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ABSTRAK 

Sectio caesarea (SC) yaitu proses persalinan dengan melalui pembedahan dimana irisan 

dilakukan diperut ibu (laparatomi) dan rahim (histerotomi) untuk mengeluarkan bayi. 

Bedah SC umumnya dilakukan ketika proses persalinan normal melalui vagina tidak 

memungkinkan karena beresiko kepada komplikasi medis lainnya. Pasien yang 

dilakukakan SC biasanya akan mengalami ketidaknyamanan seperti, rasa nyeri pada 

daerah luka yang disebabkan terjadinya robeknya pada jaringan dinding perut dan dinding 

uterus yang keadaan berbeda. Penatalaksanan yang dapat di gunakan untuk menurunkan 

tingkat nyeri yaitu pemberian relaksasi benson karena dapat memberikan rasa rileks dan 

nyaman. Tujuan dilakukan studi kasus ini untuk mengetahui gambaran asuhan 

keperawatan pada pasien nyeri post  SC dalam pemenuhan kebutuhan rasa aman dan 

nyaman. Metode yang digunakan teknik wawancara dan observasi. Subjek studi kasus ini 

adalah satu orang pasien post SC dengan keluhan nyeri berhubungan dengan agen 

pencedera fisik. Hasil studi kasus ini menunjukkan bahwa pengelolaan asuhan 

keperawatan pada pasien nyeri post SC dalam pemenuhan kebutuhan rasa aman dan 

nyaman  dengan tindakan non farmakologi pemberian relaksasi benson. Asuhan 

keperawatan ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut di dapatkan hasil terjadi penurunan 

tingkat nyeri sedang menjadi nyeri ringan. Rekomendasi tindakan pemberian relaksasi 

benson pada pasien nyeri post SC untuk menurunkan tingkat nyeri.  

Kata kunci: Terapi Relaksasi Benson, Nyeri, Ibu post SC. 
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ABSTRACT 

Sectio caesarea (SC) is a surgical delivery method in which the baby is delivered through 

incisions in the mother's abdomen (laparotomy) and uterus (hysterotomy). SC surgery is 

usually undertaken when a normal vaginal birth is not possible due to the danger of 

various medical issues. Patients who undergo CS are likely to have pain in the wound 

area as a result of tearing of the abdominal wall tissue and the uterine wall in various 

circumstances. The provision of Benson relaxation can be utilized to reduce pain levels 

since it can provide a sensation of relaxation and comfort. The objective of this case study 

was to discover more about how nursing care was provided to post-SC pain patients in 

order to fulfill their safety and comfort needs. Interview and observation techniques were 

employed as methods. One post-SC patient with complaints of discomfort due to physical 

damaging agents was the subject of this case study. The results of this case study 

indicated that the management of nursing care in post-SC pain patients met the need for 

safety and comfort with non-pharmacological measures of Benson relaxation. This 

nursing care was provided for three days in a row, and the results revealed a decrease in 

moderate pain to mild pain. Therefore, it is recommended for providing Benson 

relaxation to patients suffering from post-SC pain in order to reduce pain levels. 

Keywords: Benson Relaxation Therapy, Pain, Post SC Mother. 
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PENDAHULUAN 

Persalinan adalah proses 

membuka dan menipisnya serviks dan 

janin turun kedalam jalan lahir. Proses 

persalinan memiliki dua cara, yaitu 

dengan cara normal (melalui vagina) dan 

abnormal (SC). Persalinan normal yaitu 

proses pengeluaran janin yang terjadi 

pada kehamilan cukup bulan (37-42 

minggu) lahir spontan dengan presentasi 

belakang kepala tanpa komplikasi baik 

ibu maupun janin.. Sedangkan 

persalinan SC merupakan kelahiran 

janin melalui insisi yang dibuat pada 

dinding abdomen dan uterus atau dengan 

cara operasi (Gant & Cunningham, 

2013).  

