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ABSTRACT 

 

Background: Scientific writing exercise therapy in the management of cases post 

operative sectio caesarea because placenta previa is aimed to give information, 

knowledge, and understanding about problems arising in post operative sectio 

caesarea and exercise therapy in resolving existing problems. 

 

Objective: The objectives of the study are to know exercise therapy in the 

management of post operative cases sectio caesarea as plasenta previa, increase 

knowledge, and the dissemination of the role of physiotherapy. And find out how 

exercise therapy can reduce pain around the incision wound, increasing the 

strength of the abdominal and improve functional activities.  

 

Method: The case studies carried out by administering a therapeutic modality 

exercise therapy conducted over 6 times. 

 

Result: after it has been 6 times of therapy, it result obtained pain relief therapy 

silent T1: 4 become T6: 0, tenderness T1: 6 become T6: 3, pain motion T1: 7 

become T6: 3,2, increase in abdominal muscle strength T1: 2 become T6: 4, and 

increased functional activity T1: E become T6: A. 

 

Conclution and suggestions: it can be concluded there is a decrease in pain 

around the incision wound, the increase in abdominal, and increased functional 

activity. Further advice on the scientific paper should be a further study to 

determine the modalities other than physiotherapy modalities that have been 

applied on a case that could affect post operative sectio caesarea because placenta 

previa. 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bedah caesar adalah operasi untuk mengeluarkan bayi lewat perut ibu. 

Mungkin kesempatan untuk melahirkan dengan bedah caesar melegakan para ibu. 

Tetapi bedah caesar juga bisa menjadi pengalaman yang traumatik dan nyeri bagi 

para ibu. Mereka menerimanya sebagai syok baik secara fisik maupun mental. 

Para ibu membutuhkan waktu lama (tiga bulan sampai satu tahun) untuk sembuh 

kembali secara fisik akibat kelahiran caesar (Bagus, 2004). 

Kelahiran caesar adalah prosedur untuk menyelamatkan kehidupan. 

Dibandingkan lima belas tahun lalu, dewasa ini makin banyak bedah caesar 

dilakukan. Salah satu alasan untuk peningkatan ini adalah makin membaiknya 

perawatan neonatal. Alasan lain adalah sejumlah besar persalinan sungsang tidak 

lagi dilakukan lewat vagina. Di samping itu, masih ada lagi soal hukum yang 

membuat dokter gentar dan meningkatnya penggunaan pemantau (monitor) janin 

(Bagus, 2004).  

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah Karya Tulis Ilmiah ini adalah sebagai berikut: (1) Apakah 

latihan statik kontraksi dapat mengurangi nyeri pada daerah di sekitar luka incisi?, 

(2) Apakah latihan penguatan berupa senam nifas dapat meningkatkan kekuatan 

otot perut?, (3) Apakah latihan transfer dan ambulasi dapat meningkatkan 

kemampuan aktivitas fungsional? 

C. Tujuan 



Tujuan penulisan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini adalah sebagai 

berikut: (1) mengetahui manfaat  latihan statik kontraksi terhadap pengurangan 

nyeri pada daerah di sekitar luka incisi, (2) mengetahui manfaat  latihan penguatan 

berupa senam nifas terhadap peningkatkan kekuatan otot perut, (3) mengetahui 

manfaat latihan transfer dan ambulasi terhadap peningkatkan kemampuan 

aktivitas fungsional. 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Kasus 

1. Definisi Sectio Caesarea 

Operasi Caesar atau sering disebut dengan sectio caesarea adalah suatu 

cara melahirkan janin dengan membuat sayatan melalui dinding depan perut 

atau vagina, atau suatu histerotomia untuk melahirkan janin sehat dari dalam 

rahim (Rujito, 2008). 

Definisi lain dari Sectio caesarea adalah suatu persalinan buatan, dimana 

janin dilahirkan melalui suatu insisi pada dinding perut dan dinding rahim 

dengan syarat rahim dalam keadaan utuh serta berat janin diatas 500 gram. 

