
 

Plagiarism Checker X Originality Report 

Similarity Found: 13% 

 

Date: Saturday, April 20, 2019 

Statistics: 457 words Plagiarized / 3456 Total words 

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SURYA 1 Vol. 08, No. 03, Desember 2016 PENGARUH SENAM KEGEL TERHADAP 

LAMANYA PENYEMBUHAN LUKA PERINEUM PADA IBU POST PARTUM DI BPS NY. 

CHUSNUL LUKMAN, Amd.Keb DESA SIDOKELAR KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN 

LAMONGAN Lilin Turlina*, Refva Wulan Nipta** Prodi D3 Kebidanan STIKES 

Muhammadiyah Lamongan ABSTRAK Perlukaan pada jalan lahir bisa terjadi pada vulva, 

vagina dan perinium bahkan sampai ke rectum. Dari pengamatan awal yang dilakukan 

di BPS Ny.Chusnul Lukman,Amd.Keb Desa Sidokelar Kecamatan Paciran Kabupaten 

Lamongan dari 10 orang didapatkan 60% mengalami keterlambatan dalam 

penyembuhan luka perinium.  

 

Untuk mempercepat penyembuhan luka perinium dapat dilakukan dengan banyak cara, 

salah satunya adalah dengan melakukan senam kegel. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh senam kegel terhadap lamanya penyembuhan luka perinium. 

Desain penelitian yang digunakan adalah Eksperiment dengan pendekatan 

Pra-Eksperimen (Static- Group-Comparison).  

 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh ibu post partum di BPS Ny. Chusnul Lukman, 

Amd.Keb sebanyak 30 orang. Teknik sampling yang digunakan adalah Simple Random 

Sampling. Sampel yang diambil sebanyak 28 orang. Data penelitian ini diambil dengan 

menggunakan lembar observasi dan SOP.  

 

Setelah ditabulasi data dianalisis dengan menggunakan uji Chi Square dengan tingkat 

signifikan 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu post partum yang 

penyembuhan luka periniumnya cepat sebesar 57,1%, sedangkan yang penyembuhan 

luka periniumnya lambat sebesar 42,9%. Hampir seluruhnya atau 78,6% yang 

penyembuhan luka periniumnya cepat dialami oleh ibu yang melakukan senam kegel.  

 

Sedangkan sebagian besar atau 64,3% yang penyembuhan luka periniumnya lambat 

dialami oleh ibu yang tidak melakukan senam kegel. Hasil uji statistik diperoleh hasil 

terdapat pengaruh senam kegel terhadap lamanya penyembuhan luka perinium dengan 



nilai X2=5,520 dan dengan tingkat signifikansi 0,022 (p<0,05).  

 

Merujuk hasil penelitian ini adalah petugas kesehatan terutama bidan selalu 

memberikan penyuluhan dan motivasi tentang senam kegel pada ibu post partum, 

sehingga penyembuhan luka perinium lebih cepat. Kata kunci : Ibu Nifas, Luka Perinium, 

Senam Kegel PENDAHULUAN Masa nifas merupakan masa setelah partus dan setelah 

kira - kira 6 minggu.  

 

Akan tetapi, seluruh alat genetalia baru pulih kembal i seperti sebelum ada kehamilan 

dalam waktu 3 bulan (Wiknjosastro, 2002). Sering kali persalinan mengakibatkan 

perlukaan pada jalan lahir. Robekan perineum terjadi hampir pada semua persalinan 

pertama dan tidak jarang juga pada persalinan berikut.  

 

Perlukaa n dapat terjadi oleh karena kesalahan sewaktu memimpin persalinan. Hasil dari 

survei awal yang dilakukan oleh peneliti pada bulan November - Desember pada tahun 

2013 di BPS Ny. Chusnul Lukman, Amd.Keb di Desa Sidokelar Kecamatan Paciran 

Kabupaten Lamongan dari hasil kunjungan hari ke - 7 terdapat 10 orang ibu nifas yang 

mengalami luka pada perineum.  

