
 

BAB IV 

LAPORAN KASUS KELOLAAN UTAMA 

A. Pengkajian 

1. Identitas Pasien    Penanggung Jawab 

Nama : Ny.R.     Nama  : Tn.A W  

Umur : 34 Tahun    Umur  : 42 Tahun 

Pendidikan : D3    Pendidikan : SMA 

Pekerjaan  : Karyawan   Jenis kelamin : Laki-laki 

Status Perkawinan : Menikah   Pekerjaan : Wiraswasta 

Agama   : Hindu   Alamat  : Br Dinas Ambengan 

Suku  : Bali    Status perkawinan   :Menikah 

Alamat  : Br Dinas Ambengan  Agama  : Hindu 

No CM   : 032xxx 

Tanggal MRS  : 28-03-2022 

Tanggal Pengkajian : 28-03-2022 

Sumber Informasi : Pasien, keluarga pasien, rekam medis 

2. Alasan Kunjungan  

a. Keluhan Utama : 

Pasien mengatakan sudah bisa menyusui,bayi melekat dengan baik pada 

payudara 

b. Keluhan saat dikaji  

Pada saat pengkajian pada tanggal 28 Maret 2022 jam 15.00 Wita Ny.R 

mengatakan merasa percaya diri selama proses menyusui,tampak ada 



32 

 

tetesan/pancaran asi,tampak perlekatan bayi pada payudara ibu,intake bayi 

meningkat. 

3. Riwayat Obstetri Dan Ginekologi 

a. Riwayat Menstruasi :  

1) Menarche  : 15 tahun     Siklus : teratur (√ ) tidak ( ) 

2) Banyaknya : 4-5 kali ganti pembalut Lama : 7 hari 

3) Keluhan : Terkadang merasa nyeri saat haid 

4) HPHT : 26-06-2021 

b. Riwayat pernikahan  

1) Menikah : 1 kali    Lama : 5  tahun 

2) Riwayat kehamilan, persalinan, nifas yang lalu :  

Tabel 4..1 

Riwayat Persalinan Ny. R 

Anak 

Ke 

Kehamilan Persalinan Komplikasi nifas Anak 

N

o 

Th

n 

Umur 

keha-

milan  

Penyu

lit 

jeni

s 

Penolong Peny

ulit  

Lase

rasi 

Infeks

i 

Per-darah-

an 

Jenis 

Kelamin 

BB P

j 

1 

201

8 

36 mg - SC Dokter - - - - L 

33

00

gr 
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3) Riwayat keluarga berencana  

a. Akseptor KB  :  Tidak ada   Jenis : -  Lama :- 

b. Masalah   : -    

POLA FUNGSIONAL KESEHATAN 

1. Pola Manajemen Kesehatan-Persepsi Kesehatan 

Ny.R mengatakan sudah mempersiapkan dirinya untuk dilakukan tindakan 

operasi sectio caesarea di rumah sakit. 

2. Pola Metabolik-Nutrisi 

Ny. R. mengatakan selama kehamilan makan dengan baik, 3-4 kali sehari, 

minum 6-8 kali sehari, dan tidak terdapat gangguan pada porsi dan frekuensi 

makannya. Selama di RS pasien makan sesuai porsi yang disiapkan dan 

mampu menghabiskannya.. 

3. Pola Eleminasi 

Ny. R. mengatakan tidak memiliki masalah pada saat BAB dan BAK. BAB 

setiap 2 hari sekali dengan konsistensi lunak dan feses berwarna kuning 

kecoklatan serta BAK sehari 6-7 kali dengan warna urine kuning jernih 

selama kehamilan. Selama di RS pasien belum BAB, BAK 2 kali warna 

kuning disertai sedikit nyeri. 

