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ABSTRAK 

Di Indonesia, prevalensi ibu bersalin yang mengalami rupture perineum pada golongan 

umur 25-30 tahun yaitu 24%, dan pada golongan umur 31-39 tahun sebesar 62%. Ruptur 

perineum yang terjadi saat persalinan baik secara spontan maupun episiotomi menimbulkan rasa 

tidak nyaman berupa nyeri setelah persalinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh senam nifas dan dukungan suami terhadap penurunan skala nyeripada ibu post partum 

normal di Puskesmas Ngrambe Kabupaten Ngawi.Senam nifas dapat melatih otot-otot dasar 

panggul, otot-otot vagina, perut, yang pada saat persalinan pervaginam mengalami peregangan 

dan kerusakan terutama bagian perineum dapat menyebabkan nyeri setelah melahirkan, dengan 

melakukan senam nifas otot-otot akan kembali pulih seperti semula sehingga ibu tidak lagi 

mengalami nyeri. Pendampingan suami dapat menimbulkan emosi (senang) dari ibu, yang akan 

menjadi impuls ke neurotransmitter ke simtem limbic dan di teruskan ke amigdala kemudian ke 

hipotalamus sehingga terjadi perangsangan pada nucleus ventromedial dan area di sekelilingnya 

sehingga menimbulkan perasaan tenang dan akhirnya nyeri menurun. 

Penelitian dilakukan dari 7 Oktober hingga 7 Desember 2020. ibu post partum normal di 

Puskesmas Ngrambe Kabupaten Ngawi dengan rancangan penelitian quasy eksperimen dengan 

one groups pretest-postest design. Responden penelitian ibu post partum normal berjumlah 30 

responden, yang dipilih dengan teknik purposive sampling, data diambil menggunakan lembar 

wawancara dan lembar observasi. Data menggunakan uji wilcoxon. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan skala nyeri sebelum dan sesudah 

diberikan senam nifas dan dukungan suami (p = 0,000), sehingga terjadi penurunan skala nyeri 

pada ibu post partum dengan besar penurunan rata-rata 15,50.  

Kesimpulan penelitian adalah terdapat pengaruh senam nifas dan dukungan suami 

terhadap penurunan skala nyeri pada ibu post partum.  

Kata kunci: Senam nifas dan dukungan suami, Nyeri Post Partum 

PENDAHULUAN 

Masa nifas adalah masa dimulai 

setelah kelahiran plasenta dan berakhir 

ketika alat kandung kembali seperti 

semula sebelum hamil, yang 

berlangsung selama 6 minggu atau 

kurang lebih 40 hari(Fitri, 2017). 

Kesehatan ibu dan anak menjadi salah 

satu prioritas pembangunan kesehatan 



yang dapat dilihat dari Angka Kematian 

Ibu (AKI) dan Angka Kematian  Bayi 

(AKB). Angka Kematian Ibu di 

Indonesia 305/100.000 KH berdasarkan 

hasil Survei Penduduk Antar Sensus 

(SUPAS) 2015 (Kemenkes, 2016).  