 

Dari 10 orang ibu terdapat 6 orang ibu nifas atau 60 % terdapat keterlambatan dalam 

penyembuhan luka perinium yaitu lebih dari 7 hari dengan kriteria luka belum k ering, 

luka terlihat bengkak dan luka belum saling merapat, dan 4 orang ibu nifas atau 40% 

lebih cepat penyembuhan lukanya yaitu kurang atau sama dengan 7 hari dengan kriteria 

luka terlihat bersih, luka saling merapat dan kering.  

 

Dari data tersebut masih banyak ibu nifas yang mengalami keterlambatan dalam 

penyembuhan luka perinium. Adapun banyak faktor yang dapat mempengaruhi 

penyembuhan luka perineum diantaranya adalah perawatan luka, sterilitas, gizi, obat - 

obatan, Genetik, penyakit DM, sosial budaya, p eran bidan dan mobilisasi dini (senam 

kegel).  

 

Dari beberapa faktor tersebut yang Pengaruh Senam Kegel terhadap Lamanya 

Penyembuhan Luka Perineum pada Ibu Post Partum di BPS Ny. Chusnul Lukman, 

Amd.Keb Desa Sidokelar Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan SURYA 2 Vol. 08, No. 

03, Desember 2016 mendasari dalam penyembuhan luka perineum adalah dengan 

melakukan mobilisasi dini.  

 

Mobilisasi Ibu postpartum adalah suatu pergerakan, posisi atau adanya kegiatan yang 

dilakukan ibu setelah beberapa jam melahirkan (Nada, 2007). Peran bidan pada saat 

persalinan, pembersihannya harus dilakukan dengan tepat oleh penanganan bidan, hal 



ini dapat menentukan lama penyembuhan luka periniu. Mobilisasi dini (senam kegel): 

Lakukan senam kegel segera setelah persalinan selesai seluruhnya, sementara bagian 

tersebut masih mati rasa karena pembiusan yang digunakan saat menjahit perineum.  

 

Latihan ini akan mempercepat penyembuhan, dengan meningkatkan aliran darah yang 

menuju ke bagian luka, dapat mengembalikan elatisitas otot perineal dan menambah 

sirkulasi darah ke setiap luka di jalan lahir (Sherry, 2000). Menurut Suwiyoga (2004) 

akibat perawatan perineum yang tidak benar dapat mengakibatkan hal sebagai berikut: 

kondisi perineum yang terkena lochea akan menjadi lembab dan sangat menunjang 

perkembangbiakan bakteri yang dapat menyebabkan timbulnya infeksi pada perineum.  

 

Salah satu bentuk dari mobilisasi dini yaitu dengan melakukan senam kegel, dengan 

latihan kegel akan mempercepat penyembuhan dan meningkatkan aliran darah yang 

menuju ke bagian luka, dapat mengembalikan elatisitas otot perineal dan menambah 

sirkulasi darah ke setiap luka di jalan lahir (Sherry, 2000). METODOLIGI PENELITIAN 

Desain penelitian yang digunakan adalah Eksperiment dengan pendekatan Pra- 

Eksperimen (Static-Group-Comparison).  

 

Populasinya penelitian ini sejumlah 30 orang dengan tehnik simple random 

samplingdidapatkan sampel sejumlah 28 orang. Pemilihan kriteria populasi pada 

penelitian ini adalah: (1) Ibu pasca persalinan normal yang mempunyai luka perinium 

derajat I derajat II (2) Ibu post partum yang menjadi responden yang menandatangani 

informed concent.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN Tabel 1 Distribusi Responden Kelompok Kontrol Berdasarkan 

Umur Ibu Post Partum yang Menga lami Luka Perinium No. Umur F % 1. 2. 3. < 20 t h 

20- 30 th >30 t h 2 5 7 14,3 35,7 50 Total 14 100 Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 

responden ibu post partum kelompok kontrol sebagian atau 50% berusia > 30 tahun 

dan sebagian kecil atau 14,3% berusia < 20 tahun.  

