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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Persalinan merupakan kejadian fisiologi yang normal dialami oleh 

seorang ibu berupa pengeluaran hasil konsepsi yang hidup didalam uterus 

melalui vagina ke dunia luar. Beberapa kasus seperti plasenta previa, 

preeklamsia, panggul sempit, partus tak maju dan partus lama. Sedangkan 

indikasi janin yaitu gawat janin, kelainan letak janin, janin besar dan gemelli 

atau bayi kembar. Persalinan melalui vagina dapat meningkatkan resiko 

kematian ibu dan bayi sehingga diperlukan satu cara alternatif lain dengan 

mengeluarkan hasil konsepsi melalui pembuatan sayatan pada dinding uterus 

melalui dinding perut disebut sectio caesarea (Mochtar, 2005). 

World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa persalinan 

dengan bedah caesar adalah sekitar 10 - 15 % dari semua proses persalinan di 

negara-negara berkembang. Di Indonesia sendiri, presentasi operasi caesar 

sekitar 5%. Sectio Caesarea berhubungan dengan peningkatan 2 kali lipat 

resiko mortalitas ibu dibandingkan pada persalinan vaginal. Kematian ibu 

akibat operasi caesar itu sendiri menunjukkan angka 1 per 1.000 persalinan. 

Angka kematian pada operasi caesar adalah 40-80 tiap 100.000 kelahiran 

hidup. Angka ini menunjukkan risiko 25 kali lebih besar dibanding persalinan 

pervagina. Sedangkan kasus karena infeksi mempunyai angka 80 kali lebih 

tinggi dibandingkan dengan persalinan pervagina. Komplikasi tindakan 
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anestesi sekitar 10 % dari seluruh angka kematian ibu (Farrer, 2001). 

Bedah caesar atau operasi caesar adalah pembedahan perut besar 

saat proses melahirkan, dan memakan waktu pemulihan yang jauh lebih lama 

daripada setelah melahirkan normal melalui vagina.  Setelah dari ruang 

operasi, pasien akan dibawa ke ruang pemulihan. Di ruang ini, berbagai 

pemeriksaan akan dilakukan, meliputi pemeriksaan tingkat kesadaran, 

sirkulasi pernapasan, tekanan darah, suhu tubuh, jumlah urin yang 

tertampung di kantong urin, jumlah darah dalam tubuh, serta jumlah dan 

bentuk cairan lochea. Ini untuk memastikan tidak ditemukannya gumpalan 

darah yang abnormal atau perdarahan yang berlebihan. Kondisi rahim 

(rahim) dan leher rahim (serviks) juga akan diperiksa untuk memastikan 

bahwa keduanya dalam kondisi normal. Selain itu, dokter juga akan 

memantau keadaan emosional secara umum (Kasdu, 2003). 

Luka insisi post sectio caesarea biasanya dapat menimbulkan nyeri. 

Nyeri adalah suatu sensori yang tidak menyenangkan dari suatu emosional 

disertai kerusakan jaringan secara aktual maupun potensial atau kerusakan 

jaringan secara menyeluruh. Nyeri merupakan alasan yang paling umum 

orang mencari perawatan kesehatan.  Nyeri post sectio caesarea ditimbulkan 

oleh luka insisi sectio caesarea. Pada luka insisi post sectio caesarea tingkat 

seorang klien memfokuskan perhatiannya pada nyeri dapat mempengaruhi 

persepsi nyeri (Nugroho, 2010).  

