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Abstrak 

 

Latar Belakang : Post partum atau persalinan merupakan suatu proses yang dialami 

oleh seorang ibu selesai melahirkan, masa ini biasanya terjadi selama 6 minggu. Pada 

ibu post partum dijumpai adanya luka akibat robekan perineum, adapun robekan 

yang terjadi pada perineum sewaktu proses persalinan yaitu laserasi perineum yang 

terjadi saat persalinan dengan tindakan seperti ekstraksi forsep, ekstraksi vakum, 

versi ekstraksi, kristeller (dorongan pada fundus uteri) dan episiotomi. Berbagai cara 

yang dapat digunakan untuk menyembuhkan luka robekan perineum yaitu dengan 

adanya perawatan luka, antioksida dan tindakan senam kegel pada ibu post partum. 

Tindakan senam kegel ini digunakan untuk menyembuhkan luka robekan perineum 

pada ibu melahirkan normal. Penelitian ini merupakan suatu rangkaian kegiatan 

ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam tentang suatu program, 

peristiwa dan aktivitas baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang. Penelitian 

ini untuk mengetahui pengaruh penyembuhan luka perineum yang pada ibu post 

partum dengan diberikannya tindakan senam kegel. 

 

Kata Kunci : Luka Perineum, Senam Kegel 
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ABSTRACT  

Background : Post partum or childbirth is a process experienced by a mother after giving 

birth, this period usually occurs for 6 weeks. Post partum mothers found wounds due to 

perineal tears, while tears occurred in the perineum during the delivery process, namely 

perineal lacerations that occurred during labor with procedures such as forceps extraction, 

vacuum extraction, version extraction, kristeller (push on the uterine fundus) and 

episiotomy. Various ways that can be used to heal perineal tears are wound care, 

antioxidants and Kegel exercises for postpartum mothers. This Kegel exercise is used to 

heal torn wounds in the perineum in women giving birth normally. This research is a series 

of scientific activities carried out intensively, in detail, and in depth about a program, event 

and activity at the individual level, a group of people. This study is to know the effect of 

perineal wound healing in post partum mothers with Kegel exercises. 
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PENDAHULUAN 

Post partum adalah 

periode waktu atau masa dimana 

organ-organ reproduksi Kembali 

kepada keadaan tidak hamil 

membutuhkan waktu sekitar 6 

minggu. Post partum adalah masa 

sesudah persalinan dapat juga 

disebut masa nifas (puerpenium) 

yaitu masa sesudah persalinan 

yang diperlukan untuk pulihnya 

Kembali alat kandungan yang 

alamnya 6 minggu. Post partum 

masa 6 minggu sejak lahir 

sampingan organ reproduksi 

sampai Kembali keadaan normal 

sebelum hamil (Kirana, 2015). 

Data Prevalensi angka 

kematian ibu di Indonesia 

meningkat hingga 359 per 100.000 

kelahiran hidup pada tahun 2012 

dan kembali turun kembali pada 

tahun 2015 mencapai 

305/100.000 kelahiran hidup 

(Kemenkes RI, 2017). AKI di 

Indonesia menunjukan tren 

menurun, dengan menyebutkan 

bahwa rasio AKI  di  Indonesia  

sebesar  177   per 

100.000 kelahiran hidup pada 

tahun 2017. SDGs menargetkan 

AKI turun dari 390 per 100.000 

kelahiran hidup pada tahun 1990 

menjadi 102 per 100.0000 

kelahiran hidup pada tahun 2015. 

Sedangkan SDGs menargetkan 

AKI turun 70 per 100.000 

kelahiran hidup sampai dengan 

2030. Dari data pravelensi tersebut 

sudah mengalami penurunan, tetapi 

belum sesuai dengan tercapainya AKI 

MGDS dan SDGs. Jumlah angka 

kematian ibu diprovinsi Jawa Tengah 

pada tahun 2018 sebanyak 421 kasus, 

mengalami penurunan dibandingkan 

jumlah kasus kematian ibu tahun 2017 

yang sebanyak 475 kasus. Dengan 

demikian angka kematian ibu provinsi 

jawa tengah juga mengalami penurunan 

dari 88,05 per 100.000 kelahiran hidup 

(Dinkes Profil Jawa Tengah, 2018). 

