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Abstrak  

Sectio Caesarea  (SC) yaitu melahirkan janin dengan pembedahan pada dinding perut 

dan rahim. Dampak fisik yang ditimbulkan pasien post Sectio Caesarea yaitu nyeri.  

Nyeri merupakan kondisi tidak nyaman yang bersifat subjektif. Salah satu intervensi 

yang dapat dilakukan untuk menurunkan intensitas nyeri adalah dengan melakukan 

teknik relaksasi benson. Tujuan studi kasus ini untuk melaksanakan asuhan keperawatan 

pada pasien post Sectio Caesarea dalam pemenuhan gangguan rasa aman dan 

keselamatan dengan tindakan teknik relaksasi benson di ruang flamboyan RSUD 

Ungaran. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan 

studi kasus. Subjek dalam studi kasus ini menggunakan satu pasien dengan post Sectio 

Caesarea dalam pemenuhan kebutuhan rasa aman dan keselamatan. Hasil studi kasus 

menunjukan bahwa teknik relaksasi benson dapat menurunkan intensitas nyeri pada 

pasien post Sectio Caesarea dilakukan tindakan keperawatan pemberian relaksasi 

benson selama 3 hari dari skala nyeri 7 menjadi skala nyeri 2 dengan angka rentang 

nyeri 1 sampai 10. Kesimpulan asuhan keperawatan dari hasil studi kasus ini 

menunjukan adanya penurunan intensitas nyeri, dengan kata lain teknik  relaksasi 

benson efektif untuk menurunkan intensitas nyeri pada pasien post Sectio Caesarea. 

Rekomendasi teknik relaksasi benson pada pasien post Sectio Caesarea dapat 

diterapkan untuk menurunkan intensitas nyeri.   

Kata kunci: Nyeri, Sectio Caesarea, Teknik Relaksasi Benson. 
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Abstract 

 

Caesarea Section (CS) is the delivery of a fetus by surgery on the abdominal wall and uterus. 

The physical impact of post-Caesarean Section patients is pain. Pain is a condition of 

discomfort that is subjective. One of the interventions to reduce pain intensity is the Benson 

relaxation technique. The purpose of this case study was to conduct nursing care in post-

cesarean section patients in fulfilling of safe and secure by practicing the action of the Benson 

relaxation technique in the flamboyant room of Ungaran Hospital. This type of research was 

descriptive with a case study approach. The subject was one patient with a post-cesarean 

section in fulfilling the need for safe and secure. The case study revealed that the Benson 

relaxation technique could reduce the pain intensity in post-Cesarean Section patients after 

providing Benson relaxation for three days from a pain scale of 7 to 2 with a pain range of 1 to 

10. Conclusion: nursing care from the results of this case study shows a reduction in pain 

intensity. The Benson relaxation technique is effective in reducing pain intensity in post-

cesarean section patients. Benson relaxation technique is recommended to reduce pain intensity 

in post-cesarean section patients. 
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PENDAHULUAN 

 

Proses kelahiran caesar  atau 

Sectio Caesar (SC) adalah prosedur 

operasi dimana janin dilahirkan melalui 

sayatan di dinding perut dan rahim 

(Chapman, 2010) 

Sama halnya dengan pendapat Ali (2015) 

kelahiran caesar juga diartikan sebagai 

kelahiran bayi melalui sayatan di perut dan 

rahim 

Persalinan dengan SC umumnya 

hanya dilakukan atas indikasi medis. 

Indikasi medis dilakukannya SC dibagi 

menjadi dua, yaitu indikasi dari fetus 

seperti : propulasi tali pusat, insufisiensi 

plasenta, asidosis fetus, persalinan yang 

berlarut – larut, dan perdarahan fetus.  

Sedangkan yang kedua yaitu indikasi dari 

ibu yang meliputi : adanya perdarahan 

pervaginam, distosia jaringan lunak, 

penyakit yang menyertai ibu dan 

menyulitkan seperti penyakit HIV/AIDS,  

jantung,  paru – paru, hipertensi dan lain – 

lain (Umi, 2011). 

 

Menurut pencatatan WHO (2019) 

dari data persalinan tahun    2008 – 2017, 

tingkat persalinan pervaginam menurun 

sebesar 1,9 % dari 54,8%  menjadi 52,9%, 

memberikan persentase penurunan relatif 

pada tingkat persalinan pervaginam 

3,5%. Tingkat kelahiran Caesar meningkat 

1,6 poin persentase dari 43,9% menjadi 

45,5%.  

