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ABSTRAK 

 

Latar belakang :Salah satu penyebab langsung kematian ibu di Indonesia adalah 

persalinan lama. Salah satu yang mempengaruhi persalinan lama adalah tidak 

adekuatnya kontraksi uterus (his) selama kala I proses persalinan. Kala I 

persalinan yang lama akan menyebabkan ibu mengalami kelelahan sehingga 

kehabisan tenaga. Akibatnya, kontraksi uterus semakin tidak adekuat dan 

selanjutnya kondisi ini dapat menyebabkan kegagalan kemajuan persalinan.Tidak 

adekuatnya kontraksi uterus dapat menyebabkan terjadinya perdarahan 

intrapartum dan postpartum yang merupakan penyebab terbesar tingginya Angka 

Kematian Ibu (AKI) di Indonesia. 

Metode :penulis menggunakan metode deskripsi, adapun sampelnya adalah Ny. 

Y, data ini diperoleh dengan cara yaitu wawancara, pemeriksaan, observasi 

aktivitas, memperoleh catatan dan laporan diagnostik, dan bekerjasama dengan 

teman sekerja.  

Tujuan :Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien dengan post sectio 

caesaria atas indikasi dystocia his meliputi pengkajian, intervensi, implementasi 

dan evaluasi keperawatan. 

Hasil :setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 x 24 jam didapatkan hasil 

nyeri pasien sudah berkurang dari skala 6 menjadi 3, aktivitas sehari-hari 

meningkat, serta menyusui tidak efektif teratasi. 

Kesimpulan :diagnosa yang ditemukan pada kasus post sectio caesaria dengan 

indikasi dystocia his pada Ny. Y adalah nyeri berhubungan dengan terputusnya 

kontinuitas jaringan, menyusui tidak efektif berhubungan dengan terhambatnya 

produksi ASI dan resiko infeksi berhubungan dengan tindakan invasive .Semua 

masalah keperawatan teratasi. Pada penerapan asuhan keperawatan post sectio 

caesaria dengan indikasi dystocia his pada Ny. Y ini tidak ditemukan masalah 

keperawatan yang tidak atau belum teratasi. 

 

Kata kunci :Sectio caesaria, dystocia his. 

  

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada saat ini, angka kematian ibu dan angka kematian perinatal di 

Indonesia masih tinggi. Hasil SDKI 2012 tercatat angka kematian ibu 

melahirkan sebesar 102 per seratus ribu kelahiran hidup dan angka kematian 

bayi sebesar 23 per seratus ribu kelahiran hidup. Penyebab kematian ibu yang 

paling umum di Indonesia adalah penyebab obstetri langsung yaitu 

perdarahan, preeklamsia/eklamsia, infeksi dan persalinan lama. Salah satu 

penyebab langsung kematian ibu di Indonesia adalah persalinan lama. Salah 

satu yang mempengaruhi persalinan lama adalah tidak adekuatnya kontraksi 

uterus (his) selama kala I proses persalinan. Kala I persalinan yang lama akan 

menyebabkan ibu mengalami kelelahan sehingga kehabisan tenaga. 

Akibatnya, kontraksi uterus semakin tidak adekuat dan selanjutnya kondisi ini 

dapat menyebabkan kegagalan kemajuan persalinan. Tidak adekuatnya 

kontraksi uterus dapat menyebabkan terjadinya perdarahan intrapartum dan 

postpartum yang merupakan penyebab terbesar tingginya Angka kematian Ibu 

(AKI) di Indonesia.  

Hal ini membutuhkan penanganan khusus dalam persalinan, sehingga 

sectio caesaria adalah jalan keluar untuk penanganan persalinan dengan 

komplikasi. Sectio caesaria merupakan solusi dari persalinan beresiko, namun 

sectio caesaria sendiri bukan tanpa resiko. Komplikasinya diantaranya adalah 

pendarahan, infeksi, cidera keliling struktur.  

Meskipun diketahui bahwa persalinan dengan sectio caesaria adalah 

pilihan terakhir dalam melakukan persalinan tetapi angka sectio caesaria 

masih cukup tinggi. Menurut hasil survey di RS PKU Muhammadiyah 

Surakarta pada tahun 2011 mencapai sekitar 959 dari persalinan normal. 