Pada Robekan luka ibu post 

partum terjadi karena beberapa 

masalah. Salah satunya yaitu terjadi 

karena adanya episotomi, yaitu 

Tindakan sayatan yang dibuat pada 

perineum (jaringan diantara jalan lahir 

bayi dan anus) pada saat proses 

persalinan (Yulia dkk, 2019). Dan juga 

Luka perineum yaitu luka yang 

disebabkan oleh robekan jalan lahir 

baik karena rupture maupun karena 

episiotomi pada waktu melahirkan 

janin. Ruptur perineum adalah robekan 

yang terjadi pada perineum sewaktu 

persalinan (Walyani. E.S, 2015). 

Berbagai cara yang dapat 

digunakan untuk menyembuhkan luka 

robekan perineum yaitu dengan adanya 

perawatan luka, antioksida dan tindakan 

senam kegel pada ibu post partum. 

Tindakan senam kegel ini digunakan 

untuk menyembuhkan luka robekan 

pada perineum pada ibu melahirkan 

normal. Di sertai dengan memenuhi 

nutrisi makanan dan cairan yang baik 

juga dapat membantu proses 

penyembuhan pada luka jahitan 



perineum (Yulia dkk, 2019). 

Senam kegel adalah senam yang 

digunakan untuk mengencangkan 

atau menguatkan otot pada 

vagina dan menguatkan otot-otot 

pelvis pada seorang wanita 

setelah mengalami robekan luka 

perineum pada saat melahirkan 

secara spontan (Novita & 

Yunetra, 2011). Senam kegel 

juga dapat mengurangi laserasi 

yang terjadi akibat persalinan 

pervaginan, meningkatkan tonus 

otot vagina, menurunkan edema 

perineum dan meningkatkan 

sirkulasi di daerah perineum. 

Tindakan ini dimulai dari gerakan 

mengangkat bokong dan 

melakukan dorongan pada fundus 

untuk membantu kelahiran bayi, 

serta melindungi perineum saat 

kepala mulai tampak 5-6 cm di 

depan vulva dengan satu tangan 

untuk menahan belakang kepala 

bayi agar tetap fleksi pada saat 

keluar (Farrag, dkk, 2016). 

Tindakan senam kegel 

pada ibu post partum dapat 

dilakukan dengan menahan 

bokong selama 5 detik, lalu 

rilekskan selama 5 detik kembali 

dan dilakukan selama 5 hari. 

Senam ini dapat meningkatkan 

sirkulasi darah serta oksigen ke 

dalam otot dan jaringan di sekitar, 

seperti perineum, memperbarui 

postur tubuh, memperbaiki otot 

panggul atau dasar panggul pada 

wanita. Senam kegel membantu 

menjaga aliran darah ke dalam 

perineum, serta membantu 

mengencangkan otot-otot pada 

vagina. Manfaat dari oksigen yang 

lancar tersebut membuat luka yang 

terdapat diperineum akan cepat sembuh 

karena efek dari oksigenisasi 

(meningkatkan ketersediaan oksigen dan 

nutrisi untuk penyembuhan luka) 

(Farrag, dkk, 2016). 

Berdasarkan penelitian 

Penelitian (Yulia dkk, 2019) penulis 

tertarik untuk melakukan Tindakan 

intervensi senam kegel dalam Asuhan 

Keperawatan Pada Ibu Post Partum 

Dalam pemenuhan Kebutuhan 

Keamanan Dan proteksi : Integritas 

kulit. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode Penelitian ini adalah 

pendekatan Subjek studi kasus ini 

adalah Asuhan keperawatan pada ibu 

post partum dalam pemenuhan 

keamanan dan proteksi : Integritas Kulit 

yang disusun secara naratif. Subyek 

yang digunakan adalah satu pasien dan 

dilaksanakan di rsud ungaran pada 

tanggal 15-27 Februari 2020. 

