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ASUHAN KEPERAWATAN PADA KLIEN NY.S DENGAN 

POST PARTUM SECTIO CEASAREA INDIKASI 

PRESENTASI BOKONG DI RUANG 

BOUGENVILERSUD SUKOHARJO 

(Farida Nur Hidayati, 2012, 50 halaman) 

 

ABSTRAK 

 
 

Latarbelakang: Presentasi bokong adalah letak janin memanjang dengan bagian 

terendahnya bokong, kaki atau kombinasi keduanya. Dengan insiden 3-4% dari 

seluruh kehamilan tunggal pada umur kehamilan cukup bulan (kurang lebih 37 

minggu), presentasi bokong merupakan malpresentasi yang sering dijumpai. 

Tujuan: Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada klien pasca operasi sektio 

caesaria dengan presentasi bokong meliputi pengkajian, interensi, implementasi 

dan evaluasi keperawatan. 

Hasil: Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3×24 jam didapatkan hasil 

nyeri klien sudah berkurang dari skala 7 menjadi 3, tidak terjad infeksi, klien 

dapat beristirahat dengan cukup. 

Kesimpulan : Kerjasama antar tim kesehatan dan klien atau keluarga sangat 

diperlukan dalam keberhasilan asuhan keperawatan pada klien, komunikasi 

terapeutik dapat mendorong pasien lebih kooperatif, tehnik relaksasi nafas dalam 

dapat mengurangi nyeri. 

Kata kunci: Sektio caesaria, nyeri, post partum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator kesehatan ibu 

Dewasa ini, AKI di Indonesia masih tinggi bila dibandingkan dengan AKI negara 

ASEAN (Association of South East Asian Nation) lainnya. Menurut data Survei 

Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2002-2003, AKI di Indonesia adalah 307 

per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini berarti lebih dari 18.000 ibu meninggal per 

tahun (Rohani, Saswita & Marisah, 2011). 

Angka kejadian Sectio caesaria (SC) yang terjadi di Amerika Serikat pada 

tahun 1998 adalah 21,2% (Cunningham ad all, 2005), sedangkan pada tahun 2000 

meningkat menjadi 24-30%. Di Indonesia terjadi peningkatan SC dimana tahun 

2000 sebesar 47,22%, tahun 2001 sebesar 45,19%, tahun 2002 sebesar 47,13%, 

tahun 2003 sebesar 46,87%, tahun 2004 sebesar 53,22%, tahun 2005 sebesar 

51,59% dan tahun 2006 sebesar 53,68% .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TINJAUAN TEORI 

Sectio caesaria (SC) adalah suatu pembedahan guna melahirkan 

anak lewat insisi pada dinding abdomen dan uterus (Oxorn, 2010). Sectio 

caesaria adalah suatu 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 (Wiknjosastro, 2006). 

Letak sungsang merupakan keadaan dimana janin terletak 

memanjang dengan kepala di fundus uteri dan bokong berada di bagian bawah 

kavum uteri. Dikenal beberapa jenis letak sungsang, yakni: presentasi bokong, 

presentasi bokong kaki sempurna, presentasi bokong kaki tidak sempurna dan 

presentasi kaki. Pada presentasi kaki bagian paling rendah ialah satu atau dua 

kaki (Prawirohardjo, 2008). 

Masa nifas (peurperium) adalah masa setelah plasenta lahir dan 

berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. 

Masa nifas berlangsung kira-kira 6 minggu (Saleha, 2009). 

 

 

 

 

 



Diagnosa dan Intervensi keperawatan 

1. Nyeri akut berhubungan dengan agens cidera  

 Gangguan rasa nyaman; nyeri berhubungan dengan trauma pembedahan. 

 Tujuan: Nyeri tidak terjadi. 

 Kriteria Hasil: Klien mampu mengidentifikasikan dan menggunakan 

rencana untuk mengatasi nyeri serta mengungkapkan berkurangnya nyeri, 

klien tampak rileks. 

 Intervensi: 

a. Tentukan karakteristik dan lokasi nyeri 

b. Evaluasi tekanan darah dan nadi, perhatikan perubahan perilaku 

c. Beri informasi penyebab nyeri 

d. Ubah posisi klien, kurangi rangsangan berbahaya dan berikan gosokan 

punggung 

e. Anjurkan teknik relaksasi nafas dalam 

f. Berikan analgesik sesuai yang diresepkan dokter 

2. Resiko infeksi berhubungan dengan prosedur invasif 

Tujuan: Tidak terjadi infeksi  

Kriteria hasil: Tidak terjadi tanda-tanda infeksi 

Intervensi:  

a. Observasi adanya tanda-tanda infeksi  

b. Monitoring keadaan umum (KU) dan 

tanda-tanda vital (TTV) 



c. Anjurkan dan gunakan teknik septik 

dan anti septik 

d. Inspeksi balutan abdominal terhadap 

eksudat atau rembesan, ganti balutan luka bila basah 

e. Anjurkan makan yang tinggi protein 

f. Lakukan medikasi secara teratur 

3. Gangguan pola tidur berhubungan dengan kurang privasi atau kendali 

tidur 

Tujuan: Pola istirahat tidur klien tidak terganggu. 