 

B. Tujuan Penulisan  

1. Tujuan Umum 

Melakukan asuhan keperawatan pada pasien post sectio caesaria atas 

indikasi dystocia his.  



2. Tujuan Khusus 

a. Mendapatkan pengalaman dalam melakukan pengkajian pada pasien 

post sectio caesaria atas indikasi dystocia his.  

b. Menegakkan diagnosa pada pasien post sectio caesaria atas indikasi 

dystocia his.  

c. Menentukan rencana tindakan keperawatan pada pasien post sectio 

caesaria atas indikasi dystocia his.  

d. Melakukan implementasi pada pasien post sectio caesaria atas indikasi 

dystocia his.  

e. Melakukan evaluasi asuhan keperawatan pada pasien post sectio 

caesaria atas indikasi dystocia his.  

 

TINJAUAN TEORI 

A. Konsep Sectio Caesaria 

1. Pengertian  

Sectio caesaria adalah suatu pembedahan guna melahirkan anak 

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

Sectio caesaria merupakan pembedahan obstetric untuk melahirkan janin 

melalui abdomen (Farrer, 2011). Sectio caesaria didefinisikan sebagai 

lahirnya janin melalui insisi di dinding abdomen (laparotomi) dan dinding 

uterus ( histerektomi ) ( Cuningham dkk, 2006 ).  

Berdasarkan pengertian diatas maka penulis dapat menyimpulkan 

bahwa sectio caesaria adalah suatu tindakan pembedahan obstetric guna 

melahirkan janin melalui insisi di dinding abdomen (laparotomi) dan 

dinding uterus (histerektomi). 

2. Patofisiologi  

Beberapa sebab/kelainan yang dapat menghambat proses persalinan 

bayi secara normal / spontan diantaranya adalah placenta previa, 

malpresentasi janin, presentasi bokong, panggul sempit, pre-eklamsia, 

distocia dan bayi besar. Kondisi tersebut menyebabkan perlunya dilakukan 

suatu tindakan pembedahan yaitu sectio caesaria. 



Operasi sectio caesaria dilakukan dengan memberikan anestesi 

terlebih dahulu terhadap pasien yang menyebabkan hilangnya kesadaran 

sementara serta meningkatkan peristaltik usus kemudian menimbulkan 

efek mual dan muntah. Sehingga menimbulkan resiko kekurangan cairan. 

Sectio caesaria dilakukan dengan pembedahan pada dinding 

abdomen sehingga menyebabkan terputusnya kontinuitas jaringan, 

pembuluh darah dan saraf-saraf disekitar daerah insisi yang bisa 

menimbulkan rasa nyeri (nyeri akut). Akibat rasa nyeri yang dialami 

pasien ini mengakibatkan penurunan kekuatan dan keterbatasan gerak 

sehingga menyebabkan intoleransi aktifitas. Luka yang timbul dari 

tindakan pembedahan sectio caesaria bisa menjadi tempat masuknya 

kuman yang bisa menimbulkan resiko terjadinya infeksi. 

Pada masa nifas, pasien menjalani proses laktasi dimana ibu 

membutuhkan lebih banyak asupan makanan berserat. Apabila pemenuhan 

asupan makanan berserat ini kurang maka produksi ASI akan terhambat 

dan menyebabkan ASI tidak lancar. Sehingga dapat menimbulkan masalah 

ketidakefektifan dalam menyusui.  

B. Konsep Dystocia  

1. Pengertian  

Dystocia adalah kelahiran yang sulit, berlangsung lama dan 

menimbulkan rasa nyeri akibat faktor-faktor mekanis yang ditimbulkan 

oleh penumpang (janin) atau jalan lahir (pevis dan jaringan lunak jalan 

lahir ibu), kekuatan yang tidak adekuat (uterin dan aktivitas otot lain), atau 

posisi maternal( Bobak. dkk, 2005). Dystocia adalah persalinan abnormal 

yang ditandai oleh kelambatan atau tidak adanya kemajuan proses 

persalinan dalam ukuran satuan waktu tertentu ( Nugroho, 2012 ).  

Berdasarkan pengertian diatas maka penulis dapat menyimpulkan 

bahwa distocia adalah persalinan abnormal yang ditandai oleh kelambatan 

atau tidak adanya kemajuan proses persalinan yang berlangsung lama dan 

menimbulkan rasa nyeri akibat faktor-faktor mekanis yang ditimbulkan 

oleh penumpang (janin) atau jalan lahir (pevis dan jaringan lunak jalan 



lahir ibu), kekuatan yang tidak adekuat (uterin dan aktivitas otot lain), atau 

posisi maternal.  

