea dengan indikasi letak lintang
di ruang nifas.
1.4.2.3 Bagi profesi kesehatan.
Sebagai tambahan ilmu bagi profesi keperawatan dan memberikan
pemahaman yang lebih baik tentang asuhan keperawatan pada klien
dengan diagnosa medis Post Sectio Caesarea dengan indikasi letak lintang
di ruang nifas.
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
keputusan yang mempelajari, mengumpulkan, membahas data dengan
studi pendekatan proses keperawatan dengan langkah-langkah pengkajian,
diagnosis, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
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1.5.2

Teknik Pengumpulan Data

1.5.2.1 Wawancara
Data diambil/diperoleh melalui percakapan baik dengan klien, keluarga
maupun tim kesehatan lain.
1.5.2.2 Observasi
Data yang diambil melalui percakapan baik dengan klien, keluarga,
maupun tim kesehatan lain.
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 klien.
1.5.3.2 Data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari keluarga atau orang
terdekat klien, catatan medik 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 di bagi menjadi tiga bagian, yaitu :
1.6.1

Bagian awal, memuat halaman judul, persetujuan komisi pembimbing,
pengesahan, moto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi.

1.6.2

Bagian inti, terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub
bab berikut ini :
BAB 1 : Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, tujuan,
manfaat penelitian, dan sistematika penulisan studi kasus.
BAB 2 : Tinjauan pustaka, berisi tentang konsep penyakit dari sudut medis
dan asuhan keperawatan klien dengan diagnosa medis Post Sectio
Caesarea dengan indikasi letak lintang serta kerangka masalah.
BAB 3 : Tinjauan kasus berisi tentang deskripsi data hasil pengkajian,
diagnosa, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
BAB 4 : Pembahasan berisi tentang perbandingan antara teori dengan
kenyataan yang ada di lapangan.
BAB 5 : Penutup, berisi tentang simpulan dan saran.

1.6.3

Bagian akhir, terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab 2 ini akan diuraikan secara teoritis mengenai konsep dan
asuhan keperawatan post Sectio Caesarea dengan indikasi letak lintang. Konsep
ini akan diuraikan definisi, etiologi dan cara penanganan secara medis. Asuhan
Keperawatan akan diuraikan masalah-masalah yang muncul pada post Sectio
Ceasarea dengan indikasi letak lintang dengan melakukan asuhan keperawatan
terdiri dari pengkajian, diagnosa, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
2.1 Konsep Penyakit
2.1.1 Definisi
Sectio Caesarea adalah suatu cara melahirkan janin dengan membuat
sayatan pada dinding uterus melalui dinding depan perut (Nanda, 2015).
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 (Winkjosastro,
2013).
2.1.2 Etiologi
2.1.2.1 Etiologi yang berasal dari ibu
Yaitu pada primigravidarum dengan letak, primi para tua disertai
kelainan letak ada, dispropopso sevalo pelvic (disposisi janin / panggul),
ada sejarah kehamilan dan persalinan yang buruk, terdapat kesempitan
panggul, plasenta previa terutama pada primigravida, solusio plasenta.
Komplikasi kehamilan yaitu preeklamsia-eklamsia, atas permintaan,
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kehamilan yang disertai penyakit (jantung, DM), gangguan perjalanan
persalinan (kista ovary, mioma uteri dan sebagainya).
2.1.2.2 Etiologi yang berasal dari janin
Fetal distress / gawat janin, malpresentasi dan malposisi kedudukan
janin, prolapsus tali pusat dengan pembukaan kecil, kegagalan persalinan
vakum atau forceps ekstraksi (Nanda, 2015).
2.1.3 Manifestasi klinis
2.1.3.1 Plasenta previa sentralis dan lateralis (posterior)
2.1.3.2 Panggul sempit
2.1.3.3 Disporsi sefalopelvik : yaitu ketidak seimbangan antara ukuran kepala dan
ukurang panggul.
2.1.3.4 Rupture uteri mengancam
2.1.3.5 Partus lama (prolonged labor)
2.1.3.6 Partus tak maju (obstructed labor)
2.1.3.7 Distosia serviks
2.1.3.8 Pre-eklamsia dan hipertensi
2.1.3.9 Malpresentasi janin
1) Letak lintang
2) Letak bokong
3) Presentasi dahi dan muka (letak defleksi)

11

4) Presentasi rangkap jika posisi tidak berhasil
5) Gemeli (Nanda,2015)
2.1.4 Komplikasi
2.1.4.1 Infeksi Pueperal (nifas)
Komplikasi ini bersifat ringan, seperti kenaikan suhu tubuh beberapa
hari dalam masa nifas atau bersifat berat, seperti peritonitis, sepsis, dan
sebagainya. Infeksi post operative terjadi apabila sebelum pembedahan
sudah ada gejala-gejala infeksi intrapartum atau ada faktor-faktor yang
merupakan predisposisi terhadap kelainan itu (partus lama khususnya
setelah ketuban pecah, tindakan vaginal sebelumnya). Bahaya infeksi
sangat diperkecil dengan pemberian antibiotika, akan tetapi tidak dapat
dihilangkan sama sekali terutama Sectio Caesar klasik dalam hal ini lebih
berbahaya dari pada Sectio Caesar transperitonealis profunda.
2.1.4.2 Perdarahan
Perdarahan banyak bisa timbul pada waktu pembedahan jika cabangcabang arteri uterine ikut terbuka, atau karena atonia uteri.
2.1.4.3 Komplikasi-komplikasi lain seperti luka kandung kencing, embolisme
paru-paru dan sebagainya sangat jarang terjadi.
2.1.4.4 Suatu komplikasi yang baru kemudian tampak, ialah kurang tampak parut
pada dinding uterus, sehingga pada kehamilan berikutnya bisa terjadi
rupture uteri. Kemungkinan peristiwa ini lebih banyak ditemukan sesudah
Sectio Caesarea klasik (Sarwono, 2013).
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2.1.5 Pemeriksaan Penunjang
2.1.5.1 Pemantauan janin terhadap kesehatan janin
2.1.5.2 Pemantauan EKG
2.1.5.3 Elektrolit
2.1.5.4 Hemaglobin / hematokrit
Untuk mengkaji perubahan dari kadar pra operasi dan mengevaluasi efek
kehilangan darah pada pembedahan.
2.1.5.5 Golongan darah
2.1.5.6 Urinalisis ( Nanda, 2015)
2.1.6 Pencegahan
Cara pencegahan yang dilakukan adalah untuk mengatasinya agar tidak
mengalami Sectio Caesarea adalah dengan latihan senam hamil yang teratur
dapat dijaga kondisi otot-otot dan persendian yang berperan dalam proses
mekanisme persalinan (Sarwono, 2013).
2.1.7 Penatalaksanaan
2.1.7.1 Perdarahan dari vagina harus dipantau dengan cermat.
2.1.7.2 Fundus uteri harus sering di palpasi untuk memastikan bahwa uterus tetap
berkontraksi dengan kuat.
2.1.7.3 Pemberian analgesik dan antibiotik.
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2.1.7.4 Periksa aliran darah uterus paling sedkit 30 ml/jam
2.1.7.5 Pemberian cairan intra vaskuler, 3 liter cairan biasanya memadai untuk 24
jam pertama setelah pembedahan.
2.1.7.6 Ambulasi satu hari setelah pembedahan klien dapat turun sebentar dari
tempat tidur dengan bantuan orang lain. (Prawirohadjo, 2013)
2.1.8 Dampak Masalah
Dampak masalah yang terjadi pada operasi Caesar adalah dapat
mengakibatkan perdarahan, infeksi puerperal (nifas), luka kandung kemih,
emboli paru dan sebagainya sangat jarang terjadi. (Sarwono, 2013).
2.2 Konsep Dasar Letak Lintang
2.2.1 Definisi
Letak lintang adalah suatu keadaan dimana janin melintang didalam uterus
dengan kepala pada sisi yang satu sedangkan bokong pada sisi yang lain
(Hendriyani, 2015). Pada letak lintang, bahu berada di atas pintu atas
panggul (Kuswindriani, 2015). Istilah letak lintang digunakan untuk
membandingkan posisi medulla spinalis (bagian panjang) janin terhadap
ibu. Pada letak lintang / transversal, janin terletak berpotongan dengan
spina ibu didalam uterus dan tidak dapat dilahirkan hingga letak tersebut
berubah (Caroline Bunker R dan Mary T.K, 2012).
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2.2.2 Klasifikasi Letak Lintang
Klasifikasi letak lintang menurut (Kuswindriani, 2012), adalah :
2.2.2.1 Letak lintang menetap
Adalah letak janin yang tidak bisa berubah menjadi letak bujur dan
tindakan yang segera dilakukan untuk menolong persalinan yakni operasi
Caesarea.
2.2.2.2 Letak lintang kasep
Adalah kepala dan perut berlipat bersama-sama lahir memasuki panggul.
Letak lintang ini bisa berubah spontan menjadi letak bujur, kepala atau
bokong namun hal ini jarang terjadi.
1) Menurut letak kepala :
(1) Kepala anak bisa disebelah kiri ibu.
(2) Kepala anak bisa disebelah kanan ibu.
2) Menurut posisi punggung :
(1) Punggung terletak disebelah depan ibu (dorso-anterior)
(2) Punggung terletak disebelah belakang ibu (dorso-posterior)
(3) Punggung terletak disebelah atas ibu (dorso-superior)
(4) Punggu terletak disebelah bawah ibu (dorso-inferior)
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2.2.3 Etiologi
Menurut (Sukrisno, 2010) penyebab terjadi nya letak lintang :
2.2.3.1 Multiparitas disertai dinding uterus dan perut yang lembek.
2.2.3.2 Fiksasi kepala tidak ada indikasi CPD.
2.2.3.3 Hidrosefalus.
2.2.3.4 Pertumbuhan janin terlambat atau janin mati.
2.2.3.5 Kehamilan premature
2.2.3.6 Kehamilan kembar
2.2.3.7 Panggul sempit
2.2.3.8 Tumor daerah panggul
2.2.3.9 Kelainan bentuk rahim (uterus arkuatus atau uterus subseptus)
2.2.3.10 Kandung kemih serta rectum yang penuh
2.2.3.11 Plasenta previa
2.2.4 Manifestasi klinik
2.2.4.1 Dengan inspeksi abdomen melebar kesamping (tidak simetris)
2.2.4.2 Punggung mudah diketahui pada palpasi, pada punggung anterior suatu
dataran keras terletak melintang dibagian depan perut ibu.
2.2.4.3 Bunyi jantung janin terdengar disekitar umbilicus
2.2.4.4 Kepala dapat diraba disebelah kanan atau kiri perut ibu
2.2.4.5 Bokong teraba di sisi lain
2.2.4.6 Pada pemeriksaan USG ditemukan letak lintang. (Oxorn, 2010).
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2.2.5 Patofisiologi
Letak janin dalam uterus bergabung pada proses adaptasi janin terhadap
ruangan dalam uterus. Pada kehamilan sampai kurang lebih 32 minggu,
jumlah air ketuban relative lebih banyak, sehingga memungkinkan janin
bergerak dengan leluasa dengan demikian janin dapat menempatkan diri
dalam presentasi kepala, letak lintang atau letak sungsang (Winkjosastro,
2013). Relaksasi dinding abdomen pada perut yang menggantung
menyebabkan uterus beralih ke depan, sehingga menimbulkan defleksi
sumbu memanjang bayi menjauhi sumbu jalan lahir, menyebabkan
terjadinya posisi melintang (Oxorn, 2010)
2.2.6 Diagnosa banding
Adanya letak lintang sering sudah dapat diduga hanya dengan inspeksi.
Uterus tampak lebih melebar dan fundus uteri membentang hingga sedikit
diatas umbilicus sehingga lebih rendah tidak sesuai umur kehamilan nya.
Pada palpasi fundus uteri kosong, balotemen kepala teraba pada salah satu
fossa iliaka dan bokong pada fossa iliaka yang lain, dan di atas simfisis juga
kosong, kecuali bila bahu sudah turun kedalam panggul. Apabila bahu
sudah masuk kedalam panggul, pada pemeriksaan dalam dapat diraba bahu
dan tulang-tulang iga. Bila aksila dapat diraba, arah menutupnya
menunjukkan letak dimana kepala janin berada. Bila aksila menutup ke kiri,
kepala berada di sebelah kiri, sebaliknya bila aksila menutup ke kanan,
kepala berada di sebelah kanan. Denyut jantung janin ditemukan di sekitar
umbilikus. Pada saat yang sama, posisi punggung mudah diketahui.
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Punggung dapat ditentukan dengan terabanya skapula dan ruas tulang
belakang, sedangkan dada dengan terabanya klavikula. Pada pemeriksaan
dalam, pada tahap awal persalinan, bagian dada bayi, jika dapat diraba,
dapat dikenali dengan adanya “rasa bergerigi” dari tulang rusuk. Bila
dilatasi bertambah, skapula dan klavikula pada sisi thoraks yang lain akan
dapat dibedakan. Bila punggungnya terletak di anterior, suatu dataran yang
keras membentang di bagian depan perut ibu, bila punggungnya di
posterior, teraba nodulasi irreguler yang menggambarkan bagian-bagian
kecil janin dapat ditemukan pada tempat yang sama. Kadang-kadang dapat
pula diraba tali pusat yang menumbung (Erwin dan Sheba, 2012).
2.2.7 Komplikasi
Komplikasi letak lintang bagi ibu dan janin adalah :
2.2.7.1 Bagi ibu
1) Rupture uteri
2) Jika ketuban pecah dini dapat terjadi partus lama
3) Infeksi intra partum (Mochtar Rustam, 2012)
2.2.7.2 Bagi janin
1) Cedera tali pusat
2) Timbul sepsis setelah ketuban pecah dan lengan menumbung melalui
vagina
3) Kematian janin
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4) Ruptur janin (Sukmi dan Sudarti, 2014)
2.2.8 Pemeriksaan Penunjang
2.2.8.1 Hemaglobin atau hematokrit untuk mengkaji perubahan dari kadar
praoperasi dan mengevaluasi efek kehilangan darah pada pembedahan.
2.2.8.2 Leukosit (WBC) mengedentifikasi adanya infeksi
2.2.8.3 Tes golongan darah, lama pendarahan, dan waktu pembekuan darah.
2.2.8.4 Urinarisasi : menentukan kadar albumin dan glukosa
2.2.8.5 Ultrasonografi : melokalisasi plasenta menentukan pertumbuhan,
kedudukan dan presentasi janin.
2.2.8.6 Pemantauan elektronik kontinu : memastikan status janin / aktivitas
uterus. (Kuswindriani, 2015)
2.2.9 Pencegahan
2.2.9.1 Primigravida
1) Umur kehamilan kurang dari 28 minggu dianjurkan posisi lutut dada.
2) Umur kehamilan lebih dari 28 minggu dilakukan versi luar (kalau gagal
dianjurkan posisi lutut dada sampai persalinan).
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2.2.9.2 Multigravida
1) Umur kehamilan kurang dari 32 minggu dianjurkan posisi lutut dada.
2) Umur kehamilan lebih dari 32 minggu dilakukan versi luar (kalau gagal
dianjurkan posisi lutut dada sampai persalinan). (Luthfiasah, 2014)
2.2.10 Penatalaksanaan
Pada letak lintang belum kasep, ketuban masih ada, dan
pembukaan kurang dari 4cm dicoba lakukan versi luar. Kemudian jika
pembukaan lebih dari 4cm pada primigravida dengan janin yang masih
hidup dilakukan Sectio Caesarea dan apabila janin sudah mati tunggu
pembukaan sampai lengkap kemudian dilakukan embriotomi. Pada
multigravida dengan janin hidup dan riwayat obstetri baik maka dilakukan
versi ekstraksi (memutar janin dalam uterus dengan tujuan mengubah
presentasi) tetapi apabila riwayat obstetri jelek maka dilakukan Sectio
caesarea (Sukmi dan Sudarti, 2014).
2.2.11 Dampak Masalah
Pada kehamilan letak lintang bahwa kehamilan letak lintang harus
segera diakhiri dengan jalan operasi sectio caesarea. Karena, tidak bisa
dicoba-coba untuk