Setelah melahirkan ibu akan 

mengalami berbagai gangguan psikologi 

meliputi gangguan libido 38,2%, 

orgasme 56,4%, dan yang terbanyak 

adalah gangguan nyeri yang mencapai 

70,9%. Penyebab utama nyeri tersebut 

adalah jahitan perineum, dari hasil 

penelitian tersebut dampaknyeri yang 

timbul antara lain pada psikologis adalah 

stress, bahkan traumatic, takut terluka, 

depresi (Puji, 2012).Sebuah penelitian 

yang dilakukan di Inggris menunjukkan 

bahwa 85% dari perempuan yang 

melahirkan secara normal akan 

mengalami trauma perineum. Lebih dari 

dua pertiga dari perempuan 

tersebutmemerlukan penjahitan. Trauma 

perineum akan mempengaruhi 

kesejahteraan perempuan secara fisik, 

psikologis, dan sosial pada periode post 

natal langsung maupun dalam jangka 

panjang. Data lain menunjukkan bahwa 

lima puluh persen (50%) kejadian 

rupture perineum di dunia terjadi di 

Asia. Di Indonesia, prevalensi ibu 

bersalin yang mengalami rupture 

perineum pada golongan umur 25-30 

tahun yaitu 24%, dan pada golongan 

umur 31-39 tahun sebesar 62%. Ruptur 

perineum yang terjadi saat persalinan 

baik secara spontan maupun episiotomi 

menimbulkan rasa tidak nyaman berupa 

nyeri setelah persalinan. Sebuah studi 

kohort melaporkan bahwa terdapat 241 

dari ibu postpartum mengalami nyeri 

perineum, 173 (92%) ibu postpartum 

melaporkan nyeri perineum pada hari 

pertama. Sebuah penelitian lain dengan 

survei yang dilakukan pada ibu 

postpartum sebagian besar ibu 

merasakan nyeri pada perineum, 77% 

diantaranya adalah primipara dan 52% 

multipara(Lily 2011). 

Senam nifas memberikan banyak 

manfaat bagi ibu selama hamil bersalin 

dan nifas. Senam dapat mencegah 

robeknya perineum, mengurangi 

kemungkinan masalah urinasi seperti 

inkontinensia pasca persalinan, 

mengurangi resiko terkenal hemoroid 

(ambeyen), mempermudah proses 

persalinan (otot kuat dan terkendali, dan 

membantu penyembuhan post partum. 

Senam nifas yang dilakukan dengan 

intensitas sering, dapat meningkatkan 

sirkulasi pada perineum sehingga 

mengurangi persepsi nyeri serta 

mengurangi pembengkakan dan 

membantu mengembalikan tonus otot 

setelah melahirkan. Senam ini dapat 

dilakukan segera setelahmelahirkan 

(Simkin, 2011). Senam nifas dapat 

melatih otot-otot dasar panggul, otot-otot 

vagina, perut, yang pada saat persalinan 

pervaginam mengalami peregangan dan 

kerusakan terutama bagian perineum 

dapat menyebabkan nyeri setelah 

melahirkan, dengan melakukan senam 

nifas otot-otot akan kembali pulih seperti 

semula sehingga ibu tidak lagi 

mengalami nyeri(Rahayu, 

2012).Penelitian Makzizatunnisa dkk 

(2014) menunjukan bahwa terdapat 

perbedaan nyeri antara ibu yang 



melakukan senam nifas dan ibu yang 

melakukan relaksasi nafas dalam, 

dimana diperoleh responden yang 

melakukan senam nifas memiliki tingkat 

nyeri lebih ringan yaitu 3.53 dibanding 

ibu post partum yang melakukan 

relaksasi nafas dalam yaitu 4,60. Hal ini 

menunjukkan bahwa dengan senam nifas 

nyeri perinium ibu post partum menjadi 

lebih berkurang, karena senam nifas 

dapat berpengaruh langsung terhadap 

otot panggul dan peredaran darah di 

daerah perineum ibu. 

 Dukungan suami adalah 

komunikasi verbal dan nonverbal, saran, 

bantuan yang nyata atau tingkah laku 

yang diberikan oleh suami terhadap ibu 

nifas didalam lingkungan sosialnya 

(Fridman,2011). Dukungan suami dapat 

menurunkan depresi postpartum, nyeri 

postpartum dan bertindak sebagai 

pelindung antara stresor potensial dan 

pengasuhan serta berpengaruh positif 

terhadap pengalaman perempuan 

bersalin dan terbukti menjadi faktor 

pencegahan depresi ibu nifas (Evans et 

al., 2011). Adaptasi perempuan menjadi 

seorang ibu, memerlukan dukungan 

suami dan orang di sekitarnya. Penelitian 

Nursalam dkk (2016) Faktor ayah 

dijelaskan oleh dua indikator yaitu 

dukungan ayah dan interaksi ayah-ibu. 

Hasil penelitian menunjukan mayoritas 

ayah memberikan dukungan cukup 

terhadap ibu yang melahirkan secara SC. 

Hampir semua ayah-ibu memiliki 

interaksi yang baik. Faktor dukungan 

ayah membuktikan mampu 

meningkatkan pelaksanaan IMD pada 

ibu bersalin secara SC. 

