
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Sectio Caesarea 

1. Definisi Sectio Caesarea 

Sectio caesarea adalah suatu persalinan buatan dimana janin dilahirkan 

melalui suatu insisi pada dinding depan perut dan dinding rahim dengan 

syaratrahim dalam keadaan utuh serta berat janin di atas 500 gram(Ramandanty, 

2019). Sectio Caesarea adalah suatu tindakan pembedahan dengan cara membuka 

dinding abdomen dan dinding rahim untuk melahirkan janin dengan berat janin di 

atas 500 gram dan usia janin > 28 minggu dan dilakukan dengan cara pembedahan 

pada dinding abdomen (laparotomy) dan uterus (histerektomi) dengan tujuan untuk 

mengeluarkan satu bayi atau lebih. Tindakan persalinan secara Sectio Caesarea 

dilakukan untuk mencegah kematian janin dan ibu karena adanya suatu komplikasi 

yang akan terjadi pada persalinan secara pervaginam . 

2. Jenis-jenis Sectio Caesarea 

Terdapat beberapa jenis tindakan sectio caesarea yaitu (Ramandanty, 2019): 

a. Sectio Caesarea Klasik 

Sectio Caesarea Klasik dibuat vertikal pada bagian atas rahim. Pembedahan 

dilakukan dengan sayatan memanjang pada korpus uteri kirrakira sepanjang 

10 cm. Tidak dianjurkan untuk kehamilan berikutnya melahirkan melalui 

vagina apabila sebelumnya telah dilakukan tindakan pembedahan ini. 
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b. Sectio Caesarea Transperitonel Profunda 

Sectio Caesarea Transperitonel Profunda disebut juga low cervical yaitu 

sayatan vertikal pada segmenrahim bawah. Sayatan jenis inidilakukan jika 

bagian bawah rahim tidak berkembang atau tidak cukup tipisuntuk 

memungkinkan dibuatnya sayatan transversal. Sebagian sayatanvertikal 

dilakukan sampai ke otot-otot bawah rahim. 

c. Sectio Caesarea Histerektomi 

Sectio Caesarea Histerektomi adalah suatu pembedahan dimana setelah janin 

dilahirkan dengan Sectio Caesarea, dilanjutkan dengan pegangkatan rahim. 

d. Sectio Caesarea Ekstraperitoneal 

Sectio Caesarea Ekstraperitoneal, yaitu Sectio Caesarea berulang pada 

seorang pasien yang sebelumnya melakukan Sectio Caesarea. Biasanya 

dilakukan di atas bekas sayatan yang lama. Tindakan ini dilakukan dengan 

insisi dinding dan faisa abdomen sementara peritoneum dipotong ke arah 

kepala untuk memaparkan segmen bawah uterus sehingga uterus dapat dibuka 

secara ekstraperitoneum. 

3. Indikasi dan Kontraindikasi Sectio Caesarea 

a. Indikasi 

Terdapat beberapa indikasi untuk dilakukan tindakan sectio caesarea 

yaitu(Ainuhikma, 2018): 

1) Indikasi mutlak  
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a) Indikasi ibu  

(1) Panggul sempit absolut  

(2) Kegagalan melahirkan secara normal karena kurang adekuatnya stimulasi  

(3) Tumor-tumor jalan lahir yang menimbulkan obstruksi.  

(4) Stenosis serviks/vagina.  

(5) Plasenta previa.  

(6) Disproporsi sefalopelvik.  

(7) Ruptura uteri membakat.  

b) Indikasi janin  

(1) Kelainan letak.  