C. Konsep Nifas 

1. Pengertian  

Nifas atau peurperium adalah masa 6 minggu setelah persalinan 

ketika saluran reproduksi kembali ke keadaan tidak hamil (Norwitz dan 

Schorge, 2008).Masa nifas (peurperium) adalah dimulai setelah placenta 

lahir dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan 

semula atau sebelum hamil, yang berlangsung selama kira-kira 6 minggu ( 

Syafrudin dan Hamidah, 2009). 

Berdasarkan pengertian diatas maka penulis dapat menyimpulkan 

bahwa nifas adalah masa setelah persalinan ketika saluran reproduksi 

kembali ke keadaan semula yang dimulai setelah placenta lahir dan 

berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum 

hamil yang berlangsung selama kira-kira 6-8 minggu. 

 

  METODE PENELETIAN 

 Pengkajian dilakukan pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 jam 10.30 WIB. 

Pengambilan data dengan cara wawancara ke pasien dan keluarga, observasi 

pasien, catatan keperawatan dan hasil laboratorium pasien di Ruang Annisa RS 

PKU Muhammadiyah Surakarta. 

 

 

HASIL PENELITIAN 

A. Biodata  

Nama : Ny. Y, umur : 25 tahun, pendidikan : S1, pekerjaan : 

swasta, alamat : Dukuhrejo Rt 1/1 Donohudan Ngemplak Boyolali no RM 

: 225487, tanggal masuk : 1 Mei 2013. Diagnosa medis pada waktu 

pengkajian post sectio caesaria dengan indikasi dystocia his. Penanggung 

jawab: Tn. M, umur : 27 tahun, pendidikan : S1, pekerjaan : swasta, alamat 



Dukuhrejo Rt 1/1 Donohudan Ngemplak Boyolali, hubungan dengan 

pasien : suami. 

B. Pengkajian Keperawatan 

a. Keluhan Utama 

Pasien datang ke rumah sakit pada hari rabu tanggal 01 Mei 2013 pada 

pukul 01.00 WIB. Pasien datang dengan rujukan dari bidan dengan 

keluhan perut terasa kenceng-kenceng sejak hari selasa pukul 08.15 

WIB, sampai pukul 22.30 pembukaan lengkap dan memulai proses 

persalinan. Pada pukul 23.00 pasien sempat muntah-muntah sebanyak 2 

kali, kemudian sampai pukul 23.50 kepala bayi sudah masuk panggul 

namun keadaan pasien tampak lemas. Kemudian bidan menyarankan 

pasien untuk dirujuk ke RS PKU Muhammadiyah Surakarta. 

b.Riwayat kesehatan sekarang 

Pasien mengatakan sekarang yang dirasakan nyeri pada daerah bekas 

luka post SC. Riwayat kesehatan yang lalu, pasien mengatakan 

sebelumnya belum pernah menjalani operasi. Riwayat kesehatan 

keluarga, pasien tidak mempunyai riwayat hipertensi, asma maupun 

penyakit jantung. Dalam keluarganya tidak ada yang menderita penyakit 

hipertensi, asma maupun penyakit jantung. 

c. Riwayat Kehamilan dan Persalinan yang Lalu 

Riwayat kehamilan,ini merupakan persalinan pertama  yang melahirkan 

anak laki-laki dengan jalan operasi SC yang ditolong oleh dokter, 

dengan BB bayi 3700 gr, nifas 1 hari, umur anak 1 hari.  

d.Riwayat Persalinan Saat Ini 

Jenis persalinan: sectio caesaria dengan indikasi dystocia jenis kelamin 

bayi: laki-laki, BB: 3700 gram, PB: 54 cm, A/S: 9/10, perdarahan: ± 400 

cc, masalah dalam persalinan: persalinan macet.  

e. Riwayat Ginekologi 

Masalah ginekologi: tidak ada, riwayat KB: pasien mengatakan belum 

pernah KB.  

