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ABSTRAK 

 
Latar Belakang : Pada beberapa negara berkembang seperti Indonesia, angka 
kematian ibu yang mengalami persalinan masih tinggi. Penyebab terbesar 
kematian ibu pada persalinan adalah karena komplikasi dan perawatan pasca 
persalinan yang tidak baik. Oleh karena itu, pelayanan keperawatan pada ibu post 
partum sangat diperlukan dan perlu mendapatkan perhatian yang utama. Bila pada 
tahap persalinan ibu mengalami gangguan pada kehamilannya yang menyebabkan 
terjadinya kegawatan pada janin, maka harus dilakukan tindakan sesegera 
mungkin yaitu dengan operasi Sectio Caesaria. Hal tersebut harus dilakukan  
untuk menurunkan resiko kematian ibu dan bayi. 
Tujuan :  Untuk mengetahui tindakan asuhan keperawatan pada pasien sectio 
caesaria yang meliputi : pengkajian pada pasien, menentukan diagnosa yang 
mungkin muncul, menyusun rencana tindakan, dan mengimplementasikan rencana 
tersebut, serta mengevaluasi hasilnya. 
Hasil : Setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan selama 3x24 jam 
didapatkan hasil nyeri pasien sudah berkurang, resiko infeksi tidak terjadi, 
pengetahuan pasien tentang perawatan post persalinan meningkat. 
Kesimpulan : Kerjasama antar tim kesehatan dengan pasien maupun keluarga 
sangat diperlukan untuk keberhasilan dalam melakukan tindakan asuhan 
keperawatan melalui komunikasi terapeutik dapat mendorong pasien lebih 
kooperatif. 
Kata kunci : Sectio Caesaria, nyeri, resiko infeksi, kurang pengetahuan. 
 
 
Keterangan : 
* Mahasiswa Diploma III Keperawatan UMS. 
**     Dosen Keperawatan FIK UMS. 
***   Dosen Keperawatan FIK UMS. 
 
 
 
 
 
 
 



NURSING CARE TO  Mrs. S. WITH POST SECTION CAESAREA ON 
INDICATION PREMATURE CAPTURE OF MEMBRANCES IN 

DAHLIAS’S ROOM GENERAL HOSPITAL AT PANDAN ARANG 
BOYOLALI 

 
*      Sri Winarsih, 2012, 57 pages. 
**    Dewi Suryandari, S. Kep. Ns. 
***  Sulastri, S.Kp, M. Kes. 

 
 

ABSTRACT 
 

Background : In some developing countries such as Indonesia, maternal 
mortality remains high into labor. Largest cause of maternal deaths are due to 
complications in childbirth and postpartum care are not good. Therefore, the 
nursing services in post partum mothers are indispensable and need to get a major 
concern. When the birth mother at this stage in the pregnancy disorder that causes 
distress to the fetus, it should be taken as soon as possible that is with surgery 
Sectio Caesarea. This must be done to reduce the risk of maternal and infant 
mortality. 
Objectives : To investigate the actions of nursing care to patients sectio Caesaria 
which includes: assessment of the patient, determining the diagnosis may appear, 
the action plan, and implement the plan, and evaluate the results. 
Results : After the act of 3x24-hour nursing care for patients found the pain was 
reduced, the risk of infection does not occur, patients' knowledge about post-
delivery care increased. 
Conclusions : Collaboration between the health care team with patient and family 
is necessary for success in nursing actions through therapeutic communication can 
encourage a more cooperative patient. 
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1. Pendahuluan 

a. Latar Belakang 

Angka kematian langsung pada operasi sectio caesaria (SC) 

adalah 5,8 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan angka kesakitan 

sekitar 27,3% dibandingkan dengan persalinan normal hanya sekitar 9 per 

1000 kejadian. WHO (World Health Organization) menganjurkan operasi 

SC hanya sekitar 10 – 15% dari jumlah total kelahiran. Anjuran WHO 

tersebut tentunya didasarkan pada analisis resiko – resiko yang muncul 

akibat SC. Baik resiko bagi ibu maupun bayi (Nakita, 2009). 

Sectio caesaria berarti bahwa bayi dikeluarkan dari uterus yang 

utuh melalui operasi pada abdomen. Di Negara – Negara maju, frekuensi 

operasi SC berkisar antara 1,5% sampai dengan 7% dari semua persalinan 

(Sarwono, 1999). Angka sectio caesaria meningkat dari 5% pada 25 tahun 

yang lalu menjadi 15%. Peningkatan ini sebagian disebabkan oleh “mode”, 

sebagian karena ketakutan timbul perkara jika tidak dilahirkan bayi yang 

sempurna, sebagian lagi karena pola kehamilan, wanita menunda 

kehamilan anak pertama dan membatasi jumlah anak (Jensen, 2002). 