(2) Gawat janin  

(3) Prolapsus plasenta  

(4) Perkembangan bayi yang terlambat  

(5) Mencegah hipoksia janin, misalnya karena preeklamsia  

2) Indikasi Relatif 

(1) Riwayat seksio cesarea sebelumnya  

(2) Presentasi bokong  

(3) Distosia  

(4) Fetal distress  

(5) Preeklamsi berat, penyakit kardiovaskuler dan diabetes  

(6) Ibu dengan HIV positif sebelum inpartu  

(7) Gemeli, menurut Eastman, seksio cesarea dianjurkan : Bila janin pertama 

letak lintang atau presentasi bahu. Bila terjadi interlock, Distosia oleh 

karena tumor  
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(8) IUFD (Intra Uterine Fetal Death)  

 

2. Kontraindikasi 

Adapun kontraindikasi untuk dilakukan tindakan sectio caesarea seperti 

(Geraldy, 2020) 

1) Janin mati 

2) Shock 

3) Anemia berat 

4) Kelainan kongenital berat 

5) Infeksi piogenik pada dinding abdomen 

6) Fasilitas yang kurang memadai dalam operasi sectio caesarea 

Pelaksanaan persalinan SC tanpa didasari indikasi medis adalah tidak etis, 

kecuali jika telah melalui tahapan konseling. Pasien memiliki hak otonomi untuk 

meminta dilakukan persalinan SC, bila pasien sadar dan tanpa tekanan dalam 

memutuskan untuk dilakukan persalinan SC. Tetapi indikasi medis yang tentu 

harus jelas, ibu seharusnya menjalani persalinan normal. Namun, masih banyak 

persepsi yang belum menemukan titik tengah tentangpersalinan SC. Akibatnya, 

persalinan pervaginam maupun SC dijadikan pilihan dalam persalinan, walaupun 

persalinan SC merupakan pilihan jika terdapat kedaruratan dalampersalinan. 

4. Patofisiologi 

SC merupakan tindakan untuk melahirkan bayi dengan berat di atas 500 gr dengan 

sayatan pada dinding uterus yang masih utuh. Indikasi dilakukan tindakan ini 

yaitu distorsi kepala panggul, disfungsi uterus, distorsia jaringan lunak, placenta 
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previa dll, untuk ibu. Sedangkan untuk janin adalah gawat janin. Janin besar dan 

letak lintang setelah dilakukan SC ibu akan mengalami adaptasi post partum baik 

dari aspek kognitif berupa kurang pengetahuan. Akibat kurang informasi dan dari 

aspek fisiologis yaitu produk oxsitosin yang tidak adekuat akan mengakibatkan 

ASI yang keluar hanya sedikit, luka dari insisi akanmenjadi post de entris bagi 

kuman. Oleh karena itu perlu diberikan antibiotik dan perawatan luka dengan 

prinsip steril(Chania, 2018) 

Nyeri adalah salah utama karena insisi yang mengakibatkan gangguan rasa 

nyaman. Sebelum dilakukan operasi pasien perlu dilakukan anestesi bisa bersifat 

regional dan umum. Namun anestesi umum lebih banyak pengaruhnya terhadap 

janin maupun ibu anestesi janin sehingga kadangkadang bayi lahir dalam keadaan 

upnoe yang tidak dapat diatasi dengan mudah. Akibatnya janin bisa mati, 

sedangkan pengaruhnya anestesi bagi ibu sendiri yaitu terhadap tonus uteri berupa 

atonia uteri sehingga darah banyak yang keluar. Untuk pengaruh terhadap nafas 

yaitu jalan nafas yang tidak efektif akibat sekret yan berlebihan karena kerja otot 

nafas silia yang menutup (Chania, 2018). 

Anestesi juga mempengaruhi saluran pencernaan dengan menurunkan 

mobilitas usus. Seperti yang telah diketahui setelah makanan masuk lambung 

akan terjadi proses penghancuran dengan bantuan peristaltic usus. Kemudian 

diserap untuk metabolism sehingga tubuh memperoleh energi. Akibat dari 

mortilitas yang menurun maka peristaltik juga menurun. Makanan yang ada di 

lambung akan menumpuk dan karena reflek untuk batuk juga menurun. Maka 

pasien sangat beresiko terhadap aspirasi sehingga perlu dipasang pipa 
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endotracheal. Selain itu motilitas yang menurun juga berakibat pada perubahan 

pola eliminasi yaitu konstipasi (Chania, 2018). 

5. Komplikasi 

Komplikasi utama persalinan seksio cesarea adalah kerusakan organ-organ 

seperti vesika urinasia dan uterus saat dilangsungkannya operasi, komplikasi anestesi, 

perdarahan, infeksi dan tromboemboli. Kematian ibu lebih besar pada persalinan 

seksio cesarea dibandingkan persalinan pervagina (Ainuhikma, 2018).  

