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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sectio caesaria adalah pembedahan untuk melahirkan janin dengan 

membuka dinding perut dan dinding uterus (Prawirohardjo, 2000). Saat ini 

seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi tindakan sectio caesaria semakin 

sering dilakukan. Di Amerika Serikat lebih dari 20 % bayi dilahirkan melalui 

operasi caesaria. Pada  tahun 2000 dilaporkan bahwa  wanita  melahirkan secara 

sectio caesaria meningkat empat  kali dibandingkan sepuluh  tahun sebelumnya. 

Standart  rata-rata operasi caesaria menjadi meningkat diantaranya di rumah sakit 

pemerintah 11 % sementara dirumah sakit swasta biasa lebih dari 30% (Gulardi , 

2000.)  

Di Indonesia jumlah persalinan sectio caesaria juga mengalami peningkatan 

pada tahun 2007 jumlah persalinan dengan sectio caesaria sebanyak 46,87 % dari 

seluruh persalinan, pada tahun 2008 53,22 %, 2009 53,59 %,  dan pada tahun 

2010 sebanyak 53,68 %. Masih tingginya angka kejadian ini dapat dijadikan 

sebagai gambaran umum tingkat kesehatan ibu bersalin dan tingkat kesehatan 

secara umum. . 

Menurut Bensons dan Pernolls dalam Evariny (2009), angka kematian 

pada operasi sectio caesaria adalah 40 – 80 tiap 100.000 kelahiran hidup. Angka ini 

menunjukkan resiko 25 kali lebih besar dibandingkan persalinan per vagina. 
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Dilihat dari efek sampingnya banyak sekali bahaya-bahaya akibat sectio caesaria 

antara lain resiko kematian empat kali lebih besar dibandingkan persalinan 

normal, darah yang dikeluarkan dua kali lipat lebih banyak dibandingkan 

persalinan normal, penyembuhan luka pasca operasi lebih lama dibandingkan 

persalinan normal serta, karena adanya sayatan atau incise di daerah abdomen 

maka akan menimbulkan rasa nyeri. Dimana rasa nyeri ini akan sangat 

mengganggu activity daily living dan juga  gangguan mobilisasi. 

Untuk  mengatasi nyeri itu sendiri memerlukan anastesi yang lebih banyak 

dibandingkan persalinan normal. Pada saat anestesi  habis, nyeri di sekitar sayatan 

akan terasa, jika terus menggunakan terapi analgesic dalam mengurangi nyeri hal 

ini akan berdampak pada penggunaan obat analgesik meningkat dan 

membutuhkan biaya yang lebih besar, oleh karena itu diperlukan juga terapi non 

farmakologi  dalam penanganannya salah satunya dengan tehnik  imajinasi 

terbimbing Tehnik ini adalah penggambungan dari tehnik relaksasi dan distraksi, 

dimana menggabungkan nafas berirama lambat dengan suatu bayangan mental 

relaksasi (Brunnert dan Suddarth,2002). Dengan adanya suatu bayangan akan  

merangsang hypothalamus dan sistim limbic mengeluarkan CRF (corticotrophin 

realizing factor). Yang dapat memicu  pitutari untuk menstimulasi opoid endogen 

yang menghasilkan beta endorphin sebagai neuro transmitter yang 

mempengaruhi suasana hati menjadi rileks serta produksi enkefalin oleh medulla 

meningkat yang pada akhirnya akan menimbulkan perasaan rileks dan 

mengurangi nyeri (Rosemary Mander,2003). Menurut Loies, (2004) endorphin 

adalah neuro hormon yang berkaitan dengan sensasi menyenangkan. Saat 
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endorphin dikeluarkan oleh otak dapat mengurangi nyeri dan mengaktifkan 

sistem parasimpatik untuk relaksasi tubuh menurunkan tekanan darah, respirasi 

dan nadi. 

