
BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Ibu Pasca Bersalin (Ibu Nifas)

a. Pengertian

Masa Nifas (puerperium) adalah masa setelah keluarnya

plasenta  sampai  alat  alat  reproduksi  pulih  kembali  sebelum

hamil dan secara normal masa nifas ini berlangsung selama 6

minggu atau 42 hari (Saleha, 2012). Masa nifas adalah masa

pulih kembali,  mulai  dari  persalinan selesai  sampai  alat-alat

kandungan  kembali  seperti  pra-hamil.  Lama masa  nifas  ini

yaitu  6-8  minggu (Mochtar,  2010).  Masa nifas  (puerperium)

adalah dimulai setelah plasenta lahir dan berakhir ketika alat-

alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil masa

nifas ini berlangsung selama 6 minggu atau 42 hari (Anggraini,

2010).

b. Nyeri Ibu Pasca Bersalin

Setelah  melahirkan,  dapat  terjadi  robekan  pada

perineum sehingga diperlukan tindakan penjahitan dan uterus

akan  terus  berkontraksi  untuk  mencegah  perdarahan  serta

kembali  ke bentuk semula.  Luka perineum dan uterus  yang

berkontraksi akan membuat ibu merasakan nyeri. Inilah yang

disebut nyeri setelah melahirkan. Hal ini akan berlangsung 2

6



hingga  3  hari  setelah  melahirkan.  Ada  beberapa  hal  yang

membuat  kontraksi  tersebut  terjadi, obat-obatan  yang

diberikan  untuk  membantu  menghentikan  perdarahan  dan

pemberian ASI dan pada nyeri luka perineum dapat di kurangi

dengan  penggunaan  obat  analgesik.  Wanita  yang  sudah

memiliki bayi pertama akan lebih sedikit mengalami masalah

dalam hal ini dibanding wanita yang memiliki lebih dari satu

bayi atau wanita yang memiliki kembar dua atau tiga (Yulianti,

2011).

2. Nyeri

a. Pengertian

Pengertian nyeri menurut beberapa ahli, yaitu:

1) Menurut  American  Medical  Association  (2013),  nyeri

adalah  pengalaman sensorik  dan  emosional  yang  tidak

menyenangkan akibat dari kerusakan jaringan yang aktual

ataupun  potensial.  Nyeri  merupakan  alasan  utama

seseorang untuk mencari  bantuan perawatan kesehatan

dan yang paling banyak dikeluhkan.

2) Menurut IASP (International Association for the Study of

Pain)  nyeri  adalah pengalaman sensorik  dan emosional

yang tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan, baik

aktual  maupun potensial  atau  yang  digambarkan dalam

bentuk kerusakan tersebut (Zacharoff, 2013).
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3) Nyeri  pada  manusia  kondisi  normal  merupakan

pengalaman  sadar  yang  melibatkan  interpretasi  input

sensorik yang menandakan adanya peristiwa berbahaya,

dan  dipengaruhi  oleh  emosi,  kognitif,  memori,  konteks

interpersonal  dan  sosial  serta  faktor  yang  lain.  Sebuah

model influential conceptual menggambarkan nyeri dalam

istilah  tiga  tingkat  hirarki,  yaitu  komponen  sensori

diskriminatif  (misalnya  lokasi,  intensitas,  kualitas),

komponen  motivasional-afektif  (misalnya  depresi,

kecemasan),  dan  komponen  kognitif-evaluatif  (misalnya

berpikir tentang penyebab dan makna nyeri) (AMA, 2013).

4) Nyeri merupakan suatu bentuk peringatan adanya bahaya

kerusakan  jaringan  yang  akan  menyebabkan  tubuh

mencegah  atau  meminimalisir  kerusakan  jaringan  dan

mempercepat  proses  penyembuhan,  sehingga  nyeri

normal  akan  meningkatkan  kelangsungan  hidup

(Watskins,  2011).  Pada  kasus  gangguan  sensasi  nyeri

dapat  terjadi  kerusakan  jaringan  yang  hebat,  misalnya

pada neuropati diabetikum (Meliala, 2010). Meskipun nyeri

adalah  suatu  sensasi,  nyeri  memiliki  komponen  kognitif

dan  emosional,  yang  digambarkan  dalam  suatu  bentuk

“penderitaan”.  Nyeri  juga  berkaitan  dengan  refleks

menghindar dan perubahan output otonom. Semua istilah



ini  berkaitan  dengan suatu  pengalaman nyeri  (Jamison,

2012).

