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ABSTRAK  

 

 Post partum adalah jangka waktu antara lahirnya bayi dengan kembalinya 

organ reproduksi ke keadaan normal seperti sebelum hamil. Periode ini seringkali 

disebut masa nifas (puerperium), atau trimester empat kehamilan. Pada masa nifas 

ini biasanya akan menimbulkan rasa nyeri, nyeri yang biasa timbul adalah nyeri 

involusi uterus. Nyeri involusi uterus yang sering disebut juga afterpains 

disebabkan karena adanya kontraksi dalam relaksasi yang terus menerus pada 

uterus. Kontraksi pada uterus terjadi secara fisiologis yang memicu timbulnya rasa 

nyeri yang dapat mengganggu kenyamanan ibu dimasa nifas. Tindakan yang dapat 

diberikan untuk mengurangi rasa nyeri pada masa nifas adalah senam nifas. 

Senam nifas merupakan latihan jasmani yang berfungsi untuk mengembalikan 

kondisi kesehatan, untuk mempercepat penyembuhan, mencegah timbulnya 

komplikasi, memulihkan dan memperbaiki regangan pada otot-otot setelah 

kehamilan. Tujuan dari dilakukannya studi kasus ini adalah untuk mengetahui 

gambaran asuhan keperawatan pada pasien post partum dalam pemenuhan 

kebutuhan rasa aman dan nyaman. Metode yang dilakukan dalam studi kasus ini 

adalah wawancara dan observasi. Subjek studi kasus ini adalah satu pasien post 

partum yang mengalami gangguan nyeri. . Hasil dari studi kasus ini menunjukkan 

penurunan keluhan nyeri yang dirasakan oleh responden, sehingga tindakan 

senam nifas ini dapat dijadikan rekomendasi untuk terapi non farmakologis pasien 

post partum yang mengalami keluhan nyeri. 
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ABSTRACT  

 

 Post-partum is the period of time between the birth of the baby and the 

return of the reproductive organs to their normal state as before pregnancy. This 

period is often called the puerperium, or the fourth trimester of pregnancy. During 

the puerperium this will usually cause pain, the pain that usually arises is the pain 

of uterine involution. Uterine involution pain, also known as afterpains, is caused 

by contractions in continuous relaxation of the uterus. Contraction of the uterus 

occurs physiologically which triggers pain that can interfere with the comfort of 

the mother during the puerperium. Actions that can be given to reduce pain during 

the puerperium are puerperal gymnastics. Postpartum gymnastics is a physical 

exercise that serves to restore health conditions, to accelerate healing, prevent 

complications, restore and improve muscle tension after pregnancy. The purpose 

of this case study is to find out the description of nursing care in post-partum 

patients in meeting the needs of security and comfort. The methods used in this 

case study were interview and observation. The subject of this case study was a 

post-partum patient who experienced pain disorders. The results of this case study 

showed a decrease in pain complaints felt by respondents, therefore this 

postpartum exercise can be used as a recommendation for non-pharmacological 

therapy for post-partum patients who experience pain complaints.. 
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PENDAHULUAN : 

Gangguan rasa nyaman adalah 

perasaan seseorang merasa kurang 

nyaman dan sempurna dalam kondisi 

fisik, psikospiritual, lingkungan, 

budaya, dan sosialnya. Gangguan rasa 

nyaman mempunyai batasan 

karakteristik yaitu : ansietas, berkeluh 

kesah, gangguan pola tidur, gatal, 

gejala distress, gelisah, iritabilitas, 

ketidakmampuan untuk relaks, kurang 

puas dengan keadaan, menangis, 

merasa dingin, merasa kurang senang 

dengan situasi, merasa hengat, merasa 

lapar, merasa tidak nyaman, merintih, 

dan takut. (Keliat dkk, 2015). 

Masalah yang terjadi pada ibu 

setelah melahirkan yaitu mengalami 

nyeri involusi uterus. Nyeri merupakan 

sensasi ketidaknyamanan yang sering 

dikeluhkan ibu post partum. Nyeri 

involusi uterus yang sering disebut juga 

afterpains disebabkan karena adanya 

kontraksi dalam relaksasi yang terus 

menerus pada uterus. Kontraksi pada 

uterus terjadi secara fisiologis yang 

memicu timbulnya rasa nyeri yang 

dapat mengganggu kenyamanan ibu 

dimasa nifas (Sitorus, 2020). 

