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BAB I

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia yang tercatum dalam

pembukaan undang-undang dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia

dan seluru tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social.

Penyelenggaraan pembanguan kesehatan meliputi upaya kesehatan dan

sumber dayanya harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna

mencapai hasil yang optimal. Upaya kesehatan yang semula dititik beratkan pada

upaya penyembuhan penderita secara berangsur-angsur berkembang ke arah

keterpaduan upaya kesehatan menyeluruh yang meliputi upaya peningkatan

kesehatan (promotif), pencengahan peyakit (preventif), penyembuhan penyakit

(kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) harus dilaksanakan secara

menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, dan dilaksanakan bersama pemerintah

dan masyarakat.

Fisioterapi sebagai salah satu bagian integral dari team medis ikut berperan

dalam mewujudkan cita-cita tersebut, terutama dalam mengatasi maslah-masalah

yang berhubungan dengan masalah gerak dan fungsi yang dialami oleh penderita,

sehingga diharapkan penderita mampu memenuhi kebutuhan hidupnya seara mandiri.
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A. Latar Belakang

Proses persalinan merupakan proses pengeluaran janin dari uterus. Proses

ini kadang tidak berjalan semestinya dan janin tidak dapat lahir secara spontan

dikarenakan beberapa faktor, diantaranya yaitu adanya disproposi kepala panggul

(DKP), gawat janin dan lain-lain. Keadaan ini perlu tindakan medis berupa operasi

sectio caesaria. Sectio caesaria ialah pembedahan untuk melahirkan janin dengan

cara membuka dinding perut dan dinding uterus. Indikasi untuk sectio caesaria

adalah disproposi panggul, gawat janin, plasenta previa, pernah sectio caesaria,

kelainan letak, preeclamsia dan hipertensi (Rustam,1998).

Pada sectio caesaria nyeri merupakan keluhan utama sebagai suatu

pertahan tubuh yang diperlukan untuk memberi tanda bahwa ada kerusakan jaringan

akibat incisi. Disamping adanya peradangan reaksi local, adanya nyeri juga akan

mengaktifkan saraf-saraf simpatis dengan akibat timbulnya hiperaktif saraf simpatis.

Nyeri merupakan hal yang kontra produktif karena dengan adanya nyeri seseorang

akan enggan beraktifitas. Dilihat dari segi fisioterapi terdapat permasalah-

permasalahan yang dapat timbul akibat dilakukanya operasi sectio caesaria antara

lain timbul nyeri pada daerah perlukaan atau incisi, spasme otot-otot perut, penurunan

kekuatan otot perut dan otot dasar panggul, kelainan postur, elastisitas perut menurun,

ganguan pada proses laktasi, gangguan pada saat tidur miring, duduk, berdiri, dan

gangguan dalam aktivitas sehari-hari misalnya mandi, BAB dan BAK.
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Pada kasus ini modalitas fisioterapi yang sangat baik diberikan pada pasien

post operasi sectio caesaria adalah terapi latihan.latihan yang diberikan dimulai dari

ujung kaki dan pergelangan kaki serta latihan pada tungkai dapat membantu

meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi nyeri. Disamping itu,juga memberikan

penguatan pada otot-otot perut yang lemah akibat incisi pada operasi sectio caesaria.

B. Rumusan masalah

Pasien post perasi sectio caesaria memiliki permasalah yang sering

dikeluhkan dinataranya yaitu nyeri disekitar incisi akiabat perobekan jaringan pada

dinding perut dan dinding uterus.permasalahan lainnya adalah aktivitas fungsional

sehari-hari menjadi terganggu, pontensial terjadi penurunan elastisitas otot perut dan

otot dasar panggul serta potensial terjadi Deep vein thrombosis (DVT).

Rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah terapi latihan dapat mengurangi nyeri luka incisi akibat operasi sectio

caesaria?

2. Apakah terapi latihan dapat mencengah terjadinya Deep vein thrombosis

(DVT) pada post operasi sectio caesaria?

3. Apakah terapi latihan dapat meningkatkan kekuatan dan elastisitas otot perut

dan otot dasar panggul pada post operasi sectio caesaria?

4. Apakah terapi latihan dapat meningkatkan kemampuan dalam perawatan diri

(self care) dan meningkatkan proses mobilisasi serta aktivitas fungsional ?
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C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penulisan karya tulis ilmiah pada kasus post sectio

caesaria akibat preeklamsia berat adalah :

a. Untuk memenuhi syarat-syarat dalam menyelesaikan program D III fisioterapi

unversitas muhammadiyah surakarta.

b. Untuk memperdalam pengetahuan tentang penatalaksanaan terapi latihan pada

kondisi post sectio caesaria akibat pre eklamsia berat.

2. Tujuan Khusus.

Tujuan khusus dalam penulisan karya tulis ilmiah pada kasus sectio

caesaria akibat pre eklamsia berat adalah

a. untuk mengetahui manfaat terapi latihan dalam mengurangi nyeri pada daerah

incisi post operasi sectio caesaria.

b. Untuk mengetahui menfaat terapi latihan dalam mencegah pontensial

terjadinya deep vein thrombosis (DVT) pada post scetio caesaria.

c. Untuk mengetahui manfaat terapi latihan dalam menigkatkan kekuatan dan

elastisitas otot perut dan otot dasar panggul pada post operasi sectio caesaria.

d. Untuk mengetahui manfaat terapi latihan dalam meningkatkan kemapuan

perawatan diri (self care) dan meningkatkan mobilisasi serta aktivitas

fungsional pada pasien post sectio caesaria.
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D. Manfaat

Manfaat dalam penulisan karya tulis ilmiah pada kasus post sectio caesaria

akibat pre eklamsia berat adalah :

1. Bagi penulis

Dapat menambah informasi dan memperdalam tentang pelaksanan terapi latihan

pada post sectio caesaria.

2. Bagi masyarakat.

Dapat membantu masyarakat dalam memberikan informasi yang benar tentang

permasalahan yang timbul akibat sectio caesaria .

3. Bagi pendidikan

Dapat mengembangkan dan meningkatkan ilmu pengitahuan tentang

penatalaksanan fisioterapi pada kondisi post sectio caesaria akibat pre eklamsi

berat.

4. Bagi institusi kesehatan

Dapat membagi pengalaman dan informasi tentang manfaat terapi latihan bagi

pasien post sectio caesaria dirumah sakit.

5. Bagi fisioterapis

Dapat lebih mengetahui peran fisioterapi dalam mengatasi permasalahan

kondisi post sectio caesaria.


