
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Dasar Sectio Caesaria 

1. Pengertian Sectio Caesaria 

Sectio Caesaria (SC) adalah suatu tindakan untuk melahirkan 

bayi dengan berat diatas 500 gram, melalui sayatan pada dinding 

uterus yang masih utuh  (Prawirohardjo, 2009). Sectio Caesaria (SC) 

adalah suatu pembedahan guna melahirkan anak lewat insisi pada 

dinding abdomen dan uterus (Oxorn & Forte, 2010). 

Sectio Caesaria  adalah suatu cara untuk melahirkan janin 

dengan membuat sayatan pada dinding uterus melalui dinding depan 

perut atau vagina (Mochtar, 2002). Sectio Caesaria adalah suatu cara 

melahirkan janin dengan membuat sayatan pada dinding uterus 

melalui dinding perut ( Sofian, 2012). 

 

2. Tipe-tipe Sectio Caesaria 

Menurut Oxorn & Forte (2012), tipe-tipe Sectio Caesaria yaitu  

a. Segmen bawah : insisi melintang 

Tipe Sectio Caesaria tipe ini memungkinkan abdomen 

dibuka dan uterus di singkapkan. Lipatan vesicouterina (bladder 

flap) yang terletak dengan sambungan segmen atas dan bawah 

uterus ditentukan dan disayat melintang, lipatan ini dilepaskan dari 
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segmen bawah dan bersama-sama kandung kemih di dorong ke 

bawah serta ditarik agar tidak menutupi lapang pandang. 

Keuntungan : 

1) Insisinya ada pada segmen bawah uterus 

2) Otot tidak dipotong tetapi dipisah kesamping, cara ini 

mengurangi perdarahan 

3) Insisi jarang terjadi sampai placenta 

4) Kepala janin biasanya dibawah insisi dan mudah diektraksi 

5) Lapisan otot yang tipis dari segmen bawah rahim lebih mudah 

dirapatkan kembali dibanding segmen atas yang tebal. 

Kerugian : 

1) Jika insisi terlampau jauh ke lateral, seperti pada kasus bayi 

besar. 

2) Prosedur ini tidak dianjurkan kalau terdapat abnormalitas pada 

segmen bawah. 

3) Apabila segmen bawah belum terbentuk dengan baik, 

pembedahan melintang sukar dikerjakan. 

4) Kadang-kadang vesica urinaria melekat pada jaringan cicatrix 

yang terjadi sebelumnya sehingga vesica urinaria dapat terluka. 

b. Segmen bawah : insisi membujur 

Insisi membujur dibuat dengan skalpel dan dilebarkan 

dengan gunting tumpul untuk menghindari cedera pada bayi. 

Keuntungan tipe ini yaitu dapat memperlebar insisi keatas apabila 
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bayinya besar, pembentukan segmen bawah jelek, ada malposisi 

janin seperti letak lintang atau adanya anomali janin seperti 

kehamilan kembar yang menyatu. Kerugiannya adalah perdarahan 

dari tepi sayatan yang lebih banyak karena terpotongnya otot. 

c. Sectio Caesaria Klasik 

Insisi longitudinal di garis tengah dibuat dengan skalpel 

kedalam dinding anterior uterus dan dilebarkan ke atas serta ke 

bawah dengan gunting berujung tumpul. 

Indikasi : 

1) Kesulitan dalam menyingkapkan segmen bawah yaitu adanya 

pembuluh-pembuluh darah besar pada dinding anterior, vesica 

urinaria yang letaknya tinggi dan melekat dan myoma segmen 

bawah. 

2) Bayi yang tercekam pada letak lintang 

3) Beberapa kasus placenta previa anterior 

4) Malformasi uterus tertentu 

Kerugian : 

1) Myometrium harus dipotong, sinus-sinus yang lebar dibuka, 

dan perdarahannya banyak 

2) Bayi sering diekstraksi bokong dahulu sehingga kemungkinan 

aspirasi ciran ketuban lebih besar 
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3) Apabila placenta melekat pada dinding depan uterus, insisi 

akan memotongnya dan dapat menimbulkan kehilangan darah 

dari sikulasi janin yang berbahaya 

4) Insidensi pelekatan isi abdomen pada luka jahitan uterus lebih 

tinggi 

5) Insiden ruptur uteri pada kehamilan berikutnya lebih tinggi 

d. Sectio Caesaria Extraperitoneal 

Pembedahan ini dikerjakan untuk menghindari perlunya 

histerektomi pada kasus-kasus yang mengalami infeksi luas dengan 

mencegah peritonitis generalisata yang sering bersifat fatal. Tehnik 

pada prosedur ini relatif sulit, sering tanpa sengaja masuk ke dalam 

cavum peritonei dan insidensi cedera vesica urinaria meningkat. 

e.  Histerektomi Caesaria 

Pembedahan ini merupakan sectio caesaria yang 

dilanjutkan dengan pengeluaran uterus. 

Indikasi : 

1) Perdarahan akibat atonia uteri setelah terapi konservatif gagal 

2) Perdarahan yang tidak dapat dikendalikan pada kasus-kasus 

plasenta previa dan abruptioplacenta tertentu 

3) Pada kasus-kasus tertentu kanker servik atau ovarium 

4) Rupturi arteri yang tidak dapat diperbaiki 

5) Cicatrix yang menimbulkan cacat pada uterus 
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Komplikasi : 

1) Angka morbiditasnya 20 persen 

2) Darah lebih banyak hilang 

3) Kerusakan pada traktus urinarius dan usus termasuk 

pembentukan fistula 

4) Trauma psikologis akibat hilangnya rahim 

Sedangkan menurut Rustam Mochtar (2002), jenis-jenis Sectio 

Caesaria adalah : 

a. Sectio Caesaria Transperitoneal 

1) Sectio Caesaria klasik atau korporal yaitu dengan melakukan 

sayatan vertikal sehingga memungkinkan ruangan yang lebih 

baik untuk jalan keluar bayi. 

