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ABSTRAK 

 

Sectio Caesarea adalah tindakan pembedahan yang tujuannya untuk 

mengeluarkan janin didalam rahim melalui insisi pada dinding abdomen dan rahim perut 

ibu. Sebagian besar pasien post operasi sectio caesarea mengalami gangguan rasa 

nyaman yang merupakan suatu gangguan dalam diri seseorang yang mempengaruhi 

kenyamanan yang dapat mempengaruhi mobilisasi, aktivitas, dan pola istirahat. Salah 

satu gangguan rasa nyaman yang dialami oleh pasien post operasi sectio caesarea adalah 

nyeri yang merupakan suatu kondisi ketidak nyamanan pada pasien. Salah satu teknik 

nonfarmakologi yang dapat digunakan untuk mengatasi nyeri pada pasien post operasi 

sectio caesarea adalah dengan teknik relaksasi genggam jari (finger hold) teknik relaksasi 

ini sangat sederhana dan mudah dilakukan oleh siapapun dimana teknik ini berhubungan 

dengan jari tangan serta aliran energi di dalam tubuh. Tujuan dilakukan studi kasus ini 

adalah untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan pasien post operasi sectio 

caesarea dalam pemenuhan kebutuhan nyaman: nyeri. Metode yang dilakukan dalam 

studi kasus ini adalah wawancara dan observasi. Subjek studi kasus ini adalah satu pasien 

post operasi sectio caesarea yang mengalami nyeri akut. Hasil dari studi kasus ini 

menunjukkan penurunan tingkat nyeri yang dirasakan oleh pasien. Sehingga teknik 

relaksasi genggam jari (finger hold) ini dapat dijadikan rekomendasi untuk terapi non 

farmakologis pada pasien post operasi sectio caesarea dengan keluhan nyeri akut. 

 

Kata Kunci : sectio caesarea, gangguan rasa nyaman, nyeri akut, teknik relaksasi 

genggam jari (finger hold). 
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ABSTRACT 

Cesarean section is a surgical procedure to eliminate 

the fetus through an incision in the abdominal wall and 

uterus. Post-cesarean section patients experience pain that 

affects comfort, mobility, activity, and sleep patterns. One 

of the discomforts experienced by post-cesarean section 

patients is pain. Pain is a discomfort condition to the 

patient. One of the non-pharmacological techniques to manage 

pain in post-cesarean section patients is the Fingerhold 

relaxation technique. This relaxation technique is 

rudimentary and easy to practice by anyone. It associates 

with the fingers and the movement of energy in the body. The 

case study aimed to obtain the description of nursing care 

for post-cesarean section patients in fulfilling comfort 

needs: pain. The method applied interview and observation. 

The subject was a post-cesarean section patient with acute 

pain. The results of the case study revealed a reduction in 

the patient's pain level. Therefore, Fingerholds' relaxation 

technique could be recommended as a non-pharmacological 

therapy in post-cesarean section patients with acute pain. 

Keywords: Cesarean Section, Discomfort, Acute Pain, 

Fingerhold relaxation techniques. 
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PENDAHULUAN 

Persalinan sectio caesarea 

didefinisikan sebagai pelahiran janin 

melalui insisi dinding abdomen 

(laparatomi) dan dinding uterus 

(histerektomi). Setiap pembedahan harus 

didasarkan atas indikasi, yaitu 

pertimbangan-pertimbangan yang 

menentukan bahwa tindakan perlu 

dilakukan demi kepentingan dan 

keselamatan ibu maupun janin. Indikasi 

sectio caesarea dibagi menjadi dua yaitu 

indikasi absolut dan indikasi relatif. 

Dilakukannya sectio caesarea bisa 

terjadi karena adanya permasalahan 

pada ibu maupun bayi. Setiap keadaan 

yang membuat kelahiran lewat jalan 

lahir tidak mungkin terlaksana 

merupakan indikasi absolut untuk sectio 

abdominal, diantaranya adalah 

kesempitan panggul yang sangat berat 

dan neoplasma yang menyumbat jalan 

lahir. Sedangkan pada indikasi relatif, 

kelahiran lewat vagina bisa terlaksana 

tetapi keadaan adalah sedemikian rupa 

sehingga kelahiran melalui operasi 

sectio caesarea akan lebih aman bagi 

ibu dan bayi Penyebabnya karena 

keracunan kehamilan yang parah, pre 

eklampsia dan eklampsia berat, kelainan 

letak bayi seperti sungsang dan lintang, 

kemudian sebagian besar mulut rahim 

tertutup plasenta yang lebih dikenal 

dengan plasenta previa, bayi kembar, 

kehamilan pada ibu yang berusia lanjut 

(Mochtar, 2011). 