Bedah caesar umumnya dilakukan ketika proses persalinan normal melalui 

vagina tidak memungkinkan karena beresiko kepada komplikasi medis 

lainnya (Kasdu, 2013). 

2. Anatomi Fungsional 

Dinding perut disusun oleh beberapa otot, sedangkan otot-otot perut yang 

berhubungan dengan proses melahirkan saat berfungsi untuk mengejan 

(Siswosudarmo, 2008) adalah: (1) Otot perut bagian depan, terdiri dari otot 



M. Rectus Abdominis dan M. Pyramidalis, (2) Otot perut bagian lateral, 

terdiri dari otot M. Obligus externus abdominis, M. Obligus internus 

abdominis dan M. Transversus abdominis. 

3. Etiologi Sectio Caesarea 

Menurut Rujito (2008), adapun penyebab dilakukan operasi sectio 

caesarea adalah: (1) faktor janin: bayi terlalu  besar, ancaman gawat janin 

(fetal distress), janin abnormal, bayi kembar, letak bayi sungsang/lintang, 

faktor plasenta (plasenta previa) dan kelainan tali pusat, (2) faktor ibu: usia, 

kelainan panggul (panggul sempit), faktor hambatan jalan lahir (adanya 

tumor, tali pusat pendek dan ibu sulit bernafas), kelainan kontraksi rahim, dan 

ketuban pecah dini (KPD). 

4. Patofisiologi pasca operasi sectio caesarea 

Perjalanan proses penyembuhan sebagai berikut: (1) 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, (2) dalam 2-3 hari kemudian, exudat 

akan mengalami resolutif proliferasi (pelipatgandaan) fibroblast mulai terjadi, 

(3) pada hari ke 3-4 gumpalan darah mengalami organisasi, (4) pada hari ke-5 

tensile strength (kekuatan untuk mencegah terbuka kembali luka) mulai 

timbul, yang dapat mencegah dehiscence (merekah) luka, (5) pada hari ke 7-

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

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

epitel dalam dermis, (6) pada hari ke 14-15, tensile strength hanya 1/5 



maksimum, (7) tensile strength mencapai maksimum dalam 6 minggu. Untuk 

itu seseorang dengan riwayat sectio caesarea dianjurkan untuk tidak hamil 

pada satu tahun pertama setelah operasi (Rujito, 2008). 

5. Jenis incisi pada sectio caesarea 

Menurut Kasdu (2003), jenis incisi pada operasi sectio caesarea ada dua, 

yaitu: (1) Incisi abdominalis, meliputi: Incisi vertikal, Incisi transversal atau 

lintang, (2) Incisi uterus yang meliputi: Sectio caesarea transperitonealis 

terdiri dari incisi klasik dan ismika, dan Sectio caesarea ekstraperitonealis. 

6. Anestesi pada sectio caesarea 

Menurut Kasdu (2003), ada 3 macam anestesi yang bisa dilakukan dalam 

operasi sectio caesarea yaitu: (1) Anestesi lokal, (2) anestesi regional yang 

meliputi: anestesi epidural, anestesi spinal dan anestesi kelamin, (3) anestesi 

total. 

7. Komplikasi 

Menurut Rujiti (2008) komplikasi dari bedah sesar yaitu (1) Infeksi 

puerperal (nifas), (2) Perdarahan, (3) Terjadi komplikasi lain embolisme paru 

dan DVT, (4) Terjadi ruptur uteri pada kehamilan berikutnya (Rujito, 2008). 

8. Prognosis 

Dulu angka morbiditas dan mortalitas pada ibu dan janin tinggi, pada masa 

sekarang oleh karena kemajuan yang pesat dalam teknik operasi, anestesi, 

penyediaan cairan dan darah, indikasi dan antibiotik, angka ini sangat 

menurun. Angka kematian ibu pada rumah-rumah sakit dengan fasilitas 



operasi yang baik dan tenaga-tenaga yang cekatan kurang dari 2 per 1000 

(Rujito, 2008). 

PENATALAKSANAAN STUDI KASUS 

A. Diagnosa fisioterapi 

1. Impairment 

Adanya nyeri pada luka bekas incisi dan adanya kelemahan pada otot 

perut. 