 

Tabel 2 Distribusi Responden Kelompok Perlakuan Berdasarkan Umur Ibu Post Partum 

yang Mengalami Luka Perineum No. Umur F % 1. 2. 3. < 20 t h 20- 30 th >30 t h 6 5 3 

42,9 35,7 21,4 Total 14 100 Tabel 2 menunjukkan bahwa dari responden ibu post partum 

kelompok perlakuan hampir sebagian atau 42,9% berusia < 20 tahun dan sebagian kecil 

atau 21,4% berusia > 30 tahun.  

 

Tabel 3 Distribusi Responden Kelompok Kontrol Berdasarkan Pendidikan Ibu Post 

Partum yang Mengalami Luka Perineum No Pendidikan F % 1. 2. 3. 4. SD SMP SMA PT 6 

4 3 1 42,9 28,6 21,4 7,1 Total 14 100 Tabel 3 menunjukkan bahwa dari responden ibu 

post partum kelompok kontrol hampir sebagian atau 42,9% pendidikannya SD dan 



sebagian kecil atau 7,1 % pendidikannya PT. Pengaruh Senam Kegel terhadap Lamanya 

Penyembuhan Luka Perineum pada Ibu Post Partum di BPS Ny.  

 

Chusnul Lukman, Amd.Keb Desa Sidokelar Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan 

SURYA 3 Vol. 08, No. 03, Desember 2016 Tabel 4 Distribusi Responden Kelompok 

Perlakuan Berdasarkan Pendidikan Ibu Post Partum yang Mengalami Luka Perineum No. 

Pendidikan F % 1. 2. 3. 4.  

 

SD SMP SMA PT 2 4 7 1 14,3 28,6 50 7,1 Total 14 100 Tabel 4 menunjukkan bahwa dari 

responden ibu post partum kelompok perlakuan sebagian atau 50% pendidikannya 

SMA dan sebagian kecil atau 7,1% pendidikannya PT. Tabel 5 Distribusi Responden 

Kelompok Kontrol Berdasarkan Pekerjaan Ibu Post Partu m yang Mengalami Luka 

Perineum No. Pekerjaan F % 1. 2. 3. 4.  

 

PNS/TNI/POLRI Swasta/wiraswasta Tani IbuRumah Tangga 1 3 0 10 7,1 21,4 0 71,4 Total 

14 100 Tabel 5 menunjukkan bahwa dari responden ibu post partum kelompok kontrol 

sebagian besar ata u 71,4% tidak bekerja (ibu rumah tangga) dan sebagian kecil atau 

7,1% bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tabel 6 Distribusi Responden 

Kelompok Perlakuan Berdasarkan Pekerjaan Ibu Post Partum yang Mengalami Luka 

Perineum No. Pekerjaan F % 1. 2. 3. 4.  

 

PNS/TNI/POLRI Swasta/wiraswasta Tani IbuRumah Tangga 1 7 0 6 7,1 50 0 42,9 Total 14 

100 Tabel 6 menunjukkan bahwa dari responden ibu post partum kelompok perlakuan 

sebagian atau 50% bekerja sebagai swasta atau wiraswasta dan sebagian kecil atau 7,1% 

bekerja sebagai PNS. Tabel 7 Distribusi Responden Kelompok Kontrol Berdasarkan 

Jumlah Anak Ibu Post Partum yang Mengalami Luka Perineum No. Jumlah Anak F % 1. 2. 

3. 4.  

 

1 Anak 2 Anak 3 Anak 4Anak atau lebih 3 7 4 0 21,4 50 28,6 0 Total 14 100 Tabel 7 

menunjukkan bahwa dari responden ibu post partum kelompok kontrol sebagian atau 

50% memiliki 2 anak dan sebagian kecil atau 21,4% memiliki 1 anak. Tabel 8 Distribusi 

Responden Kelompok Perlakuan Berdasarkan Jumlah Anak Ibu Post Partum yang 

Mengalami Luka Perineum No. Jumlah Anak F % 1. 2. 3. 4.  