World Health Organitation 

(WHO) menetapkan standar rata-rata 

persalinan operasi dengan SC disebuah 

negara adalah sekitar 5-15% per 1000 

kelahiran di dunia. Menurut WHO, 

peningkatan persalinan dengan operasi 

SC diseluruh negara terjadi semenjak 

tahun 2007-2008 yaitu 110.000 per 

kelahiran diseluruh Asia. Riset 

Kesehatan Dasar (Rikesdas) tahun 2018 

menyebutkan bahwa total persalinan SC 

di Indonesia sebanyak 17,6% dari 

78.736 persalinan, sedangkan persalinan 

SC di Jawa Tengah sebanyak 17,1% dari 

9.291 persalinan.  

Pasien yang di lakukakan SC 

biasanya akan mengalami 

ketidaknyamanan seperti, rasa nyeri 

pada daerah luka yang disebabkan 

terjadinya robeknya pada jaringan 

dinding perut dan dinding uterus yang 

keadaan berbeda (Warsono, Fahmi & 

Iriantono, 2019). Akibat jika nyeri paska 

SC tidak ditangani pasien akan tidak 

bersemangat untuk bergerak, malas 

memberikan ASI kepada bayinya. Cara 

untuk mengurangi rasa nyeri bisa 

diberikan analgetik selain itu bisa 

diberikan dengan cara lain yaitu dengan 

menggunakan relaksasi Benson untuk 

membantu pasien menghilangkan rasa 

nyeri tanpa memiliki efek samping 

(Yusliana, 2016). 

Tindakan operasi SC 

menyebabkan nyeri dan perubahan 

kontinuitas jaringan karena adanya 

pembedahan (Rini & Susanti, 2018). 

Nyeri yang dialami pasien post operasi 

bersifat akut dan harus segera ditangani, 

Strategi penatalaksanaan nyeri 

mencakup baik pendekatan farmakologis 

dan non farmakologis. Semua intervensi 

akan sangat berhasil bila dilakukan 

sebelum nyeri menjadi lebih parah dan 

keberhasilan sering dicapai jika 

beberapa intervensi diterapkan secara 

simultan (Nurhayati dkk, 2015). Nyeri 

adalah sensasi yang tidak 

menyenangkan dan sangat indiviual 



yang tidak dapat dibagi kepada orang 

lain (Yusliana, 2016). Post SC akan 

menimbulkan nyeri hebat dan proses 

pemulihannya berlangsung lebih lama 

dibandingkan dengan persalinan normal. 

Kemudian nyeri post SC akan 

menimbulkan dampak negatif bagi ibu 

dan bayinya. Pada penelitian 

mengatakan bahwa 68% ibu dengan post 

SC mengalami kesulitan dalam 

perawatan bayi, mengatur posisi nyaman 

dan mobilisasi dari tempat tidur selama 

menyusui akibat adanya nyeri. 

Penatalaksanaan nyeri terdiri dari dua 

cara, dengan farmakologis dan 

nonfarmakologis. Penatalaksanaan 

farmakologis menggunakan obat-obatan 

kimia. Kelebihan dari penanganan 

farmakologis ini adalah rasa nyeri dapat 

diatasi dengan cepat namun pemberian 

obat-obat kimia dalam jangka waktu 

lama dapat menimbulkan efek samping 

yang dapat membahayakan pemakainya 

seperti gangguan pada ginjal (Yusliana, 

2016). Selain itu, penatalaksanaan 

farmakologis juga tidak bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan klien sendiri 

untuk mengontrol nyerinya (Rini & 

Susanti, 2018). 

Penatalaksanaan nyeri secara 

nonfarmakologis menurut Gondo yang 

dikutip oleh (Yusliana, 2016) antara lain 

menggunakan sentuhan afektif, sentuhan 

terapeutik, akupresur, relaksasi dan 

teknik imajinasi, distraksi, hipnosis, 

kompres dingin atau kompres hangat, 

dan relaksasi benson. Salah satu 

intervensi nonfarmakologis yang mudah 

dilakukan oleh perawat untuk 

mengurangi nyeri dengan relaksasi 

benson. Relaksasi benson merupakan 

pengembangan respon relaksasi dengan 

melibatkan faktor keyakinan pasien, 

yang dapat menciptakan suatu 

lingkungan internal sehingga dapat 

membantu pasien mencapai kondisi 

kesehatan dan kesejahteraan lebih tinggi. 