melahirkan dengan

cara normal

akan dapat

mengakibatkan cedera pada bayi maupun kematian ibu dan janin (Oxorn,
2010).
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2.2.11.1 Perawatan post Sectio Caesarea :
1) Periksa tekanan darah, frekuensi nadi dan pernapasan, ukur jumlah
urine yang tertampung dikantong urine dan periksa/ukur jumlah
perdarahan selama operasi.
2) Buat laporan operasi dan cantumkan hasil pemeriksaan diatas pada
lembar laporan. Catat lama operasi, jenis kelamin, nilai apgar score
dan kondisi bayi saat lahir, lembar operasi ditanda tangani oleh
operator.
3) Buat instruksi perawatan yang meliputi: jadwal pemeriksaan ulang
tekanan darah, frekuensi nadi dan pernapasan, jadwal pengukuran
jumlah produksi urine, berikan instruksi dengan jelas, singkat dan
terperinci yang mencangkup nama, obat, dosis, cara pemberian, dan
waktu atau jam pemberian.
4) Nasihat dan konseling Post Sectio Sesarea
(1) Kepada keluarga pasien beritahu bahwa: operasi telah selesai dan
sampaikan jalannya operasi, kondisi ibu saat ini dan apa yang
diharapkan, minimal mencangkup 24 jam post operasi.
(2) Kepada pasien (setelah sadar/dapat berkomunikasi) beritahu
mengenai keadaannya saat ini. (Siti Nuning, Dkk, 2013)
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2.2.11.2 Perawatan pada masa nifas dengan post Sectio Caesarea :
1) Memeriksa Tanda-tanda vital
Periksalah suhu tubuh, denyut nadi, dan tekanan darah ibu
secarateratur minimal sekali dalam satu jam jika ibu memiliki
masalah kesehatan (Saleha, 2013).
2) Membersihkan badan ibu dan merawat luka jahitan
Luka adalah suatu keadaan terputusnya kontinuitas jaringan tubuh,
yang dapat menyebabkan terganggunya fungsi tubuh sehingga dapat
mengganggu aktivitas sehari-hari.
3) Memberikan penyuluhan mengenai pola makanan yang sehat dan
memperbanyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan.
4) Istirahat yang cukup banyak memberikan manfaat bagi ibu setelah
menghadapi ketegangan dan kelelahan saat melahirkan.
5) Perhatikan gejala infeksi Pada Ibu. Suhu tubuh ibu yang baru
melahirkan biasanya tinggi dari pada suhu normal, khususnya jika
cuaca saat itu sangat panas. (Saleha, 2013)
2.2.11.3 Macam – macam anestesi :
1) Anestasi Lokal : menyebabkan kehilangan sensasi rasa (baal) pada
lokasi yang dituju saja. Anestesi lokal tidak ditujukan untuk
mengurangi nyeri kontraksi, dan biasanya digunakan untuk
prosedur episiotomi. Efek samping: rasa nyeri, sakit kepala,
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pusing, kelelahan, mati rasa pada area yang disuntik, kedutan pada
jaringan otot, penglihatan kabur.
2) Anestesi regional : untuk meredakan nyeri saat persalinan.
Pembiusan jenis ini menyebabkan kehilangan sensasi rasa pada
daerah bawah tubuh, namun tidak membuat hilangnya kesadaran.
Pada persalinan normal, anestesi regional biasanya diberikan
setelah kontraksi mulai intens dan kuat. Bius regional dilakukan
dengan cara menyuntikkan obat melalui tulang punggung (spine).
Jenis anestesi ini pun paling sering digunakan pada operasi
Caesar. Efek samping: sakit kepala, reaksi alergi, nyeri punggung,
perdarahan, kejang, sulit buang air kecil, penuruan tekanan darah,
infeksi tulang belakang.
3) Anestesi umum biasanya dipilih jika anestesi regional tidak dapat
dilakukan,

terutama

saat

terjadi

keadaan

darurat,

seperti

perdarahan hebat, dan lain sebagainya. Efek samping: mual dan
muntah , mulut kering, sakit tenggorokan, suara serak, rasa
kantuk, menggigil, timbul nyeri atau memar pada daerah yang
disuntik, kebingungan, sulit BAK, kerusakan gigi. (Guesehat,
2017)
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2.3 Asuhan Keperawatan
2.3.1 Pengkajian
2.3.1.1 Pengumpulan data
1) Identitas
(1) Nama

: Untuk mengetahui nama pasien agar mempelancar

komunikasi dalam pengkajian sehingga tidak terlihat kaku dan bisa
lebih akrab.
(2) Umur

: Untuk mengetahui apakah pasien dalam kehamilan yang

beresiko atau tidak. Usia dibawah 16 tahun dan diatas 35 tahun
merupakan umur yang beresiko tinggi untuk hamil.
(3) Agama : Sebagai keyakinan individu untuk proses kesembuhan.
(4) Alamat : Untuk memudahkan saat pertolongan persalinan dan
untuk mengetahui jarak rumah dengan tempat rujukan.
(5) Suku Bangsa

: Ras, etis, dan keturunan harus di identifikasi dalam

rangka memberikan perawatan yang peka budaya kepada pasien.
(6) Pendidikan

: Untuk mengetahui tingkat pengetahuan pasien

sehingga mempermudah dalam memberikan pendidikan kesehatan.
(7) Pekerjaan

: Untuk mengkaji potensi kelahiran, premature, dan

pajanan terhadap bahaya lingkungan kerja, yang dapat merusak janin.
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2) Keluhan utama
Pasien post operasi biasanya mengeluh nyeri pada luka operasi SC
(Sectio Caesarea).
3) Riwayat kesehatan sekarang
Meliputi keluhan atau yang berhubungan dengan gangguan atau
penyakit dirasakan setelah pasien operasi.
P : Nyeri karena adanya luka post operasi
Q : Nyeri seperti terbakar
R : Nyeri pada daerah jahitan (di atas simpisis pubis)
S : Skala nyeri ringan (1 - 3), sedang (4 - 6), berat (7 - 10)
T : Nyeri hilang timbul
4) Riwayat kesehatan dahulu
Apakah pasien pernah mengalami operasi sesar sebelumnya, adakah
pasien pernah mempunyai riwayat penyakit sebelum nya seperti jantung,
hipertensi, DM dan yang lainnya.
5) Riwayat kesehatan keluarga
Adanya riwayat penyakit menurun seperti jantung, hipertensi, DM,
dan penyakit menular lainnya seperti TBC, hepatisis, HIV/AIDS dari
komplikasi tersebut akan dilakukan operasi sesar.
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6) Riwayat perkawinan
Untuk mengetahui berapa kali menikah, umur berapa dan
berlangsung berapa tahun pernikahannya.
7) Riwayat kehamilan saat ini
Pada kasus ibu hamil dengan letak lintang perlu dikaji riwayat
kesehatan sekarang, riwayat kesehatan lalu, riwayat kesehatan keluarga,
riwayat kesehatan seperti : kehamilan premature, hidramnion, kehamilan
kembar, panggul sempit, tumor didaerah panggul, plasenta previa yang
dapat menyebabkan letak lintang demikian pula kelainan bentuk rahim
seperti misalnya uterus arkuatus atau uterus supsesus juga merupakan
penyebab terjadinya letak lintang.
8) Riwayat persalinan
Meliputi jenis persalinan yang pernah di alami (SC, Normal) dan
ditolong oleh siapa. Ibu melahirkan lebih dari 2 kali.
9) Riwayat ginekologi
(1) Riwayat menstruasi
Mengetahui tentang menarche siklus, dismenorhoe, umur berapa,
lama menstruasi, banyak nya menstruasi dan untuk mengetahui hari
pertama dan hari terakhir (HPHT) menstruasi untuk menentukan
tanggal kelahiran dari persalinan.
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(2) Riwayat kehamilan, persalinan, nifas
Meliputi kehamilan anak ke berapa, umur kehamilan berapa, ada
penyakit atau tidak, penolong dalam persalinan, jenis persalinan SC
atau normal terdapat komplikasi nifas atau tidak, bagaimana proses
laktasinya.
Macam – macam Lochea berdasarkan jumlah dan warnanya :
((1) Lochea rubra : 1-3 berwarna merah dan hitam, terdiri dari sel
desidua, verniks kaseosa, rambut lanugo, sisa mikonium, sisa
darah.
((2) Lochea Sanguinolenta : 3-7 hari berwarna putih campur merah
kecoklatan.
((3) Lochea Serosa : 7-14 hari berwarna kekuningan.
((4) Lochea Alba : setelah hari ke-14 berwarna putih.
(3) Riwayat keluarga berencana
Apakah sebelum hamil pernah menggunakan alat kontrasepsi atau
belum, jika pernah lamanya berapa tahun, jenis KB apa yang
digunakan dan ada keluhan atau tidak selama penggunaan alat
kontrasepsi tersebut.
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2.3.1.2 Pemeriksaan fisik
1) Keadaan umum
Biasanya pada pasien post operasi keadaan umumnya lemah.
2) Tanda-tanda vital meliputi pemeriksaan tekanan darah, suhu,
pernafasan, dan nadi.
3) Respirasi (B1)
(1) Inspeksi

: bentuk dada simetris, pola nafas teratur, tidak ada
retraksi dada.

(2) Palpasi
(3) Perkusi

: tidak mengalami nyeri tekan (Pada hidung dan dada).
: sonor

(4) Auskultasi : tidak ada suara nafas tambahan (Rales, ronchi,
wheezing, pleura friction rub)
4) Kardiovaskuler (B2)
(1) Inspeksi
(2) Palpasi

: tidak mengalami sianosis
: irama jantung teratur, tekanan darah bisa
meningkat atau menurun.

(3) Perkusi

: pekak

(4) Auskultasi

: bunyi jantung S1 (Lub), S2 (Dup) tunggal
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5) Persyarafan (B3)
(1) Inspeksi

: kesadaran composmentis, orientasi baik.

(2) Palpasi

: tidak ada krepitasi

(3) Perkusi

: tidak ada

(4) Auskultasi : tidak ada
6) Genetourinaria (B4)
(1) Inspeksi

: menggunakan kateter, warna urine kuning kemerahan,
berbau amis, sedikit kotor.

(2) Palpasi

: tidak ada nyeri tekan pada perkemihan.

(3) Perkusi

: tidak ada

(4) Auskultasi : tidak ada
7) Pencernaan (B5)
(1) Inspeksi

: mukosa bibir lembab, bibir normal

(2) Palpasi

: kontruksi uterus bisa naik / tidak, terdapat nyeri tekan
pada abdomen, TFU 2 jadi dibawah pusat.

(3) Perkusi

: abdomen nyeri

(4) Auskultasi : terjadi penurunan pada bissing usus.
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8) Muskuloskeletal dan Integumen (B6)
(1) Inspeksi

: turgor kulit elastis, warna kulit sawo matang atau
kuning langsat, tidak ada oedema, payudara menonjol,
aerola hitam, putting menonjol, kelemahan otot, tampak
sulit bergerak, kebutuhan klien masih dibantu keluarga,
adanya luka post operasi masih dibalut, terdapat striae.

(2) Palpasi

: akral hangat, payudara keras, ada bendungan asi.

(3) Perkusi

: reflek patella (+)

(4) Auskultasi : tidak ada
9) Panca Indera (B7)
(1) Mata

: conjungtiva merah mudah, pupil isokor, sclera putih

(2) Hidung

: normal, penciuman tajam

(3) Telinga

: normal, kanan dan kiri simetris

(4) Perasa

: manis (˅), pahit (˅), asam (˅), asin (˅)

(5) Peraba

: normal

10) Endokrin (B8)
(1) Inspeksi

: tidak ada luka gangrene atau pus

(2) Palpasi

: tidak ada pembesaran kelenjar thyroid dan parotis
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2.3.2 Analisa data
Analisa

data

adalah

kemampuan

kognitif

perawat

yang

mengembangkan daya berfikir dan penalaran yang dipengaruhi pengalaman
meliputi data objektif dan data subjektif (Perry dan Potter, 2015).
2.3.3 Diagnosa keperawatan (Prawirohardjo, 2013)
2.3.3.1 Nyeri akut berhubungan dengan terputusnya inkontuitas jaringan
2.3.3.2 Hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri pada area
pembedahan
2.3.3.3 Resiko infeksi berhubungan dengan faktor resiko : episiotomi, laserasi
jalan lahir, bantuan pertolongan persalinan.
2.3.3.4 Gangguan pola tidur berhubungan dengan nyeri, tuntutan anggota baru.
2.3.3.5 Ansietas berhubungan dengan kurangnya informasi tentang penanganan
post partum.
2.3.4 Perencanaan
Tahap perencanaan yang ditujukan kepada pasien harus berdasarkan
pertimbangan yang tepat, meliputi pengetahuan, teori yang up to date,
perawatan berdasarkan bukti serta divalidasikan dengan asumsi apa yang
diinginkan dan tidak diinginkan (Natalia, 2015). Perencanaan merupakan
suatu petunjuk atau bukti tertulis yang menggambarkan secara tepat rencana
tindakan keperawatan yang dilakukan terhadap pasien sesuai dengan
kebutuhan berdasarkan diagnosa keperawatan (Ahmad H Aziz, 2017).
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Tabel 2.1 Perencanaan Tindakan Keperawatan pada pasien dengan diagnosa
medis post sectio caesarea dengan indikasi letak lintang.
Dx.
1.

Tujuan / Kriteria Hasil
Setelah dilakukan tindakan
keperawatan selama 1x24

Intervensi
1. Jelaskan kepada

Rasional
1. Untuk memberikan

pasien tentang nyeri.

pemahaman kepada

jam nyeri dapat berkurang.
Kriteria hasil :
1. Pasien mampu

pasien tentang nyeri.
2. Anjurkan kepada
pasien cara distraksi

mengenali nyeri.

dan relaksasi.