 

1 Anak 2 Anak 3 Anak 4Anak atau lebih 11 1 2 0 78,6 7,1 14,3 0 Total 14 100 Tabel 8 

menunj ukkan bahwa dari responden ibu post partum kelompok perlakuan hampir 

seluruhnya atau 78,6% memiliki 1 anak dan sebagian kecil atau 7,1% memiliki 2 anak. 

Tabel 9 Distribusi Responden Kelompok Kontrol Berdasarkan Derajat Robekan Ibu Post 

Partum yang M engalami Luka Perineum No. Derajat Robekan F % 1. 2. 3. 4.  

 



Derajat I Derajat II Derajat III Derajat IV 5 9 0 0 35,7 64,3 0 0 Total 14 100 Tabel 9 

menunjukkan bahwa dari responden ibu post partum kelompok kontrol sebagian besar 

atau 64,3% mengalami laserasi jalan lahir derajat II dan hampir sebagian atau 35,7% 

mengalami laserasi jalan lahir derajat I. Pengaruh Senam Kegel terhadap Lamanya 

Penyembuhan Luka Perineum pada Ibu Post Partum di BPS Ny. Chusnul Lukman, 

Amd.Keb Desa Sidokelar Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan SURYA 4 Vol. 08, No.  

 

03, Desember 2016 Tabel 10 Distribusi Responden Kelompok Perlakuan Berdasarkan 

Derajat Robekan Ibu Post Partum yang Mengalami Luka Perineum No. Derajat Robekan 

F % 1. 2. 3. 4. Derajat I Derajat II Derajat III Derajat IV 10 4 0 0 71,4 28,6 0 0 Total 14 100 

Tabel 10 menunjukkan bahwa dari responden ibu post partum kelompok perlakuan 

sebagia n besar atau 71,4% mengalami laserasi jalan lahir derajat 1 dan sebagian kecil 

atau 28,6% mengalami laserasi jalan lahir derajat II.  

 

Tabel 11 Distribusi Responden Kelompok Kontrol Berdasarkan Mobilisasi Dini pada Ibu 

Post Partum yang Mengalami Luka Pe rineum No. Mobilisasi Dini F % 1. 2. Ya Tidak 9 5 

64,3 35,7 Total 14 100 Tabel 11 menunjukkan bahwa dari responden ibu post partum 

kelompok kontrol sebagian besar atau 64,3% yang melakukan mobilisasi dini dan 

hampir sebagian atau 35,7% tidak melakukan mobilisasi dini.  

 

Tabel 12 Distribusi Responden Kelompok Perlakuan Berdasarkan Mobilisasi Dini pada 

Ibu Post Partum yang Mengalami Luka Perineum No. Mobilisasi Dini F % 1. 2. Ya Tidak 

12 2 85,7 14,3 Total 14 100 Tabel 12 menunjukkan bahwa dari responden ibu post 

partum kelompok perlakuan hampir seluruhnya atau 85,7% yang melakukan mobilisasi 

dini dan sebagian kecil atau 14,3% tidak melakukan mobilisasi dini.  

 

Tabel 13 Distribusi Responden Berdasarkan Lama Penyembuhan Luka Perinium pada 

Kelompok Kontrol Ibu Post Partum No. Kategori F % 1. 2. Cepat Lambat 5 9 35,7 64,3 

Total 14 100 Tabel 13 diatas dapat dijelaskan bahwa responden ibu post partum pada 

kelompok kontrol sebagian besar atau 64,3% lama penyembuhan luka periniumnya 

kategori lambat dan hampir sebagian atau 35,7% lama penyembuhan luka periniumnya 

kategori cepat.  

 

Tabel 14 Distribusi Responden Berdasarkan Lama Penyembuhan Luka Pe rinium pada 

Kelompok Perlakuan Ibu Post Partum No. Kategori F % 1. 2. Cepat Lambat 11 3 78,6 21,4 

Total 14 100 Tabel 14 diatas dapat dijelaskan bahwa responden ibu post partum pada 

kelompok perlakuan hampir seluruhnya a tau 78,6% lama penyembuhan luka 

periniumnya kategori cepat dan sebagian kecil atau 21,4% lama penyembuhan luka 

periniumnya kategori lambat.  