Orang yang memotivasi dan orang 

yang selalu bersamanya serta membantu 

dalam menghadapi perubahan akibat 

adanya persalinan, untuk semua ini yang 

penting berpengaruh bagi ibu nifas 

adalah kehadiran seorang suami 

(Kitzinger, 2015). Pendampingan suami 

dapat menimbulkan emosi (senang) dari 

ibu, yang akan menjadi impuls ke 

neurotransmitter ke simtem limbic dan 

di teruskan ke amigdala kemudian ke 

hipotalamus sehingga terjadi 

perangsangan pada nucleus ventromedial 

dan area di sekelilingnya sehingga 

menimbulkan perasaan tenang dan 

akhirnya nyeri menurun (Jannah,2017).   

Berdasarkan latar belakang diatas 

penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian“Pengaruh Senam Nifas Dan 

Dukungan Suami Terhadap Penurunan 

Skala Nyeri Ibu Post Partum”. 

BAHAN DAN METODE 

Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang 

diteliti, maka jenis penelitian yang 

digunakan adalah quasy eksperimen. 

Penelitian dilakukan pada ibu post 

partum di Puskesmas Ngrambe 

Kabupaten Ngawi Jawa Timur mulai 

dari 7 Oktober- 7 Desember 2020.  

Populasi dalam penelitian ini adalah 

ibu post partum di Kabupaten Ngawi. 

Penentuan besar sampel diperoleh 30 

responden dengan kriteria inklusi.  

Teknik pengambilan sampel pada 

penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling yaitu pengambilan 



sampel berdasarkan sifat atau kriteria 

dari responden.  

Pengumpulan data 

 Sumber data pada penelitian ini 

adalah data primer. Data primer adalah 

data yang didapat dari responden 

langsung. Instrument yang digunakan 

untuk mengumpulkan data adalah 

lembar wawancara dan observasi. Dalam 

melakukan pengukuran nyeri post 

partum skala yang digunakan adalah 

skala Numeric Ratting Scale. 

HASIL PENELITIAN  

Analisis Univariat 

1. Karakteristik Responden  

Tabel 1. Karakteristik Responden 

Berdasarkan Umur  

Umur N Presentase 

<20 tahun 0 0 

20 – 30 

tahun 
17 57% 

>30 tahun 13 43% 

Total 30 100% 

 Sumber: Data Primer, 2020.  

  Berdasarkan tabel 1 di atas 

penelitian ini menggunakan 

responden sebanyak 30 sampel. 

Apabila dilihat dari umur responden 

dapat disimpulkan bahwa pada umur 

20-30 tahun (57%) yang paling 

dominan.  

Tabel 2. Karakteristik Responden 

Berdasarkan Pekerjaan  

Karakteristik N Presentase 

Bekerja 15 50% 

Tidak Bekerja 15 50% 

Total 30 100% 

Sumber: Data Primer, 2020 

  Berdasarkan tabel 2 di atas 

penelitian ini sama dominan antara 

ibu bekerja dan ibu yang tidak 

bekerja.  

Tabel 3, Karakteristik Responden 

Berdasarkan Paritas  

Paritas N Presentase 

Primipara 12 40% 

Multipara 18 60% 

Total 30 100% 

Sumber: Data Primer, 2020 

  Berdasarkan tabel 3 diatas 

penelitian ini ibu post partum 

multipara paling dominan dengan 

jumlah 18 orang (60%).  

Analisis Bivariat 

Analisis bivariat pada penelitian ini 

bertujuan untuk melihat hubungan 

antara variabel independen dan 

variabel dependen menggunakan uji 

wilcoxon. 

2. Perbedaan skala nyeri sebelum dan 

sesudah intervensi  

 Tabel 4 skala nyeri sebelum dan 

sesudah diberikan senam nifas dan 

dukungan suami.  

 



Variabel Sebelum Sesudah Nilai P 

Skala 

Nyeri 
   

Mean 

(SD) 
3,47(0,57) 0,33(0,55) 0,000* 

Median 

(min-

max) 

3,00(3-5) 0,00(0-2)  

Ket: *) Uji Wilcoxon 

Berdasarkan tabel 4 diketahui 

bahwa rata-rata skala nyeri sebelum 

dilakukan intervensi adalah 

3,47(0,57) dan rata-rata skala nyeri 

sesudah dilakukan intervensi adalah 

0,33(0,55). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat 

penurunan skala nyeri antara sebelum 

dan sesudah dilakukan intervensi 

dengan skor rata-rata penurunan skala 

nyeri sebesar 0,000. 

