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SURYA 16 Vol 07, No. 03, Desember 2015 HUBUNGAN SENAM HAMIL DENGAN 

TERJADINYA ROBEKAN PERINEUM SPONTAN DI BPM WIWIK AZIZAH SAID DESA 

DURIWETAN KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN Lilin Turlina*, 

Wirantika** Dosen Program Studi D3 Kebidanan STIKes Muhammadiyah Lamongan 

ABSTRAK Robekan perineum merupakan suatu hal yang sering terjadi oleh setiap ibu 

bersalin. Berdasarkan survey awal menunjukkan bahwa masih banyak ibu bersalin yang 

mengalami robekan perineum spontan di BPM Wiwik Azizah Said.  

 

Dengan melakukan senam hamil maka akan memperkecil angka terjadinya robekan 

perineum spontan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya hubungan 

antara senam hamil dengan terjadinya robekan perineum spontan. Penelitian yang 

digunakan adalah Analitik dengan pendekatan case control.  

 

Populasi ibu bersalin spontan dan sampel yang diambil sebanyak 21 responden dengan 

menggunakan Simple Random Sampling. Data penelitian ini adalah hasil observasi 

robekan perineum pada bulan Januari-Juni 2014. Data ditabulasi dan dianalisis dengan 

menggunakan uji Koefisien Phi. Hasil penelitian menunjukkan sebagian responden 

mengikuti senam hamil (61,9%).  

 

Hasil observasi robekan perineum menunjukkan sebagian tidak mengalami robekan 

perineum (38,1%). Hasil pengujian dengan uji Khoefisien Phi diperoleh nilai sebesar 

0,485 dengan signifikansi sebesar 0,026 (p < 0,05). Hal ini disimpulkan bahwa ada 

hubungan signifikan antara senam hamil dengan terjadinya robekan perineum spontan.  

 

Berdasarkan hasil penelitian maka perlu adanya peran serta keluarga, masyarakat dan 

khususnya institusi kesehatan untuk mengadakan penyuluhan tentang senam hamil 



untuk mengurangi terjadinya robekan perineum spontan. Kata kunci: ibu bersalin, 

senam hamil, robekan perineum spontan PENDAHULUAN Persalinan dan pelahiran 

merupakan fokus dan klimaks proses reproduksi yang merupakan tantangan fisik dan 

emosional bagi ibu.  

 

Pada kenyataanya persalinan sering kali mengakibatkan perlukaan jalan lahir atau 

rupture perineum yang merupakan penyebab kedua dari perdarahan pasca persalinan. 

Robekan perineum terjadi sebagai akibat persalinan, terutama pada seorang primipara 

atau orang yang baru pertama kali melahirkan bahkan tidak jarang berulang pada 

persalinan berikutnya, bisa timbul luka pada vulva disekitar introitus vagina yang 

biasanya tidak dalam akan tetapi kadang- kadang bisa timbul perdarahan banyak, 

khususnya pada luka dekat klitoris dan perineum yang bisa menyebabkan kematian ibu.  

 

Meski tidak menutup kemungkinan perlukaan atau robekan itu memang sengaja 

dilakukan (episiotomi) untuk memperlebar jalan lahir dan meminimalkan kemungkinan 

robekan menjadi lebih luas (Wiknjosastro, 2002). Robekan perineum dapat terjadi pada 

perineum yang kaku dan dapat Pada tahun 2012 jumlah Angka Kematian Ibu adalah 

359/100.000 kelahiran hidup (SDKI, 2012).  

 

Prosentase penyebab kematian ibu diantaranya: 24 jam pertama (50%, selama masa 

hamil (25%), 2-7 hari paska persalinan (20%), minggu ke-2 sampai ke-6 paska 

persalianan (5%), dan penyebab utama kematian ibu bersalin diantaranya adalah: 1) 

perdarahan, 2) pre eklampsi atau eklampsi, 3) infeksi, sedangkan salah satu penyebab 

perdarahan adalah robekan jalan lahir (4-5%). Yang termasuk didalamnya yaitu ruptur 

uteri, servik, vulva maupun perineum (Wiknjosastro, 2002).  

 

Berdasarkan hasil survei pendahuluan 17 Vol 07, No. 03, Desember 2015 Kabupaten 

Lamongan pada bulan Desember 2013 sampai Januari 2014 dari 5 ibu bersalin yang 

tidak melakukan senam hamil, terdapat 1 (20%) ibu bersalin tidak mengalami robekan 

perineum, dan 4 (80%) ibu bersalin mengalami robekan perineum saat bersalin.  