Angka kematian ibu akibat sectio 

caesarea kurang dari 1:1000 prosedur. 

Angka mortalitas operasi yang relatif 

rendah ini harus dianggap berlebihan 

karena sebagian besar dari kematian ini 

terjadi pada perempuan muda sehat yang 

menjalani suatu proses fisiologik 

normal. Ancaman terbesar bagi 

perempuan yang menjalani sectio 

caesarea adalah anestesi, sepsis berat, 

dan serangan tromboembolik (Norman 

& Cunningham, 2013). Menurut World 

Health Organization (WHO), 

menetapkan standar rata-rata pada 

persalinan sectio caesarea di negara 

adalah sekitar 5%-15% per 1000 

kelahiran di dunia. Menurut laporan 

WHO tahun 2015, telah terjadi 

peningkatan 10%-15% tindakan operasi 

sectio caesarea di negara-negara 

berkembang. WHO menyatakan negara 

dengan kejadian operasi sectio caesarea 

tertinggi di Negara Brazil yaitu 51% 

(WHO, 2015). Menurut hasil Riset 

Kesehatan Dasar (2013), menunjukkan 

kelahiran sectio caesarea sebesar 9,8% 

dengan proporsi tertinggi di DKI Jakarta 

(19,9%) dan terendah di Sulawesi 

Tenggara (3,3%) dan secara umum pola 

persalinan melalui sectio caesarea 

menurut karakteristik menunjukkan 

proporsi tertinggi pada indeks 

kepemilikan teratas (18,9%), tinggal di 

perkotaan (13,8%), pekerjaan sebagai 

pegawai (20,9%), dan pendidikan 

tinggi/lulus PT (25,1%) (Depkes RI, 

2013). 

Secara umum operasi sectio 

caesarea dapat menyebabkan beberapa 

risiko ataupun komplikasi yaitu terdapat 

tanda dan gejala infeksi seperti nyeri 

(dolor), panas (kalor), bengkak (tumor), 

kemerahan (rubor), perubahan fungsi 

dari jaringan yang mengalami infeksi 

(fungsio laesa). Risiko atau komplikasi 

yang lain adalah seperti perdarahan, 

terjadi bekuan darah (tromboembolik) 

dan hilangnya obat bius dengan 

sendirinya setelah persalinan (reaksi 

anestesi). Tindakan sectio caesarea 

menyebabkan nyeri pada abdomen yang 

berasal dari luka operasi (Arwani dkk, 

2012). Sebagian besar pasien post 

operasi sectio caesarea mengalami 

intensitas nyeri ringan sampai berat, 

persalinan sectio caesarea memiliki 

nyeri lebih tinggi sekitar 27,3% 

dibandingan dengan persalinan normal 

yang hanya sekitar 9%. Rasa nyeri 

meningkat pada hari pertama post 

operasi sectio caesarea (Akbar dkk, 

2014). Menurut Solehati dan Rustina 

(2013), 75% dari pasien bedah 

mengalami nyeri sedang sampai berat 



setelah operasi. Durasi nyeri dapat 

bertahan selama 24 sampai 48 jam 

tergantung bagaimana pasien dapat 

menahan dan merasakan sakit. Ibu post 

operasi sectio caesarea akan merasakan 

nyeri dan dampak dari nyeri akan 

mengakibatkan terganggunya aktifitas 

ibu menjadi terbatas, Activity Of Daily 

Living (ADL) terganggu, bonding 

attachment (ikatan kasih sayang) 

terganggu dan Insisi Menyusui Dini 

(IMD) tidak dilakukan karena adanya 

peningkatan intensitas nyeri apabila ibu 

bergerak. Respon ibu terhadap bayi 

sangat berkurang, sehingga ASI sebagai 

asupan pertama bagi bayi dan 

mempunyai banyak manfaat bagi bayi 

maupun ibunya tidak dapat diberikan 

secara optimal (Purwandari, dalam 

Setyawati, 2016). 