Mengatasi nyeri dengan non 

farmakologi adalah dengan cara 

relaksasi Benson, selain untuk 

mengurangi rasa nyeri bisa juga untuk 

meningkatkan rasa nyaman pada pasien 

saat nyeri (Solehati & Kosasih, 2015). 

Penatalaksanaan nyeri terdiri dari dua 

cara, dengan farmakologis dan 

nonfarmakologis. Penatalaksanaan 

farmakologis menggunakan obat-obatan 

kimia. Kelebihan dari penanganan 

farmakologis ini adalah rasa nyeri dapat 

diatasi dengan cepat namun pemberian 

obat-obat kimia dalam jangka waktu 

lama dapat menimbulkan efek samping 

yang dapat membahayakan pemakainya 

seperti gangguan pada ginjal (Yusliana, 

2016). Selain itu, penatalaksanaan 

farmakologis juga tidak bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan klien sendiri 

untuk mengontrol nyerinya (Rini & 



Susanti, 2018). Berdasarkan latar 

belakang tersebut, penulis tertarik 

melakukan pengelolaan asuhan 

keperawatan dalam bentuk Karya Tulis 

Ilmiah dengan judul “Asuhan 

Keperawatan Pada Pasien Nyeri Post 

Sectio Caesarea Dalam Pemenuhan 

Kebutuhan Rasa Aman Dan Nyaman".. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Lokasi penelitian dilakukan di RSUD 

Karanganyar dan dilakukan 

pengambilan kasus asuhan keperawatan 

pada pasien nyeri post sectip caesarea  

pada tanggal 15-27  bulan Febuari 2021. 

Subjek studi dari kasus ini adalah satu 

orang  pasien dengan nyeri post SC 

dalam pemenuhan kebutuhan aman dan 

nyaman. Fokus studi di dalam 

penyusunan karya tulis ilmiah ini adalah 

pemenuhan kebutuhan aman dan 

nyaman pada pasien dengan nyeri post 

SC. Pengumpulan data pada studi kasus 

ini dilakukan dengan wawancara, 

observasi, pemeriksaan fisiologi dan 

dokumentasi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengkajian dilakukan pada 

tanggal 16 Februari 2021 dibangsal 

Teratai 1. Subjek studi kasus yang telah 

di pilih adalah Ny. T  yang menjalani 

post SC. Dalam pengkajian yang telah 

dilakukan di dapatkan data Ny. T 

seorang ibu rumah tangga, berusia 22 

tahun dan beralamatkan Karanganyar. 

Pasien datang ke poli obgyn kemudian 

di rawat di ruang rawat inap bangsal 

Teratai 1  RSUD Karanganyar. Pasien 

datang ke ruangan dengan keadaan 

umum baik dan kesadaran composmetis. 

Pasien mengatakan mengalami nyeri 

setelah operasi SC , P : nyeri ketika 

digerakkan, Q : nyeri seperti teriris - iris 

R : dibagian abdomen kuadran 4, S : 

skala nyeri 5 dan T : nyeri terasa hilang 

timbul. Pasien tampak meringis, dan 

menahan nyeri serta terlihat lemas dan 

hanya berbaring ditempat tidur. 

