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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Tinjauan  Teori 

2.1.1 Tinjauan TeoriPost Partum (Masa Nifas) 

1) Pengertian Post Partum 

Masa nifas  atau masa puerperium adalah masa setelah partus selesai, dan 

berakhir setelah kira-kira 6 minggu (Maryunani, 2009). 

2)  Klasifikasi  Masa Nifas dibagi Menjadi 3 Periode yaitu : 

a.  Puerpurium Dini 

Yaitu pulihnya ibu setelah diperbolehkan berdiri dan berjalan-jalan. Dalam 

agama islam dianggap telah bersih dan boleh bekerja selama 40 hari. 

b.   Puerpurium Intermedial 

kepulihan menyeluruh alat-alat genetalia yang lamanya 6-8 minggu. 

c.   Remote Puerpurium 

Adalah waktu yang diperlukan untuk pulihnya dan sehat sempurna terutama 

bila selama kehamilan atau waktu persalinan mempunyai komplikasi 

( Synopsis Obstetri , 2002 : 115 ). 

 

 

 

 

 

1) Perubahan Fisiologis Masa Nifas 
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1. Berbagai Perubahan  Dalam Sistem Reproduksi 

a. Uterus 

1) Proses Involusi 

Involusi atau pengerutan uterus merupakan suatu proses kembalinya 

uterus ke keadaan sebelum hamil. Proses involusi merupakan salah satu 

peristiwa penting dalam masa nifas, disamping prose laktasi 

(Maryunani, 2009). 

      Table 2.1 Proses Involusi Uterus 

 Bobot 

uterus 

Diameter 

uterus 

Palpasi serviks 

Pada akhir persalinan 

Pada akhir minggu ke-1 

Pada akhir minggu ke-2 

Sesudah akhir 6 minggu 

900 gram 

450 gram 

200 gram 

60 gram 

12,5 cm 

7,5 cm 

5,0 cm 

2,5 cm 

Lembut/ lunak 

2 cm 

1 cm 

Menyempit 

 

(Sumber : Pusdiknakes,WHO,JHPIEGO,2003 dalam maryunani, 2009). 

2) Kontraksi  

Intensitas kontraksi uterus meningkat secara bermakna setelah bayi 

lahir, yang diperkirakan sebagai respon terhadap penurunan volume 

intrauteri yang sangat besar. Kontraksi uterus yang meningkat setelah 

bayi lahir, ini menyebabkan iskemia pada perlekatan   plasenta  

sehingga jaringan perlekatan antara plasenta dan dinding uterus 
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menjadi nekrosis dan lepas.Hemostatis pascapartum dicapai akibat 

kompresi pembuluh darah intrametrium, bukan oleh agregasi trombosit 

dan pemnentukan pembekuan. Hormon oksigen yang dilepas dari 

kelenjar hipofisis memperkuat dan mengatur kontraksi uterus, 

mengompresi pembuluh darah, dan membantu hemostasi yang dapat 

mengurangai perdarahan (Maryunani,2009). 

3) Lochea  

Darah dan cairan yang keluar dari vagina selama mas nifas.tiga jenis 

lochea sesuai dengan warnanya adalah sebagai berikut : 

a)  Lochea Rubra/ Kruenta(Merah) 

Merupakan cairan bercampur darah dan sisa-sisa penebalan dinding  

rahim (desidua) dan sisa-sisa penanaman plasenta (selaput 

ketuban),berbau amis. Lochea rubra berwarna kemerah-mearahan dan 

keluar sampai hari ke-3 atau ke-4. 

b)  Lochea Serosa 

Lochea ini berwarna kuning kecoklatan karena mengandung serum, 

leukosit dan robekan/laserasi plasenta. Muncul pada hari ke 7sampai 

hari ke 14 postpartum. Lochea ini mengandung cairan darah dengan 

jumlah darah yang lebih sedikit dan lebih banyak mengandung serum 

dan lekosit. Serta robekan /laserasi plasenta. Lochea serosa bewarna 

kecoklatan atau kekuning-kuningan dan keluar dari hari ke-5 sampai 

hari ke-9 berikutnya. 
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c)  Lochea Alba (Putih) 

lochea alba terdiri dari lekosit, lendir leher rahim ( serviks),dan 

jaringan-jaringan mati yang lepas dalam proses penyembuhan. Lochea 

alba bewarna lebih pucat, putih kekuning-kuningan dan keluar selama 

2-3 minggu(Maryunani,2009). 

b. Serviks Uteri 

Involusi serviks dan segmen bawah uterus/ eksterna setelah persalinan 

berbeda dan tidak kembali pada keadaan sebelum hamil. Muara serviks 

eksterna / katalis servikasis tidak akan berbentuk lingkaran seperti sebelum 

melahirkan ( pada multipara), tetapi terlihat memanjang seperti celah atau 

garis horisontal agak lebar, sering disebut mulut ikan atau porous serviks. 

Serviks akan menjadi lunak segera setelah melahirkan. Dalam waktu 

sekitar 20 jam setelah persalinan, serviks memendek dengan konsistensi 

lebih padat dan kembali kebentuk semula dalam masa involusi. 

c. Vagina  

Pada sekitar minggu ketiga,vagina mengecil dan timbul rugae kembali. 

Vagina yang semula sangat teregang akan kembali secara bertahap seperti 

ukuran sebelumnya hamil dalam minggu ke-6 sampai ke-8 setelah 

melahirkan. Rugae akan terlihat kembali pada minggu ke-3 atau ke-4. 