 

Sedangkan 5 dari ibu bersalin yang melakukan senam hamil, terdapat 2 (40%) ibu 

bersalin yang mengalami robekan perineum, dan 3 (60%) ibu bersalin tidak mengalami 

robekan perineum. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa 

masih yang pertama adalah faktor ibu yaitu pada saat kehamilan dan perasalinan. Pada 

saat kehamilan dipengaruhi oleh pengetahuan, pendidikan, perawatan prenatal care dan 

kondisi fisik ibu.  

 

Sedangkan saat persalinan dipengaruhi oleh paritas, cara meneran, dan kondisi 

perineum. Pengetahuan dan pendidikan saling berkaitan karena dengan pendidikan 



yang tinggi akan menambah pengetahuan yang luas sehingga ibu hamil dapat memilih 

untuk melakukan apa yang terbaik selama kehamilannya seperti halnya untuk mengikuti 

senam hamil.  

 

Paritas adalah jumlah kehamilan yang mampu menghasilkan jalan hidup diluar rahim 

(lebih dari 28 minggu). Cara meneran (Ariyanti, 2008). Kondisi perineum yang 

memungkinkan terjadinya robekan perineum menurut (Salmah, 2006) antara lain: bila 

tanda-tanda robekan vagina menjadi jelas, bila perineum yang terlalu teregang terlihat 

akan robek, perineum kaku dan tebal, dan perineum yang rapuh dan oedem.  

 

Faktor penyebab robekan perineum yang kedua yaitu janin diantaranya dikarenakan 

faktor berat bayi baru lahir dan presentasi, menurut Ariyanti (2008) menyatakan bahwa 

bayi besar dapat menyebabkan kejadian ruptur perineum. Presentasi (Wiknjosastro, 

2002). Faktor penyebab robekan perineum yang ketiga yaitu faktor persalinan 

pervaginam diantaranya yaitu dikarenakan menggunakan vakum ekstraksi, ekstraksi 

cunam, embriotomi, dan persalinan presipitastus.  

 

Faktor penyebab robekan perineum yang keempat adalah faktor penolong persalinan, 

penolong persalinan adalah seorang yang mampu dan berwenang dalam memberikan 

asuhan persalinan (Ariyanti, 2008). Bahaya dan komplikasi akibat terjadinya robekan 

jalan lahir antara lain perdarahan dan infeksi serta gangguan ketidaknyamanan. 

Perdarahan pada robekan jalan lahir dapat menjadi hebat kususnya pada robekan jalan 

lahir derajat dua atau tiga atau jika robekan terinfeksi karena letaknya dekat dengan 

anus memungkinkan sering terkontaminasi feses. Infeksi parut, sehingga menimbulkan 

ketidaknyamanan. Robekan perineum dapat dicegah dengan berbagai cara.  

 

Salah satu diantaranya adalah dengan melakukan senam hamil (Anggraeni, 2010). 

Senam hamil terdiri dari berbagai gerakan senam, salah satunya adalah senam kegel 

yang bila dilakukan secara rutin dapat mengelastiskan perineum. Perineum yang elastis 

dapat memudahkan kelahiran bayi tanpa banyak merobek jalan lahir, tanpa atau sedikit 

jahitan dan bermanfaat untuk menguatkan otot – otot vagina dan sekitarnya (perineal) 

sebagai kesiapan untuk persalinan, sehingga dapat mempengaruhi kondisi perineum 

yang dapat menyebabkan robekan perineum (Anggraeni, 2010).  

 

Lenturnya otot atau jalan lahir sangat diperlukan karena biasanya ibu – ibu hamil 

dilanda rasa cemas dan panik ketika hendak melahirkan. Karena itu senam hamil 

merupakan salah satu cara untuk meminimalkan derajat robekan perineum dan 

menurunkan angka kematian pada ibu. Disarankan meningkatkan sosialisasi senam 

hamil yang diikuti dengan penyediaan fasilitas yang terjangkau oleh masyarakat.  

