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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Salah satu tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya hidup sehat 

bagi setiap penduduk agar dapat terwujud derajat kesehatan yang optimal. Untuk 

itu, diselenggarakan upaya kesehatan yang menyeluruh, merata, terpadu, serta 

dapat dijangkau oleh masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan, pelayanan fisioterapi mempunyai peranan penting dalam upaya 

menurunkan angka kesakitan dan angka kecacatan serta meningkatkan 

produktivitas ( Adji, 1995). 

 Dalam melaksanakan pembangunan nasional berwawasan kesehatan serta 

mewujudkan paradigma sehat untuk dapat menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan yang dimaksudkan, fisioterapi sebagai tenaga profesional perlu 

berperan aktif dalam pembangunan kesehatan yaitu dengan memberikan 

pelayanan yang komprehensif dan dapat terjangkau oleh seluruh lapisan 

masyarakat. 

Masalah kesehatan pokok yang dihadapi bangsa Indonesia antara lain 

adalah masalah kesehatan yang terjadi pada kelompok ibu hamil. Menurut Kepala 

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Arjoso, angka 

kematian ibu hamil dan melahirkan tergolong masih tinggi, yakni mencapai 307 

orang per 100.000 kelahiran [Anonim, 2007]. Perhatian akan kesehatan ibu 

merupakan salah satu upaya untuk melestarikan sumber kehidupan. Ibu yang sehat 

diharapkan mampu memberikan keturunan yang sehat. Begitu pula anak yang 



sehat diharapkan menjadi awal berkembangnya generasi-generasi penerus yang 

mempunyai potensi dan kompetensi yang tinggi. Para calon ibu memerlukan 

persiapan baik mental maupun fisik untuk menghadapi kehamilan dan proses 

melahirkan. 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses persalinan adalah proses fisiologis dari uterus untuk mengeluarkan 

hasil konsepsi melalui vagina. Dalam proses persalinan terkadang janin tidak bisa 

lahir secara spontan dikarenakan oleh beberapa faktor, misalnya adanya 

disproporsi sefalo-pelvik, partus lama (prolonged labour), ruptura uteri 

mengancam dan lain-lain (Rustam, 1998). Dalam keadaan demikian tindakan 

medis berupa section  caesarian merupakan indikasi dari permasalahan-

permasalahan tersebut diatas. Dewasa ini, cara section  caesarian jauh lebih aman 

daripada dahulu, berhubung dengan adanya transfusi darah, antibiotika, teknik 

operasi yang lebih sempurna, dan teknik anestesi yang lebih baik (Rustam, 1998). 

Menurut data dari RSUP Cipto Mangunkusumo Jakarta, tahun 1999-2000, 

menyebutkan bahwa dari jumlah persalinan sebanyak 404 perbulan, 30% 

diantaranya merupakan persalinan caesar, 52,5% adalah persalinan spontan, 

sedangkan 17,5% dengan bantuan alat seperti vacum atau forsep. Berdasarkan 

prosentase kelahiran caesar tersebut, 13,7% gawat janin (denyut jantung janin 

melemah menjelang persalinan) dan 2,4% karena ukuran janin terlalu besar 

sehingga tidak dapat melewati panggul ibu, sisanya sekitar 13,9% operasi caesar 

dilakukan tanpa pertimbangan medis (Dini, 2003). Penelitian juga dilakukan oleh 



Liese Margaretha Alfha  di Bagian Obstetri dan Ginekologi RSMH Palembang, 

dalam kurun waktu 6 bulan, terhitung mulai 1 januari - 30 juni 2007 menunjukkan 

jumlah ibu yang melahirkan dengan tindakan section  caesarian adalah sebanyak 

388 orang (28,98%) dengan indikasi medis terbanyak (40,43%) akibat faktor ibu 

terutama partus dengan komplikasi (45,54% dari 40,43%) dan terkecil adalah 

akibat kegagalan (0,9 %) [Liese, 2008]. 