Estrogen setelah melahirkan sangat berperan dalam penebalan mukosa 

vagina dan pembentukan rugae kembali. 
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d. Perineum  

Perineum adalah daerah antara vulva dan anus. Biasanya setelah 

melahirkan,perineum menjadi agak bengkak/edema/memar dan mungkin 

ada luka jahitan bekas robekan atau episiotomi, yaitu sayatan untuk 

memperluas pengeluaran bayi. Proses penyembuhan luka episiotomi sama 

seperti luka operasi lain.Perhatikan tanda-tanda infeksi pada luka 

episiotomi seperti nyeri, merah, panas,bengkak atau keluar cairan tidak 

lazim. Penyembuhan luka biasanya berlangsung 2-3 minggu setelah 

melahirkan. 

e. Organ Otot Panggul 

Struktur dan penopang otot uterus dan vagina dapat mengalami cidera 

selam waktu melahirkan. Hal ini dapat menyebabkan relaksasi panggul, 

yang berhubungan dengan pemanjangan dan melemahnya topangan 

permukaan struktur panggul yang menopang uterus,dinding vagina, 

rektum, uretra, dan kandung kemih. 

2. Perubahan Dalam Sistem Kardiovaskuler 

Pada kehamilan terjadi peningkatan sirkulasi volume darah yang mencapai 50 

%. Mentoleransi  kehilangan darah pada saat melahirkan pendarahan 

pervagina normalnya 400-500 cc. Sedangkan melalu sectio caesarea kurang 

lebih 700- 1000 cc. Bradikardia ( dianggap normal), jika terjadi takhikardi 

dapat merefreksikan adanya kesulitan atau perasalinan lama dan darah yang 

keluar lebih dari normal atau perubahan setelah melahirkan. 
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a. Komponen Darah 

Nilai kadar darah seharusnya kembali kekeadaan sebelum hamil pada 

akhir periode pasca persalinan. Aktivitas faktor kongulasi terkait dengan 

kehamilan bisa berlanjut selama masa nifas atau puerperium. Hal ini bisa 

berkaitan dengan adanya trauma, imobilisasi atau sepsis, yang dapat 

mengakibatkan peningkatan resiko tromboembolisme pada ibu.Lekositosis 

normal selama kehamilan rata-rata sekitar12.000/mm
3
. Selama 10-12 hari 

pertama setelah bayi lahir, nilai lekositan darah 15.000 dan 20.000/ mm
3
 

adalah hal umum. Kadar hemoglobin dan hematoksit dalam 2 hari pertama 

setelah melahirkan agak mengalami perubahan karena adanya perubahan 

volume darah. Pada umumnya penurunan nila 2 % dari nilai hematokrit 

pada saat masuk sampai saat melahirkan mengindikasikan kehilangan 

darah 500 mm. Kadar hemoglobin dan hematokrit akan kembali 

kekeadaan sebelum melahirkan atau ke konsentrasi normal dalam 2-6 

minggu. 

b. Curah Jantung ( Cardiac Output) 

Denyut jantung, volume sekuncup, dan curah jantung meningkat selama 

mas hamil. Segera setelah melahirkan, keadaan tersebut akan meningkat 

lebih tinggi lagi selama 30-60 menit karena darah yang biasanya melintasi 

sirkuit utero atau plasenta tiba –tiba kembali ke sirkulasi umum. Nilai 
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curah jantung mencapai puncak selama awal puerperium 2- 3 minggu 

setelah melahirkan nilai curah jantung berada  

pada tinggkat sebelum hamil. 

 

3. Perubahan Dalam Sistem kemih dan Saluran Kemih 

Wanita yang pasca persalinan mengalami suatu peningkatan kapasitas 

kandung kemih, kebengkakan dan trauma jaringan sekitar uretra yang terjadi 

selama proses melahirkan. Dinding kemih dapat mengalamihiperemesis dan 

edema yang disertai dengan hemorhagi pada daerah-daerah kecil. Uretra dan 

meatus urinarius juga bisa mengalami edema. Peningkatan kapasitas kandung 

kemih setelah bayi lahir, trauma akibat kelahiran, dan efek konduksi anestesi 

yang menghambat fungsi neural pada kandung kemih menyebabkan keinginan 

berkemih menurun dan lebih rentan untuk menimbulkan distensi kandung 

kemih, kesulitan buang air kecil dan terjadinya infeksi kandung kemih. 

  

4. Perubahan Dalam Sistem Endokrin 

Sistem endokrin mengalami perubahan secara tiba-tiba selama kala IV 

persalinan dan mengikuti lahirnya plasenta. Perubahan payudara selama 

kehamilan, payudara disiapkan untuk laktasi (hormon estrogen dan 

progesteron) kolostrum, cairan payudara yang keluar sebelum produksi susu 

terjadi pada trimester III dan minggu pertama post partum. Pembesaran 

mammae/payudara terjadinya dengan adanya penambahan sistem vaskuler 

dan limpatik sekitar mamame. Mamae menjadi besar,mengeras dan sakit bila 
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disentuh sementara itu, konsentrasi hormon (estrogen, progesteron,human 

chorionic gonadotroin, prolaktin, krotisol, dan insulin) yang menstimulasi 

perkembangan payudara selama ibu hamil menurun dengan cepat setelah bayi 

lahir. 

Waktu yang dibutuhkan hormon-hormon ini untuk kedar sebelum hamil 

sebagian ditentukan oleh apakah ibu menyusui atau tidak . 