Berdasarkan studi pendahuluan di Ruang Brawijaya RSUD Kanjuruhan  

pada tanggal 14 Desember 2011 Pada umumnya pasien-pasien post operasi sectio 

cesaria di ruang Brawijaya RSUD Kanjuruhan mengalami respon  nyeri  yang 

bervariasi dari nyeri sedang sampai berat dan didapatkan hasil bahwa  perawat 

belum pernah menggunakan tehnik imajinasi terbimbing dalam menurunkan 

nyeri post operasi sectio caesaria, perawat lebih mempunyai kecenderungan untuk 

mengandalkan tindakan kolaboratif yaitu terapi farmakologis berupa pemberian 

analgesik. Sedangkan pemberian analgesik hanya diberikan pada hari pertama 

pasca operasi dengan alasan pasien menggunakan jaminan persalinan  dari 

pemerintah, jika pasien pada hari kedua mengalami nyeri pasien harus membeli 

sendiri analgesiknya maka hal ini berdampak pada penggunaan obat analgesic 

meningkat dan membutuhkan biaya yang lebih besar. Adapun  tindakan  non 

farmakologi  yang dilakukan perawat ruangan hanya berupa tehnik relaksasi dan 

mobilisasi.  

Perawat sangat berkontribusi besar dalam hal ini terkait perannya sebagai 

orang yang merawat pasien selama di rumah sakit, selain itu peran perawat 

sebagai educator dan promotor sangat diperlukan untuk hal ini, diantaranya 

dalam pengimplementasinya perawat dapat mengajarkan tehnik imajinasi 

terbimbing pada saat perawat melakukan pengkajian atau pada saat pasien tiba-

tiba mengeluh nyeri. Mengajarkan teknik imajinasi terbimbing yang benar dapat  
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mengatasi nyeri yang dirasakan oleh klien sehingga klien dapat meningkatkan 

tingkat pengetahuan kesehatan dan kemampuan klien mengatasi kesehatanya  

serta perawat dapat memberikan informasi guna meningkatkan perubahan 

perilaku klien sehingga dengan penguasaan tehnik imajinasi terbimbing oleh 

pasien maka manajemen nyeri pasien itu sendiri dapat optimal.  

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti ingin melakukan 

penelitian yang berjudul “Efektifitas Imajinasi Terbimbing (guided 

imaginary) Dalam Upaya Penurunan Nyeri Pasien Post Operasi Sectio 

Caesaria Di Ruang Brawijaya RSUD Kanjuruhan”  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka perumusan masalahnya 

adalah “ Apakah  Teknik Imajinasi Terbimbing (guided imaginary) Efektif  Dalam 

Upaya  Penurunan Nyeri Pada Pasien Post Operasi Sectio Caesaria” 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas teknik imajinasi terbimbing 

dalam upaya  penurunan nyeri pada pasien post operasi sectio caesaria 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi skala nyeri pasien post operasi sectio caesaria sebelum 

dilakukan tehnik imajinasi terbimbing di Ruang Brawijaya RSUD Kanjuruhan 

Kepanjen  

b. Mengidentifikasi skala  nyeri pasien post operasi sectio caesaria setelah dilakukan 

tehnik imajinasi terbimbing di Ruang Brawijaya RSUD Kanjuruhan Kepanjen  
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c. Mengidentifikasi Efektifitas Teknik Imajinasi Terbimbing Dalam Upaya 

Penurunan Nyeri Pasien Post Operasi Sectio Caesaria Di Ruang  Brawijaya 

RSUD Kanjuruhan Kepanjen. 

1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui pengaruh  tehnik imajinasi 

terbimbing (guided imaginary) terhadap penurunan nyeri pasien post operasi sectio 

cesaria di Ruang Brawijaya RSUD Kanjuruhan Kepanjen 

1.4.2 Bagi Bidang Keperawatan 

Hasil penelitian ini kiranya dapat sebagai bahan masukan kepada bidang 

perawatan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan  dengan 

menggunakan tindakan non farmakologis (tehnik imajinasi terbimbing) dalam 

intervensi nyeri 

1.4.3 Bagi Ibu 

Ibu dapat menerapkan tehnik imajinasi terbimbing disaat menghadapi  nyeri post 

operasi sectio caesaria dan ibu bisa mengurangi penggunaan obat – obat analgesik. 