1.Data Umum Kesehatan Saat Ini 



a. Anamnese haid pasien menarche umur 13 tahun, lama haid 6 hari, 

dengan siklus 28 hari, HPHT : 27 Juli 2012, HPL : 3 Mei 2013, usia 

kehamilan:  minggu.  

b.Keadaan Umum : baik, kesadaran: compos menthis, BB: 63 kg, TB: 

165 cm.  

c. TTV: TD: 120/80 mm/Hg, N: 70x/ menit, S: 37,4 ˚C, R: 20x/ menit.  

d.Kepala Leher, kepala: mesocepal, mata: simetris, konjungtiva tidak 

anemis, sclera tidak ikhterik, reaksi pupil isokor. Hidung simetris, 

bersih, tidak ada polip. Mulut: mukosa lembab. Telinga simetris, 

bersih, tidak ada serumen. Leher: tidak ada pembesaran kelenjar 

tiroid. Masalah khusus: tidak ada.  

e. Dada, jantung: I: ictus cordis tidak tampak, P: ictus cordis teraba, P: 

redup, A: regular. Paru-paru: I: pengembangan paru simetris antara 

kanan dan kiri, P: vremitus vocal, P: sonor, A: vesikuler. Payudara : 

putting menonjol, areola mamae hyperpigmentasi, mamae simetris, 

24 jam pertama kolostrum sudah keluar tapi sedikit, ASI tidak 

lancar. Masalah khusus : pengeluaran ASI tidak lancar. 

f. Abdomen. TFU: 3 jari dibawah pusat, tonus: teraba keras, bentuk: 

bulat, posisi: midline. Masalah khusus: tidak ada.  

g.Perineum dan Genitalia. Vagina: integritas kulit baik, perineum: 

utuh, kebersihan: bersih.  

h.Lochea. Jenis/ warna: merah tua, bau: khas darah, jumlah: dalam 

sehari pasien mengganti pembalut sebanyak 2 kali, hemoroid : tidak 

ada. Masalah khusus: tidak ada.  

i. Ekstremitas Atas: tidak ada oedem, simetris kanan dan kiri. 

Ekstremitas bawah: tidak ada oedem, simetris kanan dan kiri, tidak 

ada varises. Masalah khusus: tidak ada.  

j. Eliminasi Urine: BAK saat ini melalui selang kateter, dalam sehari ± 

2000 cc. eliminasi BA :BAB saat ini, selama 24 jam pertama post 

operasi pasien belum BAB. Masalah khusus: tidak ada. 



k.Istirahat dan Kenyamanan. Pola tidur kebiasaan: tidur malam 7-8 

jam, tidur siang 1 jam. Pola tidur saat ini: tidur malam ± 7 jam, tidur 

siang ± 1 jam. Keluhan ketidaknyamanan: nyeri pada luka jahitan 

post operasi, skala 6, nyeri seperti diremas-remas dan hilang timbul.  

l. Mobilisasi dan Latihan. Tingkat mobilisasi: 24 jam pertama post 

operasi pasien bisa alih baring miring kanan miring kiri. Masalah 

khusus: tidak ada.  

m. Nutrisi dan Cairan. Asupan nutrisi: makan 3 kali sehari habis 1 

porsi nasi, lauk, sayur, nafsu makan baik. Asupan cairan: minum 5-6 

gelas sehari ± 1500 cc, air putih dan susu. Masalah khusus: tidak ada.  

n.Therapy: clavamox 3 x 1 ampul, induxin 2 ampul, pronalger II, 

fladex 3 x 1 gr, kalnex / 6 jam, torasik 3 x 1 ampul, induxin + 

pospargin sampai dengan 24 jam pertama post operasi.  

C. Analisa Data 

Dari pengkajian data di atas di dapatkan hasil sebagai berikut : 

Data subjektif: pasien mengeluh nyeri pada luka bekas operasi, nyeri 

bertambah jika digunakan untuk duduk dan nyeri berkurang jika untuk 

berbaring, nyeri hilang timbul ±3 menit. Data obyektif: terdapat luka 

operasi di bagian hypogastric region dengan panjang ± 15 cm tepatnya 3 

jari dibawah pusat dengan jahitan horizontal dibalut kassa, P: nyeri tekan 

pada luka jahitan, Q: nyeri seperti diremas remas, R:dibagian hypogastric 

region, S: 6, T: nyeri dirasakan saat bergerak, nyeri hilang timbul, TD: 

120/80 mm/Hg, N: 70x/ menit, S: 37,4 ˚C, R: 20x/ menit. 