5. Perubahan Dalam Sistem gastrointestinal 

Penggunaan tenaga pada kala pertama persalinan, penurunan tonus otot-otot 

abdomen yang juga merupakan faktor predisposisi terjadinya konstipasi pada 

ibu pasca melahirkan. Fungsi usus besar akan kembali normal pada akhir 

minggu  pertama dimana nafsu makan mulai bertambah dan rasa tidak 

nyaman pada perineum sudah menurun. Hal ini dapat diperjelas sebagi berikut 

: 

a) Ibu biasanya lapar segera melahirkan merupakan hal yang umum, 

sehingga ibu boleh mengkonsumsi makanan ringan. Setelah benar-benar  

pulih dari efek keletihan, analgesik dan anastesi, kebanyakan ibu sangat 

lapar. 

b) Usus besar cenderung seret / tidak lancar setelah melahirkan karena 

adanya efek progesteron yang tertinggal dan penurunan otot abdomen. Ibu 

yang mengalami episiotomi cenderung untuk menunda eliminasi karena 

takut terhadap peningkatan nyeri/takut akan kemungkinan jahitan 

episiotomi terlepas. Dengan menolak/ menunda buang air besar, hal ini 
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dapat menyebabkan konstipasi dan bahkan akan menimbulkan nyeri yang 

berlebihan bilamana ibu buang air besar. 

c) Ibu dengan seksio caesarea biasanya boleh minum sedikit setelah operasi ; 

jika bising ususnya setelah terdengar, ibu diberikan diet lunak atau 

bertahap. Ibu mungkin mengalami sedikit ketidaknyamanan dengan flatus. 

Hal ini dapat dibantu diatasi dengan ibu mulai melakukan mobilisasi dini 

setelah rasa penat ibu telah hilang. 

6. Perubahan Dinding abdomen / perut 

Abdomen dapat menonjol pada hari pertama sesudah melahirkan, 2 minggu 

pertama dinding abdomen mengalami relaksasi dan kurang lebih 6 minggu 

setelah melahirkan, keadaan abdomen seperti sebelum hamil. Kembalinya 

tonus otot ini terkandung pada tonus otot sebelumnya ( senam dan jumlah 

jaringan lemak ) hal ini dapat diperjelas sebagai berikut : 

Pada hari pertama setelah melahirkan, abdomen ibu akan tampak menonjol 

dan seperti masih hamil. Dalam 2 minggu setelah melahirkan,dinding 

abdomen ibu akan rileks. Dinding abdomen ibu kembali kekeadaan sebelum 

hamil perlu waktu sekitar 6 minggu. Pengembalian tonus bergantung pada 

kondisi tonus sebelum hamil, latihan fisik yang tepat (senam) dan junlah 

jaringan lemak ibu. Setelah melahirkan, dinding abdomen yang merenggang 

akan tampak longgar dan kendur. 

7. Perubahan Sistem Intergumen 

Peningkatan aktivitas melanin pada kehamilan yang menyebabkan 

hiperpigmentasi pada puting susu, areola, dan linea nigra setelahberangsur-
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angsur menurun setelah melahirkan. Meskipun perubahan warna menjadi 

lebih gelap pada area area ini menurun, namun warna tidak bisa kembali total 

seperti sebelumnya. Kloasma gravidarum yang timbul pada masa hamil 

biasanya tidak akan terlihat pada kehamilan, namun hiperpigmentasi pada 

areola dan linea nigra menghilang sempurna sesudah melahirkan. Rambut 

halus yang tumbuh lebat pada waktu hamil pada sebagian ibu biasanya akan 

menghilang setelah ibu melahirkan, namun rambut kasar yang timbul setelah 

hamil akan menetap. 

8. Perubahan Sistem Muskuloskeletal 

Perubahan sistem muskuloskeletal pada ibu selama masa nifas berlangsung 

terbalik dengan selama masa kehamilannya. Perubahan ini meliputi hal-hal 

yang dapat membantu relaksasi dan hipermobilitasi sendi serta perubahan 

berat ibu akibat pembesaran rahim. Untuk menstabilkan sendi dengan lengkap 

diperlukan waktu sampai minggu ke -8 setelah ibu melahirkan. Namun, kaki 

ibu belum mengalami perubahan yang berarti yang seringkali masih 

membutuhkan sandal/sepatu yang lebih besar. 

9. Perubahan Sistem Neurologis  

Setelah melahirkan, terdapat perubahan neurologis yang merupakan kebalikan 

dari  perubahan neurologis yang terjadi selama hamil. Rasa tidak nyaman 

neurologis yang disebabkan karena kompresi atau tekanan syaraf setelah 

tekanan mekanik dari uterus yang membesar dan tekanan dari retensi cairan 

menghilang. Rasa kesemutan pada paha yang disebabkan karena kompresi 

persyarafan terdapat dinding-dinding panggul atau ligamen inguinalis selama 
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hamil menghilang. Tergantung padapenyebabnya, kram pada kaki juga akan 

menghilang setelah melahirkan. Nyeri kepala pasca melahirkan dapat 

diakibatkan oleh berbagai keadaan, seperti hipertensi akibat kehamilan, stres 

dan kebocoran cairan serebrospinal saat anestesi. Maka nyeri kepala pada ibu 

pasca melahirkan memerlukan pemeriksaan lebih cermat. 

