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BAB I 

PENDAHULUAN 

Meningkatnya jumlah penduduk dewasa ini tidak lepas dari meningkatnya 

sistem kesehatan di Indonesia. Hal ini dapat terlihat jelas dari usaha penurunan 

jumlah angka kesakitan, peningkatan angka harapan hidup serta penurunan jumlah 

kematian.  

Salah satu cara untuk menurunkan angka kematian dengan tindakan 

penyelamatan bayi serta ibunya saat persalinan ataupun setelah persalinan. Untuk 

pengembalian kondisi ibu pasca persalinan perlu dilakukan senam atau lebih 

dikenal dengan post natal exercise. Indikasi post natal exercise yaitu timbulnya 

berbagai masalah seperti adanya nyeri pada rupture perinei, adanya penurunan 

kemampuan fungsional, pengembalian otot dasar panggul, elastisitas otot-otot 

dasar perut, dan memperlancar ASI.  

Mengingat pasien setelah melahirkan mengalami penurunan kondisi umum 

yang menyangkut rasa nyeri pada rupture perinei dan kemampuan fungsional, 

sehingga perlu mendapatkan pelayanan fisioterapi. Fisioterapi sebagai salah satu 

tenaga kesehatan, dapat berperan untuk mengembalikan kebugaran tubuh serta 

kondisi umum yang menyangkut kapasitas fisik dan kemampuan fungsional pada 

ibu paska melahirkan dengan tujuan agar ibu setelah melahirkan dapat beraktivitas 

normal kembali.  
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A. Latar Belakang Masalah 

Proses persalinan adalah suatu proses keluarnya bayi yang cukup umur 

diikuti oleh keluarnya plasenta dan selaput janin dari tubuh ibu, jadi post 

nataladalah kondisi yang dialami oleh ibu setelah persalinan. Proses post 

natalatau post nataladalah waktu penyembuhan untuk kembali kepada 

keadaan tidak hamil dan penyesuaian terhadap penambahan keluarga baru dari 

selesai persalinan sampai kira-kira 6 minggu tetapi alat genital baru pulih 

setelah 3 bulan persalinan ( Yasin Setiawan, 2006). 

Keadaan pasien post natalmengalami nyeri pada rupture perinea. 

Adanya nyeri maka seseorang akan cenderung malas dan takut untuk 

beraktivitas sehingga kemungkinan proses penyembuhan post natalakan 

berlangsung agak lama yang disebabkan karena otot-otot sekitar panggul 

mengalami kelemahan waktu hamil terjadi pengenduran. Selain masalah diatas 

juga terdapat masalah lain yaitu penurunan kemampuan fungsional 

dikarenakan kondisi ibu yang masih lemah. Tolak ukur yang di ambil pada 

pasien post natal ini boleh pulang dari rumah sakit jika pasien sudah baik 

kondisinya,jika permintaan dari pasien dikarenakan masalah biaya,serta jika 

tidak timbul komplikasi-komplikasi yang ada setelah proses persalinan  

Berdasarkan alur pikir diatas maka perlu ditingkatkan pembangunan di 

bidang kesehatan termasuk fisioterapi dalam memberikan pelayanan kepada 

individu, keluarga, dan masyarakat. Fisioterapi merupakan salah satu profesi 

kesehatan yang bertanggung jawab untuk memaksimalkan gerak dan 

kemampuan fungsional. Fisioterapi juga mempunyai lingkup pelayanan yaitu 
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mengembangkan, memelihara, dan memulihkan sesuai dalam World 

Confederation for Physical Therapy tahun 2000.  

Fisioterapi dapat berperan untuk mengatasi masalah yang ada pada 

pasien post nataldengan memberikan senam paska persalinan. Program 

pemberian post natalexercise ditujukan untuk mengurangi nyeri, potensial 

penurunan kekuatan otot, dan dapat meningkatkan kemampuan aktivitas 

fungsional. Fisioterapi dapat membantu menangani masalah gerak dan fungsi 

yang terjadi pada pasien paska persalinan, sesuai dengan pengertiannya 

dimana fisioterapi melaksanakan praktek fisioterapi melaksanakan praktek 

fisioterapi berwenang untuk melaksanakan: Assesment fisioterapi yang 

meliputi pemeriksaan fisioterapi, diaknosa fisioterapi, perencanaan fisoterapi, 

interverensi fisioterapi ( Kopmenkes 1363 pasal 12 ).  