Pada saat pengkajian didapatkan 

data subjektif pasien mengeluhkan nyeri 

pada luka bekas operasi SC, P : nyeri 

pada saat bergerak, Q : nyeri terasa 

teriris - iris, R : nyeri pada bagian 

abdomen, kuadran 4, S : skala nyeri 5 

dan T : nyeri hilang timbul. Data 

objektif yang di dapat yaitu pasien 

tampak meringis dan menahan nyeri, 

pasien tampak berhati-hati bila bergerak 

TD : 110/70 mmHg, RR : 20x/menit dan 

Nadi : 82x/menit. Berdasarkan data 

fokus yang ada dan disesuaikan dengan 

teori dari SDKI (2018)  didapatkan 

masalah keperawatan yaitu nyeri akut 

dengan faktor yang berhubungan agen 

pencedera fisik. Maka didapatkan 

diagnosa utama yaitu nyeri akut 

berhubungan dengan agen pencedera 

fisik dibuktikan dengan pasien 



mengatakan nyeri pada luka post SC dan 

pasien tampak meringis menahan nyeri.  

Intervensi yang ditetapkan untuk 

mencapai kriteria hasil tersebut sesuai 

dengan SIKI (2018) yaitu yang pertama 

Manajemen nyeri (I. 08238) yang 

meliputi  identifikasi lokasi, 

karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas 

dan intensitas nyeri, identifikasi respons 

nyeri non verbal, Berikan teknik 

nonfarmakologi untuk mengurangi rasa 

nyeri (mis. Relaksasi akupresur, 

aromaterapi, dan terapi musik) tindakan 

yang di pilih penulis dalam studi kasus 

ini adalah relaksasi benson untuk 

mengurangi rasa nyeri, fasilitasi istirahat 

dan tidur, jelaskan strategi meredakan 

nyeri, anjurkan memonitor nyeri secara 

mandiri, dan kolaborasi dengan dokter 

pemberian analgetik, jika perlu, yang 

kedua Pemberian analgesik (08243) 

yang meliputi Identifikasi riwayat alergi 

obat, Monitor efektifitas analgesik, 

jelaskan efek terapi dan efek samping 

obat dan kolaborasi pemberian dosis dan 

jenis analgesik, sesuai indikasi.  

Implementasi yang dilakukan 

saat hari pertama Selasa, 16 Februari 

2020 pukul 09.30 WIB yaitu 

mengidentifikasi lokasi, karakteristik, 

durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas 

nyeri yang dialami pasien ditemukan 

data subjektif pasien mengatakan 

merasakan nyeri,  P : nyeri saat 

bergerak, Q : nyeri terasa teriris - iris, R 

: nyeri pada bagian abdomen, kuadran 4, 

S : skala nyeri 5 dan T : nyeri hilang 

timbul. Data objektif pasien tampak 

meringis dan menahan nyeri. 

Selanjutnya pada pukul 09.40 WIB 

Mengidentifikasi respons nyeri non 

verbal ditemukan data objektif pasien 

tampak meringis dan menahan nyeri. 

Pada pukul 09.50 WIB Memberikan 

teknik nonfarmakologis untuk 

mengurangi rasa nyeri dengan relaksasi 

benson selama 10 menit dalam sehari 

ditemukan data subjektif pasien 

mengatakan bersedia diberikan terapi 

nonfarmakologis yaitu relaksasi benson, 

data objektif pasien tampak melakukan 

relaksasi benson dengan rileks. Pada 

pukul 10.00 WIB Memfasilitasi istirahat 

dan tidur didapatkan data subjektif 

pasien mengatakan sulit tidur karena 

merasakan nyeri, data objektif pasien 

tampak lemas dan pucat. Kemudian 

pada pukul 10.10 WIB Menjelaskan 

strategi meredakan nyeri ditemukan data 

subjektif pasien mengatakan tidak 

mengetahui cara meredakan nyeri. Pukul 

10.20 WIB Menganjurkan memonitor 

nyeri secara mandiri ditemukan data 

subjektif pasien mngatakan bersedia 

diajarkan tindakan memonitor nyeri, 

data objektif pasien tampak  menyetujui 

tindakan. Kemudian pada pukul 10.30 

WIB Mengkolaborasi dengan dokter 



pemberian analgesik ditemukan data 

subjektif pasien mengatakan diberikan 

obat untuk mengurangi rasa nyeri, data 

objektif pasien tampak tenang. 