 

10. Perubahan Tanda-Tanda Vital 

a. Tekanan Darah  

Tekanan darah sedikit berubahan atau menetap. Hipotensi ortostatik, yang 

diindikasikan oleh rasa pusing dan seakan ingin pingsan segera setelah berdiri, 

dapat timbul dalam 48 jam pertama. Hal ini merupakan akibat pembengkakan 

limpa yang terjadi setelah wanita melahirkan.  

b.  Denyut Nadi  

Denyut nadi dan curah jantung sedikit meningkat selama jam pertama setelah 

melahirkan. Denyut nadi kembali ke frekuensi sebelum hamil pada sekitar 

minggu ke-8 sampai ke-10 setelah melahirkan. 

c. Pernapasan  

Pernapasan harus berada dalam rentang normal sebelum melahirkan 

d. Suhu  

Selama 24 jam pertama, suhu dapat meningkat sampai 38 derajat celcius 

sebagai respon terhadap efek dehidrasi persalinan setelah 24 jam, ibu 

seharusnya tidak mengalami demam akibat efek dehidrasi persalinan. Setelah 

24 jam wanita harus tidak demam. 
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 ( Maryunani, 2009). 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Tinjuan Teori Sectio Caesarea 

1) Pengertian Sectio Caesarea 

Persalinan SC adalah suatu persalinan buatan dimana janin dilahirkan melalui 

suati insisi pada dinding perut dan dinding rahim dengan syarat rahim dalam 

keadaan utuh serta berat janin diatas 500 gram (Prawiroharjo,2010 ). 

2) Indikasi Section Caeseria 

a.      Indikasi pada ibu  

1)     Panggul Sempit Absolute 

2)     Tumor Jalan Lahir 

3)     Stenosis Serviks Atau Vagina 

4)     Plasenta Previa, Plasenta Letak Rendah 

5)     Ruptur Uteri 

b.     Indikasi pada janin 

1)     Kelainan Letak 

2)     Gawat Janin 

c.      Pada umunya SC tidak dilakukan pada : 



20 
 

1)     Janin Mati 

2)     Syok Anemia Berat 

3)     Kelainan Congenital Berat 

(Prawiroharjo,2010 ). 

 

 

 

3)  Nasehat Pasca Operasi 

a. Dianjurkan jangan hamil selama lebih kurang satu tahun dengan  

b. menggunakan kontrasepsi. 

c. Kehamilan berikutnya hendaknya diawasi dengan antenatal yang baik. 

d. Dianjurkan untuk persalinan selanjutnya dilakukan di Rumah Sakit 

besar (Saifuddin, A.B,2002). 

2)  Perawatan Setelah Operasi Pada Post Partum Hari Pertama 

Observasi dan perawatan ibu post partum ini bertujuan agar dapat 

mendeteksi kejadian lebih dini, observasinya meliputi : 

a.  Kesadaran penderita 

a) Pada anestesi lumbal : kesadaran penderita baik, karena ibu dapat 

mengetahui hampir semua proses persalinan. 

b) Pada anestesi umum : pulihnya kesadaran oleh ahli telah diatur 

dengan memberikan O2 di akhir operasi. 

b.  Pengukuran dan pemeriksaan 

a) Pengukuran nadi, tekanan darah, temperature dan pernapasan. 
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b) Mengukur keseimbangan cairan melalui produksi urine dengan 

perhitungan :  

1) Produksi urine normal : 500-600 cc 

2) Pernapasan                  :  500-600 cc 

3) Penguapan Badan        : 900-1000 cc 

4) Pemberian cairan pengganti sekitar 2000-2500 ccdengan 

perhitungan 20 tetes/ menit ( 1 cc/ menit ). 

5) Infus setelah operasi diberikan 1x 24 jam pertama. 

c) Mengukur TFU dan kontraksi rahim untuk menutup pembuluh 

darah. 

d) Memeriksa paru untuk mengetahui kebersihan jalan napas dan 

ronchi basal untuk mengetahui adanya edema paru. 

e) Memeriksa bising usus yang menandakan berfungsinya usus 

dengan adanya flatus. 

f) Perdarahan local pada luka operasi 

g) Perdarahan pervaginam dengan : 

1. Evaluasi pengeluaran lochea rubra. 

2. Atonia uteri meningkatkan perdarahan. 

3. Perdarahan berkepanjangan. 

h) Payudara : putting susu, pembengkakan, pengeluaran ASI. 

c.       Profilaksis Antibiotik 
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Infeksi selalu di perhitungkan dari adanya alat yang kurang steril, 

sehingga pemberian antibiotika sangat penting untuk menghindari 

terjadinya sepsis sampai kematian. 

d.       Mobilisasi Penderita 

Konsep mobilisasi dini tetap merupakan landasan dasar, karena 

perawatan mobilisasi dini mempunyai keuntungan : 

1. Melancarkan pengeluaran lochea, mengurangi infeksi 

nifas           

2. Mempercepat infolusi alat kandungan 

3. Melancarkan fungsi gastrointestinal dan alat perkemihan 

4. Meningkatkan kelancaran peredaran darah, sehingga 

mempercepat fungsi ASI dan pengeluaran sisa metabolisme 

(Saifuddin, A.B,2002). 

2.1.3   Tinjauan Teori Anemia  

1) Pengertian Anemia  

Anemia adalah kondisi dimana sel darah merah menurun atau 

menurunnya hemoglobin, sehingga kapasitas daya angkut oksigen untuk 

kebutuhan organ-organ vital pada ibu dan janin menjadi berkurang (Varney H, 

2006). 

Anemia adalah suatu keadaan dimana seseorang ibu sehabis melahirkan 

sampai dengan kira-kira 5 minggu dalam kondisi pucat, lemah dan kurang 

bertenaga (Sarwono, 2000 : 188-189). 

2)  Etiologi 
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Menurut Prawirohardjo (2005), faktor yang mempengaruhi anemia pada 

masa nifas adalah persalinan dengan perdarahan, ibu hamil dengan 

anemia,nutrisi yang kurang, penyakit virus dan bakteri. Anemia dalam masa 

nifas merupakan lanjutan daripada anemia yang diderita saat kehamilan, yang 

menyebabkan banyak keluhan bagi ibu dan mengurangi presentasi kerja, baik 

dalam pekerjaan rumah sehari-hari maupun dalam merawat bayi 

(Wijanarko,2010).Praktik ASI tidak eksklusif diperkirakan menjadi salah satu 

prediktor kejadian anemia setelah melahirkan (Departemen Gizi dan Kesehatan 

Masyarakat, 2008). 