Kriteria hasil: Klien dapat tidur dengan nyenyak.  

Intervensi:  

a. Monitor keadaan umum dan vital 

sign 

b. Anjurkan keluarga untuk menjaga 

ketenangan ruangan dan ciptakan  lingkungan yang nyaman 

4. Konstipasi berhubungan dengan penurunan motilitas traktus 

gastrointestinal 

Tujuan: Konstipasi tidak terjadi. 

Kriteria hasil: Klien bisa flatus dan mendapatkan kembali pola eliminasi 

biasanya atau optimal. 

Intervensi : 

a. Auskultasi adanya bising usus 

b. Anjurkan makanan yang berserat tinggi 



c. Anjurkan peningkatan tingkat aktivitas dan ambulasi sesuai toleransi 

d. Berikan laksatif  

e. Anjurkan cairan oral yang adekuat (misal : 6 – 8 gelas/hari) 

5. Hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan fisik yang tidak bugar 

Tujuan: Aktivitas kembali sesuai dengan kemampuan pasien 

Kriteria Hasil: Pasien dapat beraktivitas seperti biasa. 

Intervensi: 

a. Kaji kemampuan aktivitas pasien 

b. Bantu pasien dalam ambulasi dini 

c. Bantu pasien memenuhi kebutuhan sehari – hari seminimal mungkin 

d. Berikan posisi yang nyaman 

e. Anjurkan untuk melakukan aktivitas sesuai kemampuan 

f. Motivasi dan bantu tindakan tirah baring dan mobilisasi ringan 

 

METODE PENELITAN 

Pengkajian ini dilakukan pada tanggal 10-05-2012 pada jam 10.00 

WIB. Pengambilan data dengan cara wawancara ke pasien, keluarga, observasi, 

cacatan keperawatan maupun cacatan medis klien serta dari hasil laboratorium 

pasien dibangsal Bougenvile RSUD Sukoharjo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

HASIL PENELITIAN 

Klien bernama Ny. S, berumur 27 tahun dengan jenis kelamin wanita 

beragama islam, pendidikan SMP, bekerja sebagai ibu rumah tangga, dengan 

alamat Badran 1/9 Jumapolo Karanganyar. 

Klien dibawa ke Rumah Sakit atas kiriman atau rujukan dari bidan 09 

Mei 2012pukul 01.00 WIB dengan G2P1A0 hamil aterm dengan presentasi kaki 

usia kehamilan 38 minggu dengan tinggi fundus uteri 34 cm. Keluhan utama: 

klien mengatakan nyeri pada perut bagian bawah, bekas luka operasi. 

Riwayat persalinan sekarang klien datang pada jam 01.00 wib dengan 

keluhan kenceng-kenceng usia kehamilan 38 minggu dengan G2P1A0 hamil 

aterm dengan presentasi kaki setelah dilakukan evaluasi oleh dokter Obgine klien 

dinyatakan harus dilakukan operasi sectio saesarea (SC). Operasi SC dimulai pada 

jam 03.00 berakhir pada jam 04.00 saat ini klien pasca SC hari pertama, klien 

mengatakan nyeri pada perut bagian bawah bekas operasi. Klien mengatakan luka 

bekas operasi belum dibersihkan dan masih takut melakuakan gerakan karena 



khawatir terbukanya jahitan sehingga terjadi infeksi. Klien mengatakan kurang 

dapat beristirahat dengan nyaman. 

PEMBAHASAN 

1. Nyeri akut berhubungan dengan agens cidera 

Definisi: pengalaman sensorik dan emosional yang tidak 

menyenangkan dan muncul akibat keruskan jaringan actual atau potensial 

atau digambarkan dalam hal kerusakan sedemikian rupa (International 

Association for the Study of Pain); awitan yang tiba-tiba atau lambat dari 

intensitas ringan hingga berat dengan akhir yang dapat diantisipasi atau 

diprediksi dan berlangsung >6 bulan.  

Nyeri ditegakkan sebagai diagnosa karena hierarki Maslow 

menyatakan nyeri adalah kebutuhan dasar yang memerlukan penanganan 

dengan segera agar tidak mengganggu kebutuhan yang lain. Nyeri dapat 

terjadi selama 12 jam pertama pasca partum, meskipun intensitasnya 

berkurang sesuai waktu.  