Penanganan yang sering digunakan 

untuk menurunkan nyeri post operasi 

sectio caesarea berupa penanganan 

farmakologi. Pengendalian nyeri secara 

farmakologi efektif untuk mengurangi 

nyeri sedang dan berat. Pemberian 

farmakologi tidak bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan pasien 

sendiri untuk mengontrol nyerinya (Van 

Kooten dalam Sulistyo, 2013). Menurut 

Sulistyo (2013) manajemen nyeri 

farmakologi yaitu analgesik merupakan 

metode yang paling umum karena dapat 

menghilangkan nyeri dengan efektif. 

Manajemen nyeri nonfarmakologi yang 

dapat dilakukan untuk mengurangi nyeri 

yaitu dengan cara teknik relaksasi, terapi 

musik, guided imagery dengan 

aromaterapi dan terapi benson 

merupakan terapi yang sudah terbukti 

dapat menurunkan tingkat nyeri pada 

pasin post operasi sectio caesarea 

karena dapat merilekskan dan dapat 

beradaptasi dengan nyeri yang dirasakan 

oleh seseorang. Teknik relaksasi 

termasuk salah satu teknik 

nonfarmakologi yang digunakan untuk 

mengurangi nyeri dengan 

merelaksasikan ketegangan otot yang 

mendukung rasa nyeri. Salah satu cara 

yang dapat digunakan untuk mengurangi 

rasa nyeri menggunakan teknik relaksasi 

genggam jari (finger hold) yang 

berhubungan dengan jari tangan serta 

aliran energi di dalam tubuh. Hasil 

jurnal penelitian mengenai pengaruh 

relaksasi genggam jari (finger hold) 

terhadap skala nyeri pada ibu post 

operasi sectio caesarea yaitu didapatkan 

hasil dari 49 responden mengalami 

penurunan skala nyeri setelah di lakukan 

relaksasi genggam jari, sebanyak 31 

responden (63,3%) dengan tingkat nyeri 

ringan dan 18 responden (36,7%) 

dengan tingkat nyeri sedang.  

Berdasarkan latar belakang 

tersebut penulis tertarik untuk 

melakukan penyusunan kasus 

keperawatan dalam bentuk Karya Tulis 

Ilmiah dengan judul “Asuhan 

keperawatan pasien post partum post 

operasi sectio caesarea hari ke 0-3 

dalam pemenuhan kebutuhan nyaman : 

nyeri.” 

METODOLOGI 

 Studi kasus ini adalah studi yang 

mengeksplorasi asuhan keperawatan 

pasien post partum post operasi sectio 

caesarea hari ke 0-3 dalam pemenuhan 

kebutuhan nyaman: nyeri data 

dikumpulan dengan cara wawancara, 

observasi dan pemeriksaan fisik serta 

studi dokumentasi. 

 Subjek yang digunakan pada 

kasus ini adalah satu pasien post partum 

post operasi sectio caesarea gari ke 0-3 

dalam pemenuhan kebutuhan nyaman: 

nyeri. Tempat dan waktu pelaksanaan 

studi kasus ini berada di RSUD Ungaran 

dengan pengambilan kasus selama 2 

minggu dari tanggal 15 februari 2021 

sampai 27 februari 2021 dengan jumlah 

4 kali kunjungan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pengkajian Keperawatan. 

  Hasil pengkajian yang 

didapatkan yaitu subjek studi kasus 

ini adalah Ny. N berusia 38 tahun, 



berjenis kelamin perempuan, 

beragama Islam dan beralamat 

Genuk, nomor registrasi 503xxx, 

diagnosa medis post sectio 

caesarea. Subjek datang ke poli 

kandungan pada tanggal 17 

Februari 2021 pukul 11.00 WIB 

dengan keluhan direncanakan sectio 

caesarea dengan usia kehamilan 38 

minggu serta terdapat lilitan tali 

pusat dan operasi sectio caesarea 

dilaksanakan pada tanggal 19 

Februari 2021. 

Hasil pengkajian selama 

berinteraksi didapatkan data 

subjektif pasien mengeluh nyeri 

pada bekas sayatan post operasi 

sectio caesarea, P: Nyeri saat 

melakukan pegerakan, Q: Nyeri 

seperti diremas, R: Nyeri berfokus 

pada satu titik, S: Skala 5 (nyeri 

sedang), T: Nyeri muncul kadang-

kadang,  pasien juga mengeluh 

keterbatasan bergerak karena ketika 

pasien melakukan pergerakan maka 

nyeri semakin terasa, pasien juga 

mengatakan sulit tidur. 