 

 

3)  Patofisiologi 

1. Perdarahan sehingga kekurangan banyak unsur zat besi. 

2. Kebutuhan zat besi meningkat, dengan adanya perdarahan, gemeli, 

multiparitas, makin tuanya kehamilan. 

3. Absorbsi tidak normal / saluran cerna terganggu,  misalnya defisiensi vitamin 

C,sehingga absorbsi Fe terganggu. 

4. Intak kurang misalnya kualitas menu jelek atau muntah terus. 

(Wijanarko,2010). 

4) Tanda – Tanda Anemia 

a. Menunjukkan keadaan akibat kurangnya kadar hemoglobin (Hb) dalam  

darah,  yaitu terlihat pucat pada : 

1. Bantalan kuku 
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2. Telapak tangan   

3. Mukosa mulut  

4. Konjungtiva  

b. Jika terjadi kadar hemoglobin kurang dari 8 gr% maka :  

Lipatan tangan tidak lagi berwarna merah muda 

c. Manifestasi berkurangnya pengiriman O2, yaitu :  

1. Dispnea (kesulitan bernafas) 

2. Nafas pendek  

3. Cepat lelah waktu melakukan aktivitas jasmani   

d. Mencerminkan berkurangnya oksigenasi pada sistem saraf pusat,  

yaitu  :  

 

1. Sakit kepala  

2. Pusing  

3. Tinitus (telinga berdengung)  

e. Pada anemia berat dapat juga timbul gejala-gejala saluran cerna,  

yaitu :  

1. Anoreksia  

2. Mual  

3. Konstipasi   

4. Diare   

5. Stomatitis (nyeri pada lidah dan membran mukosa mulut)  
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Gejala-gejala umumnya disebabkan oleh keadaan defisiensi zat besi 

(Price, S.A, 2005 : 256-261). 

5)  Komplikasi Anemia Pada Masa Nifas.  

Pengaruh anemia pada ibu nifas adalah terjadinya subvolusi uteri yang dapat 

menimbulkan perdarahan post partum, memudahkan infeksi puerperium, 

pengeluaran ASI berkurang dan mudah terjadi infeksi mamae 

(Prawirohardjo, 2005).  

6)  Gambaran Klinis 

Gambaran klinis menurut Prawirohardjo,2010 antara lain : 

a. Anemia ringan, Hb : 8 – 10gr % 

b. Anemia sedang Hb : 6 – 8 gr % 

c. Anemia berat    Hb : Kurang dari 6 gr % 

 

 

7)  Diagnosis 

Besi merupakan salah satu komponen kunci dari hemoglobin, oleh karena itu 

tubuh yang kekurangan besi akan berdampak pada system transformasi 

oksigen yang akan mengakibatkan gejala sepert nafas pendek dan lemas yang 

merupakan dua gejala klasik dari anemia. Normal kadar hemoglobin pada hari 

keempat postpartum adalah lebih dari 10 g/dl dengan kadar eritrosit paling 

sedikit 3,5 juta/ml. Ketika kadar hemoglobin di bawah 10g/dl dan kadar 

eritrosit kurang dari 3,5 juta/ml maka dapat didiagnosis anemia, jika kadar 
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hemoglobin diatas 8 g/dl disebut anemia ringan dan jika berada pada level 

dibawahnya maka disebut anemia berat. 

8) Pemeriksaan PenunjangMenurut ( Doengos, 2000) : 

a. Jumlah Darah Lengkap (JDL)  

Hemoglobin dan hemalokrit menurun. 

b. Jumlah Eritrosit  

Menurun atau menurun berat (aplastik); MCV (volume korpuskular rerata) 

dan MCH (hemoglobin korpuskular rerata) menurun dan mikrositik 

dengan eritrosit hipokronik, peningkatan dan pansitopenia (aplastik). 

c. Jumlah Retikulosit 

bervariasi, misalnya : menurun, meningkat (respons sumsum tulang 

terhadap kehilangan darah/hemolisis). 

d. Jumlah Trombosit : menurun caplastik; meningkat; normal atau tinggi 

(hemolitik) 

e. Hemoglobin Elektroforesis : mengidentifikasi tipe struktur hemoglobin. 

f. Bilirubin Serum (tak terkonjugasi): meningkat, hemolitik) 

Folat serum dan vitamin B12 membantu mendiagnosa anemia . 

9) Penanganan 

Penanganan anemia dalam nifas adalah sebagai berikut: 

1. Lakukan pemeriksaan Hb post partum, sebaiknya 3-4 hari setelah anak 

lahir. Karena hemodialisis lengkap setelah perdarahan memerlukan waktu 

2-3 hari. 
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2. Tranfusi darah sangat diperlukan apabila banyak terjadi perdarahan pada 

waktu persalinan sehingga menimbulkan penurunan kadar Hb < 5 gr 

(anemia pasca perdarahan). 

3. Anjurkan ibu makan makanan yang mengandung banyak protein dan zat 

besi seperti telur, ikan, dan sayuran (Elva,2011). 

2.2  Tinjauan Teori Asuhan Keperawatan 

Dalam melaksanakan asuhan keperawatan penulis mengacu dalam proses 

keperawatan yang terdiri dari lima tahapan, yaitu : 

2.2.1 Pengkajian  

Pengkajian merupakan tahap awal dan dasar dalam proses keperawatan. 