Takipneu dapat terjadi sesaat pada bayi baru lahir lebih sering erjadi pada 

persalinan seksio cesarea, dan kejadian trauma persalinan pun tidak dapat 

disingkirkan. Risiko jangka panjang yang dapat terjadi adalah terjadinya plasenta 

previa, solusio plasenta, plasenta akreta dan ruptur uteri (Ainuhikma, 2018)..  

Komplikasi pascaoperasi seksio sesaria meningkatkan morbiditas ibu secara 

drastis dibandingkan dengan persalinan pervaginam. Penyebab utamanya adalah 

endomiometritis, perdarahan, infeksi saluran kemih, dan tromboembolisme. Infeksi 

panggul dan infeksi luka operasi meningkat dan, meskipun jarang, dapat 

menyebabkan fasiitis nekrotikans (Ainuhikma, 2018). 

B. Konsep Laktasi 

1. Fisiologi Laktasi 

Menyusui atau laktasi adalah keseluruhan proses dari ASI di produksi sampai 

proses bayi menghisap dan menelan ASI. Ada dua mekanisme uatama yang terlibat 

dalam laktasi yaitu sekresi ASI dan refleks pengeluaran ASI.Sekresi ASI merupakan 

persyaratan keberhasilan menyusui. Sejak trimester kedua, sekresi dengan komposisi 

yang cukup stabil (prokolostrum) telah dapat ditemukan pada payudara. Ketika bayi 

lahir dan plasenta dikeluarkan maka sekresi akan mengalami perubahan. 
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Prokolostrum akan berubah menjadi kolostrum, perubahan tersebut akan terjadi 

selama 10 hari berikutnya sampai satu bulan untuk mencapai susu yang matang. 

Perubahan dalam sekresi kelenjar mamae setelah persalinan diyakini merupakan 

akibat penurunan hormone esterogen serta progesterone serta kadar hormone 

prolactin yang meningkat(Yulia, 2018). 

Pada tahap awal laktasi, sekresi ASI dapat distimulus oleh pengisapan bayi pada 

kedua payudara setiap meyusu dan dapat meningkatkan frekuensi menyusui. Produksi 

ASI akan dimulai secara perlahan pada beberapa ibu, tetapi hal ini dapat distimulasi 

dengan menyusui bayi di kedua payudara setiap dua sampai tiga jam. Walaupun 

prolaktin dapan menstimulasi sintesis dan sekresi ASI kedalam ruang alveolar, tetapi 

diperkirakan bahwa jumlah produksi susu diatur oleh jumlah susu yang tersisa dalam 

ruang alveolar setelah menyusu. Oleh karena itu, pengosongan payudara merupakan 

tindakan yang penting terutama pada tahap awal laktasi(Yulia, 2018). 

Mekanisme kedua yang terlibat laktasi adalah pengeluaran ASI atau let 

downreflex. Oksitosin adalah hormon yang berperan dalam hal ini. Okisitosin yang 

dilepaskan hipofisis posterior sebagai respon terhadap isapan, menstimulasi kelenjar 

epitel dalam alveoli untuk berkontraksi dan mengeluarkan susu melewati saluran 

duktus laktiferus. Refleks ini mempengaruhi jumlah ASI yang mampu diperoleh bayi, 

karena ASI harus berada dalam sinus sebelum dapat dikeluarkan oleh isapan 

bayi(Yulia, 2018). 

2. Masalah Laktasi Pada Ibu Post Sectio Caesarea 

Salah satu keluhan yang akan dirasakan oleh ibu setelah tindakan sectio 

caesarea adalah nyeri pada luka operasi. Keadaan tersebut menyebabkan ibu 

akanmengalami kesulitan untuk menyusui karena kalau ibu bergerak atau 
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merubahposisi maka nyeri yang dirasakan akan bertambah berat. Rasa sakit oleh 

ibu akan menghambat produksi oksitoksin sehingga akan mempengaruhi 

pengaliran ASI (Arifin, 2017). 