Dengan melihat tujuan fisioterapi dan salah satu bentuk pelayanan 

fisioterapi yaitu mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan 

nyeri sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan pelayanan dengan cara 

pelatihan fungsi dan komunikasi. Sehingga peranan fisioterapi untuk rawat 

inap sangatlah penting untuk membantu proses percepatan pengurangan rasa 

nyeri yang dirasakan di rupture perinei tentunya ditunjang dengan medis dan 

nutrisi, agar pasien dapat dengan cepat melakukan aktifitas fungsionalnya 

kembali. 

Bentuk dan metode post natalexercise yang diberikan dengan gerakan-

gerakan tertentu yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga sifatnya 

aman bagi pasien dengan tujuan akan mengurangi rasa nyeri pada rupture 
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perinei dan kemampuan fungsional. Mengaktifkan vena dan meningkatkan 

sirkulasi dan nutrisi ke seluruh tubuh sehingga dapat mempercepat penurunan 

rasa nyeri pada rupture perinei dan kemampuan fungsional. Sehingga dengan 

demikian dapat mempercepat proses penyembuhan, mengurangi masa opname 

dan dapat mengurangi biaya perawatan serta dapat memberi keuntungan bagi 

rumah sakit yakni produktifitas atau pendapatan meningkat akibat 

meningkatnya jumlah perawatan, memperbanyak diagnosis dan 

memperbanyak jumlah pemeriksaan penyakit ( Indriarti, 2007 ). 

Bardasarkan permasalahan di atas dapat menarik kesimpulan arti 

penting pemberian post natalexercise. Untuk itu penulis tertarik untuk 

meneliti ” Pengaruh Pemberian Post natalExercise Terrhadap Pengurangan 

Nyeri pada Ruptur Perinei dan Peningkatan Kemampuan Fungsional” 

 

B. Identifikasi masalah 

Beranjak dari latar belakang di atas ada beberapa permasalahan yang 

dapat diidentifikasi masalah yang timbul akibat kasus ini antara lain adalah  

seperti nyeri pada rurtur perinei, penurunan kekuatan otot-otot dasar panggul, 

kelenturan otot-otot perut, penurunan kemampuan fungsional, dan kurang 

lancarnya pengeluaran ASI. Permasalahan yang terjadi post natalseperti 

penurunan kekuatan otot-otot dasar panggul, elastisitas otot-otot perut, adanya 

nyeri pada ruptur perinei, kurang lancarnya pengeluaran ASI. Gangguan 

fungsi muskuloskeletal pada daerah dasar panggul dan perut yang 

menyebabkan terjadinya penurunan kekuatan otot dasar pangul dan terjadinya  
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keelastisan otot perut. Gangguan fungsi otonom yan terjadi yaitu gangguan 

berkemih atau kencing yang merupakan suatu reflek yan memiliki busur reflek 

supraspinal dan segmental intraspinal, penuhnya kandung kemih karena 

lintasan asenden menyalurkan impuls yang dicetuskan oleh ujung-ujung 

serabut aferen, tibanya impuls tersebut menimbulkan kesadaran akan 

penuhnya kandung kemih. Tetapi karena terputusnya lintasan akan 

menghilangkan perasaan ingin kencing, yaitu yang sewajarnya jika kandung 

kemih penuh (Shidarta, 1999). 

Berdasarkan permasalahan di atas, keterlambatan pengembalian 

kemampuan fungsional, dan peningkatan nyeri pada ruptur perinei bisa 

disebabkan juga karena tidur terlalu lama. Selama menjalani istirahat pasien 

kurang gerak sehingga dapat menyebabkan seluruh organ tubuh seperti 

sirkulasi darah, otot, tulang, sendi dan lain-lain tidak dapat bekerja secara aktif 

sesuai fungsinya. 

Oleh sebab itu fisioterapis dalam mrikan pelayanannya harus 

memperhatikan tingkat keamanan pasien, keadaan pasien, waktu atau durasi 

senam,dan intensitas senam. Dalam hal ini diperlukan kerjasama yang baik 

antara pasien, fisioterapis dan keluarga pasien. Dalam memberikan senam 

fisioterapis harus memperhatikan beberapa problematik yang dapat muncul 

post natal: seperti nyeri, oedema, atropi otot, limitasi garakan dan lain-lain. 