Pengumpulan data yang digunakan 

adalah wawancara, observasi 

(pengamatan), dokumentasi. Pada 

instrument studi kasus ini menggunakan 

lembar observasi sebelum tindakan 

senam kegel dan sesudah tindakan 

senam kegel dengan durasi tindakan 5-

10 detik. Pengambilan data dilihat dari 

Sebelum melakukan tindakannya dilihat 

luka perineum dan setelah dilakukan 3 

hari tindaknya dilihat kembali keadaan 

luka perineumnya. 

 

  



HASIL PENELITIAN 

Hasil pengkajian yang 

dilakukan didapatkan data 

subyektif pasien mengatakan 

mengatakan luka pada jahitannya 

masih basah, keluar darah. Data 

obyektif tampak adanya 

kemerahan, pada luka jahitanya, 

tampak ada pendarahan diarea 

jalan lahir, Tanda – tanda REEDA 

: R (Red/ kemerahan ) : ada, E 

(Edema/ bengkak) : ada, E 

(Echimosis/ kebiruan) : ada, D 

(Discharge/ perubahan lochea) : 

ada perubahan, A (Approximate/ 

Pertautan jaringan). Hasil TTV 

TD : 130/80 mmhg, rr : 20 x/menit, 

n : 100 x/menit, spo2 : 98 %. 

Berdasarkan diagnosis 

keperawatan menurut SDKI 

(2017) kasus yang dialami subyek 

dapat dirumuskan masalah 

keperawatan yaitu gangguan 

integritas kulit berhubungan 

dengan faktor mekanis dibuktikan 

dengan nyeri, kemerahan, 

pendarahan. Intervensi yang 

dilakukan selama 3x24 jam 

diharapkan maka masalah 

Integritas kulit dan jaringan 

meningkat berdasarkan SLKI 

(2018) dengan kriteria hasil 

(L.14125) : 

1 .  Pendarahan dari cukup 

meningkat (2) menjadi cukup 

menurun (4).  

2 .  Kemerahan dari cukup 

meningkat (2) menjadi cukup 

menurun (4).  

3 .  Jaringan parut dari cukup  

meningkat 

(2) menjadi cukup menurun (4). 

Intervensi yang dibuat berdasarkan 

SDKI (2017) Perawatan luka (I. 

14564) : Pada intervensi Monitor 

karakteristik luka (mis, drase, warna, 

ukuran,  bau)  bertujuan  guna  untuk 

mengetahui seberapa besar 

karakteristik luka pada jahitan, berbau 

atau tidaknya luka pada jahitanya. 

Pada intervensi Bersihkan dengan 

cairan NAcl atau pembersih sesuai 

kebutuhan berguna untuk menurunkan 

gejala edema dan eritema serta dapat 

menurunkan intensitas rasa nyeri 

adanya luka (Wawan, 2015). Pada 

intervensi jelaskan tanda gejala infeksi 

bertujuan agar ibu post partum 

mengetahui infirmasi tentang gejala 

infeksi dari luka dan dapat melakukan 

vulva hygiene agar terhindar dari 

infeksi (Carpenito, 2011). Pada 

intervensi ajarkan prosedur perawatan 

luka secara mandiri dan melatih 

tindakan non farmakologis mis, senam 

kegel bertujuan untuk mempercepat 

proses penyembuhan pada luka 

jahitannya Pada intervensi Kolaborasi 

pemberian antibiotik, jika perlu.agar 

membatu proses penyembuhan luka 

jahitannya dengan mendukung adanya 

pemberian senam kegel sekaligus 

perawatan lukanya. 