Setelah dilakukan pengkajian tanggal 09 Mei 2012 pada Ny. S 

maka didapatkan analisa pertama subjektif: klien mengeluh nyeri pada 

luka pasca SC; paliatif: nyeri tekan pada luka jahitan;quality : nyeri seperti 

disayat; regio : nyeri pada abdomen pasca SC; skala : skala nyeri 7; time : 

nyeri saat bergerak. Objektif: Klien tampak meringis menahan sakit,TD: 

110/70 mmHg; Nadi: 88 ×/menit; RR: 24 ×/menit; Suhu: 36,7˚C. 



Tujuan dari diagnosa ini adalah pasien mengatakan nyeri 

berkurang atau hilang setelah dilakukan tindakan keperawatan dengan 

kriteria hasil skala nyeri 1-2, wajah tampak rileks. 

2. Resiko tinggi infeksi berhubungan dengan prosedur invasif 

Definisi: mengalami peningkatan risiko terserang organisme 

patogenik. Tujuan dari diagnosa ini adalah tanda-tanda infeksi tidak terjadi 

setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam. 

Setelah dilakukan pengkajian tanggal 09 Mei 2012 pada Ny. S 

maka didapatkan analisa pertama subjektif: klien mengatakan luka pasca 

SC belum dibersihkan. Objektif: tampak luka operasi ditutup kasa bersih, 

leukosit: 21.4x10
3
/uL. 

3. Gangguan pola tidur berhubungan dengan kurang privasi atau kendali 

tidur 

Definisi: gangguan kualitas dan kuantitas waktu tidur akibat 

faktor eksternal.  

Tujuan dari diagnosa ini adalah Setelah dilakukan asuhan 

keperawatan selama 3 x 24 jam, diharapkan pola istirahat tidur klien tidak 

terganggu, dengan KH : Klien dapat tidur dengan nyenyak.  

Setelah dilakukan pengkajian tanggal 09 Mei 2012 pada Ny. S 

maka didapatkan analisa pertama subjektif: klien mengatakan tadi malam 

susah tidur. Objektif: klien tampak lelah dan layu, TD :110/70 mmHg, 

nadi : 88 ×/menit pernapasan : 24 ×/menit, suhu : 36,7˚C. 

 



 

 

 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

1. Diagnosa keperawatan yang muncul 5 dan yang sesuai dengan teori ada 3 

diagnosa yaitu 

a. Nyeri akut berhubungan dengan 

agens cidera 

b. Resiko tinggi infeksi berhubungan 

dengan prosedur invasive 

c. Gangguan pola tidur berhubungan 

dengan kurang privasi atau kendali tidur. 

Sedangkan yang tidak sesuai dengan teori adalah : 

a. Gangguan pola eliminasi (BAB) berhubungan dengan penurunan 

motilitas traktus gastrointestinal 

b. Hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan fisik yang tidak bugar 

2. Dalam perencanaan sebagian besar sudah sesuai dengan teori. Semua 

perencanaan dapat dilakukan karena pasien kooperatif, adanya kerjasama 

yang baik antara perawat dan keluarga. 

3. Evalausi dilakukan sebagian besar sudah sesuai dengan kriteria waktu dan 

hasil yang ditetapkan. 



4. Adapun faktor pendukung keberhasilan dari asuhan keperawatan yaitu : 

a. Adanya kerjasama yang baik antara penulis dengan pasien, perawat 

bidan diruang bougenvile, sehingga asuhan keperawatan pada Ny. S 

ini dapat dilakukan. 

b. Pelaksanaan rencana tindakan atau implementasi pada kasus ini 

dilakukan selama 3 hari dengan metode tim sehingga pelaksanaannya 

tidak hanya dilakukan penulis tetapi oleh perawat yang lain. 

5. Faktor penghambat keberhasilan asuhan keperawatan yaitu: Sistem 

pendokumentasian asuhan keperawatan di ruang Bougenvile belum dapat 

dilaksanakan dengan baik dan benar. 

 

B. Saran 

Untuk perawat di ruang Bougenvile RSUD Sukoharjo sudah cukup 

baik tetapi perlu ditingkatkan lagi kerja sama tim agar asuhan keperawatan 

yang diberikan kepada pasien benar-benar komprehensif. Proses 

pendokumentasian pencatatan perlu dilakukan lebih lengkap bukan hanya 

pencatatan perawatan saja tetapi mulai dari tahap pengkajian sampai evaluasi 

dengan mengisi lembar format yang telah ada sehingga menjadi proses 

perawatan yang utuh. 
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