3. Penurunan skala nyeri  

Tabel 5 penurunan skala nyeri setelah 

diberikan senam nifas dan dukungan 

suami 

  N Mean 

Rank 

Sum 

of 

Ranks 

Pretest-

postest 

Negative 

ranks 

30ͣ 15,50 465,00 

 Positive 

Ranks 

0ᵇ 0,00 0,00 

 Ties  0ᶜ   

 Total 30   

Ket: *) Uji Wilcoxon 

Diketahui hasil dari tabel 5 

adalah antara hasil skala pengukuran 

skala nyeri pada ibu post partum untuk 

pretest dan postest dengan perlakuan 

senam nifas dan dukungan suami 

terdapat 30 data negative yang artinya 

terdapat penurunan skala nyeri dengan 

mean rank 15,50.  

PEMBAHASAN 

Masa nifas adalah masa dimulai 

setelah kelahiran plasenta dan berakhir 

ketika alat kandung kembali seperti 

semula sebelum hamil, yang 

berlangsung selama 6 minggu atau 

kurang lebih 40 hari (Fitri, 

2017).Senam nifas memberikan banyak 

manfaat bagi ibu selama hamil bersalin 

dan nifas. Senam dapat mencegah 

robeknya perineum, mengurangi 

kemungkinan masalah urinasi seperti 

inkontinensia pasca persalinan, 

mengurangi resiko terkenal hemoroid 

(ambeyen), mempermudah proses 

persalinan (otot kuat dan terkendali, dan 

membantu penyembuhan post partum. 

Senam nifas yang dilakukan dengan 

intensitas sering, dapat meningkatkan 

sirkulasi pada perineum sehingga 

mengurangi persepsi nyeri serta 

mengurangi pembengkakan dan 

membantu mengembalikan tonus otot 

setelah melahirkan. Senam ini dapat 

dilakukan segera setelahmelahirkan 

(Simkin, 2010).Dukungan suami dapat 

menurunkan depresi postpartum, nyeri 

postpartum dan bertindak sebagai 

pelindung antara stresor potensial dan 

pengasuhan serta berpengaruh positif 

terhadap pengalaman perempuan 

bersalin dan terbukti menjadi faktor 

pencegahan depresi ibu nifas (Evans et 

al., 2011). 



Pada penelitian ini jumlah 

responden 30 orang. Berdasarkan data 

di atas, senam nifas dan dukungan 

suami dapat menurunkan skala nyeri 

ibu post partum. 

5.1.1.   Karakteristik Responden 

1. Usia 

Berdasarkan hasil 

penelitian dapat diketahui 

bahwa karakteristik 

responden menurut usia yaitu 

responden dalam rentang usia 

20 tahun sampai dengan > 30 

tahun. Responden dengan 

frekuensi terbanyak pada 

rentang 20 tahun – 30 tahun 

sebanyak 17 responden 

(57%) dan usia > 30 tahun 

sebanyak 13 respoden (43%). 

Pada usia20 tahun -30 

tahun merupakan kategori 

aman dalam kehamilan dan 

persalinan, karena fungsi 

fisiologis tubuh dan fungsi 

reproduksi masih bekerja 

secara normal. Pada masa ini, 

kepribadian seorang wanita 

sudah siap secara kognitif, 

perkembangan intelegensia 

dan pola pikir sudah matang. 

Ibu dalam masa kehamilan 

yang mengikuti senam hamil 

akan lebih siap secara fisik 

maupun mental dalam 

menghadapi persalinan 

nantinya (Wahyuni, 2013). 

Variabel umur 

merupakan hal penting dalam 

mempengaruhi reaksi 

maupun ekspresi responden 

terhadap nyeri yang 

dirasakan, semakin 

meningkat umur maka 

semakin tinggi reaksi 

maupun respon nyeri yang 

dirasakan (Sharifipour, 

2015). 

Semakin meningkat 

umur akan mengalami 

perubahan neurofisiologis 

dan mungkin mengalami 

penurunan persepsi sensorik 

stimulus serta peningkatan 

ambang nyeri (Yeni, 2015). 