Keluhan rasa nyeri di bekas jahitan caesar sebetulnya wajar karena 

tubuh tengah mengalami luka dan proses penyembuhan (reaksi inflamasi). 
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Apalagi jika luka tersebut tergolong panjang dan dalam. Dalam proses 

penyembuhan tak bisa dihindari terjadinya pembentukan jaringan 

parut.  Jaringan parut inilah yang dapat menyebabkan nyeri saat melakukan 

aktivitas tertentu. Begitu juga aktivitas yang berlebihan maupun penekanan 

pada bagian tersebut. Wanita yang berbeda mengalami rasa sakit dari dampak 

operasi yang berbeda, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk terlepas dari 

rasa sakit bervariasi antara ibu. Kebanyakan wanita melihat penurunan 

signifikan pada sakit yang dirasakan beberapa hari setelah operasi dan 

sebagian besar merasa benar-benar pulih setelah enam minggu paska 

melahirkan. Namun, beberapa wanita merasa sakit parah selama sekitar satu 

minggu setelah operasi, sementara lainnya merasa lebih baik hanya dalam 

beberapa hari. Rasa nyeri ini bisa berlangsung sampai delapan minggu paska 

persalinan dan beberapa wanita terus merasa kedutan dengan rasa nyeri di 

tempat bekas luka selama berbulan-bulan sesudahnya (Kasdu, 2003). 

Adanya pembedahan klien dengan persalinan sectio caesarea 

memerlukan perhatian dan perawatan khusus dibanding persalinan normal. 

Jika hal ini tidak dilakukan maka kemungkinan resiko infeksi dapat terjadi 

sehingga angka kematian ibu meningkat. Selain itu perawatan post operasi 

sectio caesarea secara psikologi juga sering diperlukan karena ibu 

mengalami ansietas yang disebabkan adanya tindakan sectio caesarea dan 

juga karena kurangnya pengalaman persalinan (Bobak et al, 2005). 

Kejadian sectio caesarea di RSUD dr. Goeteng Taroenadibrata 

Purbalingga pada bulan Januari– Desember 2013 yaitu 376 orang. Indikasi 
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gagal induksi sebanyak 234 orang (62,23%), fetal distress sebanyak 4 orang 

(1,06%), sungsang 48 orang (12,76%) dan indikasi gemelli sebanyak 3 orang 

(0,79%) (Anonimous, 2013).   

Keberhasilan dan kegagalan pembedahan dapat ditentukan oleh 

perawatan pasca bedah. Perawat banyak berperan dalam 

mengimplementasikan rencana perawatan demi menjaga kesehatan ibu dan 

bayinya baik fisik maupun psikologis. Rumah sakit telah melakukan upaya 

intensif untuk mengelola rasa nyeri tersebut, sehingga rasa nyeri yang 

menyertai tindakan medis, tindakan keperawatan, ataupun prosedur 

diagnostik pada pasien dapat diminimalkan atau dilakukan tindak lanjut yang 

teratur, sesuai dengan kriteria yang dikembangkan oleh rumah sakit dan 

kebutuhan pasien. Nyeri yang dirasakan pasien dikelola dengan melakukan 

pemantauan secara kontinyu dan terencana. Bahkan dalam akreditasi Joint 

Commission International (JCI) isu manajemen nyeri ini menjadi salah satu 

elemen penilaian yang dipersyaratkan untuk dipenuhi oleh pihak rumah sakit. 

Berbagai bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien harus 

mengacu pada pedoman pengelolaan rasa nyeri (Anonimous, 2010). 

Salah satunya adalah dengan teknik pengurangan nyeri dengan cara 

non famakologis. Teknik pengurangan nyeri pada dasarnya dikategorikan 

menjadi 2 yaitu farmakologi dan non farmakologi. Farmakologi termasuk 

obat-obatan yang dapat mengurangi nyeri, sedangkan non farmakologi 

meliputi distraksi, (melakukan hobi, kompres hangat, bernafas lembut, 

menyanyi dan terapi musik), relaksasi, massage/pijatan dan imajinasi 
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terpimpin (guided imagery) (Potter & Perry, 2006). 

Relaksasi adalah suatu tindakan untuk membebaskan mental dan fisik 

dari ketegangan dan stres, sehingga dapat meningkatkan toleransi terhadap 

nyeri. Berbagai metode relaksasi digunakan untuk menurunkan kecemasan 

dan ketegangan otot sehingga didapatkan penurunan denyut jantung, 

penurunan respirasi serta penurunan ketegangan otot. Contoh tindakan 

relaksasi yang dapat dilakukan untuk menurunkan nyeri adalah nafas dalam 

(Nugroho, 2010). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Madyastuti (2006) menunjukkan 

bahwa teknik relaksasi abdominal breathing dapat menurunkan nyeri pada 

fase aktif, tekanan darah dan denyut nadi. Sedangkan penelitian Artini (2009) 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pemberian teknik relaksasi napas 

dalam tehadap tingkat nyeri pasca operasi .  

