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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI  PADA KONDISI  POST SECTIO 

CAESARIA DI RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA 

(Andini Roro Deanti, 2012, 44 halaman) 

ABSTRAK 

 

Latar Belakang : Sectio Caesaria adalah suatu cara melahirkan janin dengan 

membuat sayatan pada dinding depan perut atau vagina. Hal tersebut dapat 

menimbulkan berbagai permasalahan seperti nyeri, potensial terjadinya Deep Vein 

Thrombosis, penurunan kekuatan otot dan penurunan kemampuan aktivitas 

fungsional. 

Tujuan : Karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui manfaat terapi latihan 

pada kondisi post sectio caesaria yaitu untuk mengurangi nyeri di sekitar incisi, 

mencegah terjadinya deep vein thrombosis, meningkatkan kekuatan otot dan 

meningkatkan kemampuan aktivitas fungsional pasien. 

Hasil : Setelah diberikan terapi latihan pada kondisi post sectio caesaria sebanyak 

6x tindakan, didapatkan hasil sebagai berikut : Penurunan nyeri diam dari T1 

ringan menjadi T6 tidak nyeri ,nyeri tekan dari T1 nyeri cukup berat menjadi T6 

nyeri sangat ringan, nyeri gerak dari T1 nyeri cukup berat menjadi T6 nyeri 

ringan.Peningkatan kekuatan otot Peningkatan kekuatan otot dari T1 ; 2  menjadi 

T6 ; 3. Peningkatan kemampuan aktivitas fungsional dari T1 ; G (tergantung 6 

fungsi) menjadi T6 ; A (Mandiri untuk 6 fungsi). 

Kesimpulan : Terapi latihan dapat mengurangi nyeri, mencegah timbulnya deep 

vein thrombosis, meningkatkan kekuatan otot dan meningkatkan kemampuan 

aktivitas fungsional. 

 

Kata kunci : Post sectio caesaria, nyeri, deep vein thrombosis, terapi latihan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu jenis pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah 

Sectio Caesaria (SC), dimana Sectio caesaria adalah proses persalinan yang 

dilakukan dengan cara mengiris perut hingga rahim seorang ibu untuk 

mengeluarkan bayi (Mikoraharja, 2000).Menurut Jones (2005) dalam tahun 

30 tahun belakangan, peristiwa operasi caesaria meningkat dengan pesat.  

Kebanyak beralasan. Tetapi beberapa juga tidak mempunyai alasan yang 

tepat, hanya karena pasien menginginkan operasi tersebut, atau dokter 

menginginkan cara yang mudah.  Di Australia dan Inggris, operasi caesaria 

sekitar 10 sampai 15%.  Di Amerika Serikat, sekitar 16% sampai 20%.  

Alasan tingginya jumlah kejadian operasi caesaria di Amerika Serikat adalah, 

kebanyakan ahli kebidanan. Dari hasil laporan Rumah Sakit Harapan Kita 

Jakarta tercatat bahwa pada tahun 2005 jumlah persalinan dengan operasi 

caesaria meningkat menjadi 24% dengan jumlah 1.757 persalinan dari 

jumlah semula sebesar 1.389 (22,6%) (Healthsolutionlpg_2006). 

Pada kondisi pasca sectio caesaria, terdapat permasalahan-

permasalahan yang erat kaitannya dengan fisioterapi. Masalah-masalah yang 

dapat terjadi antara lain nyeri pada daerah sayatan atau incisi, potensial 

terjadinya Deep Vein Thrombosis 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 social kemasyarakatan atau Retriction of Participation. Nyeri 

dianggap proses yang normal, menurut Toxonomy Commite of the 

International Association for the Study of Pain (IASP) nyeri didefinisikan 

sebagai suatu pengalaman sensoris dan emosi yang tidak menyenangkan yang 

berkaitan dengan kerusakan jaringan baik yang aktual maupun yang potensial 

(Basuki, 2007). 

Fisioterapi dalam hal ini dapat berperan dalam mengurangi keluhan 

pada kondisi pasca sectio cesaria dengan menggunakan modalitas terapi 

latihan. Program terapi latihan dapat meningkatkan metabolisme dalam 

tubuh, sehingga kondisi umum pasien akan lebih baik. Disamping itu, adanya 

peningkatan sistem metabolisme tersebut akan mempengaruhi proses 

penyembuhan luka operasi, sehingga nyeri akan berkurang. 

B. Tujuan Penulisan Laporan 

Adapun tujuan penulisan karya tulis ini adalah : 

a. Untuk mengetahui pengaruh terapi latihan terhadap pengurangan 

nyeri di daerah incisi. 

b. Untuk mengetahui pengaruh terapi latihan terhadap potensial 

terjadinya deep vein thrombosis. 

c. Untuk mengetahui pengaruh terapi latihan terhadap peningkatan 

kekuatan otot dan otot dasar panggul. 

d. Untuk mengetahui pengaruh terapi latihan terhadap peningkatan 

kemampuan fungsional. 