2) Sectio Caesaria ismika atau profunda yaitu dengan melakukan 

sayatan atau insisi melintang dari kiri kekanan pada segmen 

bawah rahim dan diatas tulang kemaluan. 

b. Sectio Caesaria ektra peritonalis yaitu tanpa membuka peritoneum 

parietalis, dengan demikian tidak membuka kavum abdominal. 

 

3. Indikasi Sectio Caesaria 

Tindakan seksio sesaria dilakukan apabila tidak memungkinkan 

dilakukan persalinan pervaginal disebabkan adanya resiko terhadap ibu 

atau janin, dengan pertimbangan hal-hal yang perlu tindakan seksio 

Asuhan Keperawatan Pada..., SEPTI HARTANTI, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2014



sesaria seperti proses persalinan normal lama atau kegagalan proses 

persalinan normal (Dystasia) (Saifudin, 2002). 

Menurut Mochtar & Sarwono Prawirohardjo (2009), beberapa 

indikasi dilakukannya Sectio Caesaria yaitu : 

a. Plasenta previa, terutama plasenta previa totalis dan subtotalis 

b. Panggul sempit 

c. Rupturi uteri mengancam 

d. Partus lama 

e. Tumor yang menghalangi jalan lahir 

f. Kelainan letak atau bayi besar 

g. Keadaan dimana usaha-usaha untuk melahirkan anak pervaginam 

gagal 

h. Kematian janin 

i. Gemeli 

j. Komplikasi pre eklampasia dan hipertensi. 

k. Distosia jaringan lunak. 

l. Disproporsi kepala panggul (CPD / FPD) 

m. Disfungsi uterus. 

 

4. Keuntungan dan kerugian Sectio Caesaria. 

a. Keuntungan seksio sesaria adalah : 

 Seksio saesaria lebih aman dipilih dalam menjalani proses 

persalinan karena telah banyak menyelamatkan jiwa ibu yang 
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mengalami kesulitan melahirkan. Jalan lahir tidak teruji dengan 

dilakukannya sectio caesaria, yaitu bilamana didiagnosis panggul 

sempit atau fetal distress didukung data pelvimetri. Bagi Ibu yang 

paranoid terhadap rasa sakit, maka seksio saesaria adalah pilihan 

yang tepat dalam menjalani proses persalinan, karena diberi 

anastesi atau penghalang rasa sakit (Fauzi, 2007). 

b. Kerugian sectio caesaria. 

 Sectio caesaria mengakibatkan komplikasi diantaranya 

yaitu kerusakan pada vesika urinaria dan uterus, komplikasi 

anastesi, perdarahan, infeksi dan tromboemboli. Kematian pada ibu 

lebih besar pada persalinan sectio caesaria dibandingkan 

persalinan vaginam. Takipneu sesaat bayi baru lahir lebih sering 

terjadi pada persalinan sectio caesaria dan kejadian trauma 

persalinan pun tidak dapat disingkirkan. Resiko jangka panjang  

yang dapat terjadi adalah terjadinya plasenta previa, solusi 

plasenta, plasenta akreta dan ruptur uteri (Rasjidi, 2010). 

 

5. Komplikasi 

 Menurut Oxorn dan Forte (2010), komplikasi yang serius 

pada operasi Sectio Caesaria adalah  

a. Perdarahan. 

Asuhan Keperawatan Pada..., SEPTI HARTANTI, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2014



Perdarahan pada sectio caesaria terjadi karena adanya atonia uteri, 

pelebaran insisi uterus, kesulitan mengeluarkan plasenta dan 

hematoma ligamentum latum. 

b. Infeksi 

Infeksi sectio caesaria bukan hanya terjadi daerah insisi saja, tetapi 

dapat terjadi di daerah lain seperti traktus genetalia, traktus 

urinaria, paru-paru dan traktus respiratori atas. 

c. Thromboplebitis 

d. Cedera, dengan atau tanpa fistula bisa terjadi di traktus urinaria dan 

usus. 

e. Dapat mengakibatkan obstruksi usus baik mekanis maupun 

paralitik. 

 

6. Perawatan Post Sectio Caesaria 

 Menurut Rasjidi (2009), pasien pasca operasi perlu 

mendapatkan perawatan sebagai berikut : 

a. Ruang pemulihan 

 Di ruang pemulihan, pasien dipantau dengan cermat 

jumlah perdarahan dari vagina dan dilakukan palpasi fundus uteri 

untuk memastikan bahwa uterus berkontraksi dengan kuat. Selain 

itu, pemberian cairan intravena juga dibutuhkan. Kebutuhan akan 

cairan intravena termasuk darah sangat bervariasi. Wanita dengan 

berat badan rata-rata dengan hematokrit kurang dari atau sama 
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dengan 30 dan volume darah serta cairan ekstraselular yang normal 

umumnya dapat mentoleransi kehilangan darah sampai 2.000 ml. 

b. Ruang perawatan  

 Beberapa prosedur yang dilakukan di ruang perawatan 

adalah : 

1) Monitor tanda-tanda vital 

Tanda-tanda vital yang perlu di evaluasi adalah tekanan darah, 

nadi, jumlah urin, jumlah perdarahan, status fundus uteri dan 

suhu tubuh. 

2) Analgesik. 

Untuk pasien berat dengan berat badan rata-rata, dapat 

diberikan paling banyak setiap 3 jam untuk menghilangkan 

nyeri. Sedangkan pada pasien yang menggunakan opioid, harus 

diberikan pemeriksaan rutin tiap jam untuk memantau respirasi, 

sedasi dan skor nyeri selama pemberian dan sekurangnya 2 jam 

setelah penghentian pengobatan. 