2. Pasien melaporkan

3. Ajarkan kepada

bahwa nyeri berkurang

pasien cara

dengan menggunakan

melakukan distraksi

manajemen nyeri.

dan relaksasi

3. Pasien dapat

2. Untuk mengurangi
rasa nyeri.

3. Agar nyeri dapat
berkurang.

4. Observasi skala nyeri. 4. Untuk mengetahui

mendemontrasikan
kembali tentang cara
distraksi dan relaksasi.

tingkat nyeri pasien.
5. Kolaborasi pemberian 5. Agar nyeri dapat
analgesik.

teratasi.

4. Skala nyeri berkurang
(skala ringan 1-3)
2.

Tujuan : Setelah dilakukan

.
1. Kaji kemampuan

1. Untuk mengetahui

tindakan keperawatan

pasien dalam

tingkat kemandirian

selama 1x24 jam dapat

mobilisasi.

pasien.

melakukan mobilisasi.

2. Anjurkan kepada

2. Pemberian bantuan
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Kriteria hasil :

pasien untuk miring

selama pengobatan

1. Pasien mengerti tujuan

kanan miring kiri.

dengan mengurangi

dari peningkatan

rasa sakit dan

mobilitas.

kekuatiran.

2. Pasien mengatakan dapat

3. Ajarkan kepada

memverbalisasikan

pasien bagaimana

memobilisasi secara

perasaan dalam

cara mengubah posisi.

mandiri.

meningkatkan kekuatan
dan kemampuan

4. Observasi mobilisasi
pasien.

berpindah.
3. Pasien dapat

4. Mengoptimalkan
kebutuhan pasien
dalam mobilisasi.

5. Kolaborasikan

5. Mengistirahatkan

mempraktekan kembali

dengan terapi fisik

pasien secara

cara mengubah posisi.

jika rencana

optimal.

4. Tidak ada kesulitan
membolak-balik posisi.
3.

3. Agar pasien dapat

ambulisasi tidak
berhasil.

Setelah dilakukan tindakan

1. Jelaskan kepada

keperawatan selama 1x24

pasien tentang

pemahaman kepada

jam tidak terjai infeksi

pentingnya

pasien tentang

selama perawatan.

kebersihan

pentingnya

Kriteria hasil :

lingkungan.

kebersihan

1. Pasien dapat menjelaskan
kembali tentang

1. Untuk memberikan

lingkungan.
2. Anjurkan cuci tangan

2. Agar tidak terkena

pentingnya kebersihan

sebelum dan sesudah

infeksi setelah

lingkungan.

tindakan

dilakukan perawatan.

33

2. Pasien bebas dari tanda
dan gejala infeksi.
3. Menunjukan kemampuan
untuk mencegah

keperawatan.
3. Ajarkan cara
menghindari infeksi.
4. Observasi peristalsis.

timbulnya infeksi.
4. Tidak ada gangguang
peristalsis.
5. Tidak ada gangguan
integritas kulit.
4.

Setelah dilakukan tindakan

5. Observasi integritas
kulit.
6. Kolaborasi dalam
pemberian antibiotic.
1. Jelaskan kepada
pasien pentingnya

jam pola tidur dalam batas

tidur yang edekuat.
2. Anjurkan kepada

Kriteria hasil :

pasien tidur dalam

1. Pasien dapat

batas normal 6-8

menjelaskan kembali
tentang pentingnya tidur
yang edekuat .
2. Pasien mengatakan
perasaan lebih segar
sesudah tidur atau
istirahat yang cukup.
3. Pasien dapat
mendemontrasikan ulang

infeksi lebih kecil.
4. Untuk memantau
perilaku hidup sehat.

keperawatan selama 1x24

normal.

3. Agar resiko terkena

5. Agar tidak
mengalami infeksi.
6. Untuk mengobati
infeksi.
1. Agar kebutuhan tidur
dapat tercukupi.

2. Agar dapat membuat
rileks.

jam/hari.
3. Ajarkan tehnik
distraksi pada saat

3. Agar kebutuhan tidur
edekuat.

ketika timbul sedang
tidur.
4. Observasi saat
memulai tertidur.

4. Untuk
mempertahankan
kebutuhan tidur yang
cukup.
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tehnik distraksi.
4. Tidak ada kesulitan saat
memulai tertidur.

5. Monitor atau catat
kebutuhan tidur

5. Untuk mengurangi
nyeri.

pasien setiap hari dan
jam.

5.

Setelah dilakukan tindakan
keperawatan selama 1x24
jam cemas dapat

1. Gunakan pendekatan
yang menyenangkan.
2. Jelaskan semua

1. Agar cemas pasien
berkurang.
2. Menambah

berkurang.

prosedur dan apa

pengetahuan pasien

Kriteria hasil :

yang dirasakan

dan mengurangi rasa

1. Pasien mampu

selama prosedur.

takut.

mengidentifikasi dan

3. Anjurkan keluarga

3. Cemas dapat

mengungkapkan tehnik

untuk menemani

berkurang.

untuk mengontrol cemas.

pasien.

2. Postur tubuh, ekspresi

4. Ajarkan pasien untuk

4. Untuk mengetahui

wajah dan tingkat

menggunakan tehnik

tingkat kecemasan

kecemasan menunjukkan

relaksasi.

pasien.

berkurang nya
kecemasan.
3. Mengidentifikasi,
mengungkapkan dan
menunjukkan tehnik
untuk mengontrol cemas.
(Nanda, 2015)

5. Kolaborasi untuk

5. Relaksasi dapat

pemberian obat

mengurangi

mengurangi

kecemasan.

kecemasan.
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2.3.5 Pelaksanaan
Serangkaian kegiatan yang telah dilakukan oleh perawat untuk membantu
pasien dari masalah status kesehatan yang dihadapi ke status kesehatan yang
lebih baik yang menggambarkan kriteria hasil yang diharapkan (Perry dan
Potter, 2014).
2.3.5.1 Diagnosa 1
Implementasi :
1) Menjelaskan kepada pasien tentang nyeri
2) Menganjurkan kepada pasien cara distraksi dan relaksasi
3) Mengajarkan kepada pasien tentang tehnik non farmakologi
4) Mengobservasi skala nyeri
P : Nyeri karena adanya luka post operasi
Q : Nyeri seperti terbakar
R : Nyeri pada daerah jahitan (di atas simpisis pubis)
S : Skala nyeri ringan (1 - 3), sedang (4 - 6), berat (7 - 10)
T : Nyeri hilang timbul
5) Mengkolaborasi pemberian analgesik
2.3.5.2 Diagnosa 2
Implementasi :
1) Mengkaji kemampuan pasien dalam mobilisasi
2) Menganjurkan untuk miring kanan miring kiri
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3) Mengajarkan kepada pasien bagaimana cara mengubah posisi
4) Mengobservasi tentang mobilisasi pasien
5) Mengkolaborasikan dengan terapi fisik jika rencana ambulisasi tidak
berhasil
2.3.5.3 Diagnosa 3
Implementasi :
1) Menjelaskan kepada pasien tentang penting nya kebersihan lingkungan
2) Menganjurkan mencuci tangan sebelum dan sesudah tindakan
keperawatan
3) Mengajarkan cara menghindari infeksi
4) Mengobservasi peristalsis
5) Mengobservasi integritas kulit
6) Mengkolaborasi dalam pemberian antibiotik
2.3.5.4 Diagnosa 4
Implentasi

:

1) Menjelaskan pentingnya tidur yang edekuat
2) Menganjurkan pasien tidur dalam batas normal
3) Mengajarkan tehnik distraksi pada saat ketika timbul sedang tidur
4) Mengobservasi saat memulai tertidur
5) Memonitor atau catat kebutuhan tidur pasien setiap hari dan jam
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2.3.5.5 Diagnosa 5
Implementasi :
1) Menggunakan pendekatan yang menyenangkan
2) Menjelaskan semua prosedur dan apa yang dirasakan selama prosedur
pemulihan
3) Menganjurkan keluarga untuk menemani pasien
4) Mengajarkan pasien untuk menggunakan tehnik relaksasi
5) Mengkolaborasikan untuk pemberian obat
2.3.6 Evaluasi
Evaluasi adalah sebagai proses yang sengaja dan sistematik dimana
penilaian dibuat mengenai kualitas, nilai atau kelayakan dari sesuai dengan
membandingkan pada kriteria yang di indentifikasi atau standart
sebelumnya (Wilkinson, 2013).
2.3.6.1 Diagnosa 1
Evaluasi

:

1) Pasien mampu mengenali nyeri
2) Pasien melaporkan bahwa nyeri berkurang dengan menggunakan
manajemen nyeri
3) Pasien dapat mendemontrasikan kembali tentang cara distraksi dan
relaksasi
4) Tidak ada perubahan ekspresi wajah
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2.3.6.2 Diagnosa 2
Evaluasi

:

1) Pasien mengerti tujuan dari peningkatan mobilitas
2) Pasien

mengatakan

dapat

memverbalisasikan

perasaan

dalam

meningkatkan kekuatan dan kemampuan berpindah
3) Pasien dapat mempraktekan kembali cara mengubah posisi
4) Tidak ada kesulitan membolak-balik posisi
2.3.6.3 Diagnosa 3
Evaluasi

:

1) Pasien dapat menjelaskan kembali tentang pentingnya kebersihan
lingkungan
2) Pasien bebas dari tanda dan gejala infeksi
3) Menunjukan kemampuan untuk mencegah timbulnya infeksi
4) Tidak ada gangguan peristaltik
5) Tidak ada gangguan integritas kulit
2.3.6.4 Diagnosa 4
Evaluasi

:

1) Pasien dapat menjelaskan kembali tentang pentingnya tidur
2) Pasien mengatakan perasaan lebih segar sesudah tidur
3) Pasien dapat mendemontrasikan ulang tehnik distraksi
4) Tidak ada kesulitan saat memulai tidur
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2.3.6.5 Diagnosa 5
Evaluasi

:

1) Pasien mampu mengidentifikasi dan mengungkapkan / menunjukan
tehnik untuk mengontrol cemas
2) Postur tubuh, ekspresi wajah dan tingkat kecemasan menunjukkan
berkurangnya kecemasan
3) Mengidentifikasi, mengungkapkan dan menunjukan tehnik untuk
mengontrol cemas

2.2 Pathway pada pasien dengan kehamilan indikasi letak lintang

LETAK LINTANG
Faktor predisposisi :
- Grande multipara
- Plasenta previa
- Distosia jaringan
lunak
- Fundus uteri lebih
rendah
- Dari umur kehamilan
- Uterus yang pendek
- Disfungsi persalinan
- Usia kehamilan

- Konfirmasi malpresentasi
- Tidak adanya bagian
terbawah janin dalam panggul
- Kutub janin di fossilia
terpalpasi dan teridentifikasi
adanya ekstremitas

Singkirkan adanya kontra
indikasi, persyaratan
pokok terpenuhi, USG
monitoring janin

Pertimbangan
versi luar

- Perkiraan umur
kehamilan
- Periksa gangguan
sejahteraan janin

Janin hidup aterm
atau preteremp
pasti

Versi luar tidak bisa
dikerjakan atau gagal

Sectio Caesarea

9
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Post operasi

Pre operasi
Kurang pengetahuan

Koping
individu
infeksi

MK :
Gangguan
Pola Tidur

Kurang
pengetahuan

MK :
Ansietas
/ Cemas

Luka post operasi

Efek
anethesi

Kelemahan
penurunan
kekuatan otot

MK : Hambatan
Mobilitas Fisik

Terputusnya
inkotuinitas
jaringan

Hal ini
merangsang
pengeluaran
histamine dan
protaglandin
MK : Nyeri

Post partum
nifas

Jaringan
terbuka

Prokteksi
kurang

Psikologi
Penambahan
anggota
baru

Kurang nya
informasi

MK :
Resiko
Infeksi

Kurang
pengetahuan
tentang perawatan
diri

Tuntutan
angota baru

MK : Ansietas / Cemas
Gambar 2.1 Pathway / Pohon Masalah pada diagnosa
medis post sectio caesarea dengan
indikasi letak lintang (Thomas, 2012)

MK : Gangguan Pola tidur
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BAB 3
TINJAUAN KASUS
Untuk mendapatkan gambaran nyata tentang pelaksanaan asuhan
keperawatan maternitas dengan diagnosa medis post op Sectio Caesarea atas
indikasi letak lintang, maka penulisan menyajikan suatu kasus yang penulis amati
mulai tanggal 06 Desember 2019 sampai 08 Desember 2019 dengan data
pengkajian pada tanggal 06 Desember 2019 jam 18.00 WIB. Anamnesa diperoleh
dari klien dan rekam medis sebagai berikut.
3.1 PENGKAJIAN
Tanggal Masuk

: 06 -12-2019

Jam

: 07.20 WIB

Ruang /. Kelas

: Mawar Ungu 12 /

No. Rekam Medis

: 00210504

Jam

: 18.00 WIB

Kelas 1
Pengkajian tanggal

: 06-12-2019

3.1.1 IDENTITAS PASIEN
Nama

: Ny. P

Umur

: 27 Tahun

Suku / bangsa

: Indonesia

Agama

: Islam

Pendidikan

: D3

Pekerjaan

: Ibu rumah tangga

Alamat

: Gersikan – Kedungringin, Beji- Pasuruan
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Status perkawinan

: Menikah

3.1.2 IDENTITAS PENANGGUNG JAWAB
Nama

: Tn. A

Umur

: 28 Tahun

Suku / bangsa

: Indonesia

Agama

: Islam

Pendidikan

: D3

Pekerjaan

: Pegawai Swasta

Alamat

: Gersikan – Kedungringin, Beji- Pasuruan

Status perkawinan

: Menikah

3.1.3 RIWAYAT KEPERAWATAN
3.1.3.1 Keluhan Utama

: Klien mengatakan nyeri perut pada luka operasi

3.1.3.2 Riwayat Masuk Rumah Sakit
Klien mengatakan hamil 9 bulan, pada hari jum’at tanggal 06 Desember
2019 saat dirumah perut nya kenceng-kenceng sekitar pukul 07.00 WIB, lalu oleh
suami nya dibawah ke RSUD Bangil. Setelah dari RSUD Bangil pukul 07.20
klien ditaruh diruang IGD MNE dari IGD MNE klien di pindahkan kan keruang
VK pukul 09.00 dari ruang VK klien dilakukan USG dari hasil USG diketahui
posisi janin melintang lalu dilakukan operasi Caesarea pukul 10.30 WIB. Pada
pukul 11.23 WIB ibu melahirkan bayi laki-laki dengan berat 3100 gram dengan
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sehat. Ibu dan bayi dipindahkan ke ruang Mawar Ungu 12 sekitar pukul 15.00
WIB. Saat pengkajian klien mengeluh nyeri pada luka bekas operasi seperti
ditusuk- tusuk dibagian bawah perut, nyeri hilang timbul terutama saat dibuat
bergerak dengan skala 6, Post SC 3,5 Jam
3.1.4 RIWAYAT OBSETRI
3.1.4.1 Riwayat Menstruasi
1) Menarche : 16 tahun

4) Siklus

: Teratur (28 hari)