Kecemasan, ibu yang melahirkan dengan tindakan Sectio Caesarea akan 

menghadapi masalah yang berbeda dengan ibu yang melahirkan normal. Pada ibu 

post sectio caesarea selain menghadapi masa nifas juga harus menjalani masa 

pemulihan akibat tindakan operatif. Masa pemulihan pun bengangsur lebih lambat 

dibandingkan dengan yang melahirkan normal. Beberapa. Akibat nyeri dan 

kesulitan menjalani aktifitas sehari-hari menyebabkan ibu merasa tidak berdaya 

dan cemas terhadap kesehatan dirinya dan bayinya. Kecemasan ini menyebabkan 

pikiran ibu terganggu dan ibu merasa tertekan (stress). Bila ibu mengalami stres 

maka akan terjadi pelepasan adrenalin yang menyebabkan vasokonstriksi 

pembuluh darah pada alveoli. Akibatnya terjadi hambatan dari let-down refleks 

sehingga air susu tidak mengalir dan mengalami bendungan ASI (Arifin, 2017). 

C. Asuhan Keperawatan Sesuai Teori 

1. Pengkajian Keperawatan 

Pengkajian adalah pemikiran dasar dari proses keperawatan yang bertujuan 

untuk mengumpulkan informasi atau data tentang klien agar dapat 

mengidentifikasi, mengenali masalah-masalah, kebutuhan kesehatan dan 

keperawatan klien baik secara bio, psiko, sosial spiritual (Darmawan, 2012). 

a. Mengumpulkan informasi Identitas: Meliputi nama, alamat, umur, jenis 

kelamin, suku bangsa, agama,pendidikan,status perkawiana, tanggal MRS, 

No.CM 
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b. Alasan Dirawat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Pada umumnya keluhan utama pasien post section caesaria mengeluh 

nyeri pada daerah luka bekas operasi. Nyeri biasanya bertambah jika 

pasien bergerak. 

1) Provoking Incident: apakah ada peristiwa yang menjadi yang 

menjadi faktor presipitasi nyeri. 

2) Quality of Pain: seperti apa rasa nyeri yang dirasakan atau 

digambarkan klien. Apakah seperti terbakar,berdenyut, atau 

menusuk. 

3) Region: radiation, relief: apakah rasa sakit bisa reda, apakah rasa 

sakit menjalar atau menyebar, dandimana rasa sakit terjadi. 

4) Severity (Scale) of Pain: seberapa jauh rasa nyeri yang dirasakan 

klien, bisa berdasarkan skala nyeri atau klien menerangkan seberapa 

jauh rasa sakitmempengaruhi kemampuan fungsinya. 

5) Time: berapa lama nyeri berlangsung, kapan, apakah bertambah 

buruk pada malam hari atau siang hari. 

c. Riwayat Kesehatan Saat Ini 

Riwayat kesehatan saat ini berisi tentang pengkajian data yang 

dilakukan untuk menentukan sebab dari dilakukannya operasi section caesaria 

seperti kelainan letak bayi (letak sungsang dan letak lintang, faktor plasenta 

previa, solution placenta), kelainan tali pusar, bayi kembar, pre eklamsiya dan 

ketuban pecah dini yang nantinya akan membantu membuat rencana tindakan 

terhadap pasien. 
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d. Riwayat Kesehatan Masa Lalu 

Hal yang perlu dikaji adalah penyakit yang pernah diderita pasien 

khususnya penyakit kronis, menular dan menahun seperti penyakit jantung, 

hipertensi, diabetes, TBC, hepatitis, dan penyakit kelamin. 

e. Riwayat Alergi 

Mengkaji apakah pasien mempunyai riwayat alergi obat, makanan, 

minuman, dll. 

f. Riwayat Penyakit Keturunan 

Dilakukan pengkajian apakah keluarga pasien memiliki riwayat penyakit 

kronis, menular, dan menahun seperti penyakit jantung, hipertensi, diabetes, 

TBC, hepatitis, dan penyakit kelamin yang merupakan salah satu faktor 

predisposisi terjadinya pre eklamsi dan gian baby, seperti diabetes dan 

hipertensi yang sering terjadi pada beberapa keturunan. 

g. Riwayat Obstetri dan Ginekologi 

1) Riwayat menstruasi 

Pada Pasien yang perlu dikaji adalah, umur menarche, siklus menstruasi 

teratur atau tidak, banyaknya dan lama menstruasi, keluhan yang dirasakan 

saat menstruasi, hari pertama haid terakhir (HPHT). 