 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Kasus 

1. Definisi 

Sectio caesaria adalah suatu persalinan buatan, di mana janin 

dilahirkan melalui suatu incisi pada dinding perut dan dinding rahim 

dengan syarat rahim dalam keadaan utuh serta berat janin di atas 500 gram 

(Sarwono, 2007). 

2. Patologi 

Pada operasi sectio caesaria transperitonial ini terjadi, perlukaan 

baik pada dinding abdomen (kulit dan otot perut) dan pada dinding uterus. 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyembuhan dari luka operasi 

antara lain adalah suplay darah, infeksi dan iritasi. Dengan adanya supply 

darah yang baik akan berpengaruh terhadap kecepatan proses 

penyembuhan. Perjalanan proses penyembuhan sebagai berikut : a. 

sewaktu incisi (kulit diiris), maka beberapa sel epitel, sel dermis dan 

jaringan kulit akan mati. Ruang incisi akan diisi oleh gumpalan darah 

dalam 24 jam pertama akan mengalami reaksi radang mendadak, b. dalam 

2-3 hari kemudian, exudat akan mengalami resolusif proliferasi 

(pelipatgandaan) fibroblast mulai terjadi, c. pada hari ke-3-4 gumpalan 

darah mengalami organisasi, d.  pada hari ke 5 tensile strength (kekuatan 

untuk mencegah terbuka kembali luka) mulai timbul, yang dapat 



 
 

mencegah terjadi dehiscence (merekah) luka, e. pada hari ke-7-8, 

epitelisasi terjadi dan luka akan sembuh. Kecepatan epitelisasi adalah 0,5 

mm per hari, berjalan dari tepi luka ke arah tengah atau terjadi dari sisa-

sisa epitel dalam dermis, f. Pada hari ke 14-15, tensile strength hanya 1/5 

maksimum, g.tensile strength mencapai maksimum dalam 6 minggu. 

Untuk itu pada seseorang dengan riwayat SC dianjurkan untuk tidak hamil 

pada satu tahun pertama setelah operasi (Hudaya, 1996). 

3. Etiologi 

Adapun penyebab dilakukan operasi sectio caesaria adalah : 

a.   Kelainan dalam bentuk janin 

1) Bayi terlalu besar 

2) Ancaman gawat janin. 

3) Janin abnormal 

4) Bayi kembar 

b.  Kelainan panggul 

c.   Faktor hambatan jalan lahir 

B. Teknologi Intervensi Fisioterapi 

1. Free active exercise 

Merupakan gerakan aktif dimana pasien melakukan sendiri 

melawan gravitasi guna peningkatan kekuatan dan daya tahan 

otot.Gerakan yang dirangkai tersebut dapat mencegah trombosis, 

melancarkan sirkulasi darah, meningkatkan elastisitas otot perut dan 



 
 

mengurangi nyeri dengan melibatkan semua anggota gerak tubuh bagian 

atas dan bawah. 

2. Breathing exercise 

Suatu latihan pernapasan yaitu penderita menarik nafas dalam 

melalui hidung hingga rongga dada mengembang dan penahanan pada 

akhir inspirasi.teknik yang digunakan adalah purs lips breating yaitu 

menarik nafas lewat hidung dan mengeluarkan pelan-pelan lewat 

mulut.sebelum menghembuskan nafas dilakukan ppenahanan nafas 

selama beberapa detik.tujuan dari pemberian latihan ini adalah untuk 

memelihara dan meningkatkan volume paru, selain itu juga bertujuan 

untuk mengeluarkan spuntum yang ada pada system pernafasan sehabis 

operasi.breating exercise diberikan pada awal latihan,selingan dan akhir 

latihan. 
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BAB  IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil 

Impairment  yang dihadapi pasien dengan kondisi pasca operasi 

sectio caesaria adalah (1) adanya nyeri pada incisi (2) potensial terjadinya 

DVT (3) penurunan LGS hip (4) penurunan kekuatan otot perut kekuatan otot 

dasar panggul (5) penurunan kemampuan fungsional. 