Involusi uterus adalah 

perubahan yang merupakan proses 

kembalinya alat kandungan atau uterus 

dan jalan lahir setelah bayi lahir hingga 

mencapai keadaan sebelum hamil yang 

dipengaruhi oleh mobilisasi dan senam 

masa nifas. Proses involusi ini dimulai 

segera setelah plasenta lahir akibat 

kontraksi otot-otot polos uterus. 

Involusi disebabkan oleh kontraksi dan 

retraksi serabut otot uterus yang terjadi 

terus-menerus. Apabila terjadi 

kegagalan involusi uterus untuk 

kembali pada keadaan tidak hamil 

maka akan menyebabkan sub involusi. 

Nyeri dapat diatasi dengan suatu 

tindakan terapi baik farmakologi dan 

non farmakologi. senam nifas 

merupakan terapi non farmakologis 

dengan melakukan latihan jasmani yang 

berfungsi untuk mengembalikan 

kondisi kesehatan, mengurangi nyeri 

involusi uterus, untuk mempercepat 

penyembuhan, mencegah timbulnya 

komplikasi, memulihkan dan 

memperbaiki regangan pada otot-otot 

setelah kehamilan, terutama pada otot-

otot bagian punggung, dasar panggul, 

dan perut. Pelaksanaan senam nifas 

harus dilakukan secara bertahap, 

sistematis, dan kontinyu. Senam nifas 

penting sekali di lakukan oleh ibu yang 

telah melahirkan untuk mengembalikan 

kebugaran tubuh pasca persalinan. 

Melalui latihan secara teratur, calon ibu 

diharapkan dapat lebih tenang serta siap 

saat persalinan maupun setelah proses 

persalinan. Senam nifas sebaiknya 

dilakukan setelah kondisi tubuh benar-

benar pulih kembali, dan tidak ada 

keluhan-keluhan ataupun gejala-gejala 

akibat kehamilan / persalinan yang lalu 

(Andriyani, dkk, 2013). 

Senam nifas jarang dilakukan 

oleh ibu-ibu yang telah melakukan 

persalinan. Alasan ibu nifas tidak 

melakukan senam nifas. Pertama, 

karena memang tidak tahu bagaimana 

senam nifas. Kedua karena sangat 

bahagianya dan yang dipikirkan hanya 

bayi. Ketiga, takut sakit. Sebenarnya 



senam nifas mudah dilakukan. Ibu 

pasca melahirkan tidak harus 

melakukan gerakan bermacam-macam. 

Biasanya hanya duduk dan bersila. 

Bahkan, bila masih terasa sakit, senam 

nifas bisa dilakukan sambil tiduran 

(Yuliarti, 2010). 

Berdasarkan hasil penelitian 

dapat diketahui bahwa fundus rahim 

pada kelompok senam dini lebih 

banyak mengalami penurunan yang 

sangat cepat dibandingkan dengan 

kelompok kontrol. Pengeluaran lochea 

pada kelompok latihan awal 

menunjukkan lebih cepat dibandingkan 

dengan kelompok kontrol (Eny, 2019). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa senam 

nifas efektif terhadap penurunan nyeri 

yang terjadi karena proses involusi 

uterus. Penulis tertarik untuk 

mengaplikasikan intervensi tersebut 

dalam asuhan keperawatan pasien 

dengan post partum dalam pemenuhan 

kebutuhan rasa aman dan nyaman.  

 

METODOLOGI : 

Desain penelitian pada karya 

tulis ilmiah ini adalah studi kasus. Studi 

yang digunakan untuk mengeksplorasi 

masalah asuhan keperawatan pasien 

post partum dalam pemenuhan 

kebutuhan rasa aman dan nyaman. data 

dikumpulan dengan cara wawancara, 

observasi dan pemeriksaan fisik serta 

studi dokumentasi. 