3) Terapi cairan dan makanan. 

Pemberian cairan intravena, pada umumnya mendapatkan 3 

liter cairan memadai untuk 24 jam pertama setelah tindakan, 

namun apabila pengeluaran urin turun, dibawah 30 ml/jam, 

wanita tersebut harus segera dinilai kembali. 

4) Pangawasan fungsi vesika urinaria dan usus. 
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Kateter vesika urinaria umumnya dapat dilepas dalam waktu 12 

jam setelah operasi atau keesokan pagi setelah pembedahan dan 

pemberian makanan padat bisa diberikan setelah 8 jam, bila 

tidak ada komplikasi. 

5) Ambulasi. 

Waktu ambulasi diatur agar analgesik yang baru diberikan 

dapat mengurangi rasa nyeri. 

6) Perawatan luka. 

Luka insisi diperiksa setiap hari dan jahitan kulit (atau klip) 

pada hari keempat setalah pembedahan. Pada hari ketiga pasca 

persalinan, mandi dengan pancuran tidak membahayakan luka 

insisi. 

7) Pemeriksaan laboratorium. 

Hematokrit diukur setiap pagi hari setelah pembedahan. 

Pemeriksaan ini dilakukan lebih dini apabila terdapat 

kehilangan darah yang banyak selama operasi atau terjadi 

oliguria atau tanda-tanda lain yang mengisyaratkan 

hipovolemia. 

8) Menyusui. 

Menyusui dapat dimulai pada hari pasca operasi seksio sesaria. 

9) Pencegahan infeksi pasca operasi. 

Morbiditas demam cukup sering dijumpai setelah seksio 

sesaria. Infeksi panggul pasca operasi merupakan penyebab 
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tersering dari demam dan tetap terjadi pada sekitar 20 persen 

wanita walaupun mereka telah diberi antibiotik profilaksis. 

 

7. Anatomi panggul dan isinya 

 

 

Gambar 2.1:  Anatomi Pelvis (Sarwono Prawirohardjo, 2010). 

 

Anatomi panggul dan isinya terdiri dari bagian-bagian sebagai 

berikut : 

a. Tulang Panggul 

  Menurut Wiknjosastro (2007), jenis-jenis panggul menurut 

morfologinya dibagi menjadi 4 yaitu : 

1) Panggul ginekoid, dengan ciri-ciri pintu atas panggul yang 

bundar atau dengan diameter transversa yang lebih panjang 

sedikit dari pada diameter antersposterior dan dengan panggul 

tengah serta pintu bawah panggul yang cukup luas. 
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2) Panggul antropoid, dengan ciri-ciri diameter anteposterior yang 

lebih panjang dari pada diameter tranversa, dan dengan arkus 

pubis menyempit sedikit. 

3) Panggul android, dengan ciri-ciri pintu atas panggul yang 

berbentuk sebagai segitiga berhubungan dengan penyempitan 

kedepan, dengan spinika iskiadika menonjol kedalam dan 

dengan arkus pubis menyempit 

4) Panggul platipelloid, dengan ciri-ciri diameter anteroposterior 

yang jelas lebih pendek daripada diameter transversa pada 

pintu atas panggul dan dengan arkus pubis yang luas. 

  Menurut Oxorn & Forte (2010), jenis-jenis panggul 

abnormal yaitu : 

1) Panggul Naegele yaitu pertumbuhan yang tidak sempurna atau 

tidak adanya salah satu alaossis sacri menyebabkan panggul 

sempit dan miring. 

2) Panggul Robert  yaitu bentuk panggul yang menyempit simetris 

pada arah tranversal yang disebabkan oleh tidak adanya kedua 

alae assis sacri. 

3) Split pelvis yaitu kedua os pubis tidak menjadi satu, seringkali 

disertai dengan tidak bersatunya dinding-dinding vesica 

urinaria dan dinding anterior abdomen. 
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4) Panggul asimilasi yaitu panggul yang memanjang dimana 

vertebral lumbalis terakhir atau vertebrata coccygealis pertama 

menyerupai vertebrata lumbalis ataupun coccygealis. 

5) Panggul osteomalacia yaitu perlunakan tulang yang kemudian 

melengkung kedalam cavum pelvis, sehingga sangat 

mengurangi semua ukuran diameternya. 

6) Panggul spandylolisthetik yaitu vertebrata lumbalis terakhir 

tergeser ke depan dan kebawah di atas promontorium. 

 Kerangka seorang wanita ditujukan kepada pemenuhan 

fungsi reproduksi. Bentuk thoraks mempunyai bagian bawah yang 

lebih luas untuk keperluan kehamilan. Panggul berbentuk ginekoid 

dengan ala iliaka lebih besar dan cekung, promontorium kurang 

menonjol, simfisis lebih pendek. Di daerah lumbal lordosis lebih 

jelas (Sarwono Prawirohardjo, 2010). 

b. Dinding Abdomen 

  Dinding depan abdomen terdiri atas kulit, pannikulus 

adiposus (lapisan lemak) yang kadang-kadang cukup tebal, fasia 

dan otot-otot : muskulus nektus, muskulus olakus eksternus, 

muskulus olakus internus serta muskulus tranversus abdominis, 

dan apenourosis (Sarwono Prawirohardjo, 2010). 

c. Dasar Panggul  

  Dasar panggul perlu mempunyai kekuatan untuk menahan 

semua beban yang diletakkan padanya, khususnya isi rongga perut 
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dan tekanan intra abdomen. Beban ini ditahan oleh lapisan otot-

otot dan fasia yang ada di dalam dasar panggul. Pada persalinan 

lapisan-lapisan otot dan fasio mengalami tekanan dan dorongan, 

sehingga dapat timbul prolapses genetalio. Pintu bawah panggul 

terdiri atas diafragma pelvis, diafragma urogenatalia dan lapisan-

lapisan otot yang berada di luarnya. Semua otot di bawah pengaruh 

saraf motorik dan dapat dikejangkan aktif. Fungsi otot-otot tersebut 

adalah  

1) Muskulus levator ani berfungsi untuk menahan rectum dan 

vagina turun ke bawah. 