4. Pola Aktivitas-Latihan 

Ny. R. mengatakan tidak memiliki masalah saat melakukan aktivitas. Hanya 

saja aktivitas yang dilakukan Ny. R. dibatasi karena kehamilannya agar tidak 

membahayakan ibu maupun janinnya. Ny. R. mengatakan aktivitas selama 

kehamilannya yaitu sering jalan-jalan kecil ditemani anak dan suaminya. 
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Saat dikaji pasien sudah mulai dapat melakukan imobilisasi,mampu duduk di 

tempat tidur dan mampu berjalan ke kamar mandi 

5. Pola Istirahat-Tidur 

Ny. R. mengatakan tidak merasa sulit tidur. Selama sakit sering terbangun 

karna nyeri dan menyusui bayi. 

6. Pola Persepsi-Kognitif 

Ny.R. mengatakan tidak memiliki keluhan pada pendengaran, penciuman, 

pengelihatan, pengecapan, maupun lainnya. Pola Konsep Diri-Persepsi Diri 

Ny. R.  mengatakan bahagia dengan kehadiran bayinya. 

7. Pola Hubungan-Peran 

Ny. R. selama ini menjadi seorang Ibu yang baik. Ny. R.S dapat 

berkomunikasi dengan baik pada keluarga dan petugas di Ruang Nifas. Ny. 

R. mampu menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan. 

8. Pola Reproduktif-Seksualitas 

Ny. R.mengatakan sudah percaya diri dalam menyusui,asi keluar dengan 

lancar. 

9. Pola Toleransi Terhadap Stres-Koping 

Ny. R. mengatakan jika memiliki masalah dan menetapkan keputusan, Ny. 

R.S akan bercerita kepada suami dan meminta pertimbangan. 

10. Pola Keyakinan-Nilai 

Ny. R. mengatakan rutin melakukan persembahyangan. Ny. R. percaya jika 

akan selalu diberikan kemudahan, kelancaran, serta perlindungan dari Tuhan. 
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i. PEMERIKSAAN FISIK  

Keadaan umum : 

1) GCS  : E 4 V 6 M 5  

2) Tingkat kesadaran : Compos mentis 

3) Tanda – tanda vital  : TD: 120/80 mmHg, N: 80 x/menit, RR: 20 x/menit, T: 

36,40C 

4) BB   : 68 kg  TB: 153 cm  LILA : 29 cm 

Head toe toe : 

1) Kepala 

Wajah : Normal 

Pucat   : (-) 

Cloasma  : (-) 

Sklera  : Tidak Ikterik 

Konjungtiva  : Merah muda 

Pembesaran limphe node   : Tidak ada 

Pembesaran kelenjar tiroid : Tidak ada 

Telinga  : Simetris, bersih, normal 

2) Dada  

Payudara   : Simetris 

Areola    : Mengalami hiperpigmentasi  

Puting   : (menonjol / tidak ) 

Tanda dimpling / retraksi : Tidak ada 

Pengeluaran ASI  :  Tampak ASI berwarna kuning ( colostrum ) 
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                                                 Kekuningan, pengeluaran sedikit. 

Jantung   : Tidak dikaji   

Paru    : Tidak dikaji 

3) Abdomen 

Linea    : Terlihat  

Striae    : Terlihat striae alba 

Luka SC   : Luka sayatan SC horizontal, panjang ±10cm 

Bising Usus   : Normal 10x/menit  

TFU    : Sepusat  

Kontraksi   : Teratur 

Diastasis rectus abdominis  : 2 cm 

4) Genetalia dan perineum : 

Kebersihan : Terjaga 

Lochea  : Tampak lochea rubra berwarna merah, volume ±30 cc 

Karakteristik  : Merah kehitaman 

Perineum  : REEDA tidak ada 

Hemoroid   : Tidak ada 

5) Ekstremitas  

Atas: 

Oedema : Ada 

Varises  : Tidak ada 

CRT  : <2 detik 

Bawah:  
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Oedema : Tidak ada 

Varises  : Tidak ada 

CRT  : <2 detik 

Tanda homan: Tidak ada 

Refleks  : Ada +/+ 

 