2) Riwayat Pernikahan 

Usia saat pertama kali menikah, lama pernikahan, dan menikah berapa kali 

3) Riwayat kelahiran,persalinan, nifas yang lalu 

Untuk mendapatkan data kehamilan, persalinan dan nifas perlu diketahui 

HPHT untuk menentukan tafsiran partus (TP), berapa kali periksa saat hamil, 
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apakah sudah imunisasi TT, anak keberapa, tahun lahir anak, usia kehamilan, 

penyulit selama kehamilan, jenis persalinan, penolong selama persalinan, 

penyulit saat persalinan, komplikasi nifas seperti : laserasi, infeksi dan 

perdarahan, jenis kelamin, berat badan dan panjang anak saat lahir. 

4) Riwayat Keluarga Berencana 

Pengkajian riwayat KB dilakukan untuk mengetahui apakah pasien pernah 

ikut program KB, jenis kontrasepsi, apakah terdapat keluhan dan masalah 

dalam penggunaan kontrasepsi tersebut setelah masa nifas akan menggunakan 

alat kontrasepsi apa.  

h. Pola Fungsional Kesehatan 

1) Pemeliharaan dan persepsi terhadap kesehatan 

Karena kurangnya pengetahuan pasien tentang ketuban pecah dini, dan cara 

pencegahan, penanganan, dan perawatan serta kurangnya menjaga kebersihan 

tubuhnya akan menimbulkan masalah dalam perawatan dirinya. 

2) Nutrisi/metabolic 

Biasanya terjadi peningkatan nafsu makan karena adanya kebutuhan untuk 

menyusui bayinya 

3) Pola eliminasi 

Pada pasien post section caesaria biasanya terjadi konstipasi karena pasien 

takut untuk melakukan BAB 

4) Pola aktivitas dan latihan 

Pola aktivitas pada pasien post section caesaria mobilisasi dilakukan 

secara bertahap meliputi miring kanan dan kiri pada 6-8 jam pertama, 
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kemudian latihan duduk dan berjalan. Pada hari ketiga optimalnya pasien 

sudah dapat dipulangkan.  

Pengkajian untuk aktivitas  adalah kemampuan perawatan diri, 

makan/minum, mandi, toileting, berpakian, mobilisasi di tempat tidur, 

berpindah, ambulasi ROM. Dimana disini ada skor untuk tiap aktivitas yang 

dilakukan  yaitu: 

0 : Mandiri 

1 : Alat bantu 

2 : Dibantu orang lain 

3 : Dibantu orang lain dan alat 

4 : Tergantung total. 

5) Oksigenasi 

Pada pasien dengan post operasi section cesaria  tidak terjadi kesulitan dalam 

menarik nafas maupun saat menghembuskan nafas, tidak terjadi permasalahan 

dalam oksigenasi 

6) Pola tidur dan istirahat 

Biasanya terjadi perubahan yang disebabkan oleh kehadiran sang bayi dan 

rasa nyeri yang ditimbulkan akibat luka pembedahan. 

7) Pola perseptual 

Pada pasien post operasi section caesaria tidak mengalami gangguan pada pola 

perseptual, hanya saja timbul rasa nyeri pada luka operasi. 

8) Pola seksual dan reproduksi 



18 

 

Terjadi disfungsi seksual yaitu perubahan dalam hubungan seksual atau fungsi 

dari seksual yang tidak adekuat karena adanya proses persalinan dan nifas. 

9) Pola peran-hubungan 

Peran pasien dalam keluarga meliputi hubungan pasien dengan keluarga dan 

orang lain 

10) Pola manajemen koping stress 

Timbul rasa cemas tentang keadaan dirinya, terkait ketakutan terhadap proses 

penyembuhanpasca operasi dan fungsi tubuhnya. Mekanisme koping yang 

ditempuh pasien bisa tidak efektif. 

