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BAB I 

PENDAHULUAN 

       Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak 

dasar rakyat yang sangat fundamental. Pembangunan kesehatan juga sekaligus 

sebagai investasi pembangunan nasional, dengan demikian pembangunan 

kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional. Dalam kaitan ini 

pembangunan nasional perlu berwawasan kesehatan. Diharapkan setiap progam 

pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kesehatan, dapat 

memberikan konstribusi yang positif terhadap tercapainya nilai-nilai  dasar 

pembangunan kesehatan (Depkes, 2009). 

       Upaya pelayanan kesehatan meliputi berbagai macam aspek dan ditindak 

lanjuti oleh berbagai macam profesi dalam bidang kesehatan. Salah satunya dalah 

profesi fisioterapi. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan 

kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan 

memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan 

menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, 

elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi, komunikasi (Kepmenkes RI 

Nomor 376, 2007). 

A. Latar Belakang 

Sectio Caesarea menempati urutan kedua setelah ekstrasi vakum dengan 

frekuensi yang dilaporkan 6% sampai 15%. Sedangkan menurut statistic tentang 

3.509 kasus seksio sesaria yang disusun oleh pell dan chamberlain, indikasi untuk 
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resiko sesaria adalah diproporsi janin panggul 21%, gawat janin 14%, plasenta 

previa 11% pernah seksio sesaria 11%, kelainan letak janin 10%, pre eklamasi 

dan hipertensi 17% dengan angka kematian pada ibu sebelum dikoreksi 17% dan 

sesudah dikoreksi 0,5% sedangkan kematian janin 14,5% (Kasdu, 2003). 

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). 

Dilihat dari segi fisioterapi terdapat berbagai permasalahan yang mungkin 

terjadi akibat dari sectio caesarea. Masalah yang mungkin terjadi antara lain yaitu 

adanya nyeri yang dirasakan sebagai akibat adanya luka incisi pada dinding perut 

ataupun dinding uterus, adanya penurunan elastisitas otot perut dan otot dasar 

panggul karena pada masa kehamilan terjadi penguluran pada otot-otot tersebut, 

potensial terjadinya trombosis, dan penurunan kemampuan aktivitas fungsional 
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karena adanya nyeri pada masa incisi menyebabkan pasien enggan untuk bergerak 

sehingga mengalami gangguan dalam transfer ambulasi ataupun ADL (Rujito, 

2008). 

Melihat permasalahan yang ada, salah satu modalitas fisioterapi yang dapat 

diberikan adalah terapi latihan. Terapi latihan diberikan dengan tujuan untuk 

mengurangi nyeri, mempertahankan dan memperkuat elastisitas otot-otot dinding 

perut, otot-otot dasar panggul, ligamen dan jaringan serta fasia, perawatan dan 

pemeliharaan keindahan tubuh serta dapat meningkatkan kemampuan aktivitas 

fungsional. Terapi latihan yang diberikan antara lain statik kontraksi, senam nifas 

dan transfer ambulasi (Rujito, 2008). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, dapat diperoleh rumusan 

masalah 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? 
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C. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui manfaat  latihan statik kontraksi terhadap pengurangan 

nyeri pada daerah di sekitar luka incisi. 

2. Untuk mengetahui manfaat  latihan penguatan berupa senam nifas 

terhadap peningkatkan kekuatan otot perut. 

3. Untuk mengetahui manfaat latihan transfer dan ambulasi terhadap 

peningkatkan kemampuan aktivitas fungsional. 

D. Manfaat Penulisan 

Manfaat penulisan karya tulis ilmiah ini adlah sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Manfaat penulisan karya tulis ilmiah ini bagi penulis sendiri yaitu dapat 

menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman bagi penulis tentang 

penatalaksanaan terapi latihan pada pasien pasca operasi sectio caesarea. 

2. Bagi Masyarakat 

Manfaat penulisan karya tulis ilmiah ini bagi masyarakat yaitu dapat 

penanganan dan bentuk terapi latihan pada pasien pasca operasi sectio 

caesarea. 

3. Bagi Pendidikan 

Manfaat penulisan karya tulis ilmiah ini bagi pendidikan yaitu dapat 

mengembangkan dan meningkatkan ilmu pengetahuan tentang 

penatalaksanaan terapi latihan pada pasien pasca operasi sectio caesarea. 
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4. Bagi Institusi Pendidikan 

Manfaat penulisan karya tulis ilmiah ini bagi institusi pendidikan yaitu 

dapat membagi pengalaman dan informasi tentang manfaat terapi latihan pada 

pasien pasca operasi sectio caesarea.  

 

 

 

 