b. Klasifikasi Nyeri

Nyeri  adalah  suatu  pengalaman  sensorik  yang

multidimensional,  yang  dapat  berbeda  dalam  intensitas

(ringan,  sedang,  berat),  kualitas  (tumpul,  seperti  terbakar,

tajam),  durasi  (transien,  intermiten,  persisten),  dan

penyebaran (superfisial vs dalam, terlokalisir vs difus) (Young,

2013). Secara garis besar, terdapat dua macam nyeri,  yaitu

nyeri  nosiseptif  dan  nyeri  neuropatik.  Nyeri  yang  muncul

akibat  adanya  aktifitas  fisiologis  reseptor  nyeri  normal  dan

tidak didapatkan adanya disfungsi sistem saraf primer disebut

nyeri  nosiseptif.  Adapun nyeri yang diakibatkan oleh adanya

disfungsi  sistem  saraf  sentral  atau  perifer  disebut  nyeri

neuropatik, dan penatalaksanannya biasanya melibatkan tim

neurologis (Zacharoff, 2010).

Ada pula yang membagi nyeri  menjadi 2 bagian besar,

yaitu nyeri adaptif dan nyeri maladaptif. Nyeri adaptif berperan

serta  dalam  proses  pertahanan  hidup  dengan  melindungi

organisme  dari  cedera  berkepanjangam  dan  membantu

proses  pemulihan.  Adapun  nyeri  maladaptif  merupakan

bentuk patologis dari sistem saraf (Woolf, 2014).
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Pembagian lain membagi menjadi nyeri  akut dan nyeri

kronis.  Nyeri  akut  dimulai  secara  tiba-tiba  dan  biasanya

kualitasnya tajam, berfungsi sebagai peringatan dari penyakit

atau ancaman bagi tubuh. Nyeri akut dapat disebabkan oleh

banyak  persitiwa  atau  keadaan,  termasuk  operasi,  patah

tulang, perawatan gigi, luka atau luka bakar, proses persalinan

atau melahirkan yang diakibatkan luka pada bagian genetalia.

Nyeri  akut  dapat  bersifat  ringan  dan  hanya  berlangsung

sesaat, dapat pula parah dan berlangsung selama beberapa

minggu atau bulan, namun pada kebanyakan kasus tidak lebih

dari  6  bulan,  dan  nyeri  ini  akan menghilang bila  penyebab

yang  mendasarinya  telah  diobati  atau  sembuh.  Akan tetapi

nyeri  akut  yang  tak  tertangani  dapat  berkembang  menjadi

nyeri kronis. Adapun nyeri kronis merupakan nyeri yang terus

berlanjut  meskipun cedera telah sembuh. Sinyal  nyeri  tetap

aktif dalam sistem saraf selama berminggu-minggu, berbulan-

bulan  atau  bahkan  bertahun-tahun.  Efek  emosional  yang

menyertai  termasuk  depresi,  kemarahan,  kecemasan  dan

ketakutan  mengalami  cedera  ulang.  Yang  termasuk  nyeri

kronis meliputi nyeri kepala, low back pain, nyeri kanker, nyeri

artritis,  nyeri  neurogenik  dan  nyeri  psikogenik  (National

Institute of Neurological Disorders and Stroke, 2014).

c. Penilaian Nyeri



Intensitas  nyeri  dapat  diukur  dengan  menggunakan

numerical rating scale (NRS), verbal rating scale (VRS), visual

analog scale (VAS) dan faces rating scale. NRS adalah skala

sederhana  yang  digunakan  secara  linier  dan  umumnya

digunakan  untuk  mengukur  intensitas  nyeri  dalam  praktek

klinis.  NRS khas  menggunakan  skala  10 point  dimana  titik

akhirnya  mewakili  nyeri  yang  paling  ekstrim.  NRS  ditandai

dengan garis angka nol sampai sepuluh dengan interval yang

sama dimana 0 menunjukkan tidak ada nyeri, 5 menunjukkan

nyeri sedang, dan 10 menunjukkan nyeri berat. NRS biasanya

dijelaskan  kepada  pasien  secara  verbal,  namun  dapat

disajikan secara visual.  Ketika disajikan secara visual,  NRS

dapat ditampilkan dalam orientasi horizontal atau vertikal. Alat

ini telah menunjukkan sensitivitas terhadap pengobatan dalam

intensitas  nyeri  dan  berguna  untuk  membedakan  intensitas

nyeri  saat  istirahat  dan  selama  beraktivitas.  NRS  dapat

digunakan  untuk  penelitian  analgesik  yang  sesuai  untuk

penilaian nyeri  secara klinis.  Bukti  mendukung validitas dan

kemampuan  dari  alat  NRS  dapat  digunakan  pada  pasien

dewasa  dan  tua.  Penilaian  NRS  yang  mencakup  angka

dengan rentangan makna (Nursalam, 2013)