 



Kemudian dari pihak ibu hamil sendiri harus proaktif menggali informasi tentang senam 

hamil dan teratur melaksanakan senam hamil khususnya senam kebugaran panggul 

(kegel). 18 Vol 07, No. 03, Desember 2015 METODOLOGI PENELITIAN Desain penelitian 

yang digunakan adalah analitik korelasi dengan jenis rancangan case control. Dalam 

penelitian ini, peneliti ingin mengetahui sejumlah 22 orang dengan tehnik simple 

random sampling didapatkan sampel sejumlah 21 orang.Pemilihan kriteria populasi 

pada penelitian ini adalah: (1) Sebagian ibu bersalin yang memiliki sertifikat kelas ibu 

hamil, (2) Primipara dan multipara.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Data Umum 1) Distribusi Responden Berdasarkan Usia 

Tabel 1 Distribusi Responden Berdasarkan 2014. No Umur F % 1 2 20 – 30 tahun 31 – 40 

tahun 19 2 90,5 9,5 Jumlah 21 100 Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa hampir 

seluruhnya ibu bersalin spontan (90,5 %) berumur 20 – 30 tahun dan sebagian kecil ( 

9,5%) ibu bersalin spontan berumur 31 – 40 tahun 2) Distribusi Responden Berdasarkan 

Pendidikan Tabel 2 Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan No Pendidikan F % 1 

2 3 SD SMP SMA 1 2 18 4,8 9,5 85,7 Jumlah 21 100 Berdasarkan tabel 4.2  

 

dapat diperoleh hasil bahwa dari 21 responden, hampir seluruh responden dengan 

pendidikan terakir yaitu SMA sebanyak 18 orang atau 85,7% dan sebagian kecil 

berpendidikan SD sebanyak 1 orang atau 4,8%. 2. Data Khusus 1) Distribusi Responden 

Berdasarkan Berat Badan Bayi Tabel 3 Distribusi Responden Berdasarkan Berat Badan o 

Berat Badan Bayi F % 1 2 3 2500-3000 gram 3100-3500 gram 3600-4000 gram 15 6 0 

71,4 28,6 0 Jumlah 21 100 Berdasarkan tabel 3 dapat diperoleh hasil bahwa dari 21 

responden, sebagian besar (71,4%) berat badan bayi 2500-3000 gram dan hampir 

sebagian ibu bersalin spontan (28,6%) dengan berat badan bayi 3100-3500 gram.  

 

2) Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Persalinan Tabel 4 Distribusi Responden 

Berdasarkan Jumlah Persalinan Paritas F (orang) % 1 2 Primipara Multipara 11 10 52,4 

47,6 Jumlah 21 100 Berdasarkan tabel 4.4 dapat diperoleh hasil bahwa dari 21 

responden, sebagian besar (52,4%) ibu bersalin spontan primipara dan hampir sebagian 

ibu bersalin spontan (47,6%) multipara.  

 

3) Hubungan Senam Hamil dan Robekan Perineum Tabel 5 Distribusi Data Senam Hamil 

Robekan perineum Jumlah Mengalami Tidak mengalami F % F % F % 1 2 Mengikuti 

Tidak mengikuti 2 5 15,4 62,5 11 3 84,6 37,5 13 8 100 100 Total 7 33 14 67 21 100 19 Vol 

07, No. 03, Desember 2015 Pada Tabel 5 menunjukkan bahwa ibu bersalin spontan yang 

mengikuti senam hamil hampir seluruhnya (84,6%) tidak mengalami robekan perineum 

dan sebagian kecil (15,4%) yang mengalami robekan perineum.  

 

Sedangkan ibu bersalin spontan yang tidak mengikuti senam hamil sebagian besar 



(62,5%) mengalami robekan perineum dan hampir sebagian (37,5%) tidak mengalami 

robekan perineum. Jadi prevalensi robekan perineum lebih tinggi (84,6%) pada ibu 

bersalin spontan yang melakukan senam hamil dari pada yang tidak melakukan senam 

hamil (37,5%). Dari analisis uji koefisien phi dengan menggunakan SPSS versi 16.0, hasil 

korelasi nilai sebesar 0,485 dengan signifikan sebesar 0,026 (p<0,05) dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, H1 diterima artinya terdapat hubungan senam 

hamil dengan terjadinya robekan perineum spontan PEMBAHASAN 1. Ibu Bersalin Yang 

Mengikuti Senam Hamil Pada Kelompok Yang Tidak Mengalami .  

 

Dari angka tersebut menunjukkan bahwa lebih dari separuh responden rajin mengikuti 

senam hamil, kondisi demikian para ibu telah mempersiapkan proses persalinan ke 

depan sangat baik. Tapi bidan tidak boleh memandang sebelah mata pada responden 

yang masih 37,5% yang belum mengikuti senam hamil. Betapapun faktor sebagai 

penyulit adalah hanya karena tidak senam hamil tetapi masih banyak faktor yang 

berpengaruh disamping kegiatan senam hamil.  