2) Banyaknya : 1 hari ganti pembalut 3x

5) Lamanya

: 7-8 hari

3) HPHT

6) Keluhan

: tidak ada

: 16-03-2019

3.1.4.2 Riwayat Kehamilan, Persalinan, Nifas yang lalu :
Tabel 3.1 Riwayat kehamilan persalinan nifas yang lalu pada Ny. P dengan
diagnosa medis post section caesarea dengan indikasi letang lintang.
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3.1.4.3 Genogram

Keterangan :
: Laki – laki
: Perempuan
: Pasien
: Yang tinggal serumah
Gambar 3.1 Genogram Keluarga Ny. P dengan diagnosa medis post section
caesarea dengan Indikasi Letang Lintang Di Ruang Mawar Ungu
12 RSUD Bangil Pasuruan pada tanggal 06 Desember 2019
3.1.4.4 Persalinan Sekarang
1) Kala persalinan
(1) Kala I : tidak dilakukan pengkajian, pasien ada diruang operasi
(2) Kala II : tidak dilakukan pengkajian, pasien ada diruang operasi
(3) Kala III : tidak dilakukan pengkajia, pasien ada diruang operasi

46

(4) Kala IV :
((1) Lochea
Jenis

Jumlah
((2) TFU

:
: ( ˅ ) lochea rubra
(

) lochea sanguinolenta

(

) lochea serosa

(

) lochea alba

(

) lochea parulenta

(

) lochiotosis

: 100 cc
: 2 jari dibawah pusat

((3)
((4) Kontraksi uterus : ( ˅ ) Baik

((5) Pendarahan

(

) Tidak

: ( ˅ ) Ya

(

) Tidak

) rupture spontan

(

) episiotomy

Jumlah : 200 cc
((6) Perineum : (

Lain – lain : tampak luka bekas operasi pada abdomen yang tertutup
dengan kassa steril, sepanjang 10 cm, tidak ada rembesan.
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(5) Keadaan Bayi
((1) BB

: 3100 gram

((2) TB

: 51 cm

((3) Pusat

: ( ˅ ) Normal

(

) Abnormal

((4) Perawatan tali pusat
( ) Alkohol 70%
( ) Betadine
(˅ ) Lainnya : Klem tali pusat dan kassa steril
((5) Anus

: Berlubang

((6) Suhu

: 36,6ºC

((7) Lingkar Kepala

:

Lingkaran Sub Occipito Bregnatica

: 32 cm

(dari foramen magnum ke ubun-ubun)
Lingkaran Fronto Occipitalis

: 34 cm

(dari pangkal hidung ke titik yang terjadi pada belakang
kepala)
Lingkaran Monto Occipitalis

: 35 cm

(dari dagu ke titik yang terjauh pada belakang kepala)
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((8) Kelainan Kepala :
Caput succedanum
Hydrocephalus
Cephal Hematoma
Microcephalus
Lain – lain : tidak ada kelainan bentuk kepala
(6) Rencana Perawatan Bayi : (˅) sendiri ( ) Orang tua ( ) lain – lain
((1) Kesanggupan dan pengetahuan dalam merawat bayi
((1)) Breast care : klien mengatakan memahami tentang
perawatan payudara
((2)) Perineal care : klien sudah memahami tentang cara
membersihkan daerah perineum
((3)) Nutrisi

: klien mengerti tentang pemenuhan

kebutuhan nutrisi pada bayi
((4)) Senam nifas : klien mengatakan tidak melakukan senam
nifas
((5)) KB

: klien mengatakan pernah menggunakan

KB jenis suntik
((6)) menyusui

: klien mengatakan ASI sdh keluar, karna

sebelum nya anak pertama diberi ASI
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3.1.5 Riwayat Keluarga Berencana
3.1.5.1 Melaksanakan KB

: ( ˅ ) ya

( ) tidak

3.1.5.2 Bila ya jenis kontrasepsinya apa yang digunakan
3.1.5.3 Sejak kapan menggunakan kontrasepsi

: KB suntik 1 bulan

: klien mengatakan tahun

2016 setelah melahirkan anak pertama
3.1.5.4 Masalah yang terjadi : klien mengatakan tidak ada
3.1.6 Riwayat Kesehatan
3.1.6.1 Penyakit yang pernah dialami ibu

: klien mengatakan tidak ada

3.1.6.2 Pengobatan yang didapat

: tidak terkaji

3.1.6.3 Riwayat penyakit kekuarga

: klien mengatakan tidak ada riwayat

penyakit diabetes mellitus, jantung, hipertensi, dan penyakit lainnya.
3.1.7 Riwayat Lingkungan
3.1.7.1 Kebersihan

: klien mengatakan lingkungan rumahnya bersih

3.1.7.2 Bahaya

: klien mengatakan lingkungannya tidak berbahaya

3.1.7.3 Lainnya

: klien berada dilingkungan bersih dan tidak tercemar
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3.1.8 Aspek sosial
3.1.8.1 Persepsi setelah melahirkan : klien mengatakan merasa senang, bahagia
setelah melahirkan anak keduanya dengan selamat.
3.1.8.2 Apakah keadaan ini menimbulkan perubahan terhadap kehidupan seharihari

: iya, karena akan lebih sibuk mengurus kedua anak nya

3.1.8.3 Harapan yang ibu inginkan setelah bersalin : klien mengatakan ingin
cepat pulih sehingga bisa merawat bayinya dan segera pulang dari RS.
3.1.8.4 Ibu tinggal dengan siapa : mertua, suami, anak pertama dan anak kedua.
3.1.8.5 Siapa anak yang terpenting bagi ibu : klien mengatakan semua anak nya
sangat terpenting baginya.
3.1.8.6 Sikap anggota keluarga terhadap keadaan saat ini

: klien mengatakan

sangat senang karna bertambah nya anggota keluarga
3.1.8.7 Keadaan mental menjadi ibu : klien mengatakan bahagia dan selalu
berusaha menjadi orang tua yang terbaik untuk anak - anak nya.
3.1.9 Pola kebiasaan yang mempengaruhi kesehatan
3.1.9.1 Merokok

: klien mengatakan tidak merokok

3.1.9.2 Minuman Keras

: klien mengatakan tidak mengkonsumsi minuman

keras
3.1.9.3 Keterangan Obat
napza, dll

: klien mengatakan tidak tergantungan obat seperti
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3.1.10 Pemeriksaan Fisik
3.1.10.1 Keadaan umum

: Cukup

3.1.10.2 Kesadaran

: Composmentis

3.1.10.3 Tanda-tanda vital
Tekanan darah

: 120/80 mmHg

Nadi

: 85x/ menit

Respirasi

: 20x/ menit

Suhu

: 36,6ºC

3.1.10.4 Berat bada

: 61 kg

3.1.10.5 Tinggi badan

: 150 cm

3.1.10.6 B1 (Breath)
Inspeksi

: bentuk dada simetris, pola nafas teratur, tidak ada retraksi

otot bantu nafas, tidak ada alat bantu nafas.
Palpasi

: susunan ruas tulang normal, tidak ada nyeri tekan pada

dada.
Perkusi
Auskultasi

: resonan
: vesikuler, tidak ada suara nafas tambahan (ronchi,

wheezing, ralles)
Lain – lain

: tidak ada
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Masalah Keperawatan

: tidak ada masalah keperwatan

3.1.10.7 B2 (Blood)
Inspeksi

: tidak ada sianosis, tidak ada clubbing finger, JVP normal

3 cm
Palpasi

: tidak ada nyeri dada, irama jantung normal, pulsasi kuat,

CRT <2 detik, kecepatan denyut jantung 85x/ menit
Perkusi

: pekak

Auskultasi

: bunyi jantung S1(LUP), S2(DUP) tunggal

Lain – lain

: tidak ada

Masalah keperawatan

: tidak ada masalah keperawatan

3.1.10.8 B3 (Brain)
Inspeksi

: kesadaran composmentis, orientasi baik, tidak ada kaku

kuduk, tidak ada kejang, tidak ada brudsky, tidak ada nyeri kepala, wajah
tampak menyeringai.
Palpasi

: tidak ada

Perkusi

: tidak ada

Auskultasi

: tidak ada

Lain – lain

: tidak ada

Masalah keperawatan

: tidak ada masalah keperawatan
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3.1.10.9 B4 (Bladder)
Inspeksi

: bentuk alat kelamin normal, libido kemauan dan

kemampuan normal, sedikit kotor, klien terpasang dower chateter, urine
1000 cc sisa dari ruang pemulihan, warna urine kuning pekat.
Palpasi

: tidak ada

Perkusi

: tidak ada

Auskultasi

: tidak ada

Lain – lain

: Perineum tidak terdapat luka bekas episiotomy, terdapat

lochea rubra yang keluar berwarna merah segar, klien berada dalam masa
nifas, jumlah pengeluaran darah sekitar ± 100 cc/6,5, klien masih
menggunakan underpad
Masalah keperawatan

: tidak ada masalah keperawatan

3.1.10.10 B5 (Bowel)
Inspeksi

: kebersihan mulut bersih, mukosa bibir lembab, bibir

normal, kebersihan gigi bersih, selama dirumah sakit klien belum gosok
gigi, klien tidak memakai obat pencahar, selama di rumah sakit klien
belum BAB.
Palpasi

: tidak ada nyeri tekan pada tenggorokan, terdapat nyeri

tekan pada abdomen luka bekas operasi.
Perkusi

: timpani
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Auskultasi

: peristaltik 12x/ menit

Lain – lain

: terdapat luka operasi pada abdomen tertutup dengan kassa

steril panjang 10 cm, terdapat nyeri tekan, dan tidak ada rembesan darah,
kontraksi uterus baik, TFU 2 jari dibawah pusat. Klien tidak
diperbolehkan makan sebelum dilakukan operasi, setelah operasi klien
tidak diperbolehkan makan sampai klien flaktus.
Masalah keperawatan

: Nyeri akut

3.1.10.11 B6 (Bone)
Inspeksi

: ROM terbatas, kekuatan otot ekstremitas atas 5-5

ekstremitas bawah 4-4, tidak ada fraktur, kulit lembab, warna kulit
kuning langsat, payudara normal, aerola hitam kecoklatan, payudara
menonjol, tampak bersih, tidak ada lecet pada payudara, colostrum
tampak sudah keluar.
Palpasi

: turgor kulit baik, akral hangat, tidak ada oedema

Perkusi

: tidak ada

Auskultasi

: tidak ada

Lain – lain

: klien hanya berbaring di tempat tidur, tampak sulit

bergerak, aktifitas klien masih dibantu dengan keluarga dan petugas
perawat, klien melakukan mika/miki hanya sedikit, terdapat jahitan luka
bekas operasi pada abdomen sekitar 10 cm, keadaan luka masih berbalut
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dengan kasaan streril, kontraksi uterus baik, TFU 2 jari dibawah pusat,
klien merasakan nyeri tekan luka bekas operasi pada abdomen.
Masalah keperawatan

: Hambatan Mobilitas Fisik

3.1.10.12 B7 (pengindraan)
Inspeksi

: pupil isokor, reflek cahaya normal, konjungtiva merah

mudah, sclera putih, palpebra normal, strabismus tidak ada, ketajaman
penglihatan normal kanan dan kiri, tidak memakai alat bantu penglihatan.
Bentuk hidung normal, mukosa hidung lembab, tidak ada secret,
ketajaman penciuman normal. Bentuk telinga simetris, ketajaman telinga
normal kanan dan kiri, tidak ada alat bantu pendengaran. Peraba normal.
Perasa normal asam (+), manis (+), pahit (+), asin (+).
Palpasi

: tidak ada nyeri tekan pada hidung, tidak ada nyeri tekan

pada telinga
Perkusi

: tidak ada

Auskultasi

: tidak ada

Lain – lain

: tidak ada

Masalah keperawatan

: tidak ada masalah keperawatan
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3.1.10.13 B8 (Endokrin)
Inspeksi

: tidak ada luka ganggren, tidak ada pus

Palpasi

: tidak ada pembesaran kelenjar thyroid, tidak ada

pembesara kelenjar parotis.
Perkusi

: tidak ada

Auskultasi : tidak ada
Lain – lain

: tidak ada

Masalah keperawatan

: tidak ada masalah keperawatan

3.1.11 PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK
Laboratorium tanggal 05 Desember 2019
Tabel 3.2 Data penunjang pada klien dengan diagnosa medis post sectio caesarea
dengan indikasi letak lintang pada tanggal 05 Desember 2019.
PEMERIKSAAN
HEMATOLOGI
Darah Lengkap
Leukosit (WBC)

HASIL

SATUAN

H 21,19

× 10³ /µ˪

Neutrofil
Limfosit
Monosit
Eosinofil
Basofil
Neutrofil %
Limfosit %
Monosit %
Eosinofil %
Basofil %
Eritrosit (RBC)
Hemoglobin (HGB)

H 19,6
L 1,08
0,4
.0213
0,07
H 92,4
L 5,1
L 2,0
0,1
0,3
4,123
L 10,54

× 10³ /µ˪
× 10³ /µ˪
× 10³ /µ˪
× 10³ /µ˪
× 10³ /µ˪
%
%
%
%
%
g/dL

NILAI RUJUKAN
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 krittis : <7 Or >21
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Hematokrit (HCT)

L 32,4

%

MCV
MCH
MCHC
RDW
PLT

L 78,58
L 25,57
32,54
H 13,62
274

fL
Pg
%
%
× 10³ /µ˪

MPV

6,483

fL

33 – 51
Nilai kritis <21 Or >65
80 – 100
26-34
32 – 36
11,5 – 13,1
150 – 450
Nilai kritis : <50 Or >1000
6,90 – 10,6

3.1.12 TERAPI
- Inf. RL 1000cc/ 24 jam = 14 tpm : menambah elektrolit tubuh untuk
mengembalikan keseimbangan tubuh.
- Inj. Anbacim 3x1 amp : menangani sejumlah infeksi yang disebabkan
oleh bakteri
- Inj. Kalnex 3x1 amp : menghentikan atau mengurangi pendarahan yang
disebabkan oleh berbagai kondisi
- Inj. Antrain 3x1 amp : untuk menangani demam dan merupakan obat anti
nyeri
- Inj. Ondancentron 3x1 amp : obat yang digunakan untuk mencegah serta
mengobati mual muntah yang bisa disebabkan oleh efek samping operasi.

Sidoarjo, 06 Desember 2019

(Jannatun Noer Khabibah)
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3.2 ANALISA DATA
Tanggal

: 06 – 12 - 2019

Nama klien

: Ny. P

Umur

: 27 tahun

No. RM

: 002105xx

Tabel 3.3 Analisa Data pada Ny. P dengan Diagnosa Medis Post Sectio Caesarea
dengan Indikasi Letak Lintang di Ruang Mawar (Nifas) RSUD Bangil
Pasuruan
No.
1.