2) Muskulus stringfer ani eksternus berfungsi untuk menutup 

anus yang diperkuat oleh muskulus levator ani. 

3) Muskulus bulbokavernesus berfungsi untuk mengecilkan 

introitus vagina disamping memperkuat fungsi muskulus 

sfringter vesisae internus yang terdiri atas otot polos 

(Sarwono Prawirohardjo, 2010). 
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d. Alat genital 

1) Alat genital bagian luar 

 

Gambar 2.2. Alat genetalia wanita eksterna (Pearce Evelyn, 

2008). 

a) Vulva  

   Vulva adalah tempat bermuaranya sistem 

urogenital. Disebelah luar vulva dilingkari oleh labia 

mayora (bibir besar) yang kebelakang menjadi satu dan 

membentuk kommisura posterior dan perineum. Di bawah 

kulitnya terdapat jaringan lemak. Medial dari bibir besar 

ditemukan bibir kecil (labium minora) yang kearah 

perineum menjadi satu dan membentuk frenulum labiorum 

pudenda. Ke depan labia minora menjadi satu dan 

membentuk prepusium klitoridis dan frenulum klitoridis. 

Di bawah preposium klitoridis terletak klitoris. Kira-kira 
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1,5 cm di bawah klitoris terdapat orifisium uretre 

eksternum (lubang kemih). Di kanan kiri lubang kemih 

terdapat dua lubang kecil dari saluran yang buntu (duktus 

paraurethalis dan duktus skene). 

b) Mons pubis 

Mons pubis adalah bagian menonjol yang melingkar 

di depan simpisis pubis yang dibentuk oleh jaringan lemak 

dibawah kulit, meliputi daerah simpisis yang ditumbuhi 

rambut pada masa pubertas.  

c)   Labia mayora (bibir besar) 

Labia mayora adalah lipatan kulit yang menonjol 

secara longitudinal yang memanjang kebawah dan 

kebelakang dari mons pubis dan membentuk batas lateral 

yang banyak mengandung saraf. Masing-masing labium 

mempunyai dua permukaan yaitu bagian luar mempunyai 

pigmen dan ditutupi oleh rambut keriting dan bagian dalam 

yang permukaannya licin karena dikelilingi oleh folikel 

sebasea. Di samping itu juga terdapat pembuluh darah dan 

glandula yang membentuk kommisura labialis posterior. 

d)   Labia minora (Bibir kecil) 

Labia minora adalah lipatan kecil yang terdapat 

diantara labia mayora. Labia minora memanjang dari 

klitoris secara obligue kebawah dan samping belakang 
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sepanjang 4 cm disisi orifisium vagina. Ujung posterior 

labia minora bergabung pada garis median oleh lipatan kulit 

disebut frenolum. Masing-masing labia minora terbagi 

menjadi: 

(1) Bagian atas: melalui klitoris bergabung dengan yang 

lain membentuk lipatan yang menggantung pada glans 

klitoris. 

(2) Bagian bawah: melalui bawah klitoris dan membentuk 

permukaan bawah yang saling berhubungan dinamakan 

frenolum klitoris. 

e)  Klitoris 

Klitoris adalah tonjolan kecil yang melingkar berisi 

jaringan erektil yang sangat sensitive terdapat dibawah 

kommisura labia anterior dan sebagian tersembunyi 

diantara ujung anterior labia minora, dan banyak 

mengandung saraf. Klitoris terdiri atas: 

(1) Korpus kavernosus: mengandung jaringan erektil yang 

ditutupi oleh lapisan padat. 

(2) Membran fibrosa: bergabung sepanjang permukaan 

medial oleh septum pektini formis. 

f) Vestibulum (serambi) 

Merupakan rongga yang berada di antara bibir kecil 

(labia minora). Pada vestibula terdapat 6 buah lubang, yaitu 
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orifisium urethra eksterna, introitus vagina, 2 buah muara 

kelenjar Bartholini, dan 2 buah muara kelenjar paraurethral. 

Kelenjar bartholini berfungsi untuk mensekresikan cairan 

mukoid ketika terjadi rangsangan seksual. Kelenjar 

bartholini juga menghalangi masuknya bakteri Neisseria 

gonorhoeae maupun bakteri-bakteri pathogen 

g) Peritoneum 

   Peritoneum viselare menutupi sebagian besar alat 

genetalia interna. Bagian yang tidak di tutupi peritoneum 

dinamakan retro atau ektra peritoneal. 

h) Rektum 

   Anus di tutupi oleh muskulus sfingter ani ekternus 

diperkuat oleh muskulus bulbokavernosis, muskulus levator 

ani dan jaringan ikat perineum. 

2) Alat genital bagian dalam 

 

Gambar 2.3. Alat genetalia wanita interna (Pearce Evelyn, 

2008). 
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a) Vagina 

  Vagina menghubungkan genetalia eksterna dan 

interna. Introitus vaginae tertutup pada hymen (selaput 

dora), suatu lipatan selaput setempat vagina berukuran di 

depan 6,5 cm dan di belakang 9,5 cm, sumbunya berjalan 

kira-kira sejajar dengan arah pinggir bawah simpisis ke 

promontorium. 