2. Pekerjaan 

Berdasarkan hasil 

penelitian dapat diketahui 

bahwarespondenmemiliki 

latar belakang pekerjaan yang 

berbeda-beda. Responden 

sebagai ibu rumah tangga 

yaitusebanyak 15 reponden 

(50%), sementara responden 

yang bekerja sebagai PNS 

jumlahnya paling sedikit 

yaitu sebanyak5 responden 

(17%). Kemudian sebanyak 

8responden (27%) bekerja 

sebagai karyawan 

wiraswasta, dan 1responden 

(7%) bekerja sebagailain-

lain. 

Pekerjaan memiliki 

peran penting dalam 

kesehatan seseorang, beban 

berat yang dilakukan oleh 

seseorang sesuai dengan 

pekerjaannya dapat 

mempengaruhi respon nyeri 



seorang individu. (Patasik 

dkk.2013).  

Keletihan dapat 

mempengaruhi tingkat nyeri 

seseorang, hal ini bisa 

diakibatkan dengan jenis 

pekerjaaan seseorang dimana 

orang yang bekerja 

mempunyai kesibukan yang 

menimbulkan keletihan fisik 

(Judha, 2012). 

3. Paritas 

       Berdasarkan hasil 

penelitian bahwa responden 

memiliki latar belakang 

paritas yang berbeda-beda. 

Primipara 12 orang (40%), 

multipara 18 orang (60%). 

Menurut Judha 

(2012), paritas 

mempengaruhi persepsi 

terhadap nyeri persalinan 

karena primipara memiliki 

proses persalinan yang lama 

dan melelahkan. Hal ini 

disebabkan karena servik 

pada klien primipara 

memerlukan tenaga lebih 

besar untuk mengalami 

peregangan karena pengaruh 

intensitas kontraksi lebih 

besar selama kala I 

persalinan. 

5.1.2 Pengaruh senam nifas terhadap 

penurunan skala nyeri  

Ada pengaruh senam nifas 

dan dukungan suami terhadap 

penurunan skala nyeri ibu post 

partum dapat dilihat dari hasil 

penelitian bernilai 0,000 karena 

nilai 0,000 <0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa “Ha di 

terima”, artinya terdapat 

perbedaan skala nyeri dari pretest 

dan postest, sehingga dapaat 

disimpulkan bahwa “ada pengaruh 

senam nifas dan dukungan suami 

terhadap skala nyeri ibu post 

partum”.  

Hasil penelitian ini juga 

sesuai dengan teori Dewi (2014) 

Senam nifas merupakan rangkaian 

gerakan sistematis. Latihan 

jasmani yang diakukan pada masa 

nifas untuk memulihkan kondisi 

ibu serta mempercepat involusi 

uteri, mengurangi nyeri dan 

memperlancar ASI yang 

dilakukan secara bertahap. 

Mempercepat penyembuhan, 

mencegah timbulnya komplikasi, 

serta memulihkan dan 

menguatkan otot-otot punggung, 

otot dasar panggul dan otot perut. 

Dukungan suami akan 

membantu ibu menurunkan rasa 

nyeri yang di derita. Dalam 

kondisi relaks, tubuh akan 

memproduksi hormone bahagia 

yang di sebut hormone endorphin 

yang akan menekan hormone 

stressor sehingga rasa nyeri yang 

dirasakan akan berkurang. 

Dukungan diberikan oleh suami 

akan membuat ibu lebih nyaman, 

merasakan lebih relaks sehingga 

nyeri tidak lagi terasa. 

(Hilmansyah, 2012). 



5.1.3  Perbedaan skala nyeri sebelum 

dan sesudah diberikan senam 

nifas dan dukungan suami 

  Ada perbedaan skala nyeri 

sebelum dan sesudah diberikan 

senam nifas dan dukungan 

suami. Diketahui rata-rata skala 

nyeri sebelum dilakukan 

intervensi adalah 3,47 (0,57) dan 

rata-rata skala nyeri sesudah 

dilakukan intervensi adalah 0,33 

(0,55). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat 

penurunan skala nyeri antara 

sebelum dan sesudah dilakukan 

intervensi dengan skor rata-rata 

penurunan skala nyeri sebesar 

0,000.  