Manajemen nyeri menjadi salah satu isu penting dalam proses 

pemberian layanan kesehatan kepada pasien. Pada implementasinya 

pelayanan bermutu diberikan dengan mempedulikan rasa nyeri yang dialami 

pasien. Berdasar uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Efektifitas Pemberian Teknik Relaksasi Nafas 

Dalam terhadap Tingkat Nyeri pada Pasien Sectio Caesarea di RSUD 

Goeteng Taroenadibrata Tahun 2013”. 

B.  Perumusan Masalah 

Luka insisi post Sectio Caesarea biasanya dapat menimbulkan nyeri. 

Impuls nyeri dapat diatur bahkan dihambat oleh mekanisme pertahanan di 

Efektifitas Pemberian Teknik..., Ari Mawardi, Keperawatan S1 UMP, 2014



6 

 

 

 

sepanjang sistem saraf pusat. Dengan memahami hal-hal yang dapat 

mempengaruhi pertahanan ini, maka perawat akan memperoleh konsep 

kerangka kerja yang bermanfaat untuk penanganan nyeri. Penanganan nyeri 

dapat dilakukan secara farmakologi dan nonfarmakologi. Penanganan nyeri 

nonfarmakologi yang dapat digunakan untuk menurunkan nyeri yaitu teknik 

relaksasi nafas dalam.  

Teknik relaksasi pernafasan dapat menghilangkan nyeri post operasi, 

karena aktivitas-aktivitas di serat besar dirangsang oleh tindakan ini, sehingga 

gerbang untuk aktifitas serat berdiameter kecil (nyeri) tertutup. Berdasar 

uraian pada latar belakang masalah maka rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah : “Apakah pemberian teknik relaksasi nafas dalam efektif terhadap 

tingkat nyeri pada pasien post sectio caesarea di RSUD Goeteng 

Taroenadibrata Tahun 2014?”. 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui efektifitas pemberian teknik relaksasi nafas dalam 

terhadap tingkat nyeri pada pasien post sectio caesarea di RSUD Goeteng 

Taroenadibrata tahun 2014.  

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan tingkat nyeri sebelum pemberian teknik relaksasi nafas 

dalam pada pasien post sectio caesarea di RSUD Goeteng 

Taroenadibrata Tahun 2014. 
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b. Mendeskripsikan tingkat nyeri sesudah pemberian teknik relaksasi nafas 

dalam pada pasien post sectio caesarea di RSUD Goeteng 

Taroenadibrata Tahun 2014. 

c. Menganalisis efektifitas pemberian teknik relaksasi nafas dalam pada 

pasien post sectio caesarea di RSUD Goeteng Taroenadibrata Tahun 

2014. 

D.     Manfaat Penelitian  

1.   Bagi Peneliti 

Memperoleh pengetahuan tentang pemberian teknik relaksasi nafas 

dalam terhadap tingkat nyeri pada pasien sectio caesarea. 

2.   Bagi Institusi Pendidikan  

a. Sebagai tambahan pustaka dalam meningkatkan ilmu pengetahuan 

khususnya tentang pemberian teknik relaksasi nafas dalam terhadap 

tingkat nyeri pada pasien sectio caesarea. 

b. Sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya khususnya tentang 

pemberian teknik relaksasi nafas dalam terhadap tingkat nyeri pada 

pasien sectio caesarea. 

3.  Bagi tempat penelitian 

a.  Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan 

terhadap pasien post operasi tentang penanganan nyeri dengan teknik 

non farmakologi. 

b. Penerapan manajemen nyeri sesuai akreditasi Joint Commission 

International (JCI) dengan melakukan pemantauan nyeri secara 
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kontinyu dan terencana. 

c.  Sebagai tempat pendidikan tentang penatalaksanaan nyeri secara non 

farmakologi. 