Data
Ds : Klien mengatakan nyeri
-

P : luka bekas operasi

-

Q :seperti ditusuk-tusuk

-

R : dibagian bawah perut

-

S : 6 (nyeri sedang)

-

T

:

hilang

timbul

saat

dibuat

terutama

Etiologi

Problem

Post section caesarea

Nyeri Akut

Luka post operasi

bergerak
Do :
Terputusnya
-

k/u cukup

-

tanda – tanda vital

kotuinitas jaringan
sekunder
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TD

: 120/80 mmHg

N

: 85x/ menit

RR

: 20x/ menit

S

: 36,6ºC

Pengeluaran
histamine dan
prostaglandin

-

terdapat

luka

jahitan

bekas operasi didaerah
perut sepanjang 10 cm
-

keadaan

luka

masih

Nyeri

berbalut kassa steril
-

terdapat nyeri tekan pada
luka bekas operasi

-

wajah

pasien

tampak

menyeringai
2.

Ds : Klien mengatakan nyeri Post section caesarea

Hambatan

saat bergerak

mobilitas
fisik

Do :
-

k/u cukup

-

tanda – tanda vital
TD

: 120/80 mmHg

N

: 85x/ menit

Efek anesthesi
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-

RR

: 20x/ menit

S

: 36,6ºC

Pasien tampak berbaring
di tempat tidur

-

-

Kelemahan kekuatan

Pergerakan terbatas
5

5

4

4

Klien

otot

tampak

sulit

bergerak
-

Mika/miki hanya sedikit

-

Aktifitas
dibantu

klien
oleh

masih
keluarga

dan petugas perawat

Hambatan mobilitas
fisik
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3.3

DAFTAR

MASALAH

KEPERAWATAN

DAN

DIAGNOSA

KEPERAWATAN BERDASARKAN PRIORITAS
3.3.1 Daftar Masalah Keperawatan
3.3.1.1 Nyeri Akut
3.3.1.2 Hambatan Mobilitas Fisik
3.3.2 Daftar Diagnosa Keperawatan Berdasarkan Prioritas
3.3.2.1 Nyeri akut berhubungan dengan terputusnya kontuinitas jaringan sekunder
akibat pembedahan
3.3.2.2 Hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot
akibat efek anesthesi
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3.4 RENCANA TINDAKAN KEPERAWATAN
Tanggal

: 06 – 12 - 2019

Nama klien

: Ny. P

Dx Medis

: G2 P10001 Ab000 gr 37 – 38 T/H B.SC + letlin

No. RM

: 002105xx

Tabel 3.4 Rencana Tindakan Keperawatan pada Ny. P dengan Diagnosa Medis
Post Sectio Caesarea dengan Indikasi Letak Lintang di Ruang Mawar
(Nifas) RSUD Bangil Pasuruan
No.
Dx
1.

TUJUAN /
KRITERIA HASIL
Setelah

INTERVENSI

dilakukan 1. Jelaskan

kepada 1. Memberikan

tindakan

keperawatan

klien

selama

2x24

penyebab nyeri

jam

diharapkan nyeri pada
klien berkurang dengan:
Kriteria hasil :
1. Klien

mampu

penyebab byeri
2. Klien

mengatakan

klien tentang nyeri

tehnik

farmakologi

mmm

rasa

mengurangi
nyeri

sewaktu

–

jika
waktu

akan muncul

3. Ajarkan
tentang

pemahaman kepada

kepada 2. Dapat

cara

non

menjelaskan
kembali

tentang

2. Anjurkan
klien

RASIONAL

kepada 3. Manajemen

nyeri

klien tentang cara

yag dilakukan dapat

tehnik

mengurangi

non

farmakologi

rasa nyeri nya mulai 4. Observasi
nyeri,

rasa

nyeri
skala 4. Untuk

Obersvasi

mengetahui

tingkat nyeri yang
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berkurang

TTV,

3. TTV dalam batas
normal

Observasi

Ekspresi wajah,
5. Kolaborasi

4. Rasa

nyeri

berkurang

dengan

dokter

dirasakan oleh klien
nnn

dengan 5. Pemberian
dalam

pemberian analgesik

analgesik

obat
dapat

mengurangi

rasa

nyeri

skala 0-3
5. Klien tampak rileks
2.

Setelah

dilakukan 1. Jelaskan

kepada 1. Menambah

tindakan

keperawatan

klien tentang tujuan

wawasan

selama

1x24

dilakukan mobilisai

klien

nnnnnnnnnnnnn

memberikan

nnnn

semangat

2. Anjurkan

kepada 2. Pemberian bantuan

diharapkan
klien

jam

mobilitas
meningkat,

dengan:
Kriteria hasil :
1. Klien

klien
mampu

tentang

pentingnya
dilakukan mobilisasi
2. Klien
dapat

melakukan
mobilisasi

menjelaskan
kembali

untuk

mengatakan

dan

pengobatan

dengan mengurangi
secara

bertahap
3. Ajarkan

selama

kepada

rasa

sakit

nnnnnnnnn
kepada 3.

Meningkatkan klien

klien

bagaimana

dalam memobilisasi

cara

mengubah

secara

posisi

nnnnn

mandiri
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memverbalisasikan
perasaan

dalam

meningkatkan
kekuatan

dan

kemampuan

dapat

cara

4. Tidak ada kesulitan
balik

posisi
5. TTV dalam batas
normal
6. Mandiri
melakukan
mobilisasi

dan kebutuhan klien

TTV,

Observasi

dalam

tingkat kemandirian

rencana

fisik

dalam

melakukan

mobilisasi nn

dengan 5. Mengistirahatkan
jika

ambulisasi

tidak berhasil

mengubah posisi

membolak

Observasi

terapi

mempraktekan
kembali

klien,

5. Kolaborasi

berpindah
3. Klien

4. Obesrvasi mobilisasi 4. Mengetahui tingkat

pasien
optimal

secara
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3.5 IMPLEMENTASI KEPERAWATAN
Nama klien

: Ny. P No. RM

: 002105xx

Umur : 27 tahun

Tabel 3.5 Implementasi Keperawatan pada Ny. P dengan Diagnosa Medis Post
Sectio Caesarea dengan Indikasi Letak Lintang di Ruang Mawar
(Nifas) RSUD Bangil Pasuruan
No. Tanggal
Jam
Dx
1. 06 Des ‘19 18.20 1.

Implementasi
Menjelaskan

kepada

Nama
/ TTD
klien

tentang

penyebab nyeri
18.30 2. Menganjurkan kepada klien cara tehnik
non farmakologi
- Membaca buku
- Menonton tv
- Mengobrol dengan keluarga
- Tarik nafas dalam
18.40 3. Mengajarkan kepada klien tentang cara
tehnik non farmakologi
- Mengalihkan perhatian dengan cara
mengobrol, membaca, menonton tv.
- Dengan cara melakukan tehnik nafas
dalam

melalui

hidung

kemudian

dikeluarkan melalui mulut
18.50 4. Mengobservasi skala nyeri, TTV, dan
ekspresi wajah
- Skala nyeri 6
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- TD : 120/80 mmHg
- N : 85x/ menit
- RR : 20x/ menit
- S : 36,6ºC
- Wajah tampak menyeringai
19.00 5. Mengkolaborasi dengan dokter dalam
pemberian analgesik
- Inj. Antrain 3x1 amp
06 Des ‘19 19.10 1. Menjelaskan kepada klien tentang tujuan
dilakukan mobilisasi
19.20 2.

Menganjurkan

kepada

klien

untuk

melakukan mobilisasi secara bertahap
- Miring kanan miring kiri
- Duduk
19.30 3. Mengajarkan kepada klien bagaimana
cara mengubah posisi
- Dengan melakukan pegangan pada
pengaman tempat tidur dan meminta
bantuan pada kerabat atau petugas untuk
membantu mengubah posisi
19.40 4. Mengobservasi mobilisasi klien, TTV,
tingkat kemandirian
- Klien dapat melakukan mika/miki
- TD : 120/80 mmHg
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- N : 85x/ menit
- RR : 20x/ menit
- S : 36,6ºC
19.50 5. Mengkolaborasi dengan terapi fisik jika
rencana ambulisasi tidak berhasil
2.

07 Des ‘19 15.00 1. Mengobservasi skala nyeri
- Skala nyeri 4
15.10 2. Mengobservasi TTV
- TD : 120/80 mmHg
- N : 90x/ menit
- RR : 18x/ menit
- S : 36,8ºC
15.20 3. Mengajarkan kepada klien tentang cara
tehnik non farmakologi
- Mengalihkan perhatian dengan cara
mengobrol, membaca, menonton tv.
- Dengan cara melakukan tehnik nafas
dalam

melalui

hidung

kemudian

dikeluarkan melalui mulut
15.30 4. Memberikan injeksi analgesik sesuai
advis dokter
- Inj. Antrain 1 amp per IV
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07 Des ‘19 15.40 1. Mengajarkan klien mobilisasi duduk dan
berjalan pelan
15.50 2. Mengajarkan klien untuk melakukan
mobilisasi secara bertahap
16.00 3. Melakukan monitoring mobilisasi kepada
klien
16.10 4. Mengobservasi TTV
- TD : 120/80 mmHg
- N : 90x/ menit
- RR : 18x/ menit
- S : 36,8ºC
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3.6 CATATAN PERKEMBANGAN
Nama klien

: Ny. P No. RM

: 002105xx

Umur : 27 tahun

Tabel 3.6 Catatan Perkembangan pada Ny. P dengan Diagnosa Medis Post Sectio
Caesarea dengan Indikasi Letak Lintang di Ruang Mawar (Nifas)
RSUD Bangil Pasuruan
Tanggal
07 Des ‘19
18.20

Diagnosa
Keperawatan

Catatan Perkembangan

Paraf

Nyeri akut

S : Klien mengatakan nyeri pada luka

berhubungan

operasi sudah berkurang, dengan skala 4,

dengan

nyeri masih terasa hilang timbul

terputusnya

O : - k/u baik

inkotuinitas
jaringan akibat

-

pembedahan

tanda – tanda vital
TD : 120/80 mmHg
N : 90x/ menit
RR : 18x/ menit
S : 36,8ºC

-

terdapat

luka

jahitan

bekas

operasi sepanjang 10 cm
-

keadaan

luka

masih

berbalut

kassa steril
-

terdapat nyeri tekan pada luka
bekas operasi
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-

wajah klien tampak menyeringai

A : Masalah teratasi sebagain
P : Intervensi dilanjutkan 2,3,4,5,6
07 Des ‘19
19.10

Hambatan

S : Klien mengatakan sudah bisa
mika/miki, duduk dan belajar berjalan

mobilitas fisik
O : - k/u baik
berhubungan
dengan

TD : 120/80 mmHg

kelemahan

N : 90x/ menit

kekuatan otot

RR : 18x/ menit

akibat efek
anastesi

tanda – tanda vital

S : 36,8ºC
-

Klien tampak berbaring di tempat
tidur

-

Pergerakan terbatas
5

5

4

4

-

Klien tampak sulit bergerak

-

Mika/miki hanya sedikit

-

Aktifitas klien masih dibantu oleh
keluarga dan petugas perawat

A : Masalah teratasi sebagaian
P : Intervensi dilanjutkan 2,3,4,5,6,7
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3.7 EVALUASI KEPERAWATAN
Nama klien

: Ny. P No. RM

: 002105xx

Umur : 27 tahun

Tabel 3.7 Evaluasi Keperawatan pada Ny. P dengan Diagnosa Medis Post Sectio
Caesarea dengan Indikasi Letak Lintang di Ruang Mawar (Nifas)
RSUD Bangil Pasuruan
Tanggal

Diagnosa
Keperawatan

08 Des ‘19 Nyeri akut

Catatan Perkembangan

Paraf

S : Klien mengatakan nyeri pada luka

berhubungan

operasi sudah berkurang, dengan skala 2,

dengan

nyeri masih terasa hilang timbul

terputusnya

O : - k/u baik

inkotuinitas
jaringan akibat

-

pembedahan

tanda – tanda vital
TD : 120/80 mmHg
N : 93x/ menit
RR : 20x/ menit
S : 36,5ºC

-

terdapat

luka

jahitan

bekas

operasi sepanjang 10 cm
-

keadaan

luka

masih

berbalut

kassa steril
-

terdapat nyeri tekan pada luka
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bekas operasi
-

wajah

klien

tidak

tampak

menyeringai
A : Masalah teratasi
P : Intervensi dihentikan klien pulang.
Klien dianjurkan kontrol setelah 2
hari
08 Des ‘19

Hambatan

S : Klien mengatakan sudah bisa duduk

mobilitas fisik

dan sudah bisa berjalan

berhubungan

O : - k/u baik

dengan
kelemahan

-

tanda – tanda vital
TD : 120/80 mmHg

kekuatan otot

N : 93x/ menit
akibat efek
RR : 20x/ menit
anastesi
S : 36,5ºC
-

Klien sudah
santai

-

Pergerakan bebas

-

5

5

5

5

tampak

berjalan

Klien tidak tampak kesulitan saat
bergerak

A : Masalah teratasi
P : Intervensi dihentikan klien pulang

BAB 4
PEMBAHASAN
Pada bab ini akan dijelaskan kesenjangan antara teori dan asuhan keperawatan
secara langsung pada Ny. P dengan diagnosa medis Post Sectio Caesarea dengan
indikasi letak lintang hari ke - 1 diruang Nifas RSUD Bangil Pasuruan yang
meliputi pengkajian, pelaksanaan, dan evaluasi.
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 klien dan keluarga secara terbuka,
mengerti dan kooperatif.
Pada pengkajian menurut Rina (2018) pada tinjauan pustaka ditemukan
pengumpulan data seperti identitas yaitu nama : pada nama belum bisa
dilaksanakan karena data semu, umur : pada usia dibawah 16 tahun dan diatas 35
tahun merupakan umur yang beresiko tinggi untuk hamil, agama, alamat,
pekerjaan : data tersebut belum dapat di laksanakan karena masih semu, suku
bangsa : ras, etis, dan keturunan harus didentifikasikan dalam rangka memberikan
perawatan yang peka budaya kepada pasien, pendidikan : untuk mengetahui
tingkat pengetahuan klien sehingga mempermudah dalam memberikan pendidikan
kesehatan. Sedangkan pada tinjauan kasus ditemukan pengkajian tanggal masuk
klien 06 Desember 2019 jam 07.20 WIB ruang / kelas : mawar ungu 12 / kelas I
nomer rekam medis 00210xxx dilakukan pengkajian pada tanggal 06 Desember
2019 pada pukul 18.00 WIB. Indentitas pasien nama : Ny. P dengan usia 27 tahun,
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suku / bangsa Indonesia, agama islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan ibu
rumah tangga, alamat Gersikan – Kedungringin Beji-Pasuruan, status perkawinan
menikah. Identitas penanggung jawab nama : Tn. A dengan usia 28 tahun, suku /
bangsa Indonesia, agama islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan pegawai
swasta, alamat Gersikan – Kedungringin Beji-Pasuruan, status perkawinan
menikah. Hal ini menunjukan perbedaan yang signifikasi antara tinjauan pustaka
dan tinjauan kasus karena pada tinjauan pustaka menunjukan kehamilan dengan
resiko besar pada usia muda dibawah 16 tahun dan usia di atas 35 tahun,
sedangkan pada tinjauan kasus klien mengalami kehamilan letak lintang pada usia
27 tahun. Menurut penulis dikarena klien sebelum nya pernah melakukan operasi
sectio caesarea pada anak pertama.
Pada keluhan utama menurut Rina (2018) pada tinjauan pustaka ditemukan
klien Post Section Caesarea akan mengeluh nyeri pada luka operasi. Sedangkan
pada tinjauan kasus ditemukan hasil yang sama yaitu ibu mengatakan nyeri pada
luka operasi. Hal ini dikarena luka pada Post Section Caesarea dapat merangsang
pengeluaran histamine dan prostaglandin yang mengakibatkan klien nyeri.
Pada riwayat kesehatan sekarang menurut Rina (2018) pada tinjauan pustakan
ditemukan keluhan atau yang berhubungan dengan gangguan atau penyakit yang
dirasakan setelah klien operasi nyeri saat bergerak, seperti ditusuk-tusuk, pada
daerah abdomen, dengan skala 5 timbul saat bergerak dan saat tertekan.
Sedangkan pada tinjauan kasus ditemukan hasil yang sama yaitu klien mengeluh
nyeri pada luka bekas operasi seperti ditusuk - tusuk dibagian bawah perut, nyeri
hilang timbul terutama saat dibuat bergerak. Hal ini dikarenakan luka insisi klien
pada abdomen dibawah pusat belum sembuh dan dapat menimbulkan rasa nyeri.
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Pada riwayat menstruasi menurut Rina (2018) pada tinjauan pustaka tidak
dapat diketahui karena merupakan semu. Sedangkan pada tinjauan kasus
ditemukan mulai menstruasi usia 16 tahun banyak nya 1 hari ganti pembalut 3x
haid pertama haid terakhir tanggal 16 maret 2019 dengan siklus teratur 28 hari
dengan lama 7 sampai 8 hari klien selama menstruasi tidak mengalami keluhan.
Pada riwayat kehamilan, persalinan menurut Rina (2018) pada tinjauan pustaka
ditemukan mempunyai riwayat kesehatan seperti kehamilan