Menurut statistik tentang 3.509 kasus SC yang disusun oleh Peel 

dan Chamberlain, indikasi untuk SC adalah disproporsi janin panggul 

21%, gawat janin 14%, plasenta previa 11% pernah SC 11%, kelainan 

letak janin 10%, pre-eklamsi dan hipertensi 7% dengan angka kematian 

ibu sebelum dikoreksi 17% dan sesudah dikoreksi 0,5% sedangkan 

kematian janin 14,5% (Wiknjosastro, 2005). 



Di Negara berkembang seperti di Indonesia kejadian operasi SC 

yang semakin banyak issue, tetapi masih ada suatu indikator yang 

dijadikan patokan masyarakat. Dari data yang ada pada tahun 1975, di 

jaman operasi SC masih jarang dilakukan, angka kematian ibu yang 

melahirkan sekitar 30 orang setiap 1000 orang ibu yang melahirkan. 

Melalui keseriusan pemerintah untuk menekan angka kematian ibu terus di 

upayakan sehingga pada tahun 1996 mencanangkan “ Gerakan Sayang Ibu 

(GSI)“ dan mematok angka 2,25% dari semua persalinan sebagai target 

nasional untuk menurunkan angka kematian itu pada akhir tahun 1999 

(Cindy, dkk, 2005). 

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada 

masyarakat perlu dikembangkan, salah satunya adalah pelayanan 

keperawatan pada ibu post partum. Umumnya pada beberapa negara 

berkembang seperti Indonesia, angka kematian ibu yang mengalami 

persalinan masih tinggi. Penyebab terbesar kematian ibu pada persalinan 

adalah karena komplikasi dan perawatan pasca persalinan yang tidak baik. 

Oleh karena itu, pelayanan keperawatan pada ibu post partum sangat 

diperlukan dan perlu mendapatkan perhatian yang utama untuk 

menurunkan angka kematian ibu post partum akibat komplikasi. 

Untuk menekan angka kematian pada ibu dan janin salah satu 

cara bisa dilakukan dengan tindakan operasi. Tindakan operasi yang biasa 

dilakukan adalah bedah Caesar (Sectio Caesaria). Namun demikian 

operasi SC bukan tanpa adanya resiko. Komplikasi dari SC pada ibu antara 



lain : perdarahan, infeksi (sepsis), dan cidera di sekeliling struktur seperti 

usus besar, kandung kemih, pembuluh ligament yang lebar, dan ureter 

(Tucker, 2001).  

Bila pada tahap persalinan ibu mengalami gangguan pada 

kehamilannya yang menyebabkan terjadinya kegawatan pada janin, maka 

harus dilakukan tindakan sesegera mungkin yaitu dengan operasi SC. Hal 

tersebut harus dilakukan  untuk menurunkan resiko kematian ibu dan bayi. 

Adapun salah satu indikasi tindakan SC adalah letak sungsang dan 

panggul sempit. Bila tidak dilakukan tindakan sesegera mungkin, dapat 

menyebabkan gawat janin sehingga bila janin tetap dilahirkan dalam 

persalinan normal akan mengakibatkan terjadinya asfiksia (Wiknjosastro, 

1999). 

Indikasi dilakukan SC pada ibu adalah disproporsi chepalo pelvik, 

plasenta previa, tumor jalan lahir, hidramnion, kehamilan gemelly, 

sedangkan janin adalah janin besar, mal presentasi, letak lintang, dan 

hydrochepalus (Oxorn, 2008). 

Perawat harus memahami hal tersebut, harus mampu melakukan 

asuhan keperawatan pada pasien post operasi SC. Melakukan pengkajian 

pada pasien, menentukan diagnosa yang bisa atau yang mungkin muncul, 

menyusun rencana tindakan, dan mengimplementasikan rencana tersebut, 

serta mengevaluasi hasilnya. Pasien post operasi tidak hanya 

membutuhkan obat – obatan dari dokter saja, tetapi sangat penting 



mendapatkan asuhan keperawatan yang memadai selama perawatan di 

rumah sakit. 