Skala yang dapat digunakan untuk mengukur intensitas

nyeri, menurut Judha, Afroh, Sudarti (2012) sebagai berikut:
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Gambar 2.1 : Judha, Afroh, Sudarti, 2012

Keterangan

0 : Tidak nyeri

1-3 : Nyeri Ringan

4-6 : Nyeri Sedang

7-9 : Nyeri Berat

10 : Nyeri tidak tertahankan

(Judha, Afroh, Sudarti, 2012)

Tabel 2.1 Tabel Karakteristik Nyeri

Skala Karakteristik Nyeri
0 Tidak Nyeri

1
Sangat sedikit gangguan, kadang terasa 

seperti tusukan kecil

2
Sedikit gangguan, terasa seperti tusukan 

yang lebih dalam

3
Gangguan cukup dihilangkan dengan 

pengalihan perhatian

4
Nyeri dapat diabaikan dengan 

beraktivitas/ melakukan pekerjaan, 
masih dapat dialihkan

5
Rasa Nyeri tidak bisa diabaikan lebih dari

30 menit

6
Rasa nyeri tidak bisa diabaikan untuk 

waktu yang lama, tapi masih bisa 
bekerja

7

Sulit untuk berkonsentrasi, dengan 
diselingi istirahat/tidur masih bisa 
bekerja/berfungsi dengan sedikit 
usaha

8

Beberapa aktifitas fisik terbatas, tetapi 
masih bisa membaca dan berbicara 
dengan usaha, merasakan mual dan 
pusing/pening

9 Tidak bisa berbicara, menagis, 
mengerang dan merintih dan dapat 



dikendalikan, penurunan kesadaran, 
mengigau

10 Tidak sadarkan diri/pingsan
(Judha, Afroh, Sudarti, 2012)

3. Analgesik

a. Pengertian

Pengertian analgesik menurut beberapa ahli, yaitu:

1) Analgesik  atau  analgetik,  adalah  obat  yang  digunakan

untuk  mengurangi  atau  menghilangkan  rasa  sakit  atau

obat-obat  penghilang  nyeri  tanpa  menghilangkan

kesadaran.  Obat  ini  digunakan  untuk  membantu

meredakan  sakit,  sadar  tidak  sadar  kita  sering

mengunakannya  misalnya  ketika  kita  sakit  kepala  atau

sakit gigi, sakit setelah melahirkan dan merupakan salah

satu  komponen  obat  yang  kita  minum  biasanya

mengandung  analgesik  atau  pereda  nyeri  (Nugroho,

2012).

2) Analgesik  adalah  obat  yang  dapat  mengurangi  atau

menghilangkan rasa nyeri dan akhirnya akan memberikan

rasa  nyaman  pada  orang  yang  menderita.  Nyeri

merupakan suatu pengalaman sensorik dan motorik yang

tidak  menyenangkan,  berhubungan  dengan  adanya

potensi  kerusakan  jaringan  atau  kondisi  yang

menggambarkan  kerusakan  tersebut.
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Sedangkanantipiretik adalah obat yang dapat menurunkan

demam (suhu tubuh yang tinggi). Pada umumnya (sekitar

90%)  analgesik  mempunyai  efek  antipiretik  (Pratiwi,

2013). Antipiretik adalah zat-zat yang dapat mengurangi

suhu tubuh atau obat  untuk  menurunkan panas.  Hanya

menurunkan temperatur tubuh saat panas tidak berefektif

pada  orang  normal.  Dapat  menurunkan  panas  karena

dapat menghambat prostatglandin (Widodo, 2011).

b. Klasifikasi

1) Analgetik narkotik (analgetik sentral)

Analgetika narkotika bekerja di  SSP, memiliki  daya

penghilang  nyeri  yang  hebat  sekali.  Dalam dosis  besar

dapat bersifat  depresan umum (mengurangi kesadaran),

mempunyai  efek  samping  menimbulkan  rasa  nyaman

(euforia).  Hampir  semua  perasaan  tidak  nyaman  dapat

dihilangkan oleh analgetik  narkotik  kecuali  sensasi  kulit.