Berdasarkan hasil evaluasi 

keperawatan selama 3 hari luka pada 



perineum mengalami 

pemulihan secara perlahan. 

 

 

PEMBAHASAN 

Dari pengkajian yang 

dilakukan didapatkan pada post 

partum keadaan umum pasien 

baik, kesadaraan pasien 

composmentis, GCS E4V5M6. 

Berat badan pasien sebelum 

melahirkan 44 kg, berat pada ibu 

post partum spontan akan 

mengalami Involusi uterus : 

belum Kembali keseperti semula, 

Setelah kelahiran plasenta, uterus 

menjadi massa jaringan yang 

hampir padat. Dinding belakang 

dan depan uterus yang tebal 

saling menutup, yang 

menyebabkan rongga bagian 

tengah merata. Ukuran uterus 

akan tetap sama selama 2 hari 

pertama setelah melahirkan, 

namun kemudian secara cepat 

ukuran berkurang oleh involusi 

(Martin, dkk, 2014). 

Diastasis rektus 

abdominalis : adanya perubahan. 

Diastasis rektus abdominalis 

(DRA) memiliki potensi 

mengganggu mekanisme aktivitas, 

kebanyakan wanita tdak mengeluh 

sakit karena diastasis rektus 

terjadi. Namun mungkin mereka 

mengamati saat otot perut yang 

menggembung, misalnya ketika 

duduk, batuk, tertawa. Fenomena 

ini merupakan hal yang biasa pada 

kejadian ibu post partum 

(Emanuelsson, 2015). 

Tanda-tanda infeksi pada 

luka (REEDA ): R (Red/ 

kemerahan) : Ya, E (Edema/ bengkak) : 

Tidak, E (Echimosis) : Tidak, D 

(Discharge) : Tidak ada, A 

(Approximate) : Ya. Kebersihan : 

bersih. Lokhea : berwarna merah gelap 

berisi darah dan lender, bau menyengat. 

Hemorrhoid : tidak ada benjolan, nyeri 

pada luka jahitan dan merasakan nyeri 

saat terlalu lama untuk duduk. Pada 

keadaan luka perineum dengan adanya 

Skala REEDA digunakan untuk menilai 

kondisi luka perineum karena Tindakan 

episiotomy. Skala REEDA memiliki 

skor kategori empat poin (0-3) untuk 

mengukur lima komponen yaitu 

(Rednes atau kemerahan, Echymosis 

atau kebiruan, Edema atau bengkak, 

Discharge atau perubahan lochea, 

Approximation atau pertautan jaringan) 

(Farrag, dkk. 2016). 

Setelah dilakukannya 

pengkajian terkait dengan gangguan 

integritas kulit, maka dilakukan 

tindakan intervensi utama yaitu 

tindakan senam kegel untuk 

penyembuhan luka perineum. 

Dalam pemberian senam kegel 

Senam ini dapat meningkatkan sirkulasi 

darah serta oksigen ke dalam otot dan 

jaringan di sekitar, seperti perineum, 

memperbarui postur tubuh, 

memperbaiki otot panggul atau dasar 

panggul pada wanita. Senam kegel 

membantu menjaga aliran darah ke 

dalam perineum, serta membantu 

mengencangkan otot-otot pada vagina. 

Manfaat dari oksigen yang lancar 

tersebut membuat luka yang terdapat 

diperineum akan cepat sembuh karena 

efek dari oksigenisasi (meningkatkan 

ketersediaan oksigen dan nutrisi untuk 

penyembuhan luka) (Farrag, dkk, 

2016). Pemberian tindakan senam kegel 

ini dilakukan sesuai jurnal dan SOP 



yaitu dengan durasi tindakan 5- 

10 detik. 