Berdasarkan hasil survey di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan 

Arang Boyolali didapatkan data ibu hamil dengan resiko tinggi kehamilan 

dari bulan Januari sampai dengan Desember dengan rata – rata perbulan pada 

tahun 2008 tersebut terdapat 82 orang dan masing – masing dari jumlah ibu 

hamil resiko tinggi tersebut antara lain terdapat (8%) menderita anemia, 

(12%) menderita pre– eklampsi, (11%) mengalami perdarahan, (2%) 

menderita penyakit diabetus mellitus, (2%) menderita penyakit jantung, (7%) 

mengalami abortus, mengalami ketuban pecah dini, (5%) hamil ektopik, 

riwayat obstetrik (riwayat keguguran dan riwayat melahirkan prematur), (6%) 

mengalami kelainan letak janin, mengalami gestational, (7%) eklamsi, (8,5%) 

ibu hamil usia >35 tahun , dan (6%) ibu hamil usia <20 tahun. Namun 

demikian yang berkunjung untuk antenatal care masih dibawah target 

kunjungan antenatal care yaitu 90 %. Dan masih adanya ibu hamil yang 

terlambat dalam mengetahui resiko tinggi dalam kehamilannya dan sering 

juga ibu hamil datang ke rumah sakit sudah dengan komplikasi kehamilan 

yang parah yang membahayakan kehamilan dan janinnya. 

b. Tujuan 

1) Tujuan Umum 

Memperoleh gambaran secara nyata tentang pelaksanaan 

keperawatan dan melakukan asuhan keperawatan pada pasien  post 

partum dengan SC atas indikasi KPD. 

 



2) Tujuan Khusus 

a) Dapat melakukan pengkajian pada pasien post partum dengan SC. 

b) Dapat menganalisa data yang ditemukan, menegakan diagnosa 

keperawatan, dan menentukan prioritas masalah. 

c) Dapat membuat rencana asuhan keperawatan pada pasien post 

partum dengan SC. 

d) Dapat mendokumentasikan asuhan keperawatan pada pasien post 

partum dengan SC. 

e) Dapat menganalisa kesenjangan antara teori dan praktek 

dilapangan. 

f) Dapat mengevaluasi hasil yang didapat setelah melakukan 

tindakan keperawatan. 

 

2. Landasan Teori/Tinjauan Pustaka 

Sectio caesaria (SC) adalah membuka perut dengan sayatan pada 

dinding perut dan uterus yang dilakukan secara vertical atau mediana, dari 

kulit sampai fasia (Wiknjosastro, 2010). SC adalah pembedahan untuk 

mengeluarkan anak dari rongga rahim dengan mengiris dinding perut dan 

dinding rahim (Angraini, 2008). 

SC adalah suatu pembedahan guna melahirkan janin lewat insisi 

pada dinding abdomen dan uterus persalinan buatan, sehingga janin dilahirkan 

melalui perut dan dinding perut serta dinding rahim agar anak lahir dengan 

keadaan utuh dan sehat (Harnawatiaj, 2008). SC adalah pembedahan untuk 

melahirkan janin dengan membuka dinding perut dan dinding uterus 

(Prawirohardjo, 2005). 



SC dapat dilakukan melalui : Abdomen (Sectio Caesaria 

abdominalis), Transperitonealis, Extra Peritonealis, dan Vagina (Sectio 

Caesaria Vaginalis). Pembagian jenis SC didasarkan insisi yang dibuat, yaitu : 

SC Klasik (Corporal), SC Transperitonealis Profunda, SC Extra Peritonealis, 

dan SC Hysterectomy (caesarian sectio hysterectomy). 

Perawatan post SC dimulai sejak kala uri dengan menghindarkan 

adanya perdarahan dan infeksi. Bila laserasi jalan lahir, lakukan perawatan 

luka. Diit yang diberikan harus bermutu tinggi dengan cukup kalori 

mengandung cukup protein (TKTP), cairan serta buah–buahan karena pasien 

mengalami hemokonsentrasi miksi. Defeksi (BAB) harus ada dalam 3 hari 

post partum. Bila pasien mengeluh tentang adanya mulas dapat diberi 

analgesik atau sedatif supaya dapat beristirahat tidur. 

 
3. Hasil Penelitian 

Hasil : Setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan selama 3x24 

jam didapatkan hasil nyeri pasien sudah berkurang, resiko infeksi tidak terjadi, 

pengetahuan pasien tentang perawatan post persalinan meningkat. 