Ny. Hanna 27 tahun dengan kondisi tersebut di atas setelah 

dilakukan terapi sebanyak 6 kali berupa pemberian terapi latihan mengalami 

perkembangan sebagai berikut: 

1. Nyeri pada incisi 

Diagram 4.1 

Hasil evaluasi nyeri diam, nyeri tekan, nyeri gerak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Permeriksaan Trombosis 

Tabel 4.1 

Hasil evaluasi trombosis dengan Homan’sign 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) 

 

3. Pemeriksaan kekuatan otot 

Diagram 4.2 

Hasil evaluasi kekuatan otot perut 

 

 

 

4. Pemeriksaan kemampuan aktivitas fungsional 

Tabel 4.2 

Hasil evaluasi kemampuan aktivitas fungsional dengan Indekz Katz 

ADL T1 T 2 T3 T4 T5 T6 

a.Mandi 

1. Dapat mengerjakan sendiri 

C B A A A A 
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3

3
3

3

3

Fleksor trunk

T1

T2

T3

T4

T5

T6



 
 

2. Sebagian/ pada bagian tertentu dibantu 

3. Sebagian besar/ seluruhnya dibantu 

b. Berpakaian 

1. Seluruhnya tanpa bantuan 

2. Sebagian dibantu 

3. Seluruhnya dengan bantuan 

C B A A A A 

c.Pergi ke toilet 

1. Dapat mengerjakan sendiri 

2. Sebagian dibantu 

3. Tidak dapat pergi ke wc 

C B B A A A 

d.Berpindah 

1. Tanpa bantuan 

2. Dapat melakukan dengan bantuan 

3. Tidak dapat melakukan 

C B A A A A 

e.Defekasi dan berkemih 

1. Dapat mengontrol 

2. Kadang ngompol 

3. Dibantu seluruhnya 

C C A A A A 

f.Makan 

1. Dapat melakukan tanpa bantuan 

2. Dapat melakukan sendiri kecuali hal tertentu 

3. Seluruhnya dibantu 

C A A A A A 

 

B. Pembahasan 

1. Nyeri 

Dengan pemberian terapi latihan dapat mengurangi nyeri hal ini 

disebabkan karena terapi latihan dapat mengurangi pelepasan bahan 

kimia yang menyebabkan respon inflamasi pada jaringan lokal sehingga 

timbul penurunan sirkulasi lokal, dengan terapi latihan akan terjadi 

vasodilatasi pembuluh darah yang dapat meningkatkan sirkulasi, 

sehingga akan terjadi metabolisme aerob yang tidak menghasilkan asam 

laktat sebagai penyebab nyeri (Mander, 2004).  

2. Potensial DVT 



 
 

Terapi latihan dalam bentuk latihan gerak aktif merupakan gerakan 

yang timbul dari kekuatan kontraksi otot pasien sendiri secara volunter 

atau sadar (kisner, 1996). Latihan ini didapatkan hasil pumping 

actionpembuluh darah balik.Pumping action didapatkan karena 

menigkatnya perifer resistance of blood vessels. Dengan adanya hambatan 

perifer maka akan didapatkan blood presure maka secara otomatis cardiac 

out put meningkat sehingga mekanisme metabolisme tubuh lebih lancar  

dan potensial terjadinya deep vein thrombosis berkurang (Irwin, 1990). 

3. Kekuatan otot 

Peningkatan kekuatan otot terjadi apabila nyeri berkurang dan 

dengan terapi latihan yang diberikan akan melibatkan motor unit yang 

terekrut sehingga kekuatan otot meningkat (Kisner, 1996). 

 Penurunan kekuatan otot dasar panggul terjadi akibat proses 

kehamilan yang menyangga berat badan janin. Dengan terapi latihan 

akan mengkontraksikan dan melancarkan suplay nutrisi ke otot –otot 

tubuh yang terlibat dalam proses kehamilan dan persalinan sehingga 

nyeri dapat berkurang dan kekuatan otot dasar panggul meningkat. 

4. Kemampuan aktivitas fungsional 

Adanya nyeri pada  incisi menyebabkan pasien enggan untuk 

bergerak. Sehingga pasien mengalami gangguan dalam melakukan 

aktivitas seperti gangguan dalam transfer, ambulansi maupun ADL.



 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Setelah dilakukan terapi sebanyak 6 kali di dapatkan hasil : adanya pengurangan 

nyeri diam, nyeri tekan, dan nyeri gerak, tidak ditemukan adanya trombosis, adanya 

peningkatan kekuatan otot perut dan dasar panggul,adanya peningkatkan lingkup gerak 

sendi hip, adanya peningkatan kemampuan aktivitas fungsioanl sehari - hari. 

B. Saran 

Penulis menyarankan kepada pasien pasca operasi sectio caesaria untuk melakukan 

latihan penguatan otot perut waktu di rumah dengan cara pasien tidur terlentang kemudian 

pasien disuruh melihat jari – jari kakinya. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan antara lain 

melakukan gerakan sit up, mengangkat benda berat dengan membungkuk. Selain itu, ibu di 

harapkan menyusui bayi dengan ASI, menunda kehamilan selama 2 tahun, dan rutin kontrol 

dokter pada kehamilan berikutnya.  

Saran untuk instansi rumah sakit swasta maupun negeri atau praktek klinik bahwa 

agar setiap pasien pasca sectio caesaria segera dirujuk ke fisioterapi dikarenakan untuk 

menghindari atau mencegah permasalahan yang ditimbulkan pasca sectio caesaria.  
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