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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
Pelayanan kesehatan masyarakat yang optimal merupakan salah satu 

upaya penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya tersebut 

diselenggarakan secara mandiri dan bersama-sama dalam suatu organisasi untuk 

memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, 

ataupun masyarakat. Tuntutan masyarakat dalam pemenuhan pelayanan kesehatan 

semakin meningkat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

pelayanan tersebut harus dapat ditingkatkan. 

Upaya pelayanan kesehatan ditujukan untuk mengatasi permasalahan 

bidang kesehatan salah satunya adalah meningkatnya angka kematian ibu dan bayi 

yang cukup tinggi. Di Indonesia, 2 orang ibu meninggal setiap jam karena 

kehamilan, persalinan dan nifas. Situasi kesehatan anak tidak lebih baik, di 

Indonesia setiap menit 20 anak usia dibawah lima tahun meninggal. Dengan kata 

lain, 30.000 anak meninggal setiap hari dan 10,6 juta anak balita meninggal setiap 

tahun. Menurut dr. Burhan Warsito SpOG, ketua bidang KOGI XII angka 

kematian ibu dan bayi 40-80 orang/100.000 kelahiran (Anonim, 2006). Faktor-

faktor yang menmpengaruhi angka kematian tersebut antara lain penyakit dan 

perkembangan ibu dan bayi, komplikasi hamil dan bersalin, termasuk perdarahan, 

infeksi, aborsi tidak aman, tekanan darah tinggi dan persalinan lama. Upaya yang 

dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan bayi adalah dengan 

menurunkan kematian ibu dan bayi.  
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Fisioterapi sebagai salah satu unit pelayanan kesehatan dengan segala 

modalitas yang dimiliki diharapkan peran sertanya dalam memberikan pelayanan 

pada ibu pre natal (sebelum melahirkan) dan post natal (setelah melahirkan). 

Salah satu modalitas fisioterapi yang dapat diberikan adalah terapi latihan. Terapi 

latihan dapat meningkatkan metabolisme dalam tubuh, sehingga kondisi umum 

pasien akan lebih baik. Disamping itu, adanya peningkatan sistem metabolisme 

tersebut akan mempengaruhi proses penyembuhan luka operasi, sehingga nyeri 

akan berkurang. Pelayanan fisioterapi tersebut berhubungan dengan upaya 

peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif) dan 

pemulihan (rehabilitatif).         

 
A. Latar Belakang Masalah 

 
Persalinan normal merupakan dambaan setiap wanita untuk melahirkan 

bayinya, namun karena suatu hambatan maka persalinan normal tidak dapat 

dilakukan sehingga harus dilakukan operasi sectio caesaria yang merupakan 

pembedahan untuk melahirkan janin dengan membuka dinding perut dan dinding 

uterus. Cara ini sekarang jauh lebih aman daripada dahulu, hal ini sehubungan 

dengan adanya antibiotika, transfusi darah, tehnik operasi yang lebih sempurna 

dan anastesia yang lebih baik. Operasi  sectio caesaria dilakukan jika keadaan 

medis memerlukannya, apabila ibu dan janin dalam keadaan gawat darurat dan 

hanya dapat diselamatkan jika persalinan dilakukan dengan jalan operasi. 

Berbagai macam operasi selalu mengandung resiko sehingga harus ada indikasi 

yang jelas. 
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Indikasi persalinan melalui jalan operasi antara lain adalah : panggul 

sempit, disproporsi kepala panggul, ruptura uteri, partus lama, plasenta  

menutupi jalan lahir (plasenta previa), malpresentasi janin. (Mochtar, 1998). 

Dengan operasi sectio caesaria upaya persalinan dapat dilakukan dengan lebih 

aman bagi ibu dan bayinya. 

Dilihat dari segi fisioterapi terdapat berbagai permasalahan yang mungkin 

timbul akibat operasi sectio caesaria antara lain : nyeri pada daerah sayatan 

karena adanya sayatan, adanya perobekan jaringan pada dinding perut dan uterus. 

Karena adanya nyeri maka seseorang akan cenderung malas untuk beraktivitas 

sehingga dapat terjadi deep vein thrombosis yang disebabkan meningkatnya 

kekentalan darah karena hemokonsentrasi yang terjadi pada ibu pasca melahirkan. 