premature,

hidromnion, kehamilan kembar, panggul sempit, tumor daerah panggul, plasenta
previa, dan pernah mengalami persalinan Sectio Caesarea atau normal.
Sedangkan pada tinjauan kasus ditemukan hasil yang sama yaitu klien pernah
melahirkan anak pertama dengan kehamilan 9 bulan melalui operasi Sectio
Caesarea karena janin belum masuk pintu atas panggul dengan berat badan 2600
gram dan panjang 50 cm, dan sekarang klien melahirkan anak yang ke-2 dengan
operasi Sectio Caesarea dengan indikasi letak lintang dengan berat badan 3100
gram dan panjang badan 51 cm. Hal ini dikarenakan kehamilan yang lebih dari
satu kali membuat elastisitas dinding perut berkurang dan rahim tidak lagi dapat
mempertahankan posisi janin dengan maksimal.
Pada riwayat kesehatan keluarga menurut Rina (2018) pada tinjauan pustaka
ditemukan penyakit keturunan seperti jantung, diabetes mellitus, hipertensi dan
penyakit menular lainnya. Sedangkan pada tinjauan kasus ditemukan hasil yang
berbeda yaitu klien tidak mempunyai penyakit keturunan seperti jantung (-),
diabetes mellitus (-), hipertensi (-). Hal ini dikarenakan riwayat penyakit yang di
alami klien akan mempengarui dari resiko saat dilakukannya operasi.
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Pada pemeriksaan fisik menurut Rina (2018) pada tinjauan pustaka didapatkan
hasil pengkajian B1 (Breathing) yaitu pada inspeksi : ditemukan tidak ada
pernafasan cuping hidung, pola nafas teratur , bentuk dada simetris, tidak ada
retraksi otot bantu nafas, tidak terpasang alat bantu nafas. Pada palpasi : tidak
ditemukan nyeri tekan pada dada dan hidung. Pada perkusi : terdapat suara paru
normal (sonor). Pada auskultasi : terdengar bunyi suara nafas normal (vesikuler),
apakah ada suara nafas tambahan seperti ronchi, wheezing, ralles. Sedangkan pada
tinjauan kasus didapatkan hasil yang sama yaitu inspeksi : bentuk dada simentris,
pola nafas teratur, tidak ada retraksi otot bantu nafas, tidak ada alat bantu nafas.
Pada palpasi : susunan ruas tulang normal, tidak ada nyeri tekan pada dada. Pada
perkusi : terdapat suara paru normal (resonan), tidak ada nyeri tekan pada dada
dan hidung. Pada auskultasi : terdengar bunyi nafas normal (sonor), tidak ada
suara nafas tambahan seperti ronchi, wheezing, ralles. Hal ini menunjukan
tinjauan pustaka dan tinjauan kasus tidak ada perbedaan. Menurut penulis pada
saat klien dipindah keruangan rawat inap klien sudah kembali pulih dan membaik
serta tidak mengalami gangguan pernafasan.
Pada pemeriksaan fisik B2 (Blood) menurut Rina (2018) pada tinjauan pustaka
didapatkan data inspeksi : ada atau tidak ada sianosis. Pada palpasi : irama jantung
bisa meningkat bisa menurun, regular/ireguler, tekanan darah bisa meningkat bisa
menurun, palpasi bisa kuat bisa lemah. Pada perkusi : ditemukan pekak. Pada
auskutasi : suara jantung S1 S2 tunggal, ada atau tidak ada suara tambahan seperti
gallop dan murmur. Sedangkan pada tinjauan kasus didapatkan hasil yang sama
yaitu inspeksi : tidak ada sianosis, tidak ada clubbing finger, JVP normal 3 cm.
Pada palpasi : tidak ada nyeri dada, irama jantung normal, pulsasi kuat, CRT <2
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detik, kecepatan denyut jantung 85x/ menit. Pada perkusi pekak. Pada auskultasi :
bunyi jantung S1(Lup) S2(Dup) tunggal. Hal ini dikarenakan pada tinjauan
pustaka data masih semu, sedangkan pada tinjauan kasus data yang ditulis sesuai
dengan kondisi klien.
Pada pemeriksaan fisik B3 (Brain) menurut Rina (2018) pada tinjauan pustaka
didapatkan data inspeksi : kesadaran composmentis, GCS : E : 4 V : 5 M : 6. Pada
palpasi : ada krepitasi atau tidak. Pada perkusi dan auskultasi tidak ada masalah.
Sedangkan pada tinjauan kasus didapatkan data inspeksi : kesadaran
composmentis, orientasi baik, tidak ada kaku kuduk, tidak ada kejang, tidak ada
brudsky, tidak ada nyeri kepala, wajah tampak menyeringai. Pada palpasi, perkusi,
dan auskultasi tidak ada masalah. Hal ini menunjukan perbedaan pada tinjauan
pustaka dengan data pada inspeksi yang tidak menunjukan wajah tampak
menyeringai, sedangakan pada tinjauan kasus pada inspeksi menunjukan wajah
tampak menyeringai. Menurut penulis kondisi seperti itu dikarenakan klien
melahirkan dengan Post Op Section Caesarea melalui insisi pada dinding perut
dan dinding rahim sehingga menimbulkan luka bekas operasi yang menyebabkan
klien merasakan nyeri.
Pada pemeriksaan fisik B4 (Bladder) menurut Rina (2018) pada tinjauan
pustaka didapatkan data inspeksi : terpasang kateter, urine berwarna kuning,
berbau amis, kebersihan alat kelamin sedikit kotor, tidak ada luka bekas
episiotomy. Pada palpasi : ada nyeri tekan atau tidak pada perkemihan. Sedangkan
pada tinjauan kasus didapatkan hasil yang sama yaitu inspeksi : bentuk alat
kelamin normal, libido kemauan dan kemampuan normal, sedikit kotor, klien
terpasang dower chateter, urine 1000 cc sisa dari ruang pemulihan, warna urine
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kuning pekat. Pada palsasi, perkusi, dan auskultasi tidak ada masalah. Hal ini
menunjukan karena pada tinjauan pustaka tidak dapat dilakukan pengkajian pada
inspeksi dikarenakan data masih semu, sedangkan pada tinjauan kasus data yang
di ambil sesuai dengan kondisi klien saat dilakukan pengkajian.
Pada pemeriksaan fisik B5 (Bowel) menurut Rina (2018) pada tinjauan pustaka
didapatkan data inspeksi : mukosa bibir lembab, bentuk bibir normal, terdapat
luka bekas operasi di abdomen bagian bawah, eliminasi terjadi konstipasi, rectal
terasa penuh, mengejan dan nyeri pada defekasi, klien diperbolehkan makan
setelah flatus. Pada palpasi : kontraksi uterus baik, TFU 2 jari dibawah pusat,
terdapat nyeri abdomen. Pada perkusi : dilakukan pada semua kuadran untuk
memperkirakan distribusi suara timpani dan redup. Pada auskultasi : adanya
penurunan bising usus atau tidak. Sedangkan pada tinjauan kasus didapatkan hasil
inspeksi : kebersihan mulut tampak bersih, mukosa bibir lembab, bibir normal,
kebersihan gigi tampak bersih, selama dirumah sakit klien belum gosok gigi, klien
tidak memakai obat pencahar, selama di rumah sakit klien belum BAB. Pada
palpasi : tidak ada nyeri tekan pada tenggorokan, terdapat nyeri tekan pada
abdomen luka bekas operasi. Pada perkusi : terdapat suara normal pada abdomen
(timpani). Pada auskultasi : terdengar suara bisung usus 12x/ menit. Sebelum
operasi klien mengosongkan isi rectum dan puasa, setelah operasi klien tidak
diperbolehkan makan dan minum karena klien masih belum flaktus, terdapat
jahitan luka sekitar 10 cm pada daerah abdomen, luka masih tertutup kassa steril
dan kering, kontraksi uterus baik, TFU 2 jari dibawah pusat, dan klien merasakan
nyeri tekan pada luka operasi. Hal ini dikarena pada tinjauan pustaka data masih
semu, sedangkan pada tinjaun kasus data yang didapat sesuai dengan kondisi
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klien, pada saat sebelum dilakukan operasi klien mengosongkan isi rectum agar
pada saat dilakukan operasi klien tidak mengeluarkan isi rectum.
Pada pemeriksaan fisik B6 (Bone) menurut Rina (2018) pada tinjauan pustaka
didapatkan data inspeksi : adanya kelemahan otot, kesulitan untuk mobilisasi,
kondisi luka tertutup kassa, ada tanda-tanda infeksi atau tidak, tidak bisa
melakukan aktivitas sendiri seperti : personal hygiene, terlihat tanda-tanda asupan
bayi tidak edekuat. Pada palpasi : akral hangat, terdapat nyeri tekan karena ada
bendungan ASI. Pada perkusi reflek patella normal atau tidak. Sedangkan pada
tinjauan kasus didapatkan inspeksi (ROM) terbatas, kekuatan otot ekstremitas atas
5-5 ekstremitas bawah 4-4, tidak ada fraktur, kulit lembab, warna kulit kuning
langsat, payudara normal, aerola hitam kecoklatan, payudara menonjol, tampak
bersih, tidak ada lecet pada payudara, colostrums tampak sudah keluar. Pada
palpasi : turgor kulit tampak baik, akral hangat, tidak ada oedem. Pada perkusi
dan auskultasi tidak ada masalah. Setelah 3,5 jam klien dipindahkan ke ruang
rawat inap klien belum mampu untuk mobilisasi sendiri, semua aktivitas klien
dibantu oleh keluarga dan petugas perawat karena efek anasthesi yang diberikan
masih belum hilang. Hal ini menunjukan pada tinjauan pustaka dengan tinjauan
kasus ada perbedaan, pada tinjauan pustaka data kelemahan otot dikarenakan efek
anasthesi, sedangkan pada tinjauaun kasus disebutkan kelemahan otot dikarenakan
efek anasthesi. Menurut penulis dikarena efek anasthesi pada klien belum hilang.
Pada pemeriksaan fisik B7 (Pengindraan) menurut Rina (2018) pada tinjauan
pustaka didapatkan data inspeksi : adanya pupil isokor atau tidak, conjungtiva
merah mudah atau tidak, sclera putih, reflek cahaya normal atau tidak, pergerakan
bola mata normal atau tidak, tidak ada alat bantu, hidung ada secret atau tidak,
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ketejaman penciuman normal atau tidak, telinga simetris atau tidak, tidak
menggunakan alat bantu, perasa manis, pahit, asam, dan asin normal atau tidak.
Peraba panas atau dingin. Sedangkan pada tinjauan kasus ditemukan hasil yang
sama yaitu inspeksi : pada mata pupil isokor, reflek cahaya normal, konjungtiva
merah mudah, sclera putih, palpebra normal, strabismus tidak ada, ketajaman
penglihatan normal kanan dan kiri, tidak memakai alat bantu penglihatan. Pada
hidung bentuk hidung normal, mukosa hidung lembab, tidak ada secret, ketajaman
penciuman normal. Pada telinga bentuk telingan simetris, ketajaman pendengaran
normal kanan dan kiri, tidak memakai alat bantu pendengaran. Pada peraba
normal kasar dan halus. Pada perasa normal asam (+) manis (+) pahit (+) asin (+).
Pada palpasi : tidak ada nyeri tekan pada hidung, tidak ada tekan pada telinga.
Pada perkusi dan auskultasi tidak ada masalah. Hal ini menunjukan antara
tinjauan pustaka dengan tinjauan kasus tidak ada perbedaan. Menurut penulisan di
karenan sistem pengindraan klien sebelum nya normal.
Pada pemeriksaan fisik B8 (Endokrin) menurut Rina (2018) pada tinjauan
pustaka didapatkan data inspeksi : ada atau tidak luka ganggren, ada atau tidak
pus pada luka. Pada palpasi : ada atau tidak pembesaran kelenjar thyroid, ada atau
tidak pembesaran kelenjar parotis. Sedangkan pada tinjauan kasus ditemukan hasil
yang sama yaitu inspeksi : tidak ada luka ganggren, tidak ada pus. Pada palpasi
tidak ada pembesaran kelenjar thyroid, tidak ada pembesaran kelenjar parotis.
Pada perkusi dan auskultasi tidak ada masalah. Hal ini menunjukan tinjaun
pustaka denga tinjauan kasus tidak ada perbedaan. Menurut penulis dikarena klien
tidak mempunyai riwayat penyakit serius.
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4.2 Diangnosa Keperawatan
4.2.1 Diagnosa keperawatan yang ada pada tinjauan pustaka menurut
Prawirohardjo (2013) ada lima yaitu :
4.2.1.1 Nyeri berhubungan dengan terputusnya kontinuitas jaringan sekunder
akibat pembedahan
4.2.1.2 Hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri pada area
pembedahan
4.2.1.3 Resiko infeksi berhubungan dengan faktor resiko : episiotomi, laserasi
jalan lahir, bantuan pertolongan persalinan.
4.2.1.4 Gangguan pola tidur berhubungan dengan nyeri, tuntutan anggota baru.
4.2.1.5 Ansietas berhubungan dengan kurangnya informasi tentang penanganan
post partum.
4.2.2 Pada tinjauan kasus, terdapat tiga diagnosa keperawatan yang muncul yaitu :
4.2.2.1 Nyeri akut berhubungan dengan terputusnya kotuinitas jaringan akibat
pembedahan
4.2.2.2 Hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan kelemahan kekuatan otot
akibat efek anesthesi
Pada tinjauan pustaka didapatkan diagnosa nyeri berhubungan dengan
terputusnya kontuinitas jaringan sekunder akibat pembedahan. Karena klien
dengan post op Sectio Caesarea mengalami nyeri akibat adanya insisi
pembedahan yang dilakukan pada dinding uterus melalui dinding depan perut.
Pada tinjauan kasus didapatkan hasil yang sama yaitu nyeri akut berhubungan
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dengan terputusnya kontinuitas jaringan sekunder akibat pembedahan. Dengan
data objek yang mendukung yaitu terdapat jahitan luka bekas operasi sekitar 10
cm, keadaan luka masih berbalut dengan kassa steril, terdapat nyeri tekan pada
luka bekas operasi, klien tampak menyeringai.
Pada tinjauan pustaka didapatkan diagnosa hambatan mobilitas fisik
berhubungan dengan nyeri pada area pembedahan. Karena adanya luka bekas
operasi pada abdomen menyebabkan nyeri saat bermobilitas sehingga klien tidak
bisa melakukan aktivitas secara mandiri dan bergerak secara aktif. Pada tinjauan
kasus didapatkan hasil yang berbeda yaitu hambatan mobilitas fisik berhubungan
dengan kelemahan kekuatan otot akibat efek anastesi. Dengan data objektif yang
mendukung yaitu keadaan umum cukup, pergerakan terbatas, kekuatan otot
ektremitas atas 5-5 ekstremitas bawah 4-4, klien hanya berbaring di atas tempat
tidur, tampak sulit bergerak, mika/miki hanya sedikit, aktivitas klien masih
dibantu keluarga dan perawat.
Pada tinjauan pustaka menurut Prawirohardjo (2013) ditemukan lima diagnosa
keperawatan yaitu nyeri berhubungan dengan terputusnya kontinuitas jaringan
sekunder akibat pembedahan, resiko infeksi berhubungan dengan proses
pembedahan, konstipasi penurunan peristaltic berhubungan dengan trauma
sekunder terhadap Post Op Sectio Caesarea, hambatan mobilitas fsik
berhubungan dengan adanya nyeri akibat insisi pembedahan, dan gangguan pola
tidur berhubungan dengan nyeri, tuntutan anggota baru, ansietas berhubungan
dengan kurangnya informasi tentang penanganan post partum. Tapi pada tinjauan
kasus tidak ditemukan resiko infeksi berhubungan dengan proses pembedahan,
dan gangguan pola tidur berhubungan dengan nyeri, ansietas berhubungan dengan
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kurangnya informasi tentang penangan post partum. Karena pada klien ini luka
bekas operasi masih dalam kondisi steril post op hari ke-1. Sebelum nya klien
sudah pernah melahirkan anak pertama sehingga saat melahirkan anak kedua klien
tidak kekurangan informasi tentang penanganan post partum. Tidak semua
diagnosa dapat muncul pada tinjauan kasus karena diagnosa pada tinjauan pustaka
merupakan diagnosa keperawatan pada klien Post Op Sectio Caesarea secara
umum, sedangkan pada tinjauan kasus disesuaikan dengan kondisi klien secara
langsung.
4.3 Intervensi
Pada perumusan tujuan pustaka dengan tujuan kasus ada kesenjangan. Pada
tujuan pustaka perencanaan kriteria hasil yang mengacu pada pencapain tujuan,
sedangkan pada tujuan kasus perncanaan menggunakan sasaran dalam
intervensinya dengan tujuan penulis ingin meningkatkan kemandirian klien dan
keluarga

