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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Proses persalinan adalah suatu proses keluarnya bayi yang cukup umur 

diikuti oleh keluarnya plasenta dan selaput janin dari tubuh ibu. Dalam proses 

persalinan terkadang janin tidak bisa lahir secara normal. Bila hal tersebut terjadi, 

maka kelahiran dapat dilakukan dengan operasi sectio caesarea (Mochtar, 1998 ). 

Dewasa ini, operasi sectio caesaria dapat dilakukan dengan metode yang jauh 

lebih aman dengan adanya transfusi darah, antibiotika, teknik operasi yang lebih 

sempurna, dan teknik anestesi yang lebih baik (Mochtar, 1998). Pada kondisi 

pasca sectio caesarea, terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan erat dengan 

fisioterapi. Masalah-masalah yang dapat terjadi setelah dilakukan operasi antara 

lain nyeri pada daerah sayatan atau incisi, potensial terjadinya Deep Vein 

Trombosis atau DVT, penurunan kekuatan otot perut, dan penurunan kekuatan 

otot dasar panggul yang pada akhirnya terjadi penurunan kemampuan aktivitas 

sehari-hari (ADL) dan penurunan dalam hubungan sosial kemasyarakatan atau 

Retriction of participation.  

Fisioterapi berperan penting untuk mengatasi masalah yang ada pada 

pasien pasca sectio caesarea dengan memberikan terapi latihan. Program terapi 

latihan ditujukan untuk mengurangi nyeri, deep vein trombosis, penurunan 



2 
 

kekuatan otot, dan meningkatkan kemampuan aktivitas fungsional (Mardiman, 

2001).  

B. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah pasca operasi sectio caesarea adalah: 

1.  Bagaimanakah penatalaksanaan terapi latihan (static contraksi) sehingga dapat 

mengurangi nyeri?  

2. Apakah terapi latihan (active movement) dapat mencegah kemungkinan 

terjadinya deep vein trombosis?  

3. Apakah terapi latihan (sthrengthening) dapat meningkatkan kekuatan otot-otot 

perut dan otot dasar panggul?   

4. Apakah Terapi latihan (transfer dan ambulasi) dapat meningkatkan 

kemampuan aktivitas fungsional?  

 

C. Tujuan Penulisan  

Tujuan dari penulisan ini adalah:  

1. Untuk mengetahui manfaat terapi latihan (static contraksi) dalam mengurangi 

nyeri pada daerah incisi/sayatan;  

2. Untuk mengetahui manfaat terapi latihan (active movement) mencegah 

terjadinya deep vein trombosis;  

3. Untuk mengetahui manfaat terapi latihan (sthrengthening) dalam meningkatkan 

otot-otot perut dan otot dasar panggul 

4. Mengetahui manfaat terapi latihan (transfer dan ambulasi) dalam 

meningkatkan kemampuan aktivitas fungsional.  
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D. Manfaat Penulisan  

Manfaat dari penelitian pada kasus paska section caesaria mencakup :  

1. Terhadap ilmu pengetahuan  

Menambah wacana ilmu pengetahuan mengenai penatalaksanaan terapi 

latihan pasca sectio caesarea.  

2. Terhadap penulis  

Untuk menambah pemahaman dan memperdalam tentang penatalaksanaan 

terapi latihan pasca operasi sectio caesarea.  

3. Masyarakat umum  

Membantu masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang berhubungan 

dengan sectio caesarea dan memberikan informasi bahwa fisioterapi berperan 

bagi para ibu yang melakukan operasi sectio caesarea.  

 

 

 

 


