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PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Proses kelahiran bayi melalui section caesarea termasuk tinggi di
Amerika Serikat. Tercatat pada tahun 2004 sebanyak 29.1 % proses kelahiran
bayi melalui operasi caesar. Sejak awal 1990-an The American College of
Obstetricians and Gynecologist (ACOG) memutuskan berusaha meminimalkan
operasi caesar secara berulang pada ibu hamil, tetapi pada kenyataannya
sebanyak 33 % ibu hamil mengulangi operasi caesar pada kehamilan
berikutnya. Dari tahun 2001 sampai dengan 2003 pilihan untuk melakukan
operasi section caesarea tumbuh menjadi 36% (Kisner, 2007).
Masalah yang terjadi pada Post Section Caesarea salah satunya adalah
nyeri pada incisi. Nyeri dalam jangka waktu tertentu dapat menimbulkan
beberapa akibat bagi pasien post section caesarea seperti rasa tidak nyaman,
cemas, tegang dan akhirnya mengganggu aktifitas fungsional sehari-hari dan
tentunya menganggu produktivitas pasien (Roykulcharoen, 2004). Salah satu
cara untuk mengurangi nyeri adalah terapi latihan aktif dan teknik relaksasi
progresif. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa terapi latihan dapat
menurunkan nyeri post section caesarea terutama nyeri gerak sedangkan
penelitian sebelumnya mengenai terapi relaksasi progresif membuktikan bahwa
metode ini mampu menurunkan nyeri serta menurunkan ketegangan pada
pasien post operasi.

Paula dkk (2002) dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui
efek dari teknik rilekasi progresif terhadap penurunan nyeri post operasi
abdominal menyatakan adanya penurunan signifikan terhadap

level nyeri

pasien post operasi abdominal.
Roykulcharoen (2004) melakukan penelitian pada 102 orang dewasa
yang telah melakukan prosedur operasi abdominal di Thailand dengan
memberikan metode teknik relaksasi tubuh untuk menurunkan nyeri,
kecemasan, dan ketidaknyaman. Hasilnya menyatakan adanya penurunanya
nyeri dan peningkatan kontrol terhadap stress setelah menerima treatment
relaksasi tubuh.
Terapi latihan adalah gerak tubuh, aktifitas fisik yang dilakukan secara
sistematis dengan tujuan : 1) memperbaiki atau menghindari keluhan, 2)
memperbaiki atau meningkatkan aktifitas fungsional 3) menghindari atau
tindakan preventif dari adanya penurunan derajat kesehatan dari faktor-faktor
resiko 4) optimalisasi status sehat, kebugaran atau kondisi yang baik (Kisner,
2007). Peneltian ini menggunakan terapi latihan dengan senam post natal.
Teknik relaksasi progresif adalah salah satu terapi non-farmakologi
untuk mengatasi nyeri yang dikembangkan oleh Edmun Jacobson (1930) dalam
Banks (2005). Selain itu, manfaat teknik relaksasi progresif bagi pasien
diantaranya mengurangi ketegangan dan kecemasan (Paula, 2002).
Kecepatan penurunan nyeri sangatlah diperlukan berhubung dengan
pemulihan rasa nyaman, peningkatan kinerja motorik dan aktivitas fungsional.
Melihat pentingnya hal tersebut maka penulis melakukan penelitian mengenai

pengaruh penambahan teknik relaksasi progresif pada terapi latihan terhadap
penurunan nyeri post section caesarea di Rumah Sakit Dr. Moewardi.
Tujuan Penelitian
1. Mengetahui pengaruh penambahan teknik relaksasi progresif pada terapi
latihan terhadap penurunan nyeri post section caesarea di RSUD Dr.
Moewardi.
2. Mengetahui pengaruh terapi latihan terhadap penurunan nyeri post section
caesarea di RSUD Dr. Moewardi.
3. Mengetahui perbedaan pengaruh penambahan teknik relaksasi progresif
pada terapi latihan dan terapi latihan terhadap penurunan nyeri post section
caesarea di RSUD Dr. Moewardi.
Landasan Teori
Section Caesarea (SC) adalah proses melahirkan bayi melalui sebuah
incisi pada dinding abdomen dan uterus menggunakan General, spinal atau
epidural anesthesia (Kisner, 2007).
Sectionn Caesarea ada 2 jenis, yaitu SCTP (Sectionn Caesarea
Transperitonialis Profunda) dan Sectionn Caesarea Corporal. Pada SCTP
incisi dilakukan incisi melintang–konkaf pada segmen bawah uterus kira-kira
10 cm sedangkan pada Sectionn Caesarea Korporal dilakukan incisi pada
bagian tengah korpus uteri kira-kira sepanjang 10-12 cm dengan ujung bawah
di atas batas plika vesikouterina (Wiknjosastro dkk. ed., 2002).
Permasalahan pada post sectionn caesarea diantaranya sebagai berikut:
(1) adanya rasa nyeri pada daerah sekitar incisi, oleh karena adanya robekan