Subjek studi kasus adalah 

sumber darimana data dapat diperoleh. 

Subjek yang akan digunakan pada studi 

kasus ini yaitu pasien post partum 

Pengelolaan studi kasus yang dilakukan 

peneliti di RSUD SIMO BOYOLALI 

Pengambilan kasus selama 2 minggu 

dari tanggal 15 februari 2021 sampai 27 

februari 2021. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN : 

1. Pengkajian keperawartan  

Pasien mengatakan merasa 

nyeri setelah melahirkan spontan, 

nyeri yang dirasakan saat bergerak 

tiba tiba, rasa nyeri seperti diremas 

–remas, skala nyeri yang dirasakan 

3, nyeri hilang saat tidak 

melakukan kegiatan dan timbul 

saat bergerak tiba – tiba. Pasien 

mengeluh tidak nyaman karena 

nyeri yang dirasakannya. Terdapat 

luka pada perineum derajat 2, 

lochea rubra 100 ml bewarnab 

merah kehitaman memiliki tekstur 

yang cair. 

Pengkajian pasien sebagai 

berikut data subyektif pasien 

mengatakan merasa nyeri setelah 

melahirkan pada bagian perut 

bawah P : nyeri saat bergerak tiba 

tiba, Q : nyeri seperti diremas-

remas, R: Nyeri pada bagian perut 

bawah/nyeri karena involusi, S: 

skala nyeri 3, T: nyeri hilang 

timbul. Data objektif pasien 

tampak meringis, terdapat 

kontraksi uterus, frekuensi nadi 

meningkat 95x/menit, tekanan 

darah meningkat 133/78 mmHg. 

2. Diagnosis keperawatan 

Berdasarkan data fokus yang 

disesuaikan dengan teori dari SDKI 

2017 didapatkan masalah 

Ketidaknyamanan Pasca Partum 



berhubungan dengan involusi 

uterus, proses pengembalian 

ukuran rahim ke ukuran semula. 

Sehingga dapat ditegakkan 

diagnosis keperawatan 

Ketidaknyamanan Pasca Partum 

berhubungan dengan involusi 

uterus, proses pengembalian 

ukuran rahim ke ukuran semula 

dibuktikan dengan pasien 

mengatakan nyeri setelah 

melahirkan, mengeluh tidak 

nyaman, nyeri dirasakan saat 

bergerak tiba-tiba, skala nyeri 3, 

nyeri hilang timbul. 

3. Intervensi keperawatan 

Intervensi yang dilakukan 

berdasarkan SIKI 2018 yaitu 

manajemen nyeri dengan tindakan 

pertama monitor tanda tanda vital, 

kemudian monitor nyeri, ambulasi 

dini (missal minta ibu untuk miring 

kanan miring kiri), dukung ibu 

untuk melakukan ambulasi dini 

(bantu pasien untuk ambulasi dini), 

ajari ibu mengatasi nyeri secara 

nonfarmakologis (missal ajarkan 

pada pasien untuk melakukan 

senam nifas atau relaksasi nafas 

dalam). 

4. Implementasi keperawatan 

Berdasarkan intervensi yang 

telah direncanakan penulis 

melakukan intervensi yang ada. 

Asuhan keperawatan dilakukan 

oleh penulis selama 2 x 8 jam 

dengan diagnosis pasien 

ketidaknyamanan pasca partum 

berhubungan dengan involusi uteri 

tindakan yang diberikan adalah 

terapi non farmakologis latihan 

senam nifas. Senam nifas 

sebaiknya dilakukan dalam waktu 

12 / 24 jam setelah melahirkan atau 

pada saat pasien mampu untuk 

bergerak, lalu secara teratur 

dilakukan 3 x dalam seminggu. 

Dalam satu hari kurang lebih 

dilakukan selama 5 – 8 menit 

(Zakkiyah, 2018). 

Monitor nyeri ditemukan data 

subjektif berupa P : nyeri saat 

bergerak tiba tiba, Q : nyeri seperti 

diremas-remas, R: nyeri pada perut 

bagian bawah, S: skala nyeri 3, T: 

nyeri hilang timbul, data objektif 

berupa tekanan darah meningkat 

133/78 mmHg. 