Indonesia mengalami peningkatan 

pada tahun 2007 – 2017  dari 7%  menjadi 

17%. Sedangkan di Jawa Tengah 

presentase bedah caesar sebanyak 15,9 % 

dari total jumlah kelahiran 2.034 (SDKI 

2017) 

Dampak fisik yang ditimbulkan 

pada pasien post SC yaitu seperti nyeri 

karena bagian abdomen yang mengalami 

torehan jaringan yang menyebabkan 

kontinuitas jaringan terputus. Post SC akan 



menimbulkan nyeri hebat dan proses 

pemulihannya berlangsung lebih lama 

dibandingakan dengan persalinan normal 

(Sari, 2014; Anita 2015).  

Dalam penanganan nyeri dapat 

dilakukan dua metode, yaitu metode 

farmakologis dan nonfarmakologis. 

Penatalaksanaan nyeri dengan metode 

farmakologi mempergunakan obat jenis 

analgetik misalnya, morphine sublimaze, 

stadol, demerol dan lain lain (Akhlagi dkk, 

2011; Abasi, 2015). Penatalaksanaan 

secara nonfarmakologi dengan teknik 

relaksasi,terapi musik, terpi benson, 

focussing and imagery, support 

pendamping, tehnik pernafasan, aplikasi 

dengan kompres hangat atau dingin, dan 

aromaterapi (Umi, 2011). 

Salah satu teknik relaksasi yang 

mudah diterapkan adalah terapi relaksasi 

benson.  Terapi relaksasi benson yaitu 

tenik relaksasi pernafasan dengan 

melibatkan kepercayaan sehingga dapat 

menurunkan konsumsi oksigen oleh tubuh 

dan menjadikan otot-otot lebih rileks 

menimbulkan rasa nyaman dan tenang. 

Asupan O2 dalam otak tercukupi 

menjadikan manusia dalam keadaan 

seimbang. Keadaan ini akan menimbukkan 

suasana rileks pada manusia, dan akan 

diteruskan ke hipotalamus untuk 

menghasilkan Conticothropin Relaxing 

Factor (CRF). CRF akan bekerja 

merangsang kelenjar dibawah otak untuk 

meningkatkan produksi Proopiod 

Melanochortin (POMC) menjadikan 

produksi Enkephalin oleh medulla adrenal 

mengalami peningkatan. Kelenjar dibawah 

otak menghasilkan β Endorphine untuk 

Neurotransmitter (Yusliana, 2015 ; A, 

Haris., dkk, 2017).  

Berdasarkan rumusan diatas, maka 

rumusan masalah proposal ini adalah 

“Bagaimana gambaran asuhan 

keperawatan pasien post Sectio Caesarea 

dalam pemenuhan kebutuhan aman dan 

keselamatan” 

 

METODE PENELITIAN 

Studi kasus ini adalah untuk 

mengeksplorasi masalah asuhan 

keperawatan pada pasien sectio caesarea 

(SC) dalam pemenuhan kebutuhan rasa 

aman dan keselamatan. Data dikumpulkan 

dari hasil wawancara, observasi, 

pemeriksaan fisik, studi dokumentasi dan 

studi kepustakaan penelitian  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Studi kasus ini dipilih 1 satu orang 

sebagai subjek studi kasus yaitu sesuai dengan 

kriteria yang ditetapkan. Subjek bernama Ny. 

T berusia 21 tahun, bergama islam, pendidikan 

terkahir SMA. Subjek masuk rumah sakit pada 

tanggal  23 februari 2020 jam 06.00 WIB 

dengan keluhan kenceng – kenceng, keluar 

lendir dan darah. Kencang – kencang 

mulai teratur sekitar jam 10 pagi, gerakan 

janin positif. G1P1A0 H-aterm letak 

sungsang. Subjek disarankan untuk operasi 

Caesar oleh dokter karen aindikasi 

sungsang. Subjek masuk ruang operasi 

tanggal 24 februari pukul 11.00 WIB, dan 

keluar dari ruang operasi jam 13.00 WIB 

dan dipindahkan lagi ke ruang flamboyan. 