dalam

pelaksanaan

asuhan

keperawatan

melalui

peningkatan

pengetahuan (kognitif), perubahan tingkah laku klien (asektif), keterampilan
mengenai masalah

(psikomotor), dan hasil dari perubahan kalien (perubahan

fungsi)
4.3.1 Intervensi diagnosa keperawatan nyeri akut berhubungan dengan
terputusnya kontuinitas jaringan sekunder akibat pembedahan
Pada intervensi tinjauan pustaka dilakukan intervensi yang sama pada
tinjauan kass. Alasannya karena data yang didapat klien mengatakan nyeri pada
luka operasi, nyeri seperti ditusuk-tusuk, nyeri pada abdomen bagian bawah,
dengan skala 6, dan nyeri hilang timbul dan lebih terasa jika dibuat bergerak.
Diagnosa ini dijadikan prioritas karena yang paling dirasakan oleh klien. Dengan
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data objektif yang mendukung yaitu terdapat jahitan luka bekas operasi sekitar 10
cm, keadaan luka masih terbalut dengan kassa steril, terdapat nyeri tekan pada
luka bekas operasi, klien tampak menyeringai. Tujuan setelah dilakukan tindakan
keperawatan selama 2x24 jam diharapka nyeri pada klien berkurang dengan
kriteria hasil klien mampu menjelaskan kembali tentang penyebab nyeri, rasa
nyeri klien berkurang dengan skala 3, TTV dalam batas normal, klien tampak
rileks. Dilakukan intervensi jelaskan kepada klien tentang penyebab nyeri,
anjurkan kepada klien cara tehnik non farmakologi, ajarkan kepada klien tentang
cara tehnik non farmakologi, observasi skala nyeri, observasi TTV, observasi
ekspresi wajah, kolaborasi dengan dokter dalam pemberian analgesik.
4.3.2 Intervensi diagnosa keperawatan hambatan mobilitas fisik berhubungan
dengan kelemahan kekuatan otot akibat efek anestesi
Pada intervensi tinjauan dilakukan intervensi yang berbeda pada tinjauan
kasus. Alasannya karena saat pengkajian klien post SC 3,5 jam. Dengan data
objektif yang mendukung yaitu keadaan umum cukup,

pergerakan terbatas,

kekuatan otot ekstremitas atas 5-5, ekstremitas bawah 4-4, klien hanya berbaring
ditempat tidur, tampak sulit bergerak, mika/miki hanya sedikit, aktivitas klien
masih dibantu oleh keluarga dan perawat. Tujuan setelah dilakukan tindakan
keperawatan selama 1x24 jam diharapkan mobilitas klien meningkat dengan
kriteria hasil klien mampu menjelaskan kembali pentingnya bermobilisasi, klien
dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan berpindah, klien dapat
mempraktekan kembali cara mengubah posisi, tidak ada keslitan membolak balik
posisi, TTV dalam batas normal, klien dapat melakukan mandiri untuk
memobilisasi. Dilakukan intervensi jelaskan kepada klien tentang tujuan
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dilakukan mobilisasi, anjurkan kepada klien untuk melakukan mobilisasi secara
bertahap, ajarkan kepada klien bagaimana cara mengubah posisi, observasi
mobilisasi klien, observasi TTV, obesrvasi tingkat kemandirian, kolaborasi
dengan terapi fisik jika renacan ambulisasi tidak berhasil.
4.4 Implementasi
Implemtasi

merupakan

pengelolahan

dan

perwujudan

dari

rencana

keperawatan yang telah disusun dan ditetapkan pada tahan perencanaan. (Setiadi,
2012). Pelaksanaan pada tinjauan pustka belum dapat direalisasikan karena hanya
membuat teori asuhan keperawatan. Sedangkan pada tinjauan kasus telah disusun
dan direalisasikan pada klien dan ada pendoumentasikan serta intervensi
keperawatan.
4.4.1 Implementasi diagnosa keperawatan nyeri akut berhubungan dengan
terputusnya kontuinitas jaringan sekunder akibat pembedahan
Pada implementasi tinjauan pustaka sama seperti tinjauan kasus.
Dilakukan tindakan seperti menjelaskan tentang penyebab nyeri, menganjurkan
klien untuk tehnik relaksasi dan distraksi, mengajarkan klien cara tehnik relaksasi
dan distraksi, mengobservasi skala nyeri, melakukan kolaborasi dengan dokter
untuk pemberian anlgesik. Dapat dilakukan sesuai dengan rencana karena klien
dapat bekerja sama dengan baik. Menurut opini penulis untuk mengatasi nyeri
yang di alami klien dapat dilakukan terapi farmakologi dan non farmakologi yaitu
dengan cara relaksasi dan distraksi yaitu dengan melakukan tehnik nafas dalam
dan dikeluarkan secara perlahan-lahan, mengalihkan perhatian dengan membaca
buku, mengobrol dengan keluarga, menonton TV. Sedangkan tindakan
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farmakologi yaitu dengan cara pemberian obat analgesik hal ini dapat mengurangi
nyeri.
4.4.2

Implementasi

diagnosa

keperawatan

hambatan

mobilitas

fisik

berhubungan dengan kelemahan kekuatan otot akibat efek anastesi.
Pada implementasi tinjauan pustaka sama seperti tinjauan kasus.
Dilakukan tindakan keperawatan seperti menjelaskan tujuan dilakukan mobilisasi,
menganjurkan klien untuk melakukan mobilisasi dini seperti mika miki dan
duduk, membantu dalam pemenuhan aktivitas sehari-hari sesuai dengan
kebutuhan,

mengevaluasi

perkembangan

dan

kemampuan

klien

dalam

beraktivitas. Dapat dilakukan sesuai rencana karena klien dapat berkerjamasa
dengan baik. Menurut opini penulis dengan melakukan mobilitas dini dapat
memperlancar sirkulasi darah sehingga klien tidak mengalami thrombosis.
4.5 Evaluasi
Pada tinjauan pustaka evaluasi belum dapat dilaksanakan karena merupakan
semu. Sehingga pada tinjaun kasus evaluasi dapat dilakukan karena dapat
diketahui keadaan klien dan masalah secara langsung.
Pada tinjauan kasus pada waktu dilakukan evaluasi tentang nyeri yang dialami
klien sudah berkurang dalam waktu 2x24 jam karena tindakan yang tepat, klien
juga melakukan apa yang tim medis ajarkan untuk mengatasi nyerinya dan telah
berhasil dilaksanakan dan tujuan dari kriteria hasil telah tercapai.
Pada diagnosa hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan kelemahan
kekuatan otot akibat efek anestesi pada waktu dilakukan evaluasi klien
mengatakan sudah bisa berjalan dalam waktu 1x24 jam karena tindakan yang
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tepat, klien juga melakukan apa yang tim medis ajarkan dan tujuan kriteria hasil
tercapai.
Pada akhir evaluasi semua tujuan dan kriteria hasil dapat tercapai karena
adanya kerja sama yang baik antara klien, keluarga dan tim medis kesehatan.
Hasil evaluasi pada Ny. P sudah dengan harapan masalah teratasi dan pasien KRS
pada tanggal 08 Desember 2019.

BAB 5
PENUTUP
Setelah penulis melakukan pengamatan dan melakukan asuhan keperawatan
secara langsung pada klien dengan kasus Post Section Caesarea dengan indikasi
letak lintang hari ke-1 di ruang Nifas RSUD Bangil, maka penulis dapat menarik
kesimpulan sekaligus saran yang dapat bermanfaat dalam meningkatkan mutu
asuhan keperawatan pada klien Post Section Caesarea dengan indikasi letak
lintang.
5.1 Kesimpulan
Dari hasik yang menguraikan tentang asuhan keperawatan pada klien Ny. P
dengan diagnosa medis Post Section Caesarea dengan indikasi letak lintang hari
ke-1 diruang Nifas RSUD Bangil, maka penulis dapat mengambil kesimpulan
sebagai berikut :
5.1.1 Pengkajian sangat penting pada klien Post Section Caesarea perlu
diperhatikan saat pengkajian adalah nyeri pada daerah abdomen agar tidak
bertambah, selain itu klien juga harus bermobilisasi dengan baik. Pada klien
dengan Post Op Sectio Caesarea hal yang perlu diperhatikan saat pengkajian
adalah pengkajian pada pemeriksaan fisik pada ibu Post Section Caesarea akan
mengalami perubahan payudara bertambah besar, kontraksi uterus baik atau tidak,
terdapat lochea rubra. Pada klien Post Section Caesarea akan mengalami masalah
fisik, psikologi maupun sosial.
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5.1.2 Masalah keperawatan yang ditemukan pada tinjauan kasus adalah nyeri akut,
hambatan mobolitas fisik. Kedua diagnosa tersebut muncul karena didapatkan
data-data dari keadaan klien itu sendiri.
5.1.3 Intervensi diagnosa keperawatan yang ditampilkan antara tinjauan pustaka
dan tinjauan kasus terjadi kesamaan namun masing – masing intervensi tetap
mengacu pada sasaran, dan kriteria hasil.
5.1.4 Pelaksanaan rencana keperawatan dilakukan secara terkoordinasi dan
terintegritas untuk pelaksanaan diagnosa. Pada kasus tidak semua sama pada
tinjauan pustaka.
5.1.5 Evaluasi dilakukan dengan metode per 24 jam dengan harapan penulis dapat
mengetahui tujuan dapat tercapai karena adanya kerjasama yang baik antara klien,
keluarga, dan tim kesehatan.
5.2 Saran
Berlatar belakang dari kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai
berikut :
5.2.1 Keterlibatan klien, keluarga, dan tim kesehatan yang terjadi dengan baik
perlu ditingkatkan sehingga timbul rasa saling percaya, serta untuk mencapai
hasil keperawatan yang diharapkan.
5.2.2 Perawat sebagai petugas pelayanan kesehatan hendaknya lebih berpotensi
dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup serta dapat
bekerjasama dengan tim kesehatan yang lainnya dalam pemberian asuhan
keperawatan pada klien dengan Post Section Caesarea.
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5.2.3 Untuk mengetahui mutu asuhan keperawatan sebaiknya diadakan suatu
seminar atau penyuluhan yang membahas tentang masalah kesehatan yang ada
pada klien tentang Post Sectio Caesarea, seperti penyuluhan tentang nyeri.
5.2.4 Pendidikan dan pengetahuan mengenai konsep kesehatan perlu ditingkatkan
secara komprehensif, sehingga mampu untuk menerapkan asuhan keperawatan
dengan baik.
5.2.5

Pemahaman dan pengetahuan mengenai

konsep kesehatan

perlu

ditingkatkan secara komprehensif sehingga mampu untuk menerapkan asuhan
keperawatan.
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AKADEMI KEPERAWATAN KERTA CENDEKIA
SIDOARJO
2019