 

4. Simpulan Dan Saran 

a. Kesimpulan 

Setelah penulis melakukan Asuhan Keperawatan secara langsung 

pada Ny. S dengan judul “Asuhan Keperawatan pada Ny. S dengan Post 

Sectio Caesaria atas Indikasi Ketuban Pecah Dini (KPD) di Ruang Dahlia 

Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Boyolali” pada tanggal 07 – 

09 Mei 2012. Maka sebagai langkah terakhir dalam penyusunan karya 



tulis ini dapat diambil beberapa kesimpulan yang dapat di pergunakan 

sebagai bahan pertimbangan bagi pemberian asuhan keperawatan pada 

pasien khususnya pasien post operasi sectio caesarea, yaitu : 

1) Sectio caesaria (SC) adalah suatu persalinan buatan dimana janin 

dilahirkan melalui indikasi insisi pada dinding perut dan dinding 

rahim (uterus) yang dilakukan secara vertical atau mediana, dari kulit 

sampai fasia dengan syarat rahim dalam keadaan utuh serta berat 

janin di atas 500 gr. Adapun indikasi dalam melakukan tindakan SC 

diantaranya : 

a) Indikasi pada ibu, antara lain : Plasenta previa sentralis dan 

lateralis (Posterior), Panggul sempit (disproporsi fetopelvik), 

Kelainan bentuk panggul (deformed pelvis),  Partus lama 

(prolonged Labor), Partus tak maju (obstructed Labor), Ruptura 

uteri mengancam, Distorsia serviks, Pre–eklamsia dan hipertensi, 

Disfungsi uterus, Distorsia jaringan lunak, dan Ketuban pecah 

dini (KPD). 

b) Sedangkan indikasi pada janin, antara lain : Letak lintang, Letak 

sungsang, Presentasi rangkap / ganda, Presentasi dahi, presentasi 

muka, dan presentasi puncak kepala (letak defleksi / letak kepala 

tengadah), Kelainan bentuk dan besar janin, Gemili, Gawat janin, 

Tali pusat menumbung, dan Kelainan Uterus. SC tidak boleh 

dilakukan apabila ibu mengalami kontraindikasi diantaranya 

adalah kematian perinatal, syok anemia berat, dan kelainan 

kongenital berat. 



2) Ketuban pecah dini (KPD) adalah keluarnya cairan berupa air dari 

vagina setelah kehamilan berusia 22 minggu sebelum proses 

persalinan berlangsung dan dapat terjadi pada kehamilan preterm 

sebelum kehamilan 37 minggu maupun kehamilan aterm, ketuban 

yang pecah spontan terjadi pada sembarang usia kehamilan sebelum 

persalinan di mulai. KPD disebabkan oleh karena berkurangnya 

kekuatan membran atau meningkatnya tekanan intra uterin atau oleh 

kedua faktor tersebut.  

Dalam asuhan keperawatan pada pasien dengan Post SC atas 

Indikasi KPD, penulis melakukan tindakan keperawatan mulai dari 

pengkajian data, menentukan diagnosa yang muncul, membuat 

rencana tindakan keperawatan, kemudian mengimplementasikan, dan 

terakhir mengevaluasi tindakan yang telah di lakukan pada Ny. S. 

Dapat ditegakkan tiga masalah / prioritas utama pada pasien, yaitu : 

a) Nyeri berhubungan dengan terputusnya kontinuitas jaringan 

(prosedur tindakan infasif pembedahan). 

b) Resiko infeksi berhubungan dengan luka insisi pembedahan. 

c) Kurang pengetahuan tentang perawatan post persalinan 

berhubungan dengan kurang pengetahuan dan informasi. 

Setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan maka hasil 

evaluasi yang diperoleh rata – rata semua masalah dapat teratasi 

sebagian sehingga intervensi tetap dilanjutkan dan sebagian masalah 

yang teratasi, dipertahankan dengan melakukan tindakan keperawatan 

selanjutnya. 

 



b. Saran 

1) Perawat 

Untuk perawat diruang Dahlia RSUD Pandan Arang  

Boyolali perlu ditingkatkan kerja sama antar tim agar asuhan 

keperawatan yang diberikan kepada pasien benar–benar 

komprehensif. Proses pendokumentasian perlu dilakukan lebih 

lengkap bukan hanya pencatatan asuhan keperawatan saja tetapi 

mulai dari tahap pengkajian sampai evaluasi dengan mengisi lembar 

format yang telah ada sehingga menjadi proses asuhan keperawatan 

yang utuh. 

2) Mahasiswa 

Sebelum ke lahan praktek hendaknya lebih memahami 

konsep kasus yang terjadi dilapangan sehingga dapat lebih siap dalam 

menghadapi kasus dan mengelola pasien berdasarkan konsep 

keperawatan yang telah ditentukan. 

3) Rumah Sakit 

Rumah sakit sebaiknya memperhatikan kasus–kasus yang 

terjadi pada  pasien, khususnya pada pasien KPD. Disamping 

membahayakan jiwa ibu, hal tersebut juga dapat mengancam 

keselamatan janin didalam rahim. Selain itu, rumah sakit seharusnya 

meningkatkan pelayanan kesehatan dan memberikan kepuasan pada 

pasien selama perawatan di RS. 
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