Hasil pengkajian awal terhadap 

keluhan pasien post SC yaitu nyeri pada 

bagian perut bekas operasi. Hasil pengkajian 

yang didapat dari pengkajian nyeri, nyeri 

karena post SC, seperti tersayat – sayat, nyeri 

dibagian perut tengah terdapat luka jahit 

sepanjang kurang lebih 15 cm, skala nyeri 7, 

nyeri timbul setiap 2 menit dan bertambah jika 

terlalu banyak gerak. Hasil pemeriksaan 

abdomen didapatkan terdapat luka operasi 

section caesarea dengan panjang 15 cm secara 

horizontal yang terbalut dengan kassa steril, 

keluar pus namun tidak banyak, auskultsi tidak 

terdengar bising usus, palpasi yaitu TFU 2 jari 

dibawah tali pusat, uterus 2jari dibawah pusat, 

perkuso yaitu tympani. Selain itu terdapat 

pemeriksaan laboratorium dengan hasil 

hemoglobin 11,0 g/dl (11,7-15,5), leukosit 



16,47 ribu/ul (3,611), trombosit 223 ribu/ul 

(150-440), eritrosit 3,99 juta/ul (3,8-5,2).  : 

Hasil pemeriksaan tanda – tanda vital : 

tekanan darah ;  110/90 mmHg, HR; 

86x/menit, RR ; 22x/menit, S; 37 
0
C, 

SPO2; 99%. 

Perumusan diagnose keperawatan 

dalam kasus ini didasarkan pada keluhan 

utama dari beberapa karakteristik yang 

muncul pada Ny. S. Sesuai pengkajian 

diperoleh pada Ny. S yaitu nyeri akut 

berhubungan dengan agen pencedera fisik. 

Intervensi keperawatan yang dapat 

dilakukan berdasarkan SIKI (Standar 

Intervensi Keperawatan Indonesia) yaitu 

Manajemen Nyeri (I.08238) dengan 

tindakan identifikasi (lokasi, karakteristik, 

durasi, frekuensi, kualitas, intensitas 

nyeri), monitor skala nyeri, berikan teknik 

nonfarmakologis untuk mengurangi rasa 

nyeri, anjurkan memonitor nyeri secar 

mandiri, kolaborasikan pemberian 

analgetik, jika perlu. Penjabaran tentang 

kriteria hasil dan rencana keperawatan 

tersebut penulis akan memfokuskan pada 

rencana keperawatan tentang berikan 

teknik non farmakologi dengan terapi 

relaksasi benson.  

Berdasarkan intervensi yang telah 

direncanakan, penulis melakukan 

implementasi pada diagnosa keperawatan 

nyeri akut berhubungan dengan agen pecedera 

fisik pada subjek tanggal  24 Februari 2020 

pada pukul 20.00 WIB yaitu melakukan 

identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, 

frekuensi, kualitas, intensitas nyeri dan 

didapatkan data subjektif, subjek 

mengatakan nyeri dibagian perut bekas 

luka operasi, menurut pengkajian nyeri 

PQRST dapat dirinckan sebagai berikut, P 

: nyeri dibagian perut luka bekas operasi, 

Q: nyeri seperti tersayat – sayat, R: nyeri 

perut abdomen lateral, S: skala nyeri 7, T: 

durasi nyeri kurang lebih 3menit dan 

sering, nyeri bertambah jika untuk 

bergerak. Data objektif subjek tampak 

sedikit lemas klien terlihat menahan nyeri, 

sedikit lemas, tampak cemas, tampak 

jahitan kurang lebih 15 cm kesamping, 

luka belum mengering. Implementasi pada 

pukul 20.10 WIB yaitu memberikan 

kontrol lingkungan yang memperberat rasa 

nyeri, data subjektif subjek bersedia 

diberikan kontrol lingkungan, data objektif 

subjek tampang nyaman dan lingkungan 

labih tenang. Implementasi pukul 20.15 

teknik non farmakologi dengan terapi 

relaksasi benson selama 10 – 15 menit 

sehingga didapatkan data subjektif yaitu 

subjek bersedia diberikan teknik non 

farmakologi, data objektif yaitu subjek 

tampak lebih tenang dan nyaman. 

Implementasi pada pukul 20.25 WIB yaitu 

mengukur sskala nyeri, didapatkan data 

subjektif subjek mengatakan nyerinya 

berada di skala 6, data objektif subjek 

tampak lebuh rileks dari sebelumnya. 

Implementasi pada pukul 20.30 WIB yaitu 

menganjurkan memonitor nyeri secara 

mandiri, didapatkan data subjektif subjek 

mengatakan bersedia memonitor 

nyerinya,data objektif subjek terlihat 

paham dan menerapkan anjuran perawat. 