11) Sistem nilai dan keyakinan 

Pasien post operasi tidak dapat melaksanakan kebutuhan beribadah dengan 

baik terutama frekuensi dan konsentrasi. Hal ini bisa disebabkan karena nyeri 

dan keterbatasan gerak yang dialami pasien. 

12) Pemeriksaan Fisik 

a) Keadaan Umum 

Nilai GCS (E..V..M..), tingkat kesadaran, tanda-tanda vital (tekanan darah, 

suhu, nadi, respirasi), berat badan, tinggi badan dan lingkar lengan atas 

(LILA) 

b) Head to toe 
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Tabel 2.1 

Pemeriksaan Head to Toe 

Area pemeriksaan Tanda- tanda 

Penampilanumum Kesadaran composmentis tampak kesakitan, keadaan 

penyakit: akut kronis, ringan, sedang, berat. Pada kasus 

section caesaria biasanya akut.  

Kepala dan Wajah 

 

Pada pemeriksaan kepala meliputi bentuk kepala, kulit 

kepala, apakah ada lesi atau benjolan, dan kesan wajah, 

biasanya terdapat chloasma gravidarum pada ibu post 

section caesaria,adanya nyeri tekan. 

Mata Konjungtiva pucat/merah , kering, kornea lunak, kornea 

berawan 

Telinga Tes bisik atau weber masih dalam keadaan normal. Tidak 

ada lesi atau nyeri tekan. 

Hidung Tidak ada deformitas, tidak ada pernapasan cuping hidung 

Mulut dan Faring Tidak ada pembesaran tonsil, gusi tidak terjadi perdarahan, 

mukosa mulut tidak pucat 

Leher Pada pemeriksaan leher meliputi posisi trakea, kelenjar 

tiroid, bendungan vena jugularis. Pada ibu post section 

caesaria biasanya terjadi pembesaran kelenjar tiroid yang 

disebabkan proses menelan yang salah. 

Dada (Paru dan Jantung) 

 

Paru: 

a. Inspeksi 

Pernafasan meningkat, reguler atau tidaknya 

tergantung pada riwayat penyakit klien 

yangberhubungan dengan paru. 

b. Palpasi 

Pergerakan sama atau simetris, fermitus rabasama. 

c. Perkusi 

Suara ketok sonor, tak ada erdup atau suaratambahan 

lainnya. 

d. Auskultasi 

Suara nafas normal, tak ada wheezing, atausuara tambahan 

lainnya seperti stridor danronchi. 

Jantung: 

a. Inspeksi 

Tidak tampak iktus jantung. 

b. Palpasi 

Nadi meningkat, iktus tidak teraba. 

c. Auskultasi 

Suara S1 dan S2 tunggal, tak ada mur-mur. 

Abdomen 

 

Pada pemeriksaan abdomen meliputi inpeksi (apakah ada 

hematoma, oedema, tanda-tanda infeksi, periksa lokhea 

meliputi warna, jumlah, dan konsistensinya). 

Genetalia Pada pemeriksaan dilihat kebersihan,lochea,dan 

karakteristiknya Lochea 

a. Lochea rubra (cruenta) 

b. Lochea sanguinolenta 

c. Lochea Serosa 

d. Lochea aiba 

e. Lochea purulenta 

f. Locheastatis 

 

Perineum dan Anus Tanda REEDA (Red, Edema, Echymosis, Discharge, Loss 
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of approximation) 

Pada pemeriksaan anus diperiksa apakah ada hemoroid 

atau tidak 

Ekstremitas Atas diperiksa oedema,varises dan CRT 

Bawah diperiksa juga reflek 

 

c) Data Penunjang 

Pemeriksaan Laboratorium :Pemeriksaan lain yaitu pemeriksaan darah 

lengkap meliputi pemeriksaan hemoglobin (Hb), Hematokrit (HCT) dan sel 

darah putih (WBC). 