Selanjutnya pada pukul 10.40 WIB 

Mengidentifikasi riwayat alergi obat 

ditemukan data subjektif pasien 

mengatakan tidak memiliki riwayat 

alergi obat. Pukul 10. 50 WIB 

Memonitor efektivitas analgesik 

ditemukan data subjektif pasien 

mengatakan masih merasakan nyeri, 

data objektif pasien tampak menahan 

nyeri. Pukul 11.00 WIB Menjelaskan 

efek terapi dan efek samping obat 

ditemukan data subjektif  pasien 

mengatakan belum mengetahui efek 

terapi dan efek samping obat, data 

objektif pasien tampak kebingungan. 

Dan pukul 11.10 WIB Memberikan 

analgetik ketorolac 30 mg/ml via intra 

selang ditemukan data subjektif pasien 

mengatakan bersedia diberikan obat 

analgesik, data objektif pasien tampak 

diberikan obat analgesik jenis ketorolac. 

Implementasi hari kedua tanggal 

17 februari 2021 dilakukan pada pukul 

08.00 WIB mengidentifikasi lokasi, 

karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas 

dan intensitas nyeri yang dialami pasien 

ditemukan data subjektif pasien 

mengatakan merasakan nyeri, P : nyeri 

saat bergerak, Q : nyeri terasa teriris - 

iris, R : nyeri pada bagian abdomen, 

kuadran 4, kuadran 4, S : skala nyeri 4 

dan T : nyeri hilang timbul. Data 

objektif pasien tampak meringis dan 

menahan nyeri. Selanjutnya pada pukul 

08.10 WIB Mengidentifikasi respons 

nyeri non verbal ditemukan data objektif  

pasien tampak masih menahan nyeri. 

Pada pukul 08.20 WIB Menganjurkan 

memonitor nyeri secara mandiri 

ditemukan data subjektif pasien 

mengatakan bersedia diajarkan tindakan 

memonitor nyeri, data objektif  pasien 

tampak menyetujui tindakan. Pada pukul 

08.30 WIB Memonitor efektivitas 

analgesik ditemukan data subjektif 

pasien mengatakan masih merasakan 

nyeri, data objektif pasien tampak masih 

menahan nyeri. Pada pukul 08.40 WIB 

Menjelaskan efek terapi dan efek 

samping obat ditemukan data subjektif 

pasien mengatakan sudah mengetahui 

efek terapi dan efek samping obat, data 

objektif pasien tampak sudah jelas. 

Kemudian pada pukul 09.10 WIB 

Memfasilitasi istirahat dan tidur 

ditemukan data subjektif pasien 

mengatakan masih sulit tidur karena 

masih merasakan nyeri, data objektif 

pasien tampak sudah tidak terlalu lemas. 

Implementasi hari ketiga tanggal 

18 februari 2021 dilakukan pada pukul 

09.00 WIB mengidentifikasi lokasi, 

karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas 

dan intensitas nyeri yang dialami pasien 



ditemukan data subjektif pasien 

mengatakan merasakan nyeri, P : nyeri 

saat bergerak, Q : nyeri terasa teriris - 

iris, R : nyeri pada bagian abdomen, 

kuadran 4, S : skala nyeri 3 dan T : nyeri 

hilang timbul. Data objektif pasien 

tampak sudah tidak meringis. 

Selanjutnya pada pukul 09.10 WIB 

Mengidentifikasi respons nyeri non 

verbal ditemukan data objektif  pasien 

tampak sudah tidak merasakan nyeri. 