Masalah lain yang timbul adalah penurunan elastisitas otot-otot perut dan 

kekuatan otot-otot perut karena penyesuaian ukuran bayi terhadap dinding perut 

sehingga dinding perut meregang. Selain masalah diatas, masalah lain yang terjadi 

adalah penurunan kemampuan fungsional karena nyeri dan kondisi ibu yang 

masih lemah. 

Melihat permasalahaan diatas, salah satu modalitas fisioterapi yang dapat 

diberikan adalah terapi latihan. Progam terapi latihan dapat meningkatkan 

metabolisme dalam tubuh sehingga kondisi umum pasien akan lebih baik. Terapi 

latihan dapat diberikan dalam bentuk latihan statik kontraksi, latihan penguatan 

otot-otot perut dan otot dasar panggul, latihan aktif mobilisasi tungkai dan lengan, 

breathing exercise serta latihan transfer dan ambulasi. Dengan pemberian latihan 

sejak dini diharapkan pasien tidak mengalami gangguan gerak maupun fungsi. 
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Oleh karena alasan tersebut diatas maka peneliti melakukan penelitian 

dengan judul penatalaksanaan terapi latihan pada kondisi post sectio caesaria 

akibat plasenta previa totalis. 

 
B. Rumusan Masalah 

 
Pasien post operasi sectio caesaria memiliki permasalahan yang sering 

dikeluhkan diantaranya yaitu nyeri disekitar incisi akibat perobekan jaringan pada 

dinding perut dan dinding uterus. Permasalahan lainnya adalah aktivitas 

fungsional sehari-hari menjadi terganggu, potensial terjadi penurunan elastisitas 

otot perut dan otot dasar panggul serta potensial terjadi deep vein thrombosis 

(DVT). 

Rumusan masalah penelitian ini adalah : 

1. Apakah terapi latihan dapat mengurangi nyeri luka incisi di daerah abdominal 

akibat operasi sectio caesaria ? 

2. Apakah terapi latihan dapat meningkatkan kekuatan dan elastisitas otot perut 

dan otot dasar panggul pada operasi sectio caesaria ? 

3. Apakah terapi latihan dapat mencegah terjadinya deep vein thrombosis (DVT) 

pada post operasi sectio caesaria ? 

4. Apakah terapi latihan dapat mengembalikan aktivitas fungsional pada post 

operasi sectio caesaria ? 
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C. Tujuan 

Dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan judul “Penatalaksanaan terapi 

latihan pada kondisi post sectio caesaria akibat plasenta previa totalis” ini penulis 

mempunyai tujuan yaitu : 

1. Tujuan Umum 

a. Untuk memenuhi syarat-syarat dalam menyelesaikan progam D III 

Fisioterapi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

b. Untuk memperdalam pengetahuan tentang panatalaksanaan terapi latihan 

pada kondisi post sectio caesaria akibat plasenta previa totalis. 

 
2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui manfaat terapi latihan dalam mengurangi nyeri pada 

daerah incisi post operasi sectio caesaria. 

b. Untuk mengetahui manfaat terapi latihan dalam meningkatkan kekuatan-

kekuatan dan elastisitas otot perut dan otot dasar panggul pada post 

operasi sectio caesaria. 

c. Untuk mengetahui manfaat terapi latihan dalam mencegah potensial 

terjadinya deep vein thrombosis (DVT) pada post sectio caesaria. 

d. Untuk mengetahui manfaat terapi latihan dalam meningkatkan aktivitas 

fungsional pasien pada post sectio caesaria. 
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D. Manfaat 

 
Adapun manfaat dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah pada kasus post 

sectio caesaria akibat plasenta previa totalis adalah: 

1. Bagi Penulis 

Dapat menambah informasi dan memperdalam tentang pelaksanaan terapi 

latihan pada post sectio caesaria. 

2. Bagi Masyarakat 

Dapat membantu masyarakat dalam memberikan informasi yang benar tentang 

permasalahan yang timbul akibat sectio caesaria. 

3. Bagi Pendidikan 

Dapat mengembangkan dan meningkatkan ilmu pengetahuan tentang 

penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi post sectio caesaria akibat plasenta 

previa totalis. 

4. Bagi Institusi Kesehatan  

Dapat membagi pengalaman dan informasi tentang manfaat terapi latihan bagi 

pasien post sectio caesaria dirumah sakit. 

5. Bagi Fisioterapis 

Dapat lebih mengetahui peran fisioterapi dalam mangatasi permasalahan 

kondisi post sectio caesaria. 