Pada pemeriksaan tanda vital 

didapatkan hasil tekanan darah: 

110/70 mmHg, Respirasi 

36x/menit, Nadi 130x/menit dan 

suhu 36,5°C. Pada pemeriksaan 

abdomen didapatkan hasil terdapat 

luka sayatan sectio caesarea 

sepanjang ± 13 CM, involusi uterus 

teraba keras dan fundus uterus 

berada di 1 jari dibawah pusat. Pada 

pemeriksaan ekstermitas atas dan 

bawah didapatkan hasil kekuatan 

otot skala 3 yaitu dapat melawan 

gaya gravitasi tetapi tidak dapat 

melawan tahanan dari pemeriksa 

Pada pengkajian istirahat dan 

kenyamanan didapatkan hasil pola 

tidur selama sakit sering terbangun, 

pola tidur saat ini ± 5-6 jam dan 

terdapat keluhan ketidaknyamanan 

yaitu nyeri saat melakukan 

pergerakan yang berfokus pada satu 

titik di bekas sayatan operasi 

dengan sifat nyeri seperti diremas 

dan intensitas nyeri muncul 

kadang-kadang. 

2. Diagnosis Keperawatan. 

Berdasarkan data pengkajian 

yang didapatkan dan dapat 

ditegakkan diagnosis keperawatan 

prioritas adalah nyeri akut 

berhubungan dengan agen 

pencedera fisik (prosedur operasi) 

(D.0077). Berdasarkan focus 

diagnosis keperawatan yang akan 

dibahas yaitu nyeri akut 

berhubungan dengan agen 

pencedera fisik, maka penulis 

menyusun rencana keperawatan 

berdasarkan (Standar Intervensi 

Keperawatan Indonesia, 2018) 

berupa manajemen nyeri dan 

literature jurnal keperawatan berupa 

teknik nonfarmakologis teknik 

relaksasi genggam jari (finger 

hold). 

3. Intervensi Keperawatan. 

Dari diagnosis utama yang 

sudah penulis tegkan yaitu nyeri 

akut, intervensi yang akan 

dilakukan berdasarkan SLKI (2019) 

dan SIKI (2018) maka rencana 

intervensi yang dilakukan yaitu 

identifikasi, lokasi karakteristik, 

durasi, frekuensi, kualtas dan 

intensitas nyeri, identifikasi skala 

nyeri, identifikasi respons nyeri non 

verbal, berikan teknik 

nonfarmakologis untuk mengurangi 

rasa nyeri (teknik relaksasi 

genggam jari, jelaskan strategi 

meredakan nyeri, anjurkan 

memonitor nyeri secara mandiri, 

ajarkan teknik nonfarmakologis 

untuk mengurangi rasa nyeri, 

kolaborasi pemberian analgetik. 

Dengan tujuan setelah dilakukan 

tindakan keperawatan selama 3x24 

jam diharapkan tingkat nyeri 

menurun dengan kriteria hasil 

keluhan nyeri menurun, meringis 

menurun, gelisah menurun, keluhan 



sulit tidur menurun, fekuensi nadi 

meningkat, pola tidur membaik. 

4. Implementasi Keperawatan. 

Implementasi yang dilakukan 

didapatkan respon subjektif P: nyeri 

ketika melakukan pergerakan, Q: 

nyeri seperti diremas, R: nyeri 

berfokus pada satu titik, S: skala 5 

(nyeri sedang), T: nyeri muncul 

kadang-kadang. Respon objektif 

pasien tampak meringis, pasien 

tampak gelisah, tekanan darah 

110/70 mmHg, nadi 98x/menit, 

respiratory rate 22x/menit, suhu 

36°C. Lalu setelah melakukan 

pengkajian analisis symptom 

(PQRST) pasien diberikan teknik 

relaksasi genggam jari selama 30 

menit untuk mengurangi skala nyeri 

dengan cara menjelaskan pada 

pasien tentang tindakan dan tujuan 

dari tindakan yang dilakukan serta 

menanyakan kesediaan pasien, 

memposisikan pasien pada posisi 

berbaring, serta anjurkan pasien 

untuk mengatur nafas dan 

merilekskan semua otot, perawat 

duduk di samping pasien, relaksasi 

dimulai dengan menggenggam ibu 

jari pasien dengan tekanan lembut, 

menganjurkan pasien untuk 

mengatur pola nafas dengan 

hitungan teratur, menggenggam ibu 

jari kurang lebih 3 menit dengan 

tambahan nafas dalam, kemudian 

lanjutkan ke jari-jari yang lain satu 

persatu dengan durasi yang sama, 

setelah kurang lebih 15 menit, 

lakukan relaksasi genggam jari ke 

jari tangan yang lain. Tindakan 

pemberian teknik relaksasi 

genggam jari dilakukan pada hari 

ke 1 sampai dengan hari 3 dan 

didapatkan respon subjektif pada 

hari terakhir pasien mengatakan 

nyeri yang dirasakan sudah 

berkurang yang semula dari skala 5 

(nyeri sedang) sudah berubah 

menjadi skala 3 (nyeri ringan). 