2.  Functional limitation 

Pasien mengalami keterbatasan dalam melakukan aktifitas fungsional 

seperti mandi, berpakaian, pergi ke toilet dan transfer ambulasi. 

3. Disability 

Pasien mengalami keterbatasan dalam melakukan aktivitas sosial karena 

pasien dalam masa perawatan di Rumah sakit. 

B. Pelaksanaan Terapi 

1. Senam nifas 

Posisi pasien tidur terlentang dan diusahakan senyaman dan serileks 

mungkin. Adapun tahapan (gerakan) dalam melakukan senam nifas ini 

adalah: (1) Breathing exercise, (2) Latihan aktif pada kepala: pasien diminta 

menggerakkan kepalanya menunduk (dianggukkan) lalu lurus kedepan dan 

kemudian tekan ke bed, lalu pasien diminta menggerakkan kepalanya miring 

ke kanan-lurus ke depan-miring ke kiri. Posisi pasien tidur terlentang, pasien 

diminta menggerakkan kepalanya ditekuk ke kanan-lurus ke depan-ditekuk ke 

kiri. Ulangi sebanyak 2x8 hitungan. (3) latihan anggota gerak atas meliputi 



latihan pada bahu, latihan pada siku, latihan pada lengan, latihan pada siku, 

latihan pada jari-jari tangan, semua  gerakan diatas diulang sampai 3 x 8 

hitungan, (4) latihan aktif pada anggota gerak bawah meliputi latihan untuk 

otot-otot tungkai, latihan pada hip, latihan pada tungkai, latihan aktif pada 

pergelangan kaki, dan latihan pada daerah pelvik, semua gerakan dilakukan 

sebanyak 2 x 8 hitungan, (5) latihan bridging (mengangkat bokong), (6) 

Breathing exercise 

2. Statik kontraksi 

Posisi pasien tidur terlentang diatas bed dengan rileks. Lalu pasien diminta 

untuk meletakkan salah satu tangannya di punggung bagian bawah 

(pinggang), lalu pasien diminta untuk menekan punggung bagian bawah ke 

bed sambil mengontraksikan perutnya. Gerakannya yaitu kontraksi-tahan-

relaks-istirahat. Lakukan gerakan ini sebanyak 3 kali. 

3. Transfer dan ambulasi 

Latihannya dilakukan secara bertahap yaitu latihan dari posisi tidur 

terlentang ke miring lalu latihan dari posisi tidur terlentang ke posisi duduk 

kemudian latihan dari posisi duduk ke posisi berdiri dan terakhir latihan 

berjalan. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

1. Nyeri 

Setelah dilakukan 6 kali terapi didapatkan penurunan nyeri diam dari T1 

yaitu 4 menjadi T6= 0, penurunan nyeri tekan dari T1= 6 menjadi T6= 3, dan 



penurunan nyeri gerak dari T1= 7 menjadi T6= 3,2. Hasil evaluasi nyeri 

dengan Visual Analog Scales (VAS). 

2. Kekuatan Otot Abdominal 

Perubahan kekuatan otot abdominal dari (T1) sampai evaluasi terakhir 

(T6) dapat dilihat bahwa setelah 6 kali terapi ada peningkatan kekuatan otot 

dari T1 dengan nilai 2 menjadi 4 pada T6. 

3.  Aktifitas Fungsional 

Evaluasi terakhir yaitu peningkatan aktivitas fungsional dengan indeks 

katz. Perubahan aktivitas fungsional dari terapi pertama (T1) sampai terapi 

terakhir (T6) dapat dilihat bahwa setelah 6 kali terapi ada peningkatan 

aktivitas fungsional yaitu dari T1= E yaitu mandiri, kecuali untuk mandi, 

berpakaian, pergi ke toilet dan 1 fungsi lain menjadi T6= A yaitu mandiri, 

untuk 6 fungsi. 

B. Pembahasan 

1. Penurunan nyeri 

Mekanisme penurunan nyeri dengan latihan statik kontraksi yaitu latihan 

gerak aktif (statik kontraksi) dapat menyebabkan sirkulasi darah lancar. 