Monitor tanda- tanda vital 

setelah dilakukannya tindakan 

senam nifas ditemukan data 

subjektif berupa pasien 

mengatakan skala nyeri berkurang 

dan pasien merasa lebih tenang, 

data objektif berupa hasil 

pemeriksaan TTV (TD: 117/62 

mmHg, N: 79x/menit,S: 36,2ºC, 

RR: 22x/menit). 

Tindakan yang diberikan pada 

pasien sesuai dengan teori dan 

fakta yang ada di lapangan dan 

respon yang diberikan oleh Ny. E 

setelah dilakukan tindakan senam 

nifas mengalami penurunan pada 

status kenyamanan pasca partum 

dan pasien merasa nyeri berkurang. 

Hal ini sesuai dengan jurnal yang 

digunakan dalam studi kasus yang 

menyatakan bahwa senam nifas 

dapat mengurangi nyeri yang 



terjadi akibat involusi uterus pada 

ibu post partum spontan. 

5. Evaluasi keperawatan 

Hasil evaluasi yang diperoleh 

setelah dilakukan implementasi 

selama 2 x 8 jam didapatkan hasil 

akhir yaitu setelah dilakukan 

intervensi keperawatan dengan 

pemberian tindakan senam nifas 

pada hari Rabu, 17 Februari 2021 

menunjukkan tanda – tanda 

pengkajian sebelum dilakukannya 

tindakan senam nifas pukul 08.00, 

pasien mengatakan merasa nyeri 

setelah melahirkan, pasien merasa 

tidak nyaman P : nyeri saat 

bergerak tiba tiba, Q : nyeri seperti 

diremas-remas, R: nyeri pada perut 

bagian bawah, S: skala nyeri 3, T: 

nyeri hilang timbul. Pukul 16.00, 

pasien mengatakan skala nyeri 

berkurang menjadi 2, nyeri hanya 

timbul saat melakukan pekerjaan 

berat, P : nyeri saat melakukan 

pekerjaan berat, Q : nyeri seperti 

diremas, R: pada perut bagian 

bawah, S: skala nyeri 2, T: nyeri 

hilang timbul. 

 

SIMPULAN DAN SARAN : 

Setelah dilakukan studi kasus 

asuhan keperawatan pada pasien post 

partum spontan dengan menerapkan 

teknik nonfarmakologis senam nifas 

dalam waktu 12 / 24 jam setelah 

melahirkan atau pada saat pasien 

mampu untuk bergerak, lalu secara 

teratur dilakukan 3 x dalam seminggu. 

Dalam satu hari kurang lebih dilakukan 

selama 5 – 8 menit didapatkan hasil 

yang signifikan terhadap penurunan 

nyeri pada ibu post partum. 

SARAN : 

1. Bagi Institusi  Pelayanan 

Kesehatan (Rumah Sakit) 

Rumah sakit dapat memberikan 

pelayanan kesehatan dan 

mempertahankan hubungan 

kerjasama baik antara tim 

kesehatan maupun dengan pasien, 

sehingga dapat meningkatkan mutu 

pelayanan asuhan keperawatan 

yang optimal pada umumnya dan 

khususnya bagi pasien post partum 

spontan. 

2. Bagi Tenaga Kesehatan Perawat 

Para perawat memiliki tanggung 

jawab dan keterampilan yang baik 

dan selalu berkoordinasi dengan 

tim kesehatan yang lain dalam 

memberikan asuhan keperawatan 

khusunya pada pasien post partum 

spontan, keluarga, perawat, dan tim 

kesehatan lain mampu bekerja 

sama dalam kesembuhan klien 

serta memenuhi kebutuhan 

dasarnya. 

3. Bagi Institusi Pendidikan 

Dapat meningkatkan mutu 

pelayanan pendidikan yang lebih 

berkualitas sehingga dapat 

menghasilkan perawat  yang 

professional, terampil, inovatif, dan 

bermutu dalam memberikan 

asuhan keperawatan secara 

komprehensif berdasarkan ilmu 

dan kode etik keperawatan yang 

sesuai. 
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