Tanggal 25 februari 2020 penulis 

melakukan implementasi pada pukul 08.00 

WIB yaitu memberikan kontrol 

lingkungan yang memperberat rasa nyeri, 

data subjektif subjek bersedia diberikan 

kontrol lingkungan, data objektif subjek 

tampang nyaman dan lingkungan labih 

tenang. Implementasi pada pukul 08.05 

WIB yaitu mengukur skala, data subjektif 

subjek mengatakan skala nyerinya 6, data 

objektif subjek masih terlihat menahan 

nyerinya.  Implementasi pada pukul 08.10 

WIB  memberikan teknik non farmakologi 



dengan menggunakan terapi relaksasi 

benson kurang lebih selam 10 – 15 menit, 

data subjektif subjek mengatakan bersedia 

diberi terapi relaksasi benson, data objektif 

pasien tampak lebih nyaman. Penulis 

melakukan implementasi pada pukul 08.25 

WIB mengukur skala, data subjektif subjek 

mengatakan skala nyeri 5, data objektif 

subjek tampak tenang dan nyaman. 

Implementasi pada pukul 12.00 

kolaborasikan pemberian analgesik (asam 

mefenafat, tramadol) didapatkan data 

subjektif subjek mengatakan bersedia di 

beri analgesik, data objektif subjek tampak 

tidak ada alergi. Implementasi pukul 19.30 

WIB yaitu mengukur skala, data subjektif 

subjek mengatakan skala nyerinya 4, data 

objektif subjek sedikit terlihat menahan 

nyerinya.  Implementasi pada pukul 19.35 

WIB  memberikan teknik non farmakologi 

dengan menggunakan terapi relaksasi 

benson kurang lebih selam 10 – 15 menit, 

data subjektif subjek mengatakan bersedia 

diberi terapi relaksasi benson, data objektif 

pasien tampak lebih nyaman. 

Implementasi pada pukul 19.50 WIB yaitu 

menganjurkan memonitor nyeri secara 

mandiri, didapatkan data subjektif subjek 

mengatakan bersedia memonitor 

nyerinya,data objektif subjek terlihat 

paham dan menerapkan anjuran perawat. 

Tanggal 26 februari 2020 penulis 

melakukan implementasi pada pukul 08.00 

WIB yaitu memberikan kontrol 

lingkungan yang memperberat rasa nyeri, 

data subjektif subjek bersedia diberikan 

kontrol lingkungan, data objektif subjek 

tampang nyaman dan lingkungan labih 

tenang. Implementasi pada pukul 08.05 

WIB yaitu mengukur skala, data subjektif 

subjek mengatakan skala nyerinya 3, data 

objektif subjek sudah tidak tampak  

menahan nyeri.  Implementasi pada pukul 

08.10 WIB  memberikan teknik non 

farmakologi dengan menggunakan terapi 

relaksasi benson kurang lebih selam 10 – 

15 menit, data subjektif subjek 

mengatakan bersedia diberi terapi relaksasi 

benson, data objektif pasien tampak lebih 

nyaman. Penulis melakukan implementasi 

pada pukul 08.25 WIB mengukur skala, 

data subjektif subjek mengatakan skala 

nyeri 2, data objektif subjek tampak tenang 

dan nyaman.  

Hasil evaluasi pada hari pertama 

tanggal 24 Februari 2020 pukul 21.30 WIB 

didapatkan data sebagai berikut , data 

subjektif : klien mengeluh masih nyeri, 

skala nyeri 6, data objektif : klien terlihat 

menahan nyeri, masih sedikit lemas, belum 

bisa berjalan, assesment : masalah belum 

teratasi, planning : lanjutkan intervensi 

(monitor skala nyeri, monitor kontrol 

lingkungan, beri teknik non farmakologi, 

beri, anjurkan monitor nyeri secara 

mandiri, kolaborasikan pemberian 

analgesik). Evaluasi hari kedua pada 

tanggal 25 Februari 2020 pukul 20.00 WIB 

didapatkan data sebagai berikut, data 

subjektif : klien mengatakan masih sedikit  

merasa nyeri, skala nyeri 4. Data  objektif  

: klien terlihat menahan nyeri, lemas, 

sudah bisa duduk, belum bisa berjalan. 

Assesment : masalah belum teratasi. 