Kemampuan mengidentifikasi masalah keperawatan yang terjadi pada tahap ini 

akan menentukan diagnosis keperawatan. Pengkajian harus dilakukan dengan teliti 

dan cermat sehingga seluruh kebutuhan perawatan pada klien dapat diidentifikasi 

(Nikmatur, 2012). 

 

2.2.2 Diagnosis Keperawatan 

Pernyataan yang menggambarkan respon manusia (keadaan sehat atau perubahan 

pola interaksi actual/potensial) dari individu atau kelompok agar perawat dapat 

secara legal mengidentifikasi dan perawat dapat memberikan tindakan 

keperawatan secara pasti untuk menjaga status kesehatan (Nikmatur, 2012). 

2.2.3 Perencanaan 

Pengembangan strategi desain untuk mencegah, mengurangi dan mengatasi 

maslah masalah yang telah diidentifikasi dalam diagnosisi keperawatan. Desain 
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perencanaan menggambarkan sejauh mana perawat mampu menetapkan cara 

menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien (Nikmatur, 2012). 

2.2.4 Pelaksanaan  

Realisasi rencana tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan 

dalam pelaksanaan juga meliputi pemgumpulan data berkelanjutan, mengobservasi 

respons klien selama dan sesudah pelaksanaan tindakan, serta menilai data yang 

baru (Nikmatur, 2012). 

2.2.5 Evaluasi 

Penilaian dengan cara membandingkan perubahan keadaan pasien (hasil yang 

diamati) dengan tujuan dan kriteria hasil yang dibuat pada tahap perencanaan 

(Nikmatur, 2012). 

 

 

 

  

2.3 Penerapan Asuhan Keperawatan Pada klien Post  SC Dengan Anemia  

Ringan  

2.3.1 Pengkajian Keperawatan 

a)   Pengkajian 

Pengkajian merupakan tahap awal dan landasan dalam proses keperawatan, 

untuk itu diperlukan kecermatan dan ketelitian tentang masalah-masalah klien 

sehingga dapat memberikan arah terhadap tindakan keperawatan. 
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Keberhasilan proses keperawatan sangat bergantung pada tahap ini. Tahap ini 

terbagi atas ( Doengoes,2000) : 

1. Anamnesa  

a. Identitas Pasien. 

Meliputi nama, jenis kelamin, umur, alamat, agama, bahasa yang 

dipakai, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, asuransi,  

golongan darah, no. register, tanggal MRS, diagnosa medis. 

b. Keluhan Utama : ibu merasakan lelah , lemah, pucat dan pusing. 

c. Riwayat Kesehatan. 

a) Riwayat Penyakit Sekarang 

Ibu dengan anemia post partum akan mengeluh pusing , lemas, 

letih dan terlihat pucat serta dari hasil laboratorium terjadi 

penurunan kadar Hb yaitu  Hb<10 g/dl. 

 

 

 

b) Riwayat Penyakit Dahulu 

Ibu dengan anemia post partum  biasanya  pernah mengalami 

menstruasi berat, sewaktu hamil sudah mengalami anemia, 

amenore ataupun perdarahan hebat sewaktu melahirkan. 

c) Riwayat Penyakit Keluarga 
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Saat di anamnese biasanya keluarga terutama ibu klien pernah 

mengalami anemia selama hamil ataupun juga mempunyai riwayat 

perdarahan hebat sewaktu melahirkan. 

2. Pemeriksaan fisik 

1) Aktivitas 

1. Keletihan, kelemahan, malaise umum.  

2. Kehilangan produktifitas, penurunan semangat untuk 

bekerja  

3. Toleransi terhadap latihan rendah.  

4. Kebutuhan untuk istirahat dan tidur lebih banyak 

2) Sirkulasi 

1. Riwayat kehilangan darah kronis 

2. Palpitasi.  

3. CRT lebih dari dua detik 

3) Integritas Ego 

      Gelisah, Ketakutan 

4) Eliminasi 

1. Konstipasi. 

2. Sering kencing. 

5) Makanan / cairan  

1. Nafsu makan menurun  

2. Mual/ muntah  

6) Nyeri / kenyamanan  
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            Lokasi nyeri  terutama di daerah abdomen dan kepala.  

7) Pernapasan   

Napas pendek pada saat istirahat maupun aktifitas 

8) Seksual 

1. Dapat terjadi pendarahan pervagina 

2. Pendarahan akut.sebelumnya 

3. Tinggi fundus tidak sesuai dengan umurnya. 

3. Pemeriksaan Penunjang 

Pemeriksaan Penunjang menurut ( Doengos, 2000)  

a. Jumlah Darah Lengkap (JDL)  

Hemoglobin dan hemalokrit menurun. 

b. Jumlah Eritrosit  

Menurun ataupun menurun berat (aplastik); MCV (molume 

korpuskular rerata) dan MCH (hemoglobin korpuskular 

rerata) menurun dan mikrositik dengan eritrosit hipokronik, 

peningkatan, pansitopenia (aplastik). 

c. Jumlah Retikulosit  

bervariasi, misalnya : menurun atupun meningkat (respons 

sumsum tulang terhadap kehilangan darah/hemolisis). 

d. Jumlah Trombosit : menurun aplastik; meningkat; normal 

atau tinggi (hemolitik) 

e. Hemoglobin Elektroforesis : mengidentifikasi tipe struktur 

hemoglobin. 
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f. Bilirubin Serum (tak terkonjugasi): meningkat (hemolitik). 

g. Folat serum dan vitamin B12 membantu mendiagnosa 

anemia. 