  Vagina (saluran senggama) mempunyai fungsi 

penting sebagai jalan lahir bagian lunak, sebagai sarana 

hubungan seksual, salurkan untuk mengalirkan lendir dan 

darah mentruasi (Manuaba, 2009). 

b) Uterus 

Uterus pada seorang dewasa berbentuk seperti buah advokat 

atau buah peer yang sedikit gepeng. Panjang uterus 7-7,5 

cm, lebar 5, 25 cm dan tebal 2, 5 cm. Berat uterus wanita 

yang pernah melahirkan antara 50–70 gram, sedangkan 

wanita yang belum pernah melahirkan beratnya 80 gram 

atau lebih. Uterus terdiri atas korpus uteri (2/3 bagian atas) 

dan serviks uteri (1/3 bagian bawah). Di dalam korpus uteri 

terdapat rongga (kovum uteri), yang membuka keluar 

melalui saluran (kanalis servikalis) yang terletak di serviks. 

Antara korpus dan serviks masih ada bagian yang disebut 

isthmus uteri.  
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  Lapisan otot rahim terdiri dari tiga lapis yang 

mempunyai kemampuan untuk tumbuh kembang sehingga 

dapat memelihara dan mempertahankan kehamilan selama 9 

bulan. Rahim juga merupakan jalan lahir yang penting dan 

mempunyai kemampuan untuk mendorong jalan lahir 

(Manuaba, 2009). 

c) Tuba Fallopi 

  Tuba fallopi adalah saluran telur berasal seperti juga 

uterus dari duktus mulleri. Rata-rata panjang tuba 11-14 cm. 

Bagian luar tuba diliputi oleh peritoreum viserale, yang 

merupakan bagian dari ligamentium latum. 

  Tuba fallopi merupakan bagian yang paling sensitif 

terhadap infeksi dan menjadi penyebab utama terjadinya 

kemandulan. Fungsi tuba fallopi sangat vital dalam proses 

kehamilan, yaitu menjadi saluran spermatozoa dan ovum, 

tempat terjadinya pembuahan (fertilitas), menjadi saluran 

dan tempat pertumbuhan hasil pembuahan sebelum mampu 

menanamkan diri pada lapisan dalam lahir (Manuaba, 

2009). 

d) Ovarium 

  Ovarium atau indung telur pada seorang dewasa 

sebesar ibu jari tangan , terletak di kiri dan di kanan, dekat 

pada dinding pelvis difossa ovarika. 
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  Indung telur merupakan sumber hormonal wanita 

yang paling utama sehingga mempunyai dampak 

kewanitaan dalam pengaturan proses menstruasi. Indung 

telur mengeluarkan ovum (telur) setiap bulan silih berganti 

kanan dan kiri. Saat telur (ovum) dikeluarkan wanita 

disebut dalam masa subur. Masa menopouse semua telur 

menghilang (Manuaba, 2009). 

 

8. Diagnosa Yang Mungkin Muncul 

 Menurut Amin, Hardhi (2013), diagnosa keperawatan yang 

muncul pada klien seksio sesaria antara lain : 

a. Nyeri berhubungan dengan agen injuri fisik (trauma jalan lahir, 

pembedahan, episiotomi) 

b. Resiko infeksi berhubungan dengan faktor resiko : episiotomi, 

laserasi jalan lahir, bantuan pertolongan persalinan. 

c. Gangguan pola tidur berhubungan dengan kelemahan 

d. Resiko tinggi kekurangan cairan berhubunan dengan 

penyimpangan yang mempengaruhi asupan cairan 

e. Resiko aspirasi berhubungan dengan penurunan tingkat kesadaran 

f. Gangguan eliminasi urin berhubungan dengan gangguan sensori 

motorik. 

g. Ketidakefektifan pemberian ASI berhubungan dengan kurang 

pengetahuan ibu, terhentinya proses menyusui 
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h. Resiko cidera  

i. Konstipasi  

 

9. Fokus Intervensi 

 Menurut NANDA (2008), fokus intervensi dari diagnosa 

seksio sesaria adalah : 

a. Nyeri berhubungan dengan agen injuri fisik (trauma jalan lahir, 

pembedahan, episiotomi) 

NIC : 

Pain Management : 

1) Lakukan pengkajian nyeri secara komprehensif (lokasi, 

karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan fraktor presipitasi) 

2) Observasi dari reaksi nonverbal dari ketidaknyamanan 

3) Gunakan tehnik terapeutik untuk mengetahui pengalaman nyeri 

pasien 

4) Kaji kultur yang mempengaruhi respon nyeri 

5) Evaluasi pengalaman nyeri masa lampau 

6) Kontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri seperti 

suhu ruangan, pencahayaan,  dan kebisingan 

7) Ajarkan tentang tehnik non farmakologi 

8) Berikan analgesik untuk mengurangi nyeri 

Analgesic Administration : 
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1) Tentukan lokasi, karakteristik, kualitas dan derajat nyeri 

sebelum pemberian obat 

2) Cek intruksi dokter tentang jenis obat, dosis dan frekuensi 

3) Cek riwayat alergi 

4) Pilih analgesik yang diperlukan atau kombinasi dari analgesik 

ketika pemberian lebih dari satu 

5) Berikan analgesik tepat waktu terutama saat nyeri hebat 

b. Resiko infeksi berhubungan dengan faktor resiko : episiotomi, 

laserasi jalan lahir, bantuan pertolongan persalinan. 