DATA PENUNJANG  

a. Pemeriksaan Laboratorium  : 

Tabel 4.0.2 

Hasil Pemeriksaan Laboratorium 

No Jenis Pemeriksaan Darah Hasil 

1 Hemoglobin 11,8 g/dL 

2 Hemtokrit 35,8% 

3 WBC 10,71 

4 Trombosit 253 

 

H. DIAGNOSA MEDIS  

Post SC P2002 Post Sectio Caesarea H0 

I. PENGOBATAN 

1. Amoxilin 3x500 

2. Asam mefenamat 3x500 

3. Ketorolac 3x30 mg IV 

4. Bloox Syrup 3x125 mg 
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Analisa Data 

Tabel 4.0.3 

Analisa Data 

 

DATA FOKUS 

ANALISIS MASALAH 

DS: 

Ibu megatakan merasa percaya diri 

selama proses menyusi, . 

DO: 

Pengkajian Fisik 

Payudara: Simetris 

Areola   : Mengalami 

hiperpigmentasi 

Puting: (menonjol / tidak ) 

Tanda dimpling / retraksi: Tidak 

ada 

Pengeluaran ASI:  Tampak ASI 

berwarna putih kekuningan, 

produksi sedikit. Posisi ibu dalam 

menyusui sudah tepat, perlekatan 

bayi tepat 

 

 

 

 

 

 

Menyusui Efektif 

B. Diagnosa Keperawatan 

Menyusui Efektif berhubungan dengan hormon oksitosin dan prolaktin adekuat 

ditandai dengan ibu merasa percaya diri selama proses menyusui, bayi melekat 

pada payudara ibu dengan benar,berat badan bayi meningkat,asi 

menetes/memancar. 

 

 

Laktasi 

Prolaktin meningkat 

Produksi ASI Meningkat 

Adaptasi fisiologis 

Adaptasi post partum 

Hisapan meningkat 

Menyusui efektif 
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C. Rencana Keperawatan 

Tabel 4.4 

Rencana Keperawatan Menyusui Efektif pada Ny. R  dengan Post Sectio Caesarea 

No Diagnosa Keperawatan Luaran Hasil Intervensi 

1. MenyusuiEfektif 

berhubungan dengan 

hormon oksitosin dan 

prolaktin adekuat 

ditandai dengan ibu 

merasa percaya diri 

selama proses 

menyusui, bayi 

melekat pada payudara 

ibu dengan benar,berat 

badan bayi 

meningkat,asi 

menetes/memancar. 

 

 

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) 

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 

 

Intervensipendukung 

Pijat Laktasi (I.03134) 

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. Pijar secara 

melingkar 

d. Dukung ibu 
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meningkatkan 

kepercayaan diri ibu 

dalam menyusui 

dengan memberikan 

pujian terhadap 

perilaku positif ibu 

e. Libatkan suami dan 

keluarga 

Edukasi 

a. Jelaskan tujuan dan 

prosedur tindakan 

b. Jelaskan manfaat 

tindakan 
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D. Implementasi Keperawatan 

Tabel 4.5 

Implementasi Keperawatan Menyusui Efektif pada Ny. R dengan Post Sectio 

Caesarea 

Diagnosa 

Keperawatan 

Tanggal/ 

Jam 

Implementasi Respon Paraf 

MenyusuiEfektif 

berhubungan 

dengan hormon 

oksitosin dan 

prolaktin adekuat 

ditandai dengan ibu 

merasa percaya diri 

selama proses 

menyusui, bayi 

melekat pada 

payudara ibu dengan 

benar,berat badan 

bayi meningkat,asi 

menetes/memancar. 