Latar Belakang
Nyeri adalah alasan utama seseorang untuk mencari bnatuan perawatan
kesehatan. Nyeri terjadi bersama banyak proses penyakit atau bersama banyak
proses penyakit atau bersamaan dengan beberapa pemeriksaan diagnostik atau
pengobatan. Nyeri sangat mengganggu dan menyulitkan lebih banyak orang
dibandingkan suatu penyakit manapun. (Kadek, 2010)
Manajemen nyeri merupakan suatu proses atau tindakan keperawatan yang
dilakukan baik secara kolaboratif ataupun secara individu pada pasien pasca
pembedahan guna mengontrol atau mengurangi nyeri serta mengendalikan rasa
nyeri yang dirasa oleh pasien. Manajemen nyeri penting dilakukan dan paling
tidak harus mendapat perhatian dari petugas perawat atau petugas kesehatan
lainnya untuk mengurangi keluhan nyeri pada pasien. Pengendalian nyeri pada
pasien pasca pembedahan dapat mengurangi keluhan dengan cara mengajarkan
teknik distraksi dan relaksasi brupa nafas dalam dan teknik pengalihan perhatian
guna mengurangi resiko nyeri pada pasien. (Komang, 2010)
Faktor penyebab nyeri biasanya muncul karena luka post operasi yang
masih basah atau matur dan belum lepas dari 2 x 24 jam sebagai ukuran pantauan
untuk mengkaji status nyeri. Nyeri juga ditimbulkan karena gerak atau mobilisasi
dini pada pasien post operasi. Untuk mencegah atau mengontrol nyeri perlu
diperhatikan atau monitoring dan evaluasi serta kaji status nyeri pasien. Pada
dasarnya pelayanan kesehatan dari suatu tim terpadu yang terdiri dari dokter,
perawat, fisioterapis, ataupun tenaga kesehatan lainnya diperlukan agar terapi
yang dilakukan pada pasien berjalan dan dilakukan optimal oleh penderita atau

pasien itu sendiri. Manajemen nyeri bertujuan untuk membantu pasien dalam
mengontrol nyeri ataupun memanejeman nyeri secara optimal, mengurangi resiko
lanjut dari efek samping nyeri tersebut, yang pada akhirnya pasien mampu
mengontrol ataupun nyeri yang dirasa tersebut hilang. (Pramitha, 2010)
SATUAN ACARA PENYULUHAN (SAP)
Pokok Bahasan

: Manajemen Nyeri

Sub Pokok Bahasan

: Manajemen Nyeri pada Luka Post Operasi

Sasaran

: Keluarga dan Pasien Post Operasi

Waktu

: 30 Menit

Tempat

: Di RSUD Bangil

Hari / Jam

: Sabtu, 07 Desember 2019 / 09.00 WIB

A. Tujuan Umum
Setelah dilakukan penyuluhan kesehatan selama 30 menit diharapkan pasien dan
keluarga dapat memahami tentang manajemen nyeri pada luka post operasi.
B. Tujuan Khusus
Setelah dilakukan penyuluhan kesehatan, pasien dan keluarga diharpkan mampu :
1. Menjelaskan pengertian nyeri
2. Menyebutkan penyebab timbulnya nyeri
3. Menyebutkan faktor – faktor yang mempengaruhi nyeri
4. Menyebutkan cara mengkaji persepsi nyeri

5. Menyebutkan cara – cara untuk mengatasi nyeri pada luka post operasi
C. Metode
a. Ceramah
b. Demonstrasi
c. Tanya jawab
D. Media
a. Leaflet
E. Materi Penyuluhan
1. Pegertian nyeri
2. Faktor – faktor yang mempengaruhi nyeri
3. Mengkaji persepsi nyeri
4. Cara – cara mengatasi nyeri pada luka post operasi
F. Kegiatan Penyuluhan
Hari/Tgl/Jam

Tahap Kegiatan
Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Pasien
Penyuluhan Kesehatan
Kesehatan
Keluarga
Pembukan
- Mengucapkan salam - Pasien
dan
(5 menit)

keluarga
menjawab

Sabtu,
07-12-2019
Pukul 09.00 –

salam
- Memperkenalkan
diri

09.30 WIB

- Pasien

dan

keluarga
mendengarkan

- Menjelaskan tujuan

- Pasien
keluarga
memahami

dan

tujuan

dengan

baik
- Membuat

kontrak - Pasien

waktu

dan

keluarga
member respon

Kegiatan
(15 menit)

- Menjelaskan tentang - Pasien
pengertian nyeri

keluarga

- Menjelaskan faktor –
faktor

dan

yang

mempengaruhi nyeri
- Menjelaskan cara –

mendengarkan
dan
memperhatikan
dengan baik

cara mengatasi nyeri
pada

luka

post

- Menjelaskan

cara

operasi

mengkaji

persepsi

nyeri
- Memberi
kesempatan

Penutup
(10 menit)

- Pasien
pada

dan

keluarga

pasien dan keluarga

mengajukan

untuk tanya jawab

pertanyaan

- Mengevaluasi tujuan - Pasien
penyuluhan

keluarga

kesehatan

mampu

dan

menjawab

/

menjelaskan
kembali
- Menyimpulkan hasil - Pasien
dari penyuluhan

dan

keluarga
mendengarkan

- Mengucapkan terima - Pasien
kasih atas perhatian

keluarga

yang

membalas

diberikan
member

sudah
dan
salam

penutup

G. Evaluasi
Evaluasi dilakukan secara lisan dengan member pertanyaan :
1. Apa pengertian dari nyeri ?
2. Sebutkan faktor – faktor yang mempengaruhi nyeri ?
3. Sebutkan cara mengkaji persepsi nyeri ?
4. Sebutkan cara – cara mengatasi nyeri pada luka post operasi ?

salam

dan

MATERI PENYULUHAN
MANAJEMEN NYERI PADA POST OPERASI
A. Pengertian
Nyeri adalah suatu perasaan menderita secara fisik dan mental atau
perasaan yang bisa menimbulkan ketegangan. Nyeri adalah suatu keadaan yang
tidak menyenangkan akibat terjadinya rangsangan fisik maupun dari serabut
saraf dalam tubuh ke otak dan diikuti oleh reaksi fisik, fisiologi, dan
emosional. (Alimul, 2010)
B. Faktor – faktor yang mempengaruhi nyeri
1. Usia
Pada anak, anak belum bisa mengungkapkan nyeri, sehingga perawat harus
mengkaji respon nyeri pada anak. Pada orang dewasa kadang melaporkan
nyeri jika sudah patologis dan mengalami kerusakan fungsi.
2. Jenis kelamin
Secara umum laki-laki dan wanita tidak berbeda secara signifikan dalam
merespon nyeri, justru lebih dipengaruhi faktor budaya. Akan tetapi
toleransi terhadap nyeri dipengaruhi oleh faktor –faktor biokimia dan
merupakan hal yang unik pada setiap individu, tanpa memperhatikan jenis
kelamin.
3. Kebudayaan
Keyakinan dan nilai – nilai budaya mempengaruhi cara individu mengatasi
nyeri. Ada perbedaan makna dan sikap yang dikaitkan dengan nyeri
diberbagai kelompok budaya. Suatu pemahaman tentang nyeri dari segi

makna budaya akan membantu perawat dalam merancang asuhan
keperawatan yang relevan untuk klien yang mengalami nyeri.
4. Makna nyeri
Makna seseorang yang dikaitkan dengan nyeri mempengaruhi pengalaman
nyeri dan cara seseorang beradaptasi terhadap nyeri. Individu akan
mempersiapkan nyeri dengan cara berbeda – beda, apabila nyeri tersebut
membersihkan kesan ancaman, suatu kehilangan dan tan tantangan.
5. Perhatian
Tingkat seorang klien memfokuskan perhatiannya pada nyeri dapat
mempengaruhi persepsi nyeri. Perhatian yang meningkat dihubungkan
dengan nyeri yang meningkat, sedangkan upaya distraksi dihubungkan
dengan respon nyeri yang menurun. Tehnik relaksasi, guided imagery
merupakan tehnik untuk mengatasi nyeri.
6. Ansietas
Cemas meningkatkan persepsi terhadap nyeri dan nyeri bisa menyebabkan
seseorang cemas. Individu yang sehat secara emosional biasanya lebih
mampu mentoleransi nyeri sedang hingga berat dari pada individu yang
memiliki status emosional yang kurang stabil.
7. Pengalaman masa lalu
Seseorang yang pernah berhasil mengatasi nyeri dimasa lampau, dan saat ini
nyeri yang sama timbul, maka ia akan lebih mudah mengatasi nyerinya.
Mudah tidaknya seseorang mengatasi nyeri tergantung pengalaman di masa
lalu dalam mengatasi nyeri.

8. Pola koping
Pola koping adaptif akan mempermudah seseorang mengatasi nyeri dan
sebaliknya pola koping yang maladaptive akan menyulitkan seseorang
mengatasi nyeri.
9. Support keluarga dan sosial
Individu yang mengalami nyeri seringkali bergantung kepada anggota
keluarga atau teman dekat untuk memperoleh dukungan dan perlindungan.
(Murniari, 2010)
C. Mengkaji persepsi nyeri
Deskripsi verbal tentang nyeri
Individu merupakan penilai terbaik dari nyeri nya yang dialaminya dan
karenanya harus diminta untuk menggambarkan dan membuat tingkatnya.
Informasi yang diperlukan harus menggambarkan nyeri individual dalam
beberapa cara antara lain :
1. Intensitas nyeri
Individu dapat diminta untuk membuat tingkatan nyeri pada skala verbal.
2. Karakteristik nyeri
Apa yang dirasakan oleh pasien termasuk letak, durasi, irama, dan kualitas.
3. Faktor – faktor yang meredakan nyeri
Apa yang dipercaya pasien dapat membantu mengatasi nyerinya.
4. Efek nyeri terhadap aktifitas kehidupan sehari – hari
Nyeri akut biasaya diikuti kerusakan jaringan, seperti kecelakaan, patah
tulang,dll dan dalam jangka waktunya pendek (kurang dari 6 bulan).

Nyeri kronis biasanya kpenyakit trus menerus spti kanker, peradangan pada
sendi, dll. Dan bersifat : kadang2 , terbatas, dan menetap.
5. Kekhawatiran individu tentang nyeri.
Dapat meliputi berbagai masalah yang luas, seperti beban ekonomi,
prognosis, pengaruh terhadap peran dan perubahan citra diri.
6. Skla analogi visual (VAS)
Skala analogi visual sangat berguna dalam mengkaji intensitas nyeri. Skla
tersebut adalah berbentuk garis horizontal sepanjang 10 cm, dan ujung
mengindikasikan nyeri yang berat. (Surya, 2010)
D. Cara – cara mengatasi nyeri pada luka post operasi
1. Mengurangi faktor yang dapat menambah nyeri
a. Ketidakpercayaan
b. Kesalah pahaman
c. Ketakutan
d. Kelelahan
e. Kebosanan
2. Memodifikasi stimulus nyeri dengan menggunakan teknik – teknik
a. Teknik latihan pengalihan
- Menonton TV

- Berbincang – bincang dengan orang lain
- Mendengarkan music
b. Teknik relaksasi
- Menganjurkan pasien untuk menarik nafas
- Mengisi paru – paru dengan udara, menghembuskan nya secara perlahan,
melemaskan otot – otot tangan, kaki, perut, dan punggung, serta
mengulangi hal yang sama sambil berkonsentrasi hingga didapat rasa
nyaman, tenang, dan rileks.
c. Stimulasi kulit
- Menggosok secara halus pada daerah nyeri
- Menggosok punggung
- Menggunakan air hangat dan dingin
- Memijat dengan air mengalir
3. Pemberian analgetik, yang dilakukan mengganggu atau memblok transmisi
stimulasi agar terjadi perubahan persepsi dengan cara mengurangi kortikol
terhadap nyeri.
4. Pemberian stimulator listrik, yaitu dengan menghambat atau mengubah
stimulasi nyeri yang dirasakan.

5. Terapi Relaksasi yang bisa diterapkan
- Terapi atau teknik nafas dalam guna mengurangi atau mengontrol rasa
nyeri yang dirasa datang tiba – tiba.
- Terapi penglihatan nyeri denga cara mengalihkan fokus bukan pada rasa
nyeri, melainkan pada fokus yang lain.
- Teknik pemijitan atau pengurutan secara halus pada bagian yang dirasa
nyeri, dengan cara mengurut secara melingkat di sekitar area luka yang di
rasa meyri dengan sentuhan lembut. (Darmayanti, 2010)

3) Keluarkan napas melalui
mulut, sambil berhitung (1 – 4
dalam hati)
4) Bisa dilakuak bersamaan
dengan masase/pijitan.

2.

TEKNIK RELAKSASI

• Ulangi hal yang sama sambil
berkonsentrasi hingga didapat rasa
nyaman, tenang, dan rileks.

Manajemen
Nyeri

Skala Nyeri
0
: Tidak nyeri
1 – 3 : Nyeri ringan
4 – 6 : Nyeri sedang
7 – 9 : Nyeri berat
10
: Nyeri sangat berat

Cara Mengatasi Nyeri

HAL PENTING DALAM TEKNIK
RELAKSASI
✓ Posisi yang tepat
✓ Pikiran beristirahat
✓ Lingkungan yang tenang
Langkah relaksasi
• Anjurkan menarik nafas dalam
• Perlahan lahan udara dihembuskan
sambil melemaskan otot-otot
tangan, kaki, dan punggung.

1. Mengurangi faktor yang dapat
menambah nyeri
• Ketidakpercayaan
• Kesalah pahaman
• Ketakutan
• Kelelahan
• Kebosanan
2. Memodifikasi stimulus nyeri
3. Pemberian obat analgetik
4. Pemberian stimulator listrik
5. Terapi relaksasi

JANNATUN NOER KHABIBAH
Akademi Keperawatan
Kerta Cendekia
Sidoarjo

•

Pengertian Nyeri

• Biasaya diikuti kerusakan
jaringan,

• seperti kecelakaan, patah
• Jangka waktunya pendek (kurang
dari 6 bulan)

• biasanya kpenyakit trus menerus
peradangan

pada

sendi, dll.

• Bersifat : kadang2 , terbatas,
dan menetap.

Jenis kelamin
Kultur (budaya)
Makna Nyeri

b. Distraksi pendengaran
Contoh : Mendengarkan musik,
radio, dll Berbincang – bincang
dengan orang lain

Ansietas
Pengalaman masa lalu
Pola koping
Support keluarga dan social

c. Distraksi Intelektual
Contohnya : Mengisi TTS

1. Teknik Distraksi (pengalihan)
Pengalihan pada hal-hal lain
sehingga lupa terhadap nyeri yang
sedang dirasakan.

2. Nyeri kronis
kanker,

Usia

Teknik Manajemen nyeri

tulang,dll

spti

Faktor yang Mempengaruhi
Respon Nyeri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. Nyeri akut

menonton tv, membaca koran

atau lebih

Nyeri adalah suatu perasaan menderita
secara fisik dan mental atau perasaan
yang bisa menimbulkan ketegangan.

Tipe Nyeri

Biasanya brlnsung hingga 6 bulan

Terbagi menjadi beberapa :

a. pengalihan
visual Contoh :

d. distraksi Pernapasan Cara :
1) Fokus pada 1 objek
2) Hirup napas melalui hidung,
dalam hitungan 1 – 4 (dalam
hati).