Kontraksi dan rileksasi juga akan menghilangkan nyeri secara tidak langsung, 

karena respon penghantar nyeri dapat terhambat sehingga nyeri dapat 

berkurang (Kisner, 1996). 

2. Peningkatan kekuatan otot abdominal 



Akibat rasa nyeri pasien akan membatasi gerakan. Sehingga dalam jangka 

waktu yang lama kekuatan otot akan menurun. Dengan menggunakan latihan 

senam nifas maka akan terjadi peningkatan kekuatan otot abdominal. 

Senam nifas dilakukan secepat mungkin setelah melahirkan supaya otot-

otot yang mengalami peregangan selama persalinan dapat kembali kepada 

kondisi normal seperti semula. Tujuannya untuk mengembalikan/ 

meningkatkan organ reproduksi terutama otot abdomen pada keadaan semula, 

dengan kata lain membantu relaksasi otot-otot yang menunjang proses 

kehamilan dan kelahiran atau memperbaiki regangan otot abdomen/ perut 

stelah hamil, selain itu untuk menguatkan otot yang telah mendukung isi 

panggul dan menstabilkan otot spingter, serta memulihkan kembali elastisitas 

dan kekuatan rahim, dalam hal ini termasuk membantu memulihkan tonus 

otot yang menunjang kehamilan dan kelahiran (atau memperbaiki tonus otot 

pelvis) sehingga jika senam ini dilakukan secara rutin maka akan 

meningkatkan kekuatan otot pada abdomen (Anik, 2011). 

3. Peningkatan aktivitas fungsional 

Pasien mengalami penurunan aktivitas fungsional karena adanya nyeri 

pada masa incisi menyebabkan pasien enggan untuk bergerak sehingga 

mengalami gangguan dalam transfer ambulasi ataupun ADL. Oleh karena itu 

dilakukan latihan transfer ambulasi (mobilisasi) segera secara bertahap 

sehingga nyeri sudah berkurang dan kondisi umum yang semakin membaik. 

Latihan transfer ambulasi dilakukan oleh pasien dengan melakukan 

perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain yang dilakukan dengan 



usaha sendiri ataupun dengan bantuan terapis. Dengan dilakukan mobilisasi 

secara bertahap dapat meningkatkan metabolisme, melancarkan aliran darah, 

peningkatan, perbaikan dan pemeliharaan kekuatan otot sehingga dapat 

mengembalikan dan meningkatkan kemampuan fungsional pasien (Rujito, 

2008). 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Pemberian modalitas tersebut sangat berpengaruh terhadap kondisi post 

operasi sectio caesarea yaitu dapat membantu mencegah dan menangani 

permasalahan berupa adanya nyeri pada luka bekas incisi, penurunan kekuatan 

otot perut, serta penurunan aktivitas fungsional. Setelah diberikan tindakan 

fisioterapi selama enam kali diperoleh hasil sebagai berikut: (1) latihan Statik 

kontraksi dapat mengurangi nyeri pada daerah di sekitar luka incisi, (2) latihan 

penguatan berupa senam nifas dapat meningkatkan kekuatan otot perut, (3) latihan 

transfer dan ambulasi dapat meningkatkan kemampuan aktivitas fungsional. 

B. Saran 

1. Bagi pasien 

Kepada pasien post operasi sectio caesarea untuk mengikuti dan 

menjalankan edukasi dari terapis mengenai penjagaan sikap tubuh, latihan 

kontraksi otot perut waktu di rumah dan penguatan otot dasar panggul. 

2. Bagi fisioterapis 

Agar tidak ragu-ragu dalam memberikan pelayanan fisioterapis fisioterapis 

kepada pasien post operasi sectio caesarea. 



3. Bagi Tim Medis 

Disarankan jika ada pasien dengan kondisi post operasi sectio caesarea 

sebaiknya segera dirujuk ke fisioterapis untuk segera mungkin mendapatkan 

penanganan dan saling bekerja sama demi kesembuhan pasien. 
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