2.3.2  Diagnosa Keperawatan 

Diagnosa keperawatan yang muncul pada pasien dengan anemia   menurut 

Doengoes, 2001 meliputi : 

1)   Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan 

mual, muntah 

2)   Gangguan perfungsi jaringan berhubungan dengan penurunan suplai 

oksigen ke jaringan/ke sel 

3)    Intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara 

kebutuhan dan suplai oksigen 

4)    Kurang pengetahuan berhubungan dengan keterbatasan pengetahuan 

mengenai anemia. 

2.3.3 Perencanaan 

Ada 4 tahap dalam fase perencanaan yaitu menentukan prioritas masalah 

keperawatan, menetapkan tujuan dan kriteria hasil, merumuskan rencana 

tindakan keperawatan dan menetapkan rasional rencana tindakan keperawatan 

(Nikmatur, 2012). 

1. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan mual, 

muntah. 

1) Tujuan : setelah dilakukan asuhan keperawatan selama ....x.... jam 

diharapkan kebutuhan nutrisi klien terpenuhi. 
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2) Kriteria Hasil: 

1. Berat badan klien dalam batas normal. 

2. Klien tidak mengalami mual-muntah 

3. Klien tidak menunjukkan penurunan nafsu makan 

3)  Intervensi 

Mandiri 

1. Tentukan keadekuatan kebiasaan asupan mutrisi dulu/sekarang 

dengan menggunakan batasan 24 jam. Perhatikan kondisi rambut 

kuku dan kulit.  

Rasional: Mengientifikasi defisiensi, dan memudahkan intervensi 

terhadap ibu dan bayinya. 

2.  Dapatkan riwayat kesehatan; catat usia (khususnya kurang dari 17 

tahun, lebih dari 35 tahun). 

Rasional: Remaja dapat cenderung malnutrisi/anemia, dan klien 

lansia mungkin cenderung obesitas/diabetes gestasional.  

4.  Berikan informasi tertulis/verbal yang tepat tentang dietdan 

suplemen vitamin/zat besi setiap hari. 

Rasional:Materi referensi yang dapat dipelajari dirumah kemudian 

meningkatkan kemungkinan klien memilih diet seimbang. 

5.   Evaluasi motivasi/sikap dengan mendengar keterangan klien dan 

meminta umpan balik tentang informasi yang telah diberikan. 
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Rasional: Bila klien telah termotivasi untuk memperbaiki diet, 

evaluasi lebih lanjut atau intervensi lain mungkin dapat 

diindikasikan. 

8.  Timbang berat badan klien 

Rasional : Mengawasi penurunan berat badan atau efektivitas 

intervensi nutrisi. 

9. Tinjau ulang frekuensi dan beratnya mual/muntah.  

Rasional : Mual/Muntah trimester pertama dapat berdampak negatif 

pada status nutrisi pranatal, khususnya pada periode kritis 

perkembangan janin. 

10. Pantau kadar hemoglobin (Hb)/hematokrit (Ht). 

Rasional : Mengidentifikasi adanya anemia dan potensial penurunan 

kapasitas pembawa oksigen ibu.  

     Kolaborasi 

1.   Buat rujukan yang perlu sesuai indikasi (misalnya, pada ahli diet, 

pelayanan sosial) 

Rasional : Mungkin diperlukan bantuan tambahan terhadap pilihan 

nutrisi; dapat membatasi anggaran keuangan. 

2.   Rujuk pada program makanan wanita, bayi, anak-anak dengan 

tepat. 

Rasional : Yayasan penyelenggara program makanan suplemen 

membantu meningkatkan secara optimal nutrisi ibu dan bayinya. 
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2. Gangguan perfusi jaringan berhubungan dengan penurunan suplai oksigen 

ke jaringan/ke sel. 

1) Tujuan : Setelah diberikan asuhan keperawatan selama ...x 24 jam, perfusi 

ke jaringan/ke sel efektif  

2) Kriteria Hasil : 

1. Tidak terdapat perubahan karakteristik kulit (rambut, kuku, 

kelembaban). 

2. Tidak terdapat kebiruan pada kulit. 

3. CRT dalam batas normal (kembali dalam kurun waktu kurang dari 2 

detik). 

3) Intervensi : 

Mandiri 

1. Perhatikan status fisiologis ibu, status sirkulasi dan volume darah. 

Rasional: Kejadian perdarahan potensial kemungkinan menyebabkan 

hipovolemia atau hipoksia. 

2. Lakukan pemeriksaan fisik CRT dengan menekan kuku pasien. 

Rasional : Keadaan capillary refill test yang tidak kembali dalam 

waktu kurang dari 2 dapat menandakan anemia. 

3. Anjurkan tirah baring pada posisi miring kiri 

Rasional: Menghilangkan tekanan vena kava inferior dan 

meningkatkan pertukaran oksigen. 

 

 



36 
 

 

Kolaborasi 

4. Berikan suplemen oksigen pada klien 

Rasional : Meningkatkan ketersediaan oksigen untuk ambilan 

janin.sehingga kapasitas oksigen yang dibawa janjin meningkat. 

5. Ganti kehilangan darah/ cairan ibu. 

Rasional : Mempertahankan volume sirkulasi yang adekuat untuk 

transport oksigen. 

3. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara 

kebutuhan dan suplai oksigen. 

1) Tujuan : Setelah diberikan asuhan keperawatan selama ...x24 jam 

diharapkan pasien dapat beraktivitas dengan baik. 

2)  Kriteria hasil :  

1. Nadi dan tekanan darah dalam batas normal (Nadi 60-100x/menit; TD 

90/60-140/90 mmHg) 

2. Pasien tidak mengeluh lemah dan lelah  

3) Intervensi : 

                 Mandiri  

1. Kaji kemampuan ADL klien 

Rasional : Mempengaruhi pilihan intervensi / bantuan. 