28-03-2022 

15.00 

a. Melakukan BHSP 

kepada pasien 

b. Mengidentifikasi 

permasalah selama 

menyusi 

c. Melakukan 

pemeriksaan fisik 

pada payudara 

d. Mengajarkan teknik 

menyusui yang benar 

DO: 

Payudara

 : 

Simetris 

Areola  

 : 

Mengalami 

hiperpigmentasi

  

Puting : 

(menonjol / 

tidak ) 

Tanda dimpling 

/ retraksi : Tidak 

ada 

Pengeluaran 

ASI :  

Tampak ASI 

berwarna 

kuning 

(colostrum\), 

pengeluaran 

sedikit. 

 

 

MenyusuiEfektif 

berhubungan 

dengan hormon 

oksitosin dan 

prolaktin adekuat 

ditandai dengan ibu 

merasa percaya diri 

selama proses 

menyusui, bayi 

melekat pada 

payudara ibu dengan 

benar,berat badan 

bayi meningkat,asi 

menetes/memancar. 

28-03-2022 

16.00 

a. Menjelaskan tujuan 

dan prosedur pijat 

oksitosin 

b. Mengidentifikasi 

kondisi emosional 

ibu sebelum 

dilakukan tindakan 

c. Melakukan pijat 

oksitosin: 

d. Posisikan ibu dengan 

nyaman 

e. Pijat mulai dari 

kepala, leher, 

punggung dan 

payudara 

f. Pijat secara 

melingkar (butterfly 

stroke) 

g. Melibatkan suami 

DO: 

Pasien merasa 

rileks. Produksi 

ASI (+) namun 

masih sedikit 

DS: 

Pasien merasa 

lebih baik dan 

mengatakan 

siap untuk 

dilakukan pijat 

oksitosin. 
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dalam kegiatan  

MenyusuiEfektif 

berhubungan 

dengan hormon 

oksitosin dan 

prolaktin adekuat 

ditandai dengan ibu 

merasa percaya diri 

selama proses 

menyusui, bayi 

melekat pada 

payudara ibu dengan 

benar,berat badan 

bayi meningkat,asi 

menetes/memancar. 

28-03-2022 

18.00 

a. Berkolaborasi dalam 

memberikan 

analgetik : 

Paracetamol 500mg 

P.O 

b. Mengedukasi pasien 

dan suami untuk 

melakukan pijat 

oksitosin secara rutin 

DO: 

Pasien dan 

keluarga setuju 

untuk 

melakukan pijat 

oksitosin secara 

rutin. 

DS:  

Pasien 

mengatakan 

merasa percaya 

diri selama 

proses 

menyusui 

 

MenyusuiEfektif 

berhubungan 

dengan hormon 

oksitosin dan 

prolaktin adekuat 

ditandai dengan ibu 

merasa percaya diri 

selama proses 

menyusui, bayi 

melekat pada 

payudara ibu dengan 

benar,berat badan 

bayi meningkat,asi 

menetes/memancar. 

28-03-2022 

19.00 

a. Memberikan pujian 

atas kerjasama yang 

baik dalam kegiatan 

b. Menganjurkan pasien 

untuk memonitor 

produksi ASI secara 

mandiri 

DO: 

Produksi ASI 

(+) 

 

DS:  

Pasien 

mengatakan 

Produksi ASI 

masih sedikit 

namun lebih 

lancer menetes. 

 

 

MenyusuiEfektif 

berhubungan 

dengan hormon 

oksitosin dan 

prolaktin adekuat 

ditandai dengan ibu 

merasa percaya diri 

selama proses 

menyusui, bayi 

melekat pada 

payudara ibu dengan 

benar,berat badan 

bayi meningkat,asi 

menetes/memancar. 

29-03-2022 

08.00 

1. Mengidentifikasi 

masalah selama 

menyusui 

2. Menggunakan teknik 

mendengarkan yang 

aktif 

3. Memberikan 

reinforcement positif 

terhadap 

perkembangan yang 

dialami oleh pasien 

DO: 

Produksi ASI 

(+) sudah 

menetes dengan 

lancar. Ibu 

dapat menyusui 

bayi setiap 2 

jam. 