Kemudian pada pukul 09.20 WIB 

Memonitor efektivitas analgesik 

ditemukan data subjektif pasien 

mengatakan nyeri sudah berkurang, data 

objektif pasien tampak sudah tidak 

menahan nyeri. Pada pukul 09.30 WIB 

Memberikan analgetik ketorolac 30 

mg/ml via intra selang ditemukan data 

subjektif pasien mengatakan bersedia 

diberikan obat analgesik, data objektif 

pasien tampak masih diberikan obat 

analgesik jenis ketorolac. Pada pukul 

10.00 WIB Memberikan teknik 

nonfarmakologis untuk mengurangi rasa 

nyeri dengan relaksasi benson selama 10 

menit dalam sehari ditemukan data 

subjektif pasien mengatakan bersedia 

diberikan terapi nonfarmakologis yaitu 

relaksasi benson ditemukan data 

subjektif  pasien mengatakan sudah 

terbiasa melakukan relaksasi benson. 

Selanjutnya pada pukul 10.15 WIB 

Memfasilitasi istirahat dan tidur 

ditemukan data subjektif  pasien 

mengatakan sudah bisa tidur karena 

nyeri sudah berkurang, data objektif 

pasien tampak lebih segar.  

Evaluasi setelah dilakukan 

tindakan selama 3 hari yaitu di dapatkan 

data subjektif: Pasien mengatakan sudah 

tidak terlalu merasakan nyeri pada luka 

bekas operasi, P : nyeri pada saat 

bergerak, Q : nyeri terasa teriris - iris, R 

: nyeri pada bagian abdomen, kuadran 4, 

S : skala nyeri 3 dan T : nyeri hilang 

timbul. Data objektif  Pasien tampak 

sudah tidak menahan nyeri. Masalah 

nyeri akut pada pasien teratasi. Rencana 

tindak lanjut yaitu hentikan kan 

intervensi, pasien di perbolehkan pulang 

dan edukasi keluarga untuk pemberian 

relaksasi benson dirumah. 

Tabel 1. Penurunan tingkat nyeri pada 

ibu post SC indikasi CPD sebelum dan 

sesudah dilakukan tindakan relaksasi 

benson. 

                             Pretest           Postest 

Skala Nyeri               5                    3 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa 

terdapat penurunan tingkat nyeri pada 

ibu post SC dengan diberikannya terapi 

relaksasi benson selama 10 menit dalam 

3 hari berturut-turut dan dapat 

dibuktikan pada tabel diatas bahwa pada 

hari pertama skala nyeri ibu post SC 



masih skala 5 atau sedang dan pada hari 

ketiga atau hari terakhir skala nyeri ibu 

post SC sudah menurun menjadi skala 3 

atau ringan ini membuktikan bahwa 

tindakan relaksasi benson efektif 

dilakukan untuk ibu post SC yang 

mengalami nyeri. 

KESIMPULAN 

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan 

bahwa setelah diberikannya tindakan 

relaksasi benson selama 3 hari berturut-

turut terdapat keefektifan pemberian 

terapi relaksasi benson untuk 

mengurangi tingkat nyeri pada ibu post 

SC dibuktikan dengan adanya 

penurunan tingkat nyeri dari skala 5 atau 

sedang menjadi skala 3 atau ringan. 

SARAN 

1. Bagi Institusi Pelayanan Kesehatan   

Rumah sakit khususnya RSUD 

Karanganyar diharapkan dapat 

menyusun SOP (Standar Oprasional 

Prosedur) mengenai teknik relaksasi 

benson untuk menurunkan tingkat nyeri 

pada pasien post SC.  Selain itu rumah 

sakit dapat memberikan pelayanan 

kesehatan dan mempertahankan 

hubungan kerja sama yang baik antara 

tim kesehatan maupun klien serta 

keluarga klien. Melengkapi saran dan 

prasarana yang sudah ada secara optimal 

dalam pemenuhan asuhan keperawatan 

nyeri akut. 

2. Bagi Pasien dan Keluarga  

Meningkatkan pengetahuan klien dan 

kelurga tentang bagaimana menangani 

masalah nyeri setelah menjalani operasi 

SC. Sehingga pasien dan keluarga 

paham manfaat dan cara pemberian 

relaksasi benson dengan benar agar 

pasien merasa nyaman. 
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