Planning : lanjutkan intervensi (monitor 

skala nyeri, monitor kontrol lingkungan, 

beri teknik non farmakologi, beri, anjurkan 

monitor nyeri secara mandiri). Evaluasi 

hari ketiga pada tanggal 26 Feruari 2020 

pukul 20.00 WIB didapatkan data sebagai 

berikut, data subjektif : klien mengatakan 

masih sedikit nyeri, skala nyeri 2. Data  

objektif : klien terlihat sudah nyaman dan 

tidak ada tanda – tanda menahan nyeri, 

sudah bisa berjalan. Assesment : masalah 

teratasi. Planning : hentikan intervensi. 



 

Tabel.1 Data planning lanjutkan intervensi 

yaitu kaji karakteristik nyeri (PQRST). 

 

KESIMPULAN 

Pada bab ini dapat disimpulkan bahwa 

proses keperawatan dari pengkajian, 

perumusan masalah, perencanaan, 

implementasi, dan evaluasi tentang asuhan 

keperawatan post Sectio Caesarea pada 

subjek di RSUD Ungaran Semarang yang 

mengaplikasikan hasil penelitian 

pemberian terapi relaksasi benson sebagai 

upaya untuk mengurangi rasa nyeri pada 

pasien.  

Hasil evaluasi dari diagnosa nyeri 

akut berhubungan dengan agen pencedera 

fisik didapatkan hasil data subjektif subjek 

mengatakan sudah merasa lebih nyaman, 

nyeri berkurang, P : subjek mengatakan 

nyeri ketika aktivitas berat saja, Q : subjek 

mengatakan nyeri seperti disayat, R: 

subjek merasakan nyeri dibagian perut, S: 

subjek mengatakan skala nyerinya 2, T: 

subjek mengatakan nyeri setiap 5 menit 

dan hilang timbul. Data objektif 

didapatkan subjek tampak lebih nyaman, 

tidak ada tanda – tanda menahan nyeri atau 

kesakitan, sudah tidak lemas, dan tidak 

menarik nafas panjang, tekanan darah : 

100/90 mmHg, nadi : 88x/menit, respirasi 

22x/menit, suhu : 37
0
C. Assesment yang 

didapatkan adalah masalah nyeri akut 

teratasi. Planning yang dilakukan dapat 

dihentikan. 

Mekanisme terapi relaksasi benson 

yaitu tenik relaksasi pernafasan dengan 

melibatkan kepercayaan atau keyakinan 

sehingga dapat menurunkan konsumsi 

oksigen oleh tubuh dan menjadikan otot-

otot lebih rileks sehingga timbul rasa 

nyaman dan tenang. Asupan O2 dalam otak 

tercukupi menjadikan manusia dalam 

keadaan seimbang. Keadaan ini akan 

menimbukkan suasana rileks pada 

manusia, dan akan diteruskan ke 

hipotalamus untuk menghasilkan 

Conticothropin Relaxing Factor (CRF). 

CRF akan bekerja merangsang kelenjar 

dibawah otak untuk meningkatkan 

produksi Proopiod Melanochortin 

(POMC) menjadikan produksi Enkephalin 

oleh medulla adrenal mengalami 

peningkatan. Kelenjar dibawah otak 

menghasilkan β Endorphine untuk 

Neurotransmitter (Yusliana, 2015 ; A, 

Haris., dkk, 2017). 

SARAN 

Setelah penulis melakukan asuhan 

keperawatan pada klien dengan diagnosa 

post Sectio Casarea, penulis memberikan 

usulan dan masukan yang positif 

khususnya di bidang kesehatan antara lain: 

a. Bagi Institusi Pelayanan Kesehatan  

 

Rumah sakit khususnya RSUD 

Ungaran Semrang dapat 

memberikan pelayanan kesehatan 

dan mempertahankan hubungan 

kerja sama yang baik antara tim 

kesehatan maupun klien serta 

keluarga klien. Melengkapi saran 

0

2

4

6

8

hari 1 hari 2 hari 3

sebelum

sesudah



dan prasarana yang sudah ada 

secara optimal dalam pemenuhan 

asuhan keperawatan nyeri akut 

pada pasien post Sectio Casarea. 

 

b. Bagi Tenaga Kesehatan Khususnya 

Perawat 

 

Diharapkan selalu berkoordinasi 

dengan tim kesehatan lainnya 

dalam memberikan tindakan 

keperawatan nonfarmakologis yaitu  

terapi relaksasi benson (istighfar) 

bisa diaplikasikan sebagai tindakan 

alternatif untuk mengurangi nyeri 

secara maksimal agar klien merasa 

nyaman, khususnya pada klien 

dengan post Sectio Casarea. 

Perawat diharapkan dapat 

memberikan pelayanan 

professional dan komprehensif. 
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