Pemeriksaan Radiologi ;Ultrasonografi kebidanan 

2. Diagnosa Keperawatan  

Diagnosis keperawatan merupakan bagian vital dalam menentukan asuhan 

keperawatan yang sesuai untuk membantu pasien mencapai kesehatan yang 

optimal (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016). Adapun jenis-jenis diagnosis 

keperawatan dapat diuraikan sebagai berikut Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2016): 

1. Diagnosis aktual 

Diagnosis ini menggambarkan respons pasien terhadap kondisi kesehatan 

atau proses kehidupannya yang menyebabkan pasien mengalami masalah 

kesehatan. Tanda/gejala mayor dan minor dapat ditemukan dan divalidasi pada 

pasien.  

2. Diagnosis risiko 

Diagnosis ini menggambarkan respons pasien terhadap kondisi kesehatan 

atau proses kehidupannya yang dapat menyebabkan pasien berisiko mengalami 

masalahkesehatan. Tidak ditemukan tanda/gejala mayor dan minor pada pasien, 

namun pasien memiliki faktor risiko mengalami masalah kesehatan.  
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3. Diagnosis promosi kesehatan 

Diagnosis ini menggambarkan adanya keinginan dan motivasi klien untuk 

meningkatkan kondisi kesehatannya ke tingkat yang lebih baik atau optimal. 

Adapun diagnosa yang muncul pada pasien post section caesaria adalah 

sebagai berikut : 

Menyusui  Efektif berhubungan dengan puting menonjol, payudara membesar, 

alveoli mulai terisi ASI, tidak ada kelainan pada struktur payudara, rawat gabung 

(D.0028)di tandai dengan tanda dan gejala mayor data subjektif yaitu  Ibu merasa 

percaya diri selama proses menyusui, data objektif  yaitu bayi melekat pada 

payudara ibu dengan benar,ibu mampu memposisikan bayi dengan benar,miksi 

bayi lebih dari 8 kali dalam 24 jam,berat badan meningkat, asi menetes atau 

memancar,suplay asi adekuat,puting tidak lecet setelah minggu kedua. Tanda dan 

gejala minor subjektif tidak tersedia,sedangkan data objektif diantaranya bayi 

tidur setelah menyusui,payudara ibu kosong setelah menyusui,bayi tidak rewel 

dan menangis setelah menyusui ( Tim Pokja SDKI,DPP PPNI,2018 ). 
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C. Rencana Keperawatan 

Tabel 2.2 

Rencana Keperawatan Sesuai Teori 

No Standar Diagnosa 

Keperawatan Indonesia 

(SDKI) 

Standar Luaran 

Keperawatan Indonesia 

(SLKI) 

Standar Intervensi 

Keperawatan Indonesia 

(SIKI) 

1 Menyusui  Efektif 

berhubungan dengan puting 

menonjol, payudara 

membesar, alveoli mulai 

terisi ASI, tidak ada 

kelainan pada struktur 

payudara, rawat gabung 

(D.0028) 

Definisi:  

Pemberian ASI secara 

langsung dari payudara 

kepada bayi dan anak yang 

dapat memenuhi kebutuhan 

nutrisi. 

Penyebab: 

Fisiologis 

a. Payudara membesar, 

alveoli mulai terisi ASI 

b. Tidak ada kelainan pada 

struktur payudara 

c. Puting menonjol 

d. Tidak ada kelainan 

bentuk pada mulut bayi 

Situasional 

a. Rawat Gabung 

Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif 

a. Ibu merasa percaya diri 

dalam proses menyusui 

Objektif  

a. Bayi melekat pada 

payudara dengan benar 

b. Ibu memposisikan bayi 

dengan benar 

c. ASI menetes 

d. Miksi bayi lebih dari 8 

kali dalam 24 jam 

e. Puting tidak lecet  

f. Suplai ASI adekuat  

 

Status Menyusui (L.03029) 

Definisi: 

Kemampuan memberikan ASI 

secara langsung dari Payudara 

ke Bayi dan anak untuk 

memenuhi kebutuhan nutrisi 

 