Sehingga menyebabkan masalah-masalah yang muncul ketika melakukan 

senam setelah melahirkan dapat dicegah atau di kurangi atau di hindari. 
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Untuk mengurangi atau mencegah munculnya masalah di atas maka 

salah satu intervensi yang digunakan oleh penulis adalah senam setelah 

melahirkan atau lebih di kenal dengan istilah Post natalExercise. Post 

natalexercise diberikan secara teratur dimaksudkan untuk mempercepat proses 

penyembuhan pada ibu-ibu post nataldengan tujuan untuk menambah 

peningkatan kemampuan fungsional dan pengurangan nyeri pada ruptur 

perinei. 

Dalam pengurangan nyeri akibat luka bekas incisi dilakukan 

menggunakan skala VDS. 

Pertimbangan lebih dipilihnya VDS dibanding VAS adalah : 

1) Bahasa VDS lebih di fahami oleh pasien. 

2) Besarnya nyeri yang di pertanyakan ke pasien lebih mudah dimengerti 

oleh pasien. 

3) VDS simple digunakan lebih cepat dan akurat. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat ukur kenny Self Care 

untuk mengetahui peningkatan kemampuan fungsional. Alasan peneliti 

menggunakan skala ini adalah : 

1) Merupakan salah satu metode alat ukur untuk mengetahui kemampuan 

fungsional pasien dalam melakukan aktifitas sehari-hari selama 

menjalani rawat inap. 

2)    Lebih sederhana dan mudah dipahami,pengukuran yang dites adalah 

kemampuan pasien dalam melakukan aktifitas fisik dalam kegiatan 

setelah melahirkan. 
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C. Pembatasan masalah 

Dikarenakan keterbatasan waktu, tenaga, teori dan biaya maka pada 

penelitian ini, penulis membatasi intervensi yaitu pemberian post 

natalexercise pada ibu-ibu pasKa melahirkan. Disini penelitian pengurangan 

nyeri pada rupture perinea dan kemampuan fungsional, dilihat barapa lama 

pemulihan kondisi pada ibu-ibu ini. Disini penulis akan membatasi penulisan 

pada kasus “Pengaruh Pemberian Post natalExercise Terrhadap Pengurangan 

Nyeri pada Ruptur Perinei dan Peningkatan Kemampuan Fungsional” 

 

D. Perumusan masalah 

      Rumusan masalah pasca persalinan adalah :  

1) Apakah ada pengaruh pemberian post natalexercise dapat menurunkan 

nyeri pada ruptur perinei?  

2) Apakah ada pengaruh pemberian post natalexercise dapat meningkatkan 

kemampuan aktivitas fungsional? 

E. Tujuan Penulisan 

      Adapun tujuan dari penulisan ini adalah: 

1. Tujuan umum. 

     Untuk mengetahui pengaruh sebelum dan sesudah pemberian post 

natalexercise terhadap pengurangan nyeri pada ruptur perinei dan peningkatan 

kemampuan fungsional.  
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2. Tujuan khusus. 

a) Untuk mengetahui pengaruh pemberian post natalexecise pada 

pengurangan nyeri padaruptur perinei. 

b) Mengetahui pengaruh pemberian post natalexercise dalam meningkatkan 

kemampuan aktivitas fungsional.  

F. Manfaat penulisan 

Manfaat penulisan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh pemberian post natalexercise pada pengurangan 

nyeri pada ruptur perinei dan kemampuan fungsional.,  

1. Bagi penulis 

Adanya penulisan laporan ini akan menambah pemahaman dalam 

mempelajari post natalexercise terhadap pengurangan nyeri pada rupture 

perinei dan peningkatan kemampuan fungsional.  

2. Bagi institusi 

Dapat digunakan sebaai bahan kajian dan diskusi pada pelaporan 

akhir praktek yang akan datang.  

3. Bagi masyarakat 

Untuk membuktikan apakah post natalexercise dapat berpengaruh 

terhadap pengurangan nyeri pada pada ruptur perinei dan peningkatan 

kemampuan fungsional.    