2. Berikan tindakan kenyamanan seperti gosokan punggung, perubahan 

posisi, atau penurunan stimulus dalam ruangan (Misalnya: Lampu 

redup) 
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Rasional : Menurunkan tegangan otot dan kelelahan serta 

meningkatkan rasa nyaman. 

3. Berikan latihan gerak pada pasien secara bertahap (aktif dan pasif). 

Rasional : aktivitas dan latihan sangat penting bagi pasien yang 

mengalami intoleransi aktivitas karena kurang latihan akan 

menyebabkan otot menjadi atrofi. 

4. Kelompokkan aktivitas sebanyak mungkin, seperti pemberian obat, 

tanda vital, dan pengkajian. 

Rasional : Meningkatkan kesempatan klien untuk beristirahat lebih 

lama diantara interupsi untuk tindakan berikutnya 

5. Berikan periode tanpa interupsi untuk istirahat/tidur. 

Rasional : Meningkatkan istirahat, mencegah kelelahan, dan dapat 

meningkatkan relaksasi. 

6. Berikan aktivitas pengalihan, seperti membaca, mendengarkan radio, 

dan menonton televisi, atau kunjungan dengan teman yang dipilih atau 

keluarga. 

Rasional : Membantu klien dalam koping dengan penurunan aktivitas. 

4. Kurang pengetahuan berhubungan dengan keterbatasan pengetahuan 

mengenai anemia 

1) Tujuan : Setelah diberikan asuhan keperawatan selama ...x24 jam 

diharapkan pengetahuan pasien mengenai anemia menjadi adekuat. 

2) Kriteria hasil : 

1. Dapat menjelaskan kembali mengenai pengertian anemia. 
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2. Dapat mengikuti instruksi dan prosedur perawatan. 

 

3. Dapat menunjukkan prilaku kesehatan yang positif untuk  

menanggulangi anemia. 

3) Intervensi : 

                Mandiri 

1. Kaji kesiapan klien untuk belajar. 

Rasional : Faktor-faktor seperti ansietas atau kurang kesadaran tentang 

kebutuhan terhadap informasi dapat mempengaruhi kesiapan untuk 

belajar. Penyerapan informasi ditingkatkan bila klien termotivasi dan 

siap untuk belajar. 

2. Libatkan orang terdekat dalam proses belajar-mengajar. 

Rasional : Dukungan dari orang terdekat dapat membantu 

menghilangkan ansietas yang nantinya menguatkan prinsip-prinsip 

belajar dan mengajar. 

3. Berikan informasi tentang perawatan tindak lanjut bila klien pulang. 

Rasional : Klien mungkin perlu kembali untuk keteraturan pemantauan 

dan/atau tindakan. 

4. Anjurkan periode istirahat reguler 2 sampai 3 kali sehari pada posisi 

miring kiri setelah pulang. Bila tirah baring dilanjutkan, anjurkan klien 

menggunakan sebagian waktu dalam sehari di tempat tidur. 

Rasional : Tingkatkan relaksasi dan kurangi kelelahan. Bila klien 

bangun dan bergerak, istirahat di kamar tidur dapat memaksimalkan 
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istirahat. Namun, klien yang sepenuhnya tirah baring dapat merasa 

terisolasi dan bosan tanpa ”perubahan pandangan”. 

5. Anjurkan pemberian intake yang adekuat, banyak nutrisi untuk 

kebutuhan ibu dan janin. 

Rasional : Intake nutrisi yang adekuat dapat memenuhi kebutuhan 

nutrisi ibu dan janin terutama zat besi, asam folat, vit. B 12, dan lain-

lain. Dan berikan informasi kepada pasien tentang dampak obat-obatan 

terutama SF yang dapat menyebabkan mual dan muntah oleh karena 

itu ajarkan cara memakan obat dengan benar misalnya mengkonsumsi 

buah-buahan yang mengandung vitamin C untuk membantu 

mempercepat reabsorpsi obat dan menganjurkan pasien untuk tidak 

meminum kopi atau teh selama meminum obat karena akan 

memperlambat reabsorpsi obat. 

1.3.4 Pelaksanaan  

Setelah rencana keperawatan tersusun, selanjutnya diterapkan tindakan 

yang nyata untuk mencapai hasil yang diharapkan berupa berkurangnya atau 

hilangnya masalah ibu.Pada tahap implementasi ini terdiri atas beberapa 

kegiatan yaitu validasi rencana keperawatan, menuliskan atau 

mendokumentasikan rencana keperawatan serta melanjutkan pengumpulan 

data (Mitayani, 2011). 

2.3.5 Evaluasi 

Untuk memudahkan perawat mengevaluasi atau memantau perkembangan 

klien, digunakan komponen SOAP. Pengertian SOAP adalah sebagai berikut : 
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a. S  : Data Subjektif 

Keluhan pasien yang masih dirasakan setelah dilakukan tindakan 

keperawatan. 

b. O : Data Objektif 

Hasil pengukuran atau observasi perawat secara langsung kepada klien dan 

yang dirasakan klien setelah dilakukan tindakan keperawatan . 

c.  A : Analisis 

Interpretasi dari data subjektif dan data objektif. Analisis merupakan suatu 

masalah atau diagnosis keperawatan yang masih terjadi atau juga dapat 

dituliskan masalah/diagnosis baru yang terjadi akibat perubahan status 

kesehatan klien yang telah teridentifikasi datanya dalam data subjektif dan 

objektif. 

d. P : Planning 

Perencanaan perawatan yang akan dilanjutkan, dihentikan, dimodifikasi atau 

ditambahkan dari rencana tindakan keperawatan yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

 