NIC : 

Infection Control : 

1) Bersihkan lingkungan setelah dipakai pasien 

2) Pertahankan tehnik isolasi 

3) Batasi pengunjung bila perlu 

4) Cuci tangan sebelum dan sesudah tindakan keperawatan 

5) Gunakan baju, sarung tangan sebagai alat pelindung 

6) Berikan terapi antibiotik bila perlu 

Infection control : 

1) Monitor tanda infeksi sistemik dan lokal 

2) Monitor kerentanan terhadap infeksi 

3) Batasi pengunjung 

4) Gunakan tehnik asepsis 

5) Dorong masukan nutrisi yang cukup 

Asuhan Keperawatan Pada..., SEPTI HARTANTI, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2014



6) Dorong masukan cairan 

7) Intruksikan pasien untuk minum antibiotik sesuai resep 

c. Gangguan pola tidur berhubungan dengan kelemahan 

NIC : 

Sleep Enhancement : 

1) Determinasi efek-efek  medikasi terhadap pola tidur 

2) Jelaskan pentingnya tidur yang adekuat 

3) Fasilitas untuk mempertahankan aktivitas sebelum tidur 

(membaca) 

4) Ciptakan lingkungan yang nyaman 

5) Kolaborasi pemberian obat tidur 

6) Monitor waktu makan dan minum dengan waktu tidur 

7) Intruksikan untuk memonitor tidur pasien 

d. Ketidakefektifan pemberian ASI berhubungan dengan kurang 

pengetahuan ibu, terhentinya proses menyusui. 

NOC : 

1) Breastfeding Assistance 

2) Breast Examination 

3) Lactation Counseling 

NIC : 

Breastfeding Assistance : 

1) Evaluasi pola menghisap atau menelan bayi 

2) Tentukan keinginan dan motivasi ibu untuk menyusui 
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3) Evaluasi pemahaman ibu tentang isyarat menyusui dari bayi 

4) Kaji kemampuan bayi untuk latch on dan menghisap secara 

efektif 

5) Pantau integritas kulit puting ibu 

6) Pantau berat badan dan pola eliminasi bayi 

Breast Examination : 

1) Fasilitasi proses bantuan interaktif untuk membantu 

mempertahankan keberhasilan proses pemberian ASI 

2) Sediakan informasi tentang laktasi dan tehnik memompa ASI 

(secara manual atau pompa elektrik), cara mengumpulkan dan 

menyimpan ASI 

3) Ajarkan orang tua mempersiapkan, menyimpan, 

menghangatkan dalam kemungkinan pemberian tambahan susu 

formula. 

Lactation Counseling : 

1) Sediakan informasi tentang keuntungan dan kerugian 

pemberian ASI 

2) Demonstrasikan latihan menghisap bila perlu 

3) Diskusikan metode alternatif pemberian makan bayi 

e. Resiko tinggi kekurangan cairan berhubunan dengan 

penyimpangan yang mempengaruhi asupan cairan 

NIC : 

Fluid Management : 
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1) Timbang popok atau pembalut jika diperlukan 

2) Pertahankan intake dan output yang akurat 

3) Monitor status hidrasi (kelembaban, membran mukosa, nadi 

adekuat, tekanan darah ortostatik). 

4) Monitor vital sign. 

5) Monitor masukan cairan/makanan dan hitung intake kalori 

harian 

6) Monitor status nutrisi 

7) Dorong masukan oral 

Hypovolemia Management : 

1) Monitor status cairan termasuk intake dan output cairan 

2) Pelihara IV line 

3) Monitor tingkat Hb dan hematokrit 

4) Monitor tanda vital 

5) Monitor respon pasien terhadap penambahan cairan 

6) Monitor berat badan 

7) Dorong pasien untuk menambah intake oral 

8) Monitor akan adanya gagal ginjal 

f. Resiko aspirasi berhubungan dengan penurunan tingkat kesadaran. 

NIC : 

Aspiration Precaution : 

1) Monitor tingkat kesadaran, refleks batuk dan kemampuan 

menelan 
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2) Monitor status paru, pelihara jalan nafas 

3) Lakukan suction jika diperlukan 

4) Cek nasogastrik sebelum makan 

5) Hindari makan kalau residu masih banyak 

6) Potong makanan kecil-kecil 

7) Haluskan obat sebelum pemberian 

8) Jauhkan manset trakea meningkat 

g. Gangguan eliminasi urine berhubungan dengan gangguan sensori 

motorik. 

NIC : 

Urinary Retention Care : 

1) Lakukan penilaian kemih yang komprehensif berfokus pada 

inkontinensia (misalnya output urine, pola berkemih, fungsi 

kognitif, dan masalah kencing praeksisiten) 

2) Memantau penggunaan obat dengan sifat antikolinergik atau 

properti alpha agonis 

3) Memonitor efek dari obat-obatan yang diresepkan. 

4) Masukkan kateter kemih 

5) Anjurkan pasien atau keluarga untuk merekam output urine 

6) Intruksikan cara-cara untuk menghindari konstipasi atau 

impaksi tinja 

7) Memantau asupan dan keluaran. 

8) Menerapkan katerisasi intermiten 
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h. Resiko Cidera 

NIC : 

Environment Management (Managemen lingkungan): 

1) Sediakan lingkungan yang aman untuk pasien 

2) Menghindarkan lingkungan yang berbahaya (misalnya 

menghindarkan perabotan) 

3) Memasang side rail tempat tidur 

4) Menyediakan tempat tidur yang nyaman dan bersih 

5) Membatasi pengunjung 

6) Menganjurkan keluarga untuk menemani pasien 

7) Mengontrol lingkungan dari kebisingan 

8) Memindahkan barang-barang yang dapat membahayakan. 

i. Konstipasi 

NIC : 

Constipation / Impaction Management : 

1) Monitor tanda dan gejala konstipasi 

2) Monitor bising usus 

3) Monitor feses, frekuensi, konsistensi dan volume 

4) Konsultasi dokter tentang penurunan dan penurunan bising 

usus 

5) Jelaskan etiologi dan rasionalisasi tindakan terhadap pasien 

6) Kolaborasikan pemberian laksatif 

7) Pantau tanda dan gejala konstipasi 
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8) Ajarkan pasien dan keluarga tentang proses pencernaan yang 

normal. 