  Saat melakukan senam nifas 

tubuh akan mengeluarkan opoid 

endogen yaitu endorphin dan 

enkefalin yang dihasilkan di otak 

dan sumsum tulang belakang. 

Zat-zat tersebut memiliki sifat 

mirip morfin dengan efek 

analgetik yang membentuk suatu 

sistem penekan nyeri, sehingga 

senam nifas dapat dilakukan 

untuk mengurangi nyeri 

perineum yang dirasakan oleh 

ibu post partum setelah dilakukan 

senam nifas (Maryunani, 2012).  

  Kehadiran dan dukungan 

suami dapat menjadi sumber 

yang paling berharga selama 

proses senam nifas. Dukungan 

yang diberikan suami dapat 

membuat istri merasa lebih 

tenang. Kehadiran suami 

merupakan cara yang paling 

efektif untuk mengurangi 

ketidaknyamanan nyeri 

(Mubaskin, 2015).  

5.1.4   Besarnya penurunan skala nyeri 

sesudah diberikan senam nifas 

dan dukungan suami 

   Besarnya penurunan skala 

nyeri adalah hasil skala 

pengukuran skala nyeri pada ibu 

post partum untuk pretest dan 

postest dengan perlakuan senam 

nifas dan dukungan suami 

terdapat 30 data negative yang 

artinya terdapat penurunan skala 

nyeri dengan mean rank 15,50.   

Hasil diatas menunjukkan 

bahwa ada pengaruh senam nifas 

terhadap penurunan skala nyeri 

pada ibu post partum sejalan 

dengan teori yang dikemukakan 

oleh Widianti dan Proverawati 

(2012) bahwa senam nifas 

membantu ibu dari 

ketergantungan peran sakit 

menjadi sehat, meningkatkan 

sirkulasi darah, merelaksasi dasar 

panggul, serta dapat 

memperbaiki sikap tubuh setelah 

melahirkan. Senam nifas mampu 

mengembalikan kondisi 

kesehatan, dan mempercepat 

penyembuhan ibu sehingga nyeri 

yang dirasakan tidak berlangsung 

lama dan tidak menimbulkan 

komplikasi lebih lanjut yang 

disebabkan oleh nyeri perineum. 

Hal ini juga dikemukakan oleh 

(Hidayat, 2016) Dukungan suami 

pada ibu dapat memberikan 



manfaat seperti memberi rasa 

tenang, penguat psikis pada istri, 

kedekatan suami-istri bertambah 

dan dapat mengurangi skala nyeri 

pada ibu.  

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian di 

Puskesmas Ngrambe Kabupaten 

Ngawi tentang penurunan skala nyeri 

pada ibu post partum dapat diambil 

kesimpulan, sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh senam nifas dan 

dukungan suami terhadap 

penurunan skala nyeri pada ibu 

post partum di Puskesmas 

Ngrambe Kabupaten Ngawi. 

2. Terdapat perbedaan skala nyeri 

sebelum dan sesudah diberikan 

senam nifas dan dukungan suami. 

3. Terdapat besarnya penurunan skala 

nyeri sesudah diberikan senam 

nifas dan dukungan suami. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang peneliti lakukan maka peneliti 

ingin menyampaikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi bidan di Puskesmas 

Ngrambe Kabupaten Ngawi 

Peneliti menyarankan 

senam nifas dan dukungan suami 

sebagai solusi untuk ibu post 

partum yang mengalami masalah 

nyeri post partum dan 

mengedukasi tentang manfaat 

senam nifas dan dukungan suami. 

2. Bagi responden (ibu post partum) 

Diharapkan ibu-ibu post 

partum dengan di bantu suami 

atau keluarga di rumah dapat 

memberitahu ke masyarakat ekitar 

sehingga menambah pengetahuan 

dan wawasan untuk menerapkan 

senam nifas dan dukungan suami 

untuk mengatasi masalah nyeri 

post partum. 

3. Bagi peneliti selanjutnya  

Hasil penelitian ini belum 

sempurna karena keterbatasan 

peneliti, di harapkan pada peneliti 

selanjutnya mampu 

mengembangkan penelitian lain 

dengan metode yang lain pada ibu 

post partum dari segi faktor yang 

berbeda agar dapat 

mengembangkan penelitian 

seperti ini di masa yang akan 

datang. 