1.5 Keaslian Penelitian  

Menurut pengetahuan peneliti penelitian ini belum pernah dilakukan tetapi sudah 

ada penelitian tentang guide imaginary  yang sudah dilakukan seperti: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Amrida Sumaryanti (2000) tentang 

“Pengaruh Teknik Guided Imagery Terhadap Penurunan Tingkat nyeri 

Pada Klien cidera kepala ringan di Ruang Perawatan RS Abdul Moeloel 

Lampung dengan hasil bahwa nyeri  yang dialami klien dapat berkurang 
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dengan dilakukan latihan teknik Guided Imagery. Persamaan dalam 

penelitian ini adalah terapi yg di gunakan sedangkan perbedaannya pada 

sampel dan tempat penelitian. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuniarti (2003) tentang “Pengaruh 

Guided imagery  Terhadap Tingkat Nyeri Pada Klien Dengan Post 

operatif apendiktomi di Ruang Perawatan RS PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah Non-Equivalent 

Control Group. Berdasarkan uji statisti Wilcoxon Signed Rank Test 

menggunakan aplikasi SPSS for Window versi 10,0 dengan α = 0,05 

didapat p= 0,000 terlihat nilai p < α, yang berarti guided imagery  dapat 

berpengaruh terhadap tingkat nyeri pada klien post operatif apendiktomi. 

Persamaan dalam penelitian ini adalah pada terapi yg di berikan 

sedangkan perbedaannya adalah pada uji, sampel dan tempat penelitian. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Saseno (2001) tentang “ Teknik guided 

imagery dalam Mengurangi Kecemasan Menghadapi Ujian Di Akademi 

Perawat Departemen Kesehatan Magelang”. Rencana penelitian 

eksperimental randomized control group pretest-posttest design, subjek 

penelitian 79 orang, alat ukur skala kecemasan T-MAS. Hasilnya sebelum 

pra uji tidak ada perbedaan setelah di uji menunjukkan perbedaan yang 

signifikan antara dua kelompok. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian tersebut adalah dalam hal subjek penelitian, variable penelitian, 

dan  analisa data. 
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4. Maulana (2003) yang meneliti tentang “Pengaruh Pemberian Teknik 

Guided imagery  Terhadap Tingkat Nyeri Post Partum Di RSUD Bantul” 

dengan  menggunakan pendekatan eksperimen semu / quasi experiment 

desain penelitiannya menggunakan non equivalent control group. Dari 

hasil penelitianya tersebut menunjukan bahwa ada pengaruh yang 

bermakna terhadap pemberian teknik guided imagery  terhadap 

penurunan tingkat nyeri post partum di RSUD Bantul dengan nilai 

signifikasi 0,000. perbedaan dengan penelitian ini adalah tempat penelitian 

dan pada responden.  penelitian dilakukan di RSUD Bantul. Penelitian ini  

dilakukan di RSUD Kanjuruhan Kepanjen, Sementara responden adalah 

pasien post operasi sectio caesaria. 

5.  Saekhatun (2008) dengan judul : “Hubungan Sikap Perawat dengan 

Tindakan Perawat Dalam Manajemen Nyeri (guided imagery) Pada 

Pasien Post Operasi di Ruang Bedah Orthopedi RSUI Kustati 

Surakarta”. Hasil  penelitian menyebutkan bahwa ada hubungan yang 

bermakna (signifikan) antara sikap perawat dalam manajemen nyeri  pada 

pasien post operasi. Hasil 2 X hitung = 3,578 dengan nilai ρ = 

0,018dengan taraf signifikan 0,05. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian tersebut adalah dalam hal sampel, dan  analisa data sedangkan 

persamaannya adalah pada terapi yang diberikan. . 

6. Irawati (2003) tentang Perbedaan Intensitas Nyeri Kala I Persalinan 

Normal Sebelum dan Sesudah Diberikan Teknik imajinasi terbimbing  di 
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Puskesmas Srondol Semarang, menunjukkan hasil bahwa nyeri persalinan 

kala I yang  dirasakan ibu sebelum pemberian teknik relaksasi nafas 

dalam yaitu tidak nyaman (skala nyeri 2 ) sebesar 13,3 %, menderita (skala 

nyeri 3) sebesar 16,7%, sangat menderita (skala 4) dan menyiksa (skala 

nyeri 5) sebesar 30%, sedangkan setelah pemberian teknik relaksasi nafas 

dalam yaitu kondisi tidak nyaman (skala nyeri 2 ) turun menjadi 6,7%, 

menderita (skala nyeri 3) 53,3%, sangat menderita (skala nyeri 4) 26,7%, 

dan menyiksa (skala nyeri 5) turun menjadi 13,3%. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa secara statistic terdapat perbedaan nyeri sebelum 

dan setelah dilakukan teknik relaksasi pada persalinan kala I (p < 0.05). 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah pada sampel 

sedangkann persamaannya adalah pada  teknik imajinasi terbimbing. 

 

 


