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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Proses persalinan sering menimbulkan komplikasi akibat adanya stres 

terhadap jaringan jalan lahir dan bayi. Lamanya persalinan dapat mengakibatkan 

terjadinya kerusakan saraf otot dasar panggul, termasuk uterus, dan otot-otot 

kandung kemih. Lemahnya otot dasar panggul dapat menimbulkan inkontinensia 

(Prawirohardjo S, 2001). 

Masalah berkemih yang paling umum dalam kehamilan dan post partum 

adalah inkontinensia urine stress. The International Continence Society (ICS) 

mendefinisikan inkontinensia urine stres sebagai keluhan pelepasan involunter 

saat melakukan aktivitas,  saat bersin dan pada waktu batuk. Inkontinensia urine 

stres terjadi akibat peningkatan tekanan intra abdomen yang tiba-tiba (misalnya, 

tekanan mendadak yang timbul akibat bersin atau batuk). Sedangkan 

inkontinensia urine desakan disebabkan oleh gangguan pada kandung kemih dan 

uretra. Kedua jenis inkontinensia ini merupakan tipe yang paling sering terjadi 

pada ibu postpartum. Terkadang muncul gejala campuran dari kedua tipe 

inkontinensia ini, yang disebut juga dengan inkontinensia urine campuran 

(Santoso BI, 2008). 

Kebanyakan kasus inkontinensia stress berespons terhadap program 

latihan senam kegel pada masing-masing individu. Senam Kegel sudah terbukti 

mampu mengatasi masalah inkontinensia urin (Junizaf, 2002). 
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Senam Kegel untuk memperbaiki otot- otot daerah panggul atau untuk 

meningkatkan kekuatan otot dasar panggul. Senam kegel dilakukan selama lima 

menit, dua atau tiga kali sehari, dapat menghasilkan perbaikan yang signifikan 

dalam control kemih (Anil, 2016). 

Islam menetapkan tujuan pokok syariah adalah untuk memelihara agama, 

jiwa, akal, harta dan keturunan. Setidaknya dua dari yang tersebut di atas 

berkatian degan kesehatan. Tidak heran jika ditemukan bahwa Islam amat kaya 

dengan tuntunan kesehatan (Akbar, 2000). 

Olahraga dalam Islam sangat dianjurkan. Wanita setelah melahirkan 

sangat dianjurkan  untuk menjaga kesehatannya melalui olahraga khususnya 

dalam penatalaksanaan Inkontinensia Urine yaitu gangguan berkemih yang terjadi 

pada wanita setelah melahirkan. Banyak olahraga (senam) yang beredar 

dimasyarakat, salah satunya senam kegel dengan tujuan untuk penatalaksanaan 

Inkontinensia Urine. Senam kegel memiliki manfaat untuk memperkuat otot-otot 

dasar panggul terutama pada wanita setelah melahirkan.  

 Berdasarkan uraian diatas, penulis akan mengangkat masalah tersebut 

dalam penulisan skripsi dengan judul “Manfaat Senam Kegel Pada Post Partum 

Dengan Inkotinensia Urin Ditinjau Dari Kedokteran Dan Islam”. 

 

1.2.Rumusan Masalah 

Perumusan masalah yang akan timbul dari uraian diatas, yaitu: 

1. Bagaimana terjadinya Inkontinensia Urin pada Post Partum? 

2. Bagaimana Manfaat Senam Kegel terutama pada Post Partum dengan 

Inkontinensia Urin? 
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3. Bagaimana Manfaat Senam Kegel pada Post Partum dengan Inkontinensia 

Urin ditinjau dari Islam? 

 

1.3.  Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Secara umum tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui 

manfaat Senam Kegel pada Post Partum dengan Inkontenensia Urin 

ditinjau dari kedokteran dan Islam. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Mengetahui terjadinya Inkotinensia Urin terutama pada Post 

Partum ditinjau dari kedokteran. 

2. Mengetahui manfaat Senam Kegel terutama pada Post Partum 

dengan Inkontenensia Urin ditinjau dari kedokteran. 

3. Mengetahui manfaat Senam Kegel pada Post Partum dengan 

Inkontenensia Urin ditinjau dari Islam. 

 

1.4.  Manfaat 

 1.4.1. Bagi Penulis 

1. Memenuhi salah satu persyaratan kelulusan sebagai dokter muslim 

Fakultas Kedokteran Universitas YARSI. 

2. Menambah pengetahuan penulis tentang manfaat Senam Kegel 

pada Post Partum dengan Inkontenensia Urin ditinjau dari 

kedokteran dan Islam. 
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 1.4.2. Bagi Universitas 

Diharapkan kepada seluruh civitas akademika Universitas YARSI 

dapat manfaat Senam Kegel pada Post Partum dengan Inkontenensia Urin 

ditinjau dari kedokteran dan pandangan Islam. 

 1.4.3. Bagi Masyarakat 

Sebagai sumber informasi dan pengetahuan masyarakat sehingga 

dapat memahami mengenai pandangan ilmu kedokteran dan islam 

mengenai manfaat Senam Kegel pada Post Partum dengan Inkontenensia 

Urin. 

  


