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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Pertolongan operasi persalinan merupakan tindakan dengan tujuan untuk 

menyelamatkan ibu dan bayi. Bila pada tahap persalinan ibu mengalami 

gangguan pada kehamilannya yang menyebabkan terjadinya kegawatan pada 

janin, maka harus dilakukan tindakan sesegera mungkin yaitu operasi section 

caesaria untuk menurunkan resiko kematian ibu dan bayi. Adapun salah satu 

indikasi tindakan sactio caesaria adalah letak lintang dan panggul sempit. Bila 

tidak dilakukan tindakan segera mungkin dapat menyebabkan gawat janin 

sehingga bila janin tetap dilahirkan dalam persalinan normal akan mengakibatkan 

terjadinya aspiksia (Hanifa W,1999).  

Tindakan pembedahan merupakan salah satu tindakan medis yang 

akan mendatangkan stressor terhadap integritas seseorang. Pembedahan akan 

membangkitkan reaksi stress baik fisiologis maupun psikologis. Salah satu 

respon psikologis adalah cemas. Suatu penelitian menyebutkan bahwa 80% dari 

pasien yang akan menjalani pembedahan mengalami kecemasan (Ferlina, 

2002).  

Diagnosa keperawatan yang muncul pada pengkajian ini adalah :  

1. Diagnosa pre operasi  

Nyeri akut berhubungan dengan peningkatan spasme otot. Penulis 

mengangkat diagnosa ini dikarenakan pada kehamilan terutama trimester 



27 
 

 
 

ketiga biasa sering terjadi kontraksi yang membuat ligament otot punggung 

menjadi lentur dan elastis bersamaan dengan beban bayi yang semakin besar 

membuat otot tulang belakang bekerja lebih keras untuk mempertahankan 

posisi tubuh agar tetap tegak. Penanganan yang dilakukan penulis telah sesuai 

dengan yang direkomendasikan The American Pregnancy Association yaitu 

dengan memposisikan klien tidur miring kekiri dan mengganjal punggung 

dengan bantal, posisi miring ke kanan tidak diberikan karena dapat menekan 

pembuluh besar tertekan oleh rahim yang dapat menmbulkan sesak nafas 

(Tiara, 2011).  

Cemas berhubungan dengan krisis situasional. Penulis menegakkan 

diagnosa ini karena secara psikologis respon terhadap tindakan pembedahan 

adalah cemas. Sebanyak 90 % klien pre op mengalami kecemasan (Carpenito, 

2006). Peneliti menggunakan tehnik komunikasi terapeutik dengan 

memberikan informasi tentang pelaksanaan atau prosedur operasi untuk 

menurunkan kecemasan klien. Hal ini sesuai dengan penelitian Sudaryanto 

(2004) yang meneliti “Pengaruh Pemberian Informasi Pra Bedah Terhadap 

Tingkat Kecemasan Pada Pasien Pra Bedah Mayor di Bangsal Orthopedi 

RSUI Kustati Surakarta”. yang menyimpulkan terjadi penurunan tingkat 

kecemasan pada pasien pra bedah mayor setelah dilakukan tehnik komunikasi 

(pemberian informasi).  
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2. Intra Operasi  

Resiko infeksi berhubungan dengan prosedur invasive / pembedahan. 

Diagnosa ini ditegakkan karena akan dilakukannya sectio caesarea atau 

tindakan invasive dengan melakukan pembedahan sehingga beresiko 

masuknya pathogen kedalam area pembedahan. Untuk mencegah terjadinya 

infeksi perawat mempertahankan tehnik steril selama pembedahan dan 

menggunakan alat operasi yang telah disterilkan.  

Resiko syok hipovolemik berhubungan dengan perdarahan. 

Diagnosa ini ditegakkan karena salah satu komplikasi section caesarea adalah 

perdarahan yang menempati presentasi tertinggi (28%) sebagai penyebab 

kematian ibu (Depkes RI, 2008). Apabila perdarahan tidak ditangani akan 

mengakibatkan kehilangan darah yang banyak menyebabkan kematian. 

Menurut studi Ewalsson dan Hands, 2003 bahwa Assering merupakan cairan 

yang tepat digunakan pada operasi bedah caesarea karena metabolismenya 3 - 

4 kali lebih cepat disbanding Ringer Laktat, selain itu dapat mencegah 

hipotensi arteri yang disebabkan oleh hipovolemik sentral setelah anestesi 

spinal/ regional, ditambah harganya 20 X lebih murah dibanding koloid. 

Memastikan bahwa obat koagulansia induxin 1 ml secara IV dan methergen 

0,2 mg/ml masuk pada uterus sebagai vasokontriksi sehingga mengecilkan 

rahim setelah persalinan yang fungsi kedua obat tersebut mencegah 

perdarahan.  
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3. Post Operasi  

Hipotermia berhubungan dengan paparan lingkungan dingin.  

Diagnosa ini ditegakkan karena hipotermia bisa menyebabkan hipoglikemia 

(kadar gula darah rendah), asidosis metaboloik (keasaman darah yang tinggi) 

dan kematian. Tubuh dengan cepat menggunakan energi agar tetap hangat, 

sehingga pada saat kedinginan memerlukan banyak oksigen. Karena itu, 

hipotermia bisa menyebabkan berkurangnya aliran oksigen ke jaringan.  

Puncak dari gejala hipotermia adalah klien tidak lagi merasa 

kedinginan, tetapi merasa kepanasan, dalam bukunya Norman Edwin disebut 

“paradoxical feeling of warmt”. Oleh karena itu klien akan melepas bajunya 

satu persatu dan tetap merasa kepanasan. Pada saat klien hipotermia sudah 

kehilangan kesadaran, maka akan mudah terkena halusinasi. 

Maka selama berada di Recovery Room klien perlu diobservasi ada 

atau tidaknya tanda-tanda hipotermia.  

 

 

 

 

 

 

 

 