Dari hasil analisa data di atas  diperoleh tiga prioritas masalah/diagnosa 

utama yaitu:  

1. Nyeri akut b/d terputusnya kontinuitas jaringan  

2. Menyusui tidak efektif b/d terhambatnya produksi ASI  

3. Resiko infeksi b/d prosedur invasive  

Diagnosa yang Muncul di Kasus: 

1. Nyeri akut b/d terputusnya kontinuitas jaringan  

2. Menyusui tidak efektif b/d terhambatnya produksi ASI  



3. Resiko infeksi b/d prosedur invasive  

Diagnosa keperawatan yang terdapat dalam teori tetapi tidak muncul 

dalam kasus Ny. Y adalah sebagai berikut : 

1. Resiko kekurangan volume cairan berhubungan dengan mual muntah 

2. Intoleransi aktifitas berhubungan dengan keterbatasan gerak post 

operasi sectio caesaria  

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang simpulan dan saran dari 

pemberian asuhan keperawatan pada  Ny. Y dengan post sectio caesaria atas 

indikasi dystocia his. 

A. Simpulan 

Setelah  dilakukan asuhan keperawatan selama 3 x 24 jam dan 

melakukan pengkajian kembali baik secara teoritis maupun secara tinjauan 

kasus didapatkan kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pengkajian yang perlu diperhatikan pada asuhan keperawatan post sectio 

caesaria meliputi perubahan adaptasi fisiologi dan adaptasi psikologi.  

2. Setelah dilakukan pengkajian dan analisis kasus muncul tiga diagnosa 

pada pasien: nyeri akut berhubungan dengan terputusnya kontinuitas 

jaringan, menyusui tidak efektif berhubungan dengan terhambatnya 

produksi ASI dan resiko infeksi berhubungan dengan tindakan invasive. 

Dua diagnosa yang tidak muncul dalam kasus yaitu: intoleransi aktifitas 

berhubungan dengan keterbatasan gerak post operasi sectio caesaria dan 

resiko kekurangan volume cairan berhubungan dengan mual dan muntah.  

3. Intervensi yang muncul dalam teori, tidak sepenuhnya dijadikan intervensi 

oleh penulis pada pengelolaan pasien karena situasi dan kondisi klien serta 

situasi dan kondisi kebijakan dari instansi rumah sakit. 

4. Hampir seluruh implementasi dapat dilakukan dengan baik, sampai 

pengelolaan pasien dan dalam implementasi pada pasien tidak mengalami 

kesulitan.  



5. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 x 24 jam hasil yang 

didapatkan sesuai dengan yang diharapkan. Diagnosa yang muncul pada 

pasien bisa teratasi.   

B. Saran  

Setelah penulis melakukan studi kasus penulis mengalami beberapa 

hambatan dalam penulisan ini. Namun dengan bantuan dari berbagai pihak 

penulis mampu menyelesaikan karya tulis ini tepat pada waktunya. Demi 

kemajuan selanjutnya maka penulis menyarankan bagi: 

1. RumahSakit 

Perawatan pasien dengan post SC atas indikasi dystocia, harus ada kerja 

sama antara perawat ruangan dan keluarga agar selalu memberikan 

informasi tentang perkembangan kesehatan pasien dan senantiasa 

memotivasi pasien dan keluarga untuk selalu menjaga kesehatan pasien. 

2. Perawat 

Sebagai tim kesehatan yang paling sering berhubungan dengan pasien 

sangat perlu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan agar mampu 

merawat pasien secara komprehensif dan optimal. Dan perawat juga harus 

bekerja sama dengan tim kesehatan lain (dokter, ahli gizi, psikoatri dan 

pekerja sosial) dalam melakukan perawatan / penanganan pasien dengan 

SC atas indikasi dystocia.  

3. Ibu Hamil 

Kepada ibu hamil agar selalu melakukan antenatal care secara teratur agar 

mudah di deteksi kelainan – kelainan misalnya seperti kelainan letak pada 

janin agar tidak terlambat dalam pertolongan. 

4. Pembaca 

Diserahkan untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan sectio 

caesaria atas indikasi dystocia his, sehingga dapat dilakukan upaya-upaya 

yang bermanfaat untuk menghindari kasus diatas. 
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