Sesuai penelitian Utami, (2018) 

pemberian teknik relaksasi 

genggam jari kepada 38 orang 

selama 7 hari terdapat kriteria hasil 

akhir responden dari nyeri sedang 

menjadi nyeri ringan. 

Dari data yang ditemukan 

penulis menarik kesimpulan yaitu 

tindakan silakukan selama 3 hari 

sesuai dengan waktu yang telah di 

tetapkan dan terjadi perubahan pada 

skala nyeri pasien yang dapat 

dilihat dari sebelum dan sesudah di 

berikan teknik relaksasi genggam 

jari dengan hasil di hari pertama 

Sabtu, 20 februari 2021 pada pukul 

13.05 WIB pasien mengatakan 

nyeri skala 5 (nyeri sedang) dan di 

hari kedua Minggu, 21 februari 

2021 pada pukul 19.30 WIB pasien 

mengatakan nyeri berkurang pada 

skala 3 (nyeri ringan). Menurut 

Teori Stuart di dalam jurnal Sari 

(2015), teknik relaksasi membantu 

tubuh, pikiran dan jiwa mencapai 

relaksasi. Teknik relaksasi juga 

merupakan suatu tindakan untuk 

membebaskan mental dan fisik dari 

ketegangan dan stress, sehingga 

dapat meningkatkan toleransi 

terhadap nyeri. 

5. Evaluasi Keperawatan. 

Berdasarkan hasil studi kasus 

yang dilakukan di RSUD Ungaran 

diketahui bahwa setelah dilakukan 

tindakan intervensi keperawatan 

dengan pemberian teknik relaksasi 

genggam jari (finger hold) di 

dapatkan hasil penurunan nyeri 

yang dirasakan oleh pasien dari hari 

pertama sampai hari ke tiga setelah 

diberikan teknik relaksasi genggam 

jari meliputi penurunan skala nyeri 

yang semula skala 5 (nyeri sedang) 

menjadi skala 3 (nyeri ringan), 

keluhan nyeri menurun, meringis 

menurun, gelisah menurun, sulit 

tidur menurun, berfokus pada diri 

sendiri menurun. 

 

 



SIMPULAN DAN SARAN 

Setelah dilakukan studi kasus 

asuhan keperawatan pada pasien 

dengan menerapkan teknik 

nonfarmakologis teknik relaksasi 

genggam jari (finger hold) selama 3 

hari dengan waktu 30 menit dalam satu 

kali tindakan didapatkan hasil yang 

signifikan terhadap penurunan tingkat 

nyeri pada pasien post operasi sectio 

caesarea. 

SARAN 

1. Perawat. 

Menjadi tambahan ilmu, 

informasi dan referensi dalam 

memberikan asuhan keperawatan 

pada pasien post operasi sectio 

caesarea dengan fokus masalah 

nyeri menggunakan teknik 

nonfarmakologi relaksasi 

genggam jari (finger hold). 

2. Rumah Sakit. 

Meningkatkan pemberian 

pelayanan kesehatan khususnya 

dalam asuhan keperawatan pada 

pasien post operasi sectio 

caesarea dengan fokus masalah 

nyeri menggunakan teknik 

nonfarmakologi relaksasi 

genggam jari (finger hold). 

3. Institusi Pendidikan. 

Menjadi tambahan ilmu dan 

informasi dalam hal keputusan 

dan dapat dijadikan sumber 

informasi bagi institusi atau 

mahasiswa tentang asuhan 

keperawatan pada pasien post 

operasi sectio caesarea dengan 

fokus masalah nyeri 

menggunakan teknik 

nonfarmakologi relaksasi 

genggam jari (finger hold). 

4. Pasien. 

Sebagai tambahan wawasan dan 

pengetahuan cara mengurangi 

nyeri secara mandiri dengan 

teknik nonfarmakologi relaksasi 

genggam jari (finger hold) pada 

pasien post operasi sectio 

caesarea. 
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