 

Faktor yang mendasari ibu bersalin spontan yang mengikuti senam hamil berkaitan 

dengan faktor pendidikan. Hal ini diperkuat oleh teori Herawati (2009), pendidikan 

menuntun manusia untuk berbuat dan mengisi kehidupanya untuk mencapai 

keselamatan dan kebahagiaan, dengan pendidikan yang tinggi akan mempengaruhi 

pengetahuan dan cara berfikir seseorang sehingga ibu hamil dapat memilih dan 

melakukan apa yang terbaik selama kehamilanya yaitu mengikuti kegiatan senam hamil.  

 

Melalui pengalaman ibu yang sebelumnya ibu hanya mencoba mengikuti senam hamil 

sehingga ibu dapat merasakan manfaat dari senam hamil tersebut. Beberapa faktor 

yang mendasari ibu bersalin yang mengikuti senam hamil tidak mengalami robekan 

perineum spontan yaitu pengalaman dimana ibu bersalin spontan saat hamil sering 

melakukan latihan-latihan relaksasi yang dapat membuat perineum menjadi lentur.  

 

Latihan senam hamil pada umumnya dan khususnya pada senam kebugaran panggul. 

Faktor berat badan janin dimana sebagian besar berat badan bayi 2500-3000 gram 

sehingga mengurangi resiko terjadinya robekan perineum. Hal ini diperkuat dengan 

Alamsyah (2012) bahwa yang dapat mengakibatkan terjadinya robekan perineum yaitu 

berat janin lebih dari 3500 gram, karena resiko trauma partus melalui vagina seperti 

distosia bahu dan kerusakan jaringan lunak pada ibu.  

 

Faktor umur dimana pada ibu bersalin dengan umur 20-30 tahun tonus otot lentur 

dibandingkan dengan umur >30 tahun karena tonus otot lebih kaku sehingga resiko 

terjadinya rupture perineum lebih besar. Hal ini diperkuat dengan teori Salmah, dkk 

(2006), bahwa umur aman untuk kehamilan dan persalinan adalah 20-30 tahun. Dimana 



wanita pada saat usia 20-30 tahun fisik terutama organ reproduksi dan kelenturan tonus 

otot serta psikologis secara keseluruhan telah siap untuk bereproduksi, (Bobak, 2005). 2. 

Ibu Bersalin Yang Mengikuti Senam Hamil Pada Kelompok Yang Mengalami Robekan 

Perineum Berdasarkan Tabel 4.5  

 

penelitian yang dilakukan di BPM Wiwik Azizah Said Desa Duriwetan Kecamatan 

Maduran Kabupaten Lamongan, menunjukkan bahwa sebagian kecil (15,4%) ibu bersalin 

spontan belakang kepala yang mengikuti senam hamil mengalami robekan perineum. 

Faktor yang mendasari ibu bersalin yang melakukan senam hamil mengalami robekan 

perineum yaitu paritas terutama terjadi pada wanita nullipara. 20 Vol 07, No.  

 

03, Desember 2015 diperkuat oleh teori Bobak (2005) pada wanita multipara. 3. 

Hubungan Tabel 4.5 menunjukkan bahwa ibu bersalin spontan yang mengikuti senam 

hamil hampir seluruhnya (84,6%) tidak mengalami robekan perineum dan sebagian kecil 

(15,4%) yang mengalami robekan perineum.  

 

Sedangkan ibu bersalin spontan yang tidak mengikuti senam hamil sebagian besar 

(62,5%) mengalami robekan perineum dan hampir sebagian (37,5%) tidak mengalami 

robekan perineum. Dari uji koefisien phi menunjukkan bahwa ada korelasi nilai sebesar 

0,485 dengan signifikansi sebesar 0,026 (p<0,05). Dengan demikian k artinya terdapat 

spontan.  

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Lamongan, bahwa sebagian besar ibu 

bersalin spontan spontan karena senam hamil membuat tubuh ibu hamil menjadi lentur. 

Terutama otot-otot jalan lahir, lenturnya otot sangat diperlukan karena biasanya ibu 

hamil dilanda rasa cemas dan panik ketika hendak melahirkan. (Anggraeni, 2010). 

Senam hamil terdiri dari serangkaian gerakan dan saling mendukung.  