E.   Keaslian Penelitian  

Keaslian penelitian diantaranya yaitu: 

1. Pratiwi (2012) dengan judul penurunan intensitas nyeri akibat luka post 

operasi sectio caesarea setelah dilakukan teknik relaksasi pernafasan 

menggunakan aroma terapi lavender di Rumah Sakit Islam Bandung. Jenis 

penelitian  adalah quasi eksperimen dengan rancangan penelitian one-

group pre-post test design. Teknik pengambilan sampel dengan purposive 

sampling jumlahnya adalah 30 responden. Alat analisis menggunakan uji 

paired t test. Hasil penelitian teknik relaksasi pernapasan menggunakan 

aromaterapi lavender secara bermakna (p<0,05) dapat menurunkan 

intensitas nyeri pada ibu post operasi sectio caesarea dengan rata-rata 

nyeri sebelum diberikan teknik relaksasi pernapasan menggunakan aroma 

terapi lavender 6,60 sedangkan sesudah menggunakan terapi pernapasan 

dengan menggunakan lavender 3,60. 

2. Yusrizal (2012) dengan judul Pengaruh teknik relaksasi napas dalam dan 

masase terhadap penurunan skala nyeri pada pasien pasca apendiktomi di 

Ruang Bedah RSUD DR. M. Zein Painan tahun 2012. Penelitian 

menggunakan desain quasi-eksperimen. Rancangan penelitian 

menggunakan pretest-postest with control group. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan purposive sampling dengan sampel 20 responden. 
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Analisis menggunakan uji t berpasangan untuk menilai perbedaan sebelum 

dan sesudah intervensi pada masing-masing kelompok dan uji mann 

whitney untuk menilai perbedaan antar kelompok. Hasil penelitian 

perbedaan rata-rata skala nyueri kelompok kontrol pretest-post test adalah 

2,30 dan perbedaan rata-rata skala nyeri pada kelompok intervensi 

pemberian teknik relaksasi dan masase adalah 3,50. Hasil uji statistik 

eksperimen dan kontrol didapatkan nilai p=0,000 (p<0,05) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa teknik nafas dalam dan masase dapat menurunkan 

skala nyeri pada pasien apendiktomi. 

3. Patasik (2013) dengan judul Efektifitas teknik relaksasi napas dalam dan 

guided imagery terhadap penurunan nyeri pada pasien post operasi sectio 

caesarea di IRNA D BLU RSUP Prof Dr. R.D. Kandau Manado. Jenis 

penelitian analitik dengan metode kuasi eksperimen. Desain penelitian satu 

kelompok pre-post tanpa kelompok kontrol. Populasi semua pasien yang 

telah menjalani operasi SC dengan teknik accidental sampling. Tingkat 

nyeri pada pasien post operasi SC sebelum dilaksanakan teknik napas 

dalam dan guided imagery mengalami nyeri hebat sampai sangat hebat dan 

setelah intervensi menjadi nyeri sedang sampai ringan.teknik nafas dalam 

dan guided imagery efektif menurunkan tingkat nyeri pada pasien post 

operasi SC. 

4. Madyastuti (2006) dengan judul “Pengaruh Teknik Relaksasi Abdominal 

Breathing terhadap Penurunan Nyeri pada Ibu Inpartu Primigravida Kala I 

Fase Aktif Terhadap Penurunan Nyeri pada Ibu Inpartu Prmigravida Kala I 
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Fase Aktif Persalinan Fisiologis” dengan menggunakan metode quasy 

eksperimen berbentuk pre-test-post-test design, dengan hasil bahwa teknik 

relaksasi abdominal breathing dapat menurunkan intensitas nyeri pada fase 

aktif, tekanan darah dan denyut nadi dengan perbandingan pada kelompok 

kontrol, ada beberapa perbedaan pada nyeri fase aktif, tekanan darah dan 

denyut nadi. 
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