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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian secara umum, pertanyaan penelitian,  serta 

manfaat dari penelitian ini. 

I.1 Latar Belakang  

World Health Organization (WHO) 2010 menetapkan standar rata-rata 

sectio caesarea di sebuah negara adalah sekitar 5-15 % per 1000 kelahiran di dunia. 

Rumah Sakit pemerintah kira–kira 11 %, sementara rumah sakit swasta lebih dari 

30% (Gibbson L. et al., 2010). Angka kejadian sectio caesarea di dunia pada tahun 

2010 berdasarkan WHO mencapai 10 sampai 15 % dari dari semua proses 

persalinan. Di negara maju angka persalinan sectio caesarea mencapai 15 % dari 5 

% pada tahun 2010. Sedangkan di negara berkembang seperti Kanada angka sectio 

caesarea mencapai 21 % dari keseluruhan persalinan (Husna, 2012). Di Indonesia 

sendiri dalam kurun waktu 20 tahun terakhir angka sectio caesarea meningkat dari 

5 % menjadi 20 % pada tahun 2010 (Depkes, 2012). 

Di Indonesia sudah ada peraturan yang menerangkan tentang kriteria 

standar agar persalinan sectio caesarea dapat dilakukan. Walaupun belum secara 

mendetail namun peraturan tersebut dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan 

sectio caesarea (Utomo dan McDonald, 2009). Mengacu pada WHO, Indonesia 

mempunyai kriteria angka sectio caesarea standar antara 15 – 20 % untuk rumah 

sakit rujukan. Angka itu dipakai juga untuk pertimbangan akreditasi rumah sakit 
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(Gondo, 2010). Di Indonesia, meskipun survei demografi dan kesehatan sejak tahun 

1997 dan tahun 2002 – 2003 mencatat angka persalinan bedah sectio caesarea 

secara nasional hanya 4 % dari jumlah total persalinan, berbagai survei dan 

penelitian lain menemukan bahwa persentase persalinan sectio caesarea pada 

rumah sakit – rumah sakit di kota besar seperti Jakarta dan Bali berada jauh diatas 

angka tersebut. Secara umum jumlah persalinan sectio caesarea di rumah sakit 

pemerintah adalah sekitar 20 – 25 % dari total persalinan, sedangkan dirumah sakit 

swasta jumlahnya sangat tinggi yaitu sekitar 30 – 80 % dari total persalinan. Data 

dari Riset Kesehatan Dasar (2010) menunjukkan angka sectio caesarea di Rumah 

Sakit Umum Sanglah Denpasar Bali pada tahun 2006 sebesar 34,56 %. 

Pada ibu post partum dengan sectio caesarea seringkali mengeluh nyeri 

daerah operasi sehingga ibu enggan melakukan mobilisasi dini. Selain itu, alasan 

tidak mau mobilisasi adalah karena takut jahitan lepas sehingga ibu tidak berani 

merubah posisi. Pengetahuan tentang mobilisasi dini yang kurang pada ibu post 

sectio caesarea dapat mempengaruhi berlangsungnya pelaksanaan mobilisasi dini 

sehingga dapat menyebabkan terjadinya resiko tirah baring lama seperti gangguan 

sirkulasi darah. Pada hari pertama post sectio caesarea biasanya pasien tidak dapat 

langsung berjalan seperti biasa dan masih berjalan sempoyongan sehingga 

memerlukan bantuan dan dihari berikutnya perlahan-lahan dapat berjalan sendiri. 

Hal ini menyebabkan tindakan mobilisasi dini ibu post sectio caesarea pada hari 

pertama masih dibantu tenaga kesehatan. Tindakan mobilisasi dini secara mandiri 

penting dilakukan pasien tanpa harus tergantung oleh perawat, terlebih lagi pasien 
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sudah diberikan edukasi oleh perawat tentang mobilisasi dini yang akan diberikan 

setelah post pembedahan (Smeltzer & Bare, 2014). 

Hasil penelitian Istiyati, Haryanto, dan Subandono (2014) menunjukkan 

kendala pelaksanaan discharge planning yaitu adanya keengganan dari pasien saat 

dilakukan edukasi karena merasa bahwa untuk perawatan bukanlah tanggung jawab 

klien sepenuhnya, sedangkan pada petugas terkendala dengan sumber daya manusia 

dimana tujuan pelaksanaan discharge planning belum dipahami betul oleh semua 

petugas di ruangan, termasuk para bidan belum terbiasa dengan perencanaan 

pengorganisasian yang baik serta tenggelam dengan kegiatan rutin, ilmu 

pengetahuan masih kurang dan bidan tidak dilibatkan dalam penyusunan rencana 

pemulangan pasien serta kelengkapan administratif (format discharge planning 

belum baku). 

Perawat merupakan orang terdekat selama pasien menjalani persalinan 

dirumah sakit, oleh karena itu perawat harus memberikan informasi kepada pasien 

tentang hal-hal yang dibutuhkan atau di waspadai setelah pasien pulang kerumah. 

Dalam menjalankan perannya sebagai penyuluh, perawat perlu menjelaskan kepada 

pasien postpartum untuk persiapan pulang pasien tentang nutrisi dan cairan, 

mobiisasi/ambulasi, personal hygiene, seksualitas dan kontrasepsi, manajemen 

nyeri serta tanda-tanda bahaya/komplikasi postpartum (Lowdermilk, 2013). 