 

Tabel 1 

Hasil Pre Luka Perineum 

Subjek  Nilai 

0 1 2 3 4 

Rednes -  -  -   ya -  

Edema  -   -  -  ya  - 

Ecchy-

mosis  

-   -  - ya  - 

Discharge - - - ya - 

Aproxi-

mation 

 -  -  -  ya  - 

 

Tabel 2 

Hasil Post Luka Perineum 

Subjek  Nilai 

0 1 2 3 4 

Rednes -  Tidak 

ada   

-  - -  

Edema  -  Tidak 

ada   

- -  - 

Ecchy-

mosis  
-  Tidak 

ada   
- -  - 

Discharge - Tidak 

ada   
- - - 

Aproxi-

mation 

- Tertutup - -  - 

 

 

Ket Skoring skala REEDA :  

0     : penyembuhan luka baik  

1-3 : Penyembuhan luka kurang 

baik  

>4  : penyembuhan luka buruk 

 

 

 

KESIMPULAN 

Pengelolaan Asuhan 

Keperawatan Pada Ibu Post Partum 

Dalam Pemenuhan Kebutuhan 

Keamanan Dan Proteksi : Integritas Kulit 

dengan dilakukannya tindakan senam 

kegel selama 3 hari dengan durasi waktu 

5-10 detik dapat mempercepat proses 

penyembuhan luka perineum. 

 

SARAN 

1. Bagi ibu post partum 

Memberikan gambaran kepada 

mahasiswa dalam penyusunan 

laporan KTI mulai dari proposal 

sampai dengan laporan akhir. 

2. Bagi Rumah Sakit 

Agar dapat dijadikan masukan 

pengembangan pelayanan di masa 

yang akan datang pada pasien post 

partum yang mengalami luka 

perineum dengan gangguan 

pemenuhan kebutuhan keamanan 

proteksi : Integritas Kulit 

3. Bagi Peneliti 

Dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan dalam bidang 

pelayanan Kesehatan khususnya 

dalam penerapan asuhan 

keperawatan pada ibu post partum 

yang mengalami luka perineum 

dengan gangguan pemenuhan 

kebutuhan keamanan proteksi : 

Integritas Kulit 

4. Bagi Institusi Pendidikan 

Meningkatkan mutu pelayanan 

Pendidikan yang sudah berkualitas 

dengan mengupayakan aplikasi riset 

dalam setiap tindakan yang 

dilakukan sehingga mampu 

menghasilkan perawat yang 

profesional, terampil, inovatif, dan 

bermutu dalam memberikan asuhan 



keperawatan yang 

komprehensif berdasarkan 

ilmu dan kode etik 

keperawatan yang ada. 

5. Bagi Perawat 

Diharapkan dapat selalu 

berkoordinasi dengan tim 

Kesehatan lainnya dalam 

memberikan tindakan 

keperawatan nonfarmakologi 

yaitu senam kegel yang dapat 

diaplikasikan sebagai 

Tindakan alternatif untuk 

mengurangi rasa nyeri yang 

dirasakan ibu post partum 

dengan luka jahitan tersebut. 

Perawat dirahapkan dapat 

memberikan pelayanan yang 

profesional dan koomperatif 

serta membuat Pasien merasa 

nyaman Ketika diberikan 

Tindakan tersebut. 

6. Bagi Penulis 

Dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan dalam bidang 

pelayananan Kesehatan 

khususnya dalam penerapan 

asuhan keperawatan pada ibu 

post partum yang mengalami 

luka perineum. 

7. Bagi Pembaca 

Diharapkan dapat memberikan 

kemudahan bagi pembaca 

untuk mengembangkan ilmu 

keperawatannya, diharapkan 

juga setelah membaca karya 

tulis ini pembaca dapat 

mengetahui tentang luka 

jahitan ataupun dapat 

melakukan Tindakan senam 

kegel dalam penyembuhan 

luka jahitan pada ibu post 

partum sesuai dengan standar 

operasional prosedur yang sudah ada. 
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