Harus  hati-hati  menggunakan  anlgetika  ini  karena

mempunyai  resiko  besar  terhadap  ketergantungan  obat

(adiksi)  dan kecenderungan penyalahgunaan obat.  Obat

ini  hanya dibenarkan untuk penggunaan insidentiil  pada

rasa nyeri hebat (trauma hebat, patah tulang, nyeri infark)



(Hedy,  2011).  Penggolongan  analgetika  narkotik  adalah

sebagai berikut:

a) Alkaloid alam : morfin, codein

b) Derivat semi sintetis : heroin

c) Derivat sintetik : metadon, fentanil

d) Antagonis morfin : nalorfin, nalokson dan pentazocin

2) Analgetik non opioid (non narkotik)

Disebut  juga  analgetika  perifer  karena  tidak

mempengaruhi  susunan  saraf  pusat.  Semua  analgetika

perifer  memiliki  khasiat  sebagai  antipiretik  yaitu

menurunkan  suhu  badan  saat  demam.  Khasiatnya

berdasarkan rangsangan terhadap pusat pengatur kalor di

hipotalamus,  mengakibatkan  vasodilatasi  perifer  di  kulit

dengan  bertambahnya  pengeluaran  kalor  disertai

keluarnya  banyak  keringat.  Misalnya  paracetamol,

asetosa  dan  berkhasiat  pula  sebagai  antiinflamasi.

Antiinflamasi  sama  kuat  dengan  analgetik,  digunakan

sebagai  anti  nyeri  atau  rheumatik  contohnya  asetosal,

asam mefenamat, ibuprofen. Anti radang yang lebih kuat

contohnya  fenilbutazon.  Sedangkan  yang  bekerja

serentak  sebagai  anti  radang  dan  analgetik  contohnya

indometazin (Mary,  2011). Berdasarkan rumus kimiamya

analgetik perifer digolongkan menjadi:

a) Golongan salisilat : asetosal
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b) Golongan para-aminophenol : paracetamol, fenasetin

c) Golongan pirazolon (dipiron) : fenilbutazon

d) Golongan antranilat : asam mefenamat

NSAIDs  (Non  Steroidal  Anti  Inflammatory  Drugs)

adalah  obat-obat  analgesik  yang  memili  efek  lebih  baik

dari  golongan lain karena selain memiliki  efek analgesik

juga memiliki efek antiinflamasi, sehingga obat-obat jenis

ini  digunakan  dalam  pengobatan  rheumatik  dan  gout.

Contohnya  ibuprofen,  diklofenak,  fenilbutazon  dan

piroxicam.  Sebagian  besar  penyakit  rheumatik

membutuhkan pengobatan simptomatis, untuk meredakan

rasa nyeri penyakit sendi degeneratif seperti osteoartritis,

analgesik tunggal atau campuran masih bisa digunakan.

c. Asam Mefenamat

Asam  mefenamat  adalah  salah  satu  jenis  obat

antiinflamasi  nonsteroid  (NSAIDs).  Obat  ini  berfungsi

meredakan rasa sakit tingkat ringan hingga menengah, serta

mengurangi peradangan (ISO, 2013).

Sebagai  analgetik,  obat  ini  adalah  satu-satunya  yang

mempunyai kerja yang baik pada pusat sakit dan saraf perifer.

Asam  mefenamat  cepat  diserap  dan  konsentrasi  puncak

dalam  darah  dicapai  dalam  2  jam  setelah  pemberian,  dan

diekskresikan melalui urin.



Indikasi:  untuk  mengatasi  rasa  sakit  dan  nyeri  yang

ditimbulkan dari rematik akut dan kronis, luka pada jaringan

lunak, nyeri  setelah melahirkan, nyeri  setelah operasi, pegal

pada otot dan sendi, dismonore, sakit kepala, sakit gigi (ISO,

2013)  dengan aturan pemberian sebagai berikut :

1) Dosis :  Dosis awal 500 mg, kemudian  500 mg

setiap  8  jam.  Sebaiknya  pemakaian

obat   diberikan  sewaktu  makan  dan

tidak  lebih  dari  7  hari  karena  dapat

menghambat  produksi  ASI  pada  ibu

nifas dan terekresikan dalam air susu.

2) Kontraindikasi : Sensitifitas terhadap asam mefenamat

dapat  menyebabkan  radang  atau

tukak pada saluran pencernaan. 

3) Efek samping :  Dapat mengiritasi  sistem pencernaan

dan  mengakibatkan  konstipasi  atau

diare.

B. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan model konseptual yang berkaitan

dengan  bagaimana  seorang  peneliti  menyusun  teori  atau

menghubungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting

untuk  masalah  (Imron,  2015).  Adapun kerangka  konsep dalam

penelitian ini antara lain:
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Gambar 2.2 Kerangka Konsep