 Pada kondisi pasca section  caesarian, terdapat permasalahan-

permasalahan yang erat kaitannya dengan fisioterapi. Masalah-masalah yang 

dapat terjadi antara lain nyeri pada daerah sayatan atau incisi, spasme otot-otot 

perut, potensial terjadinya Deep Vein Thrombosis (DVT), potensial terjadi 

penurunan kekuatan otot perut dan otot dasar panggul,  dan penurunan 

kemampuan aktivitas sehari-hari (ADL). Nyeri dianggap proses yang normal, 

menurut Taxonomy 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 (Bogduk, 1993, dikutip oleh, Nur, 2007). 

Melihat dari permasalahan-permasalahan diatas, salah satu modalitas 

fisioterapi yang dapat diberikan adalah terapi latihan (Kisner, 1996). Program 

terapi latihan dapat meningkatkan metabolisme dalam tubuh, sehingga kondisi 

umum pasien akan lebih baik. Di samping itu, adanya peningkatan sistem 

metabolisme tersebut akan mempengaruhi proses penyembuhan luka operasi, 

sehingga nyeri akan berkurang. 



B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan pernyataan yang lengkap dan rinci 

mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan ditulis antara lain:  

1. Apakah Breathing Exercise dan Terapi latihan dapat mengurangi nyeri pada 

daerah  incisi pada kondisi Post Operasi Section Caesarian? 

2. Apakah Breathing Exercise dan terapi latihan dapat meningkatkan kekuatan 

otot perut dan otot dasar panggul pada kondisi Post Operasi Section 

Caesarian? 

3. Apakah Breathing Exercise dan terapi latihan dapat mencegah potensial 

terjadinya Deep Vein Thrombosis (DVT)?  

4. Apakah Breathing Exercise dan terapi latihan dapat meningkatkan aktivitas 

fungsional pada kondisi Post Operasi Section Caesarian? 

C. Tujuan Penulisan 

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini penulis mempunyai tujuan untuk: 

1. Tujuan Umum  

Menambah pemahaman dan menyebarluaskan pengetahuan tentang 

penatalaksanaan terapi latihan pada Post Operasi Section Caesarian karena fetal 

Distres Ketuban Pecah Dini 24 jam Post Date.  

 



2. Tujuan Khusus  

Adapun tujuan khusus dari penatalaksanaan terapi latihan pada kondisi 

post operasi section caesarian, diantaranya yaitu:  

a. Untuk mengetahui pengaruh Breathing exercise dan exercise therapy dalam 

mengurangi nyeri akibat luka incisi.  

b. Untuk mengetahui pengaruh Breathing exercise dan Exercise Therapy dalam 

mengurangi spasme akibat luka incisi.  

c. Untuk mengetahui pengaruh Breathing exercise dan Exercise Therapy dalam 

meningkatkan kekuatan otot perut dan otot dasar panggul. 

d. Untuk mengetahui pengaruh Breathing exercise dan Exercise Therapy dalam 

mencegah potensial terjadinya Deep Vein Thrombosis (DVT) 

e. Untuk mengetahui pengaruh Breathing exercise dan Exercise Therapy dalam 

meningkatkan aktivitas fungsional akibat luka incisi.  

 

D. Manfaat  

1. Penulis  

Dapat menambah pengalaman nyata dalam melaksanakan proses 

fisioterapi serta dapat memperdalam pengetahuan mengenai kondisi Post Operasi 

Section Caesarian serta upaya pencegahannya. 

2. Manfaat Umum  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

masyarakat tentang ”Post Operasi Section Caesarian” sehingga masyarakat dapat 

mengetahui upaya pencegahannya dan peran fisioterapi terhadap kondisi ini.  



3. Institusi RS  

Dapat menyebar luaskan informasi tentang peran fisioterapi serta dapat 

menambah menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan tentang kondisi 

Post Operasi Section Caesarian. 

4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  

Pengertian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya fisioterapi tentang kondisi Post 

Operasi Section Caesarian. 

 

 

 

 

 
 
 