 

Melalui senam hamil dapat melatih teknik pernafasan untuk menghadapi persalinan 

sehingga saat persalinan tiba ibu bersalin dapat mempraktekkan. Dan ibu bersalin tidak 

perlu khawatir asupan oksigen ke dalam tubuh dan janin akan berkurang, karena ibu 

bersalin telah menguasai teknik persalinan dengan benar (Kirana, 2013). Kedua, 

membuat otot- otot menjadi lebih rileks.  

 

Seiring dengan semakin bertambahnya usia kehamilan,maka tubuh harus semakin kuat 

untuk menyangga perut yang kian membesar. Umumnya kehamilan yang makin besar 

akan menimbulkan rasa nyeri di beberapa bagian tubuh. Senam hamil melatih otot di 

bagian pinggang, panggul dan lipatan paha sehingga lebih lentur dan rileks sehingga 

rasa pegal dan sakitnya berkurang (Ariyanti, 2008).  

 



Hal tersebut diperkuat dengan teori Anggraeni (2010) dalam bahwa senam kebugaran 

panggul bermanfaat untuk menguatkan otot terutama adalah pada latihan kebugaran 

panggul (kegel). Alasan senam kegel harus dilakukan utamanya bagi ibu hamil yang bisa 

bermanfaat untuk proses persalinan diantaranya yaitu: Panggul merupakan nyaman, 

kemudian kontraksi untuk menyokong organ panggul setelah bayi dilahirkan.  

 

Dengan dilakukanya senam kegel maka akan bermanfaat ketika persalinan diantaranya 

yaitu: Otot panggul yang sering dilatih akan menguatkan otot- otot dasar panggul, 

meningkatkan aliran darah yang menuju ke vagina dan dubur sehingga bisa membantu 

ketika proses persalinan yaitu memudahkan kelahiran bayi tanpa banyak merobek jalan 

lahir serta mengembalikan elastisitas otot perineal (Kirana, 2013). Teknik senam kegel 

mudah dilakukan dengan cara seolah-olah menahan kencing.  

 

Kencangkan atau kontraksikan otot- (Kirana, 2013). Latihan tersebut berguna untuk 

mengembalikan posisi panggul yang berat kedepan, mengurangi dan mencegah 

pegel-pegel, sakit pinggang serta melenturkan otot-otot vagina. 21 Vol 07, No. 03, 

Desember 2015 KESIMPULAN DAN SARAN 1.  

 

Kesimpulan Pada bab ini akan di sajikan kesimpulan dan hasil penelitian mengenai 

adalah sebagai berikut: 1) Sebagian besar ibu bersalin spontan mengikuti senam hamil 

dan hampir sebagian ibu bersalin spontan tidak mengikuti senam hamil. 2) Sebagian 

besar ibu bersalin spontan tidak mengalami robekan perineum spontan dan hampir 

sebagian ibu bersalin spontan mengalami robekan perineum.  

 

3) Terdapat ibu bersalin spontan belakang kepala 2014. 2. Saran 1) Bagi akademik: 

Sebagai bahan masukan guna menambah wawasan sekaligus bahan bacaan bagi 

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Lamongan. 2) Bagi Profesi Kesehatan 

Kebidanan : Hasil penelitian ini dapat menambah informasi tentang manfaat senam 

hamil dalam penurunan angka kematian ibu akibat perdarahan dengan penurunan 

robekan perineum saat persalinan 3) Bagi Peneliti Yang Akan Datang: Perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut tentang keefektifan waktu dalam latihan senam hamil dengan 

mempertimbangkan keseragaman sampel, kasus, umur, pendidikan, paritas, maupun 

faktor- faktor yang menunjang dalam penurunan angka kematian ibu akibat perdarahan 

dengan penurunan robekan perineum saat persalinan DAFTAR PUSTAKA Alamsyah, 

Effek. 2012. Makrosomia. www.wordpress.com artikel diakses tanggal 13 Februari 2014 

Anggraeni, Poppy. 2010. Serba-serbi Senam Hamil. Yogyakarta : Intan Media Ariyanti. 

2008.  

 

Hubungan Berat Badan Lahir Dengan Ruptur Perineum. www.blogspot.com Diakses 

pada tanggal 2 Februari 2014 Bobak, dkk. 2005. Keperawatan Maternitas. Jakarta. EGC 
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2013. Manfaat senam hamil untuk memperlancar persalinan anda 

Bidanku.com/forum/showthread.php/2 76. Diakses pada tanggal 7 Juli 2014 Salmah, 
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