4. Bagi Unviersitas Kusuma Husada 

Surakarta  

Diharapkan penelitian ini 

dijadikan referensi yang 

digunakan oleh mahasiswa untuk 

menambah pengetahuan di bidang 

kesehatan dan di bidang 

maternitas, yaitu tentang 

pemberian senam nifas dan 

dukungan suami terhadap ibu post 

partum yang mengalami masalah 

nyeri post partum. 

 

 

 

 



DAFTAR PUSTAKA 

Ambarwati. 2010. “Asuhan 

Kebidanan Nifas”. Nuha Medika. 

Andi, Rahmaniar,dkk. 2019. 

“Pengaruh Senam Nifas 

terhadap Intensitas Nyeri 

Perineum dan Kecemasan Ibu 

Postpartum di RSIA Pertiwi 

Makassar”. Umi Medical Jurnal 

Deny,dkk. 2014. “Pengaruh 

Dukungan Suami Terhadap 

Kesejahteraan Ibu Nifas Di 

Wilayah Kerja Puskesmas 

Kecamatan Miri Kabupaten 

Sragen” 

Fitri. 2017. “Metode Perawatan Tali 

Pusat Terbuka Pada Bayi di 

Ruangan Bayi RSUD. Ulin 

Banjarmasin”. Hournal 

Dinamika Kesehatan 

Hidayat, A. 2011.“Metode Penelitian 

Kebidanan Teknik Analisis 

Data”.Jakarta : 

Salemba medika. 

Hidayat. 2012. “Riset Keperawatan 

dan Teknik Penulisan 

Ilmiah”.Jakarta: Salemba 

Medika. 

Judha M, Sudarti, Fauziah A. Teori 

Pengukuran Nyeri Dan Nyeri 

Persalinan. Jogjakarta: Nuha 

Medika; 2012 

Jujuren. 2014. “Perbedaan Motivasi 

Untuk Melakukan Senam Nifas 

Pada Ibu Postpartum Yang 

Diberikan Pendidikan Kesehatan 

Dengan Yang Tidak Diberikan 

Pendidikan Kesehatan Di Rumah 

Sakit Bina Kasih Medan”. Jurnal 

Ilmiah PANNMED. 

Kemenkes RI. 2016. Profil Kesehatan 

Indonesia 2016. 

www.depkes.go.id (diakses18 

April 2020). 

Kusumaningrum, R. 2016. 

“Efektifitas Senam Nifas 

Terhadap Involusi Uteri di 

RSUP Dr. SOERADJI 

TIRTONEGORO KLATEN” 

Makzizatunnisa,dkk. 2014. 

“Efektifitas Senam Kegel Dan 

Relaksasi Nafas Dalam 

Terhadap Nyeri Perinium Pada 

Ibu Post Partum Di Bpm Prima 

Boyolali” 

Mochamad. 2017. “Patofisiologi 

Nyeri (PAIN)”. Malang. 

Murti B. 2013. “Desain Dan Ukuran 

Sampel Untuk Penelitian 

Kuantitatif Dan Kualitatif Di 

Bidang Kesehatan”. 

Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press 

Notoatmodjo. 2012. “Metodelogi 

Penelitian Kesehatan”.Jakarta : 

Rineka Cipta. 

Notoatmodjo, S. 2016. Metodologi 

Penelitian Kesehatan. Jakarta : 

PT RINEKA 

CIPTA. 

Poltekkes Kemenkes RI. 2016. 

“Pedoman Penyusunan 

Skripsi”. Medan : Poltekkes 

Kemenkes RI Medan.   

Rahayu, Anik Puji. 2016. “Panduan 

Praktikum Keperawatan 

Maternitas”. Yogyakarta: 

deepublish. 



Rahayu, dkk. 2012. “Buku Ajar 

Masa Nifas dan Menyusui”. 

Jakarta: Mitrawacana Medika. 

Sugiyono. 2017. “Metode Penelitian 

Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D”. 

Sulistyawati. 2019. “Asuhan 

Kebidanan pada Ibu 

Bersalin”.Jakarta : Salemba 

Medika. 

Walyani, S dan Purwoastuti, E. 

2015. “Asuhan kebidanan 

Masa Nifas dan menyusui”. 

Yogyakarta : Pustaka Baru 

Perss.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


