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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Salah satu tujuan pembangunan Nasional Indonesia yang tercantum dalam 

Pembukaan UUD 45 adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah 

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan meliputi upaya kesehatan dan 

sumber daya harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna 

mencapai hasil yang optimal. Upaya kesehatan yang semula dititikberatkan pada 

upaya penyembuhan penderita secara berangsur-angsur berkembang ke arah 

keterpaduan upaya kesehatan menyeluruh yang meliputi upaya peningkatan 

kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit 

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

menyeluruh terpadu dan berkesinambungan dan dilaksanakan bersama pemerintah 

dan masyarakat  (Nugroho, 2001). 

Fisioterapi sebagai salah satu bagian integral dari team medis ikut berperan 

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

yang berhubungan dengan masalah gerak dan fungsi yang dialami oleh penderita 

sehingga diharapkan penderita mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara 

mandiri. 
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A. Latar Belakang 

 

Melahirkan merupakan puncak peristiwa dalam serangkaian proses 

kehamilan, setiap wanita menginginkan persalinannya berjalan dengan lancar dan 

melahirkan bayi yang sempurna. Namun, tidak jarang proses persalinan 

mengalami hambatan dan harus dilakukan dengan operasi, hal yang paling 

menegangkan ibu dan suaminya adalah apabila operasi dilakukan secara 

mendadak ketika persalinan alami sedang berlangsung. 

Proses persalinan adalah proses pengeluaran janin dari dalam uterus 

melalui vagina. Proses ini kadang tidak berjalan semestinya dan janin tidak dapat 

lahir secara normal, dikarenakan beberapa faktor diantaranya yaitu Disproporsi 

Kepala Panggul (DKP), gawat janin (Fetal Distress), 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  

Disproporsi Kepala Panggul (DKP), Fetal Distress, placenta Pravia, pernah SC, 

kelainan letak, Pre Eklampsi dan hipertensi (Rustam, 1998). 

 Masalah-masalah yang timbul setelah dilakukannya Operasi Sectio 

Caesaria (SC) seperti nyeri pada daerah  incisi, potensi terjadinya thrombosis, 

potensi terjadinya penurunan kemampuan fungsional, penurunan elastisitas otot 

perut dan otot dasar panggul, perdarahan, luka kandung kemih, infeksi, bengkak 

pada extremitas bawah, gangguan laktasi, dan lain-lain. 
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Penanganan pasien post Operasi Sectio Caesaria melibatkan kerjasama 

antara Dokter, Perawat dan Fisioterapi. Fisioterapi mempunyai peran penting 

yaitu untuk mengembalikan gangguan gerak dan fungsional aktivitas. Di dalam 

mengembalikan gangguan fungsional aktivitas fisioterapi menggunakan berbagai 

macam modalitas diantaranya IR, SWD, MWD, US, TENS, MASSAGE, TERAPI 

LATIHAN. Di sini penulis menggunakan Modalitas Terapi Latihan dan 

mengemukakan Penatalaksanaan Fisioterapi pada kasus Pasca Operasi Sectio 

Caesaria. 

Dilihat dari aspek fisioterapi, gangguan yang timbul pasca Operasi Sectio 

Caesaria menimbulkan beberapa tingkat gangguan, yaitu Impairment yang berupa 

adanya nyeri tekan di sekitar incisi, adanya nyeri gerak pada saat fleksi trunk, 

rotasi dan fleksi hip, adanya penurunan kekuatan otot perut dan otot dasar 

panggul. Adanya spasme otot perut di sekitar incisi, potensial terjadinya DVT 

(Deep Vein Trombosis). Functional limitation yaitu menurunnya kemampuan 

untuk melakukan aktifitas dan kemampuan fungsional. Disability yaitu 

kemampuan dalam melakukan aktifitas yang bersifat sosial di masyarakat. 

Jika tanpa dilakukan Fisioterapi maka  kekuatan otot perut dan dasar 

panggul tidak berkurang (dalam jangka waktu yang lama), potensi  terjadi  DVT, 

kemampuan fungsional aktivitas mengalami peningkatan yang lama, nyeri gerak 

dan nyeri pada luka incisi lama untuk pulih kembali. 
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B. Rumusan Masalah 

 

Pasien post Operasi Sectio Caesaria memiliki permasalahan yang sering 

dikeluhkan diantaranya nyeri disekitar incisi akibat perobekan jaringan pada 

dinding perut dan dinding uterus. Permasalahan lainnya adalah aktivitas 

fungsional sehari-hari menjadi terganggu, potensial terjadinya penurunan 

elastisitas otot perut dan otot dasar panggul serta potensial terjadinya DVT. 

Rumusan masalah penelitian 

1. Apakah Terapi latihan dapat mengurangi nyeri incisi akibat Post Operasi SC? 

2. Apakah Terapi latihan dapat mencegah terjadinya DVT pada Post Operasi 

SC? 

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

dan otot dasar panggul pada Post Operasi SC? 

4. Apakah Terapi latihan dapat meningkatkan kemampuan dalam perawatan diri 

(self care) dan peningkatan proses mobilisasi serta aktivitas fungsional? 

 

C. Tujuan Penulisan 

 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah : 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penulisan ini pada kasus Post Operasi SC akibat PEB adalah  

a. Untuk mengetahui penatalaksanaan Fisioterapi pada kondisi Post 

Operasi SC akibat PEB (Pre Eklampsi Berat) 
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2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dalam penulisan ini pada kasus Post Operasi SC akibat PEB 

(Pre Eklampsi Berat) adalah 

a. Untuk mengetahui manfaat terapi latihan dalam mengurangi nyeri pada 

daerah incisi Post Operasi SC. 

b. Untuk mengetahui manfaat terapi latihan dalam mencegah potensial 

terjadinya DVT pada Post Operasi SC. 

c. Untuk mengetahui manfaat terapi latihan dalam meningkatkan kekuatan 

otot perut dan daeraha panggul pada Post Operasi SC. 

d. Untuk mengetahui manfaat terapi latihan dalam meningkatkan 

kemampuan perawatan diri dan peningkatan mobilisasi serta aktivitas 

fungsional pada Post Operasi SC. 

 

D. Manfaat 

 

Manfaat dalam penulisan ini pada kasus Post Operasi SC akibat PEB 

adalah: 

1. Bagi Penulis 

Dapat menambah informasi dan memperdalam tentang Penatalaksanaan 

Fisioterapi (PLF)  pada  Post  Operasi  SC.  

2. Bagi Masyarakat 

Dapat membantu masyarakat dalam memberikan informasi yang benar 

tentang permasalahan yang timbul akibat SC. 
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3. Bagi Pendidikan 

Dapat mengembangkan dan meningkatkan ilmu pengetahuan tentang 

Penatalaksanaan Fisioterapi (PLF) pada kondisi Post Operasi SC akibat PEB. 

4. Bagi Institusi Kesehatan 

Dapat membagi pengalaman dan informasi tentang manfaat terapi latihan bagi 

pasien Post Operasi SC. 

5. Bagi FisioterapiDapat lebih mengetahui peran fisioterapi dalam mengatasi 

permasalahan kondisi Post SC. 

 

 

 