 

B.  Disproporsi Cefalopelvic (CPD) 

1. Pengertian 

 Disproporsi cefalopelvis atau disproporsi fetopelvik adalah 

ketidakmampuan janin untuk melewati panggul (Oxorn & Forte, 

2012). Disproporsi sefalopelvic (CPD) atau disproporsi fetopelvic 

(FPD) yang berhubungan dengan ukuran janin yang berlebihan (4000 

gram/ 5 pon 13,5 ons atau lebih) terjadi pada 5% kelahiran aterm 

(Bobak, 2004). 

 Disproporsi cefalopelvis adalah diproporsi antara ukuran janin 

dan ukuran pelvis, yakni ukuran pelvis tertentu tidak cukup besar 

untuk mengakomodasi keluarnya janin tertentu melalui pelvis tertentu 

melalui pelvis sampai terjadi kelahiran per vaginam. Disproporsi 

cefalopelvis dapat ditandai oleh pola persalinan disfungsional, 

kegagalan kemajuan persalinan, fleksi kepala yang buruk atau 

kemacetan rotasi internal dan penurunan (Helen Varney et all, 2007). 

 

2. Jenis-jenis Diproporsi Cefalopelvic 

 Menurut Oxorn & Forte (2007), disproporsi dapat absolut atau 

relatif. Absolut apabila janin sama sekali tidak akan dengan selamat 

dapat melewati jalan lahir. Pada disproporsi absolut faktor-faktor lain 
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tidak ikut berpengaruh misalnya kontraksi yang jelek, jaringan lunak 

yang kaku, kedudukan abnormal dan ketidakmampuan kepala untuk 

mengadakan moulage sebagaimana mestinya. Disproporsi relatif 

terjadi apabila faktor-faktor lain ikut berpengaruh. Panggul yang relatif 

sempit dapat diatasi dengan kontraksi uterus yang efisien, kelonggaran 

jaringan lunak, letak, presentasi dan kedudukan janin untuk 

mengadakan moulage. 

 Disproporsi cefalopelvic dapat ditandai oleh pola persalinan 

disfungsional, kegagalan kemajuan persalinan, fleksi kepala yang 

buruk atau kemacetan rotasi internal dan penurunan (Helen Varney et 

all, 2007). 

 

3. Indikasi Disproporsi Cefalopelvic  

 Menurut  Herney Varney et all (2007), indikasi diproporsi 

cefalopelvic antara lain : 

a. Ukuran janin sangat besar 

b. Tipe dan karakteristik khusus tubuh wanita secara umum : 

- Bahu lebih besar daripada panggul, tanpa memperhatikan 

tinggi 

- Postur tubuh pendek seperti kotak 

- Tangan dan kaki pendek, serta lebar (ukuran espatu 

memberi banyak informasi) 

c. Riwayat fraktur pelvis 

Asuhan Keperawatan Pada..., SEPTI HARTANTI, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2014



d. Deformitas spinal, sebagai contoh scoliosis atau kifosis 

e. Kelemahan unilateral atau bilateral (kepincangan dan tanda 

lordosis) 

f. Deformitas ortopedik lain, sebagai contoh riketsia, pinggul 

terpasang pin 

g. Pelvis platipeloid 

h. Malpresentasi atau malposisi 

i. Persalinan disfungsional, seperti kegagalan kemajuan persalinan 

dan disfungsi uterus. 

 

4. Pemeriksaan adanya Diproporsi 

 Menurut Oxorn dan Forte (2012), untuk menentukan adanya 

disproporsi cefalopelvis, dapat dilakukan beberapa pemeriksaan yaitu : 

a. Anamnesis 

Pada Multipara, informasi yang perlu di anamnesis adalah : 

1) Jumlah kehamilan dan persalinan sebelumnya 

2) Berat bayi pada waktu lahir, terutama yang terbesar 

3) Keadaan anak waktu lahir antara lain adanya bayi yang 

terluka atau kematian intrapertum 

4) Lama persalinan 

5) Cara kelahiran 

6) Robekan-robekan jalan lahir. 
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  Sedangkan pada primigravida, hal-hal yang perlu 

dianamnesis yaitu : 

1) Umur penderita 

2) Tipe siklus menstruasi 

Wanita yang menstruasinya lambat, tidak teratur dan 

disertai disminor berat mempunyai kecenderungan untuk 

mengalami kesulitan persalinan. 

3) Sterilitas 

Wanita-wanita dengan riwayat sterilisasi yang tidak 

disengaja selam 7 atau 8 tahun seringkali menderita 

kesulitan dalam persalinan berupa disfungsi uterus, distokia 

jaringan lunak dan tindakan operatif. 

4) Riwayat keluarga 

Adanya riwayat distokia dengan bayi terluka atau mati 

memerlukan pemeriksaan yang lebih teliti lagi. 

b. Palpasi Abdominal 

  Apabila kepala dapat didorong masuk panggul maka berarti 

tidak ada disproporsi di PAP. Kalau kepala tidak dapat masuk 

maka perlu diadakan pemeriksaan lebih lanjut. 

c. Pemeriksaan vaginal dan abdominopelvik 

  Bagian terendah diatas simpisis pubis dan fundus uteri 

didorong untuk melihat apakah bagian terendah dapat turun sampai 

spina ischiadica atau lebih rendah lagi. Apabila dengan dorongan 
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tangan  berhasil maka dapat diperkirakan kontraksi uterus yang 

kuat tidak akan sulit. 

d. Pemeriksaan radiografis 

  Pada kasus yang meragukan dilakukan pelvimetri 

rontgenologis, untuk memperoleh informasi tambahan yang 

berharga. 

e. Partus percobaan 

  Pasien dibiarkan memasuki persalinan secara spontan. 

Untuk partus percobaan tidak pernah dilakukan induksi baik 

dengan memecah ketuban ataupun dengan infus oxytocin. Setelah 

servik terbuka separoh ketuban boleh dipecah untuk melihat 

apakah kemajuan dapat dipercepat. 