DS: 

Pasien 

mengatakan 

produksi ASI 

lebih lancer 

setelah 

dilakukan pijat 

oksitosin.   

 

MenyusuiEfektif 

berhubungan 

dengan hormon 

oksitosin dan 

prolaktin adekuat 

ditandai dengan ibu 

merasa percaya diri 

selama proses 

29-03-2022 

09.00 

1. Melibatkan suami 

dalam kegiatan dengan 

meminta suami untuk 

mendemonstrasikan 

teknik pijat oksitosin 

2. Memberikan pujian 

kepada pasien dan 

keluarga atas 

DO: 

Suami pasien 

dapat 

melakukan pijat 

oksitosin 

dengan baik.  

 

DS: 
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menyusui, bayi 

melekat pada 

payudara ibu dengan 

benar,berat badan 

bayi meningkat,asi 

menetes/memancar. 

kerjasamanya selama 

proses kegiatan 

 

Pasien merasa 

lebih tenang 

karena dapat 

menyusui bayi 

saat bayi 

merasa rewel.  

MenyusuiEfektif 

berhubungan 

dengan hormon 

oksitosin dan 

prolaktin adekuat 

ditandai dengan ibu 

merasa percaya diri 

selama proses 

menyusui, bayi 

melekat pada 

payudara ibu dengan 

benar,berat badan 

bayi meningkat,asi 

menetes/memancar. 

29-03-2022 

10.00 

1. Berkolaborasi 

dalam memberikan 

analgetik 

Paracetamol 

500mg PO 

2. Memonitor 

produksi ASI 

DO: 

Obat 

paracetamol 

500mg PO 

sudah 

diberikan. 

Produksi ASI 

dari pagi pukul 

06.00 hingga 

sekarang ± 80 

cc 

 

MenyusuiEfektif 

berhubungan 

dengan hormon 

oksitosin dan 

prolaktin adekuat 

ditandai dengan ibu 

merasa percaya diri 

selama proses 

menyusui, bayi 

melekat pada 

payudara ibu dengan 

benar,berat badan 

bayi meningkat,asi 

menetes/memancar. 

29-03-2022 

12.00 

a. Memonitor teknik 

menyusui 

b. Memberikan pujian 

kepada pasien atas 

kerjasamanya 

dalam melakukan 

kegiatan 

 

DO: 

Pasien dapat 

melakukan 

kegiatan 

menyusui 

dengan baik dan 

benar.  

 

 

DS. 

Pasien merasa 

senang produksi 

ASI sudah 

lancar. 

 

 

MenyusuiEfektif 

berhubungan 

dengan hormon 

oksitosin dan 

prolaktin adekuat 

ditandai dengan ibu 

merasa percaya diri 

selama proses 

menyusui, bayi 

melekat pada 

payudara ibu dengan 

benar,berat badan 

bayi meningkat,asi 

menetes/memancar. 

30-03-2022 

08.00 

a. Memberikan 

pujian atas 

kerjasama yang 

baik dalam 

kegiatan 

b. Menganjurkan 

pasien untuk 

memonitor teknik 

menyusui ASI 

secara mandiri 

DO: 

Pasien dapat 

melakukan 

kegiatan 

menyusui 

dengan baik dan 

benar.  

 

 

DS. 

Pasien merasa 

senang produksi 

ASI sudah 

lancar. 
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E. Evaluasi Keperawatan 

Tabel 4.6 

Evaluasi Keperawatan Menyusui Efektif pada Ny.R dengan Post Sectio Caesarea 

No Tgl/ 

Jam 

CatatanPerkembangan Paraf 

1 30-03-2022 

12.00 
S :Pasien mengatakan merasa senang produksi ASI 

sudah lancar. 

O :  ASI menetes lancar, tidak ada bengkak pada area 

payudara 

A: Masalah menyusui efektif tertangani dengan baik. 

P : Pertahankan kondisi pasien  
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