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari ruang maternitas Rumah Sakit 

Siloam Bali selama periode Januari – Juni 2017 sudah ada 140 tindakan operasi 

sectio caesarea yang telah dilakukan di Rumah Sakit Siloam Bali. Angka ini lebih 
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banyak dari angka kejadian persalinan normal yang hanya berjumlah 39 tindakan 

dalam rentang waktu yang sama yaitu selama bulan Januari – Juni 2017. Pentingnya 

edukasi yang diberikan kepada pasien post sectio caesarea sangat berpengaruh 

akan pemahaman pasien apalagi untuk pasien yang baru pertama kali melahirkan 

maupun yang baru pertama kali menjalani operasi sectio caesarea. Selain itu, 

pasien juga harus memberikan ASI kepada bayinya. Berdasarkan pengamatan 

peneliti selama menjalankan praktek klinik di ruang maternitas mulai dari 26 Juni 

– 08 Juli 2017, pasien post sectio caesarea di ruang maternitas Rumah Sakit Siloam 

Bali juga diajarkan mengenai perawatan ibu dan bayi seperti perawatan luka post 

sectio caesarea, teknik laktasi, cara menggendong bayi, obat-obatan yang di 

konsumsi dirumah, jadwal kontrol dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat 

dipastikan bahwa pasien post sectio caesarea setelah menjalani perawatan selama 

beberapa hari di ruang maternitas pulang dengan pembekalan edukasi oleh perawat 

dan bidan di ruang maternitas.  

Hingga saat ini tindakan sectio caesarea masih menjadi tren bagi 

masyarakat di Indonesia tidak terkecuali di Rumah Sakit Siloam Bali. Ada berbagai 

macam alasan mengapa masyarakat memilih sectio caesarea seperti dapat memilih 

tanggal persalinan sendiri. Sehingga jarang pasien yang benar-benar memikirkan 

apa yang terjadi setelahnya seperti perawatan pulang setelah operasi sectio 

caesarea. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang edukasi pasien 

pulang sectio caesarea di ruang maternitas Rumah Sakit Siloam Bali.
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Berdasarkan data yang diperoleh peneliti jumlah persalinan sejak Januari – 

Desember 2017 terdapat 363 tindakan persalinan dengan rincian sebagai berikut: 

95 tindakan persalinan normal/spontan (26%), 252 tindakan persalinan sectio 

caesarea (70%), dan 16 tindakan persalinan VE atau vakum ekstrasi(4%). 

 

I.2 Rumusan Masalah 

 Mengingat bahwa tingginya angka sectio caesarea di rumah sakit swasta 

lebih dari 30% (Gibbson L. et al., 2010) dan dari data yang diperoleh selama Januari 

– Juni 2017 ada 140 tindakan sectio caesarea yang telah dilakukan di Rumah Sakit 

Siloam Bali serta pentingnya edukasi yang diberikan kepada pasien pulang post 

sectio caesarea dapat mempengaruhi berbagai aspek seperti informasi tentang 

mobilisasi dini, nutrisi dan cairan, mobilisasi/ambulasi, personal hygiene, 

seksualitas dan kontrasepsi, managemen nyeri serta tanda-tanda 

bahaya/komplikasi, maka penulis tertarik untuk membahas tentang “Bagaimana 

gambaran pelaksanaan edukasi pasien pulang sectio caesarea di ruang maternitas 

Rumah Sakit Siloam Bali.” 

I.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengidentifikasi 

gambaran pelaksanaan edukasi pasien pulang sectio caesarea di ruang 

maternitas Rumah Sakit Siloam Bali. 

I.4 Pertanyaan Penelitian 

Bagaimana gambaran pelaksanaan edukasi pasien pulang sectio caesarea di 

ruang maternitas Rumah Sakit Siloam Bali?



6 
 

I.5 Manfaat Penelitian 

I.5.1 Manfaat Keilmuan 

1) Bagi pendidikan keperawatan 

  Memberikan pemahaman tentang pengaruh gambaran pelaksanaan 

edukasi pasien pulang sectio caesarea dalam pelaksanaan edukasi pasien 

pulang sectio caesarea kepada pendidik maupun peserta didik sehingga 

dapat dijadikan sumber dan dasar untuk mengembangkan pendidikan 

keperawatan. 

2) Pengembangan penelitian 

Hasil dan metode dalam penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi mengenai gambaran pelaksanaan edukasi pasien 

pulang sectio caesarea yang dibutuhkan oleh peneliti berikutnya untuk 

dapat dikembangkan lebih lanjut. 

 

I.5.2 Manfaat Praktis 

1) Keluarga 

 Membantu memberikan gambaran kepada keluarga tentang 

edukasi yang dibutuhkan oleh pasien pulang sectio caesarea setelah 

pulang dari rumah sakit. 

2) Pelayanan keperawatan maternitas 

 Membantu memberikan gambaran kepada perawat dalam bidang 

maternitas tentang gambaran pelaksanaan edukasi pasien pulang sectio 

caesarea sehingga dapat dijadikan sumber informasi untuk             
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pengembangan pelayanan keperawatan maternitas dan tambahan ilmu 

dalam menjalani peran sebagai edukator  di rumah sakit selanjutnya.  

 