 

5. Terapi Disproporsi Cefalopelvic 

 Menurut Oxorn & Forte (2010), beberapa alternative terapi yang 

dapat dilakukan untuk indikasi Disproporsi Cefalopelvic antara lain : 

a. Sectio Caesarea 

Sectio Caesarea merupakan pilihan utama kalau terdapat 

disproporsi berat. 

b. Pertolongan dengan forceps 

Apabila disproporsinya ringan, distokia disebabkan oleh tidak 

terjadinya fleksi atau rotasi, dan apabila penolongnya mempunyai 
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cukup pengalaman, makak forceps rendah atau tengah dapat 

dipakai untuk melahirkan anak. 

c. Cara-cara lain 

Cara-cara lain yang jarang dipakai antara lain : 

1) Induksi partus prematurus, mencoba untuk melahirkan bayi 

yang masih kecil. 

Kerugiannya adalah : 

- Prematuritas dengan segala komplikasinya 

- Segmen bawah rahim yang belum sempurna terbentuk 

dengan jaringannya yang masih resisten 

- Cervix yang belum masuk 

- Fungsi uterus yang tidak efisien dimana uterus dipacu 

untuk masuk dalam persalinan sebelum polaritas dan kerja 

koordinasinya terbentuk 

2) Symphysiotomi atau pubiotomi, untuk kasus-kasus dengan 

kesempitan PAP berat. 

3) Craniotomi, digunakan untuk bayi yang sudah meninggal dan 

tidak dapat dilahirkan secara utuh. Tujuannya untuk 

menghindarkan ibu dari persalinan abdominal secara operatif. 

 

6. Panggul Sempit dan Disproporsi Cefalopevic 

  Menurut Wiknjosastro (2007), kesempitan panggul bukan 

faktor satu-satunya yang menentukan apakah persalinan pervaginam 
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akan berlangsung aman atau tidak untuk Ibu. Kesempitan panggul 

dapat ditemukan pada satu bidang atau lebih. Kesempitan pada 

panggul tengah umumnya juga disertai kesempitan pintu bawah 

panggul. 

a. Kesempitan pada pintu atas panggul. 

  Pintu atas panggul dianggap sempit apabila konjugata vera 

kurang dari 10 cm diameter transversa kurang dari 12 cm. 

Kesempitan pada konjugata vera (panggul picak) umumnya lebih 

menguntungkan dari pada kesempitan pada semua ukuran (panggul 

sempit seluruhnya). 

b. Kesempitan panggul tengah. 

  Dengan sakrum melengking sempurna, dinding-dinding 

panggul tidak berkonvergensi, foramen iskidium mayor cukup luas 

dan spina iskiadika tidak menonjol kedalam, dapat diharapkan 

bahwa panggul tengah tidak akan menyebabkan rintangan bagi 

lewatnya kepala janin. Ukuran dapat ditentukan dengan 

menggunakan pelvimetri roentgenologik ialah distonsia 

intrapartum. Apabila ukuran ini kurang dari 9,5 cm, perlu kita 

waspadai terhadap kemungkinan kesukaran pada persalinan. 

c. Kesempitan pintu bawah panggul 

  Agar supaya dalam hal ini kepala janin dapat lahir, 

diperlukan ukuran yang lebih besar pada bagian belakang pintu 

bawah panggul. Dengan diameter  sagitalis posterior yang cukup 
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panjang persalinan pervaginam dapat dilaksankan, walaupun 

dengan perlukaan luas perinium. Dengan distansia tuberum 

bersama dengan diameter sagitalis posterior kurang dari 15 cm, 

timbul kemacetan pada kelahiran janin ukuran biasa. 

 

7. Komplikasi. 

 Menurut Wiknjosastro (2007), apabila persalinan disproporsi 

cefalopelvic dibiarkan berlangsung melalui persalinan pervaginam 

dapat mengakibatkan bahaya bagi ibu dan janin. 

a. Bahaya bagi janin, yaitu : 

1) Partus lama yang seringkali disertai pecahnya ketuban pada 

pembukaan kecil, dapat menimbulkan dehidrasi serta asidosis, 

dan infeksi intrapartum. 

2) Dengan his yang kuat, sedang kemajuan janin dalam jalan lahir 

tertahan, timbul regangan segmen bawah uterus dan 

pembentukan lingkaran retraksi patologik (bandl). Keadaan ini 

dinamkan ruptur uteri mengancam, apabila tidak segera 

dilakukan tindakan untuk mengurangi regangan, akan timbul 

ruptur uteri. 

3) Dengan persalinan tidak maju karena diproporsi cefalopelvic, 

jalan lahir pada suatu tempat mengalami tekanan yang lama 

antara kepala janin dan tulang panggul. Hal ini menimbulkan 

gangguan sirkulasi dengan akibat terjadinya iskemia dan 
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kemudian nekrosis. Beberapa hari post partum akan terjadi 

fistula vesikoversikalis atau fistula vesikoginalis atau fistula 

rektovaginalis. 

b. Bahaya pada janin 

1) Partus lama dapat meningkatkan kematian perinatal, apalagi 

jika ditambah infeksi intrapartum. 

2) Prolapsus funikali, apabila terjadi menggandung bahaya yang 

sangat besar bagi janin dan memerlukan kelahirannya dengan 

segera apabila ia masih hidup. 

3) Terjadi sobekan pada tentorium serebelli dan perdarahan 

intrakranial, apabila kepala janin mengadakan moulage sampai 

batas-batas terlampaui. 

4) Tekanan oleh promontorium atau oleh simfisis pada panggul 

picak menyebabkan perlukaan pada jaringan diatas tulang 

kepala janin dan fraktur pada os parietalis. 
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