jaringan dinding perut dan uterus, (2) potensial terjadinya DVT, (3) adanya
penurunan kekuatan otot perut karena nyeri, (4) adanya penurunan kekuatan
otot dasar panggul (Polden, 2004).
Nyeri post operasi termasuk nyeri akut, didefinisikan sebagai nyeri
dengan durasi kurang dari 6 bulan, nyeri tersebut biasanya berasal dari cedera
atau pasca operasi yang berfungsi sebagai alarm karena terjadi kerusakan
jaringan (Banks, 2005).
Nyeri dapat menimbulkan kinesiopobi, ketegangan otot dan hilangnya
perasaan nyaman untuk melakukan gerakkan yang bila hal ini dibiarkan
berlanjut akan berdampak pada aktivitas berkurang (Parjoto, 2006).
Pada penelitian ini menggunakan metode latihan aktif. Latihan Aktif
adalah

latihan yang dilaksanakan tanpa adanya bantuan dari terapis atau

dengan kata lain dilakukan oleh pasien sendiri, latihan ini membuat pasien
mengandalkan pada usahanya sendiri dan tanpa membutuhkan alat-alat yang
spesifik. Latihan aktif cocok diberikan dalam bentuk kelompok atau kelas
(Colson, 1983). Penelitian ini menggunakan senam post natal dimana salah
satu manfaatnya adalah Membantu mempercepat pemulihan keadaan ibu dan
mengurang nyeri pada otot pasca persalinan (Suherni, 2008).
Teknik relaksasi progresif adalah teknik relaksasi yang dikembangkan
oleh Edmun Jacobson (1930) dalam Banks (2005) pada tahun 1930an. Dasar
pemikiran dari metdoe ini adalah memisahkan group otot secara sistematis
distal ke proksimal secara berlanjut dengan kontraksi sadar dan relaksasi dari
otot-otot (Donaghy, 2005).

Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan quasi eksperimen. Pelaksanaan penelitian
dilakukan pada pasien post section caesarea sebanyak 77 orang yang dibagi
kedalam dua kelompok yaitu kelompok teknik relaksasi progresif dan terapi
latihan dan kelompok terapi latihan. Dosis latihan yang diberikan adalah setiap
hari selama masa perawatan, 2x8 setiap gerakkan pada terapi latihan dan 8-10
detik tension pada teknik relaksasi progresif. Pengukuran nyeri menggunakan
Visual Analogue Scale (VAS) dengan desain penelitian pre-post test design
dengan analisis data menggunakan uji T-Test untuk kelompok perlakuan.
Hasil Penelitian
Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh penambahan teknik
relaksasi progresif pada terapi latihan dan terapi latihan terhadap penurunan
nyeri post section caesarea (p=0.00) dan ada beda pengaruh antara
penambahan teknik relaksasi progresif pada

dan terapi latihan terhadap

penurunan nyeri post section caesarea (p=0.00) .
Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan
1.

Ada pengaruh penambahan teknik relaksasi progresif pada terapi latihan
terhadap penurunan nyeri post section caesarea.

2.

Ada pengaruh terapi latihan terhadap penurunan nyeri post section
caesarea.

3.

Ada perbedaan yang signifikan dilihat dari mean

antara kelompok

perlakuan dan kelompok kontrol. Kelompok perlakuan dengan terapi

latihan dan teknik relaksasi progresif lebih efektif menurunkan tingkat
nyeri dibandingkan jika diberikan terapi latihan saja.
Saran
Berdasarkan hasil analisis data dan keterbatasan dalam penelitian ini,
maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :
1. Bagi Masyarakat/ Responden
Diharapkan penelitian ini dapat di infokan kepada masyarakat sebagai
salah satu teknik dalam mengatasi nyeri pasca operasi.
2. Penelitian selanjutnya
a. Penelitian Selanjutnya dapat memilih sampel yang akan diteliti
dengan

memperhatikan

faktor-faktor

lainnya

yang

bisa

mempengaruhi hasil penelitian seperti jenis incisi dan indikasi
Section Caesarea.
b.

Penelitian selanjutnya diharapkan metode atau jenis penelitian
yang berbeda dengan variabel yang bervariasi seperti

variasi

teknik relaksasi dan variasi dosis serta variasi variabel lainnya
(kekuatan otot perut dan kemampuan fungsional).
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