Selama Asuhan Keperawatan 

yang dilakukan dalam 3x24jam 

diharapkan: 

a. Tetesan/Pancaran ASI 

membaik 

b. Perlekatan bayi pada 

payudara ibu membaik 

c. Intake Bayi meningkat 

 

Intervensi Utama 

Konseling Laktasi 

(I.03093) 

Definisi 

Memberikan bimbingan 

teknik menyusui yang tepat 

dalam pemberian makanan 

bayi 

Tindakan : 

Observasi: 

a. Identifikasi keadaan 

emosional ibu saat 

akan dilakukan 

konseling menyusui 

b. Identifikasi 

permasalahan ibu 

selama proses 

menyusui 

Terapeutik 

a. Gunakan teknik 

mendengarkan aktif  

b. Berikan pujian 

terhadap perilaku ibu 

yang benar 

Edukasi 

a. Ajarkan teknik 

menyusui yang benar 

 

Intervensi Pendukung 

Pijat Laktasi (I.03134) 

Definisi: 

Meningkatkan produksi 

ASI denga memicu 

hormone oksitosin melalui 

pemijatan 

Tindakan : 
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No Standar Diagnosa 

Keperawatan Indonesia 

(SDKI) 

Standar Luaran 

Keperawatan Indonesia 

(SLKI) 

Standar Intervensi 

Keperawatan Indonesia 

(SIKI) 

Observasi 

a. Monitor kondisi 

mammae dan puting 

b. Identifikasi 

pengetahuan ibu 

tentang menyusui 

Terapeutik 

a. Posisikan ibu dengan 

nyaman 

b. Pijat mulai dari 

kepala, leher, 

punggung dan 

payudara 

c. Pijat dengan lembut  

d. Pijat secara melingkar 

e. Pijat secara rutin 

setiap hari 

f. Dukung ibu 

meningkatkan 

kepercayaan diri ibu 

dalam menyusui 

dengan memberikan 

pujian terhadap 

perilaku positif ibu 

g. Libatkan suami dan 

keluarga 

Edukasi 

a. Jelaskan tujuan dan 

prosedur tindakan 

b. Jelaskan manfaat 

tindakan 
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4. Implementasi Keperawatan 

Implementasi keperawatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

perawat untuk membantu klien dari masalah status kesehatan yang dihadapi 

kestatus kesehatan yang baik yang menggambarkan kriteria hasil yang 

diharapkan. Proses pelaksanaan implementasi harus berpusat kepada kebutuhan 

klien dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kebutuhan keperawatan,  strategi 

implementasikeperawatan  dan kegiatan komunikasi.  

Implementasi keperawatan yang dilakukan mengacu kepada rencana keperawatan 

yang telah disusun. Untuk mengatasi masalah menyusui efektif dapat dilakukan 

intervensi keperawatan sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Standar 

Intervensi Keperawatan Indonesia yaitu intervensi utama konseling laktasi serta 

intervensi pendukung pijat laktasi. Saat melakukan intervensi perawat dapat 

melihat respon yang dirasakan oleh pasien kemudian dituangkan melalui 

dokumentasi berupa data objektif dan data subjektif 

5. Evaluasi  

Evaluasi dalam keperawatan adalah kegiatan dalam menilai tindakan 

keperawatan yang telah ditentukan, untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan 

klien secara optimal dan mengukur hasil dari proses keperawatan. Penilaian 

keberhasilan adalah tahap yang menentukan apakah tujuan tercapai. Evaluasi 

selalu berkaitan dengan tujuan, apabila dalam penilaian ternyata tujuan tidak 

tercapai, maka perlu dicari penyebabnya (Sitanggang, 2018) 

Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam, pasien mengatakan 

Tidak ada kendala dalam teknik menyusui dan tidak ada bengkak pada payudara. 

Hal tersebut menunjukkan adanya perbaikan status menyusui pasien. Hal tersebut 
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ditandai dengan tercapainya seluruh luaran yang disusun yaitu pancaran asi 

meningkat, perlekatan bayi membaik dan intake bayi meningkat.Oleh karena itu 

penulis mengambil keputusan masalah keperawatan  Menyusui efektif tertangani 

dengan baik, dengan tetap mempertahankan kondisi pasien. 
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