 



Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan Chi Square pada SPSS dengan versi 

16 diperoleh hasil X2 = 5,250 dan p = 0,022 dimana p < 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima yang artinya terdapat pengaruh senam 

kegel terhadap lamanya penyembuhan luka perinium pada ibu post partum di BPS Ny. 

Chusnul Lukman, Amd.Keb Desa Sidokelar Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan 

Tahun 2014. Senam kegel dapat mempercepat penyembuhan luka perinium pada ibu 

post partum.  

 

PEMBAHASAN 1. Lama Penyembuhan Luka Perinium pada Kelompok Kontrol yang Tidak 

Melakukan Senam Kegel Dari tabel 13 menunjukkan bahwa pada responden ibu post 

partum kelompok kontrol sebagian besar atau 64,3% penyembuhan luka periniumnya 

kategori lambat.  

 

Artinya bahwa responden yang tidak melakukan senam kegel ternyata lebih dari 

separuh mengalamai keterlambatan dalam penyembuhan luka perinium. Keadaan ini 

dapat dipakai sebagai parameter bahwa tanpa mobilisasi yang baik dapat dipastikan 

akan terjadi keterlambatan dalam penyembuhan luka perinium pada ibu post 

partum.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penyembuhan luka perinium 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu umur, Pengaruh Senam Kegel terhadap Lamanya 

Penyembuhan Luka Perineum pada Ibu Post Partum di BPS Ny. Chusnul Lukman, 

Amd.Keb Desa Sidokelar Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan SURYA 5 Vol. 08, No.  

 

03, Desember 2016 pendidikan, pekerjaan, jumlah anak, derajat robekan dan mobilisasi 

dini. Usia: Semakin tua usia seseorang akan semakin menurun kecepatan penyembuhan 

lukanya dikarenakan semakin bertambah tua, mekanisme sel dalam penyembuhan 

mempunyai respon lebih lambat dan bekerja dengan kurang efektif.  

 

Orang yang sudah lanjut usianya tidak dapat mentolelir sterss seperti trauma jaringan 

atau infeksi (Wiknjosastro, 2002). Pendidikan: Ibu post partum yang pendidikannya 

rendah cenderung pengetahuannya kurang, sehingga lebih sulit menerima informasi 

atau bahkan kurang bisa menyikapi masalah kesehatan dengan baik dan kurang bisa 

mengimplementasikan dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari terutama dalam 

masalah kesehatan Notoatmodjo, 2002).  

 

Pekerjaan: Dalam hal ini ibu sering berada dirumah sehingga kurang mendapatkan 

informasi dari dunia luar (Smaltzer, 2002). Jumlah anak: Ibu yang sudah mempunyai 

anak atau yang sudah pernah melahirkan akan berbeda dengan apa yang dirasakan 

atau yang dialami orang yang baru pertama melahirkan, karena pengalaman 

menghadapi situasi tersebut akan membuat seseorang tersebut lebih siap dan mandiri 

dalam melakukan perawatan luka perinium.  



 

Dimana ibu lebih banyak memiliki pengalaman serta pengetahuan dalam perawatan 

luka perinium, sehingga proses penyembuhan lukanya pun cepat (Cunningham, 2006). 

Derajat robekan: Laserasi jalan lahir derajat II robekannya telah menyebabkan kerusakan 

sampai pada otot perinium, luka ini biasanya dijahit untuk membantu penyembuhan. 

Luka akan semakin lama sembuh ini dikarenakan semakin luas derajat 

robekan(Ocviyanty, 2007).  

 

Mobilisasi dini: Pada ibu post partum yang sudah pernah mempunyai pengalaman nifas 

sebelumnya lebih mampu mengaplikasikan tahapan mobilisasi dini dibandingkan 

dengan ibu post partum yang mengalami masa nifas yang pertama kali (Nada, 2007). 2. 

Lama Penyembuhan Luka Perinium pada Kelompok Perlakuan yang Melakukan Senam 

Kegel Dari tabel 14 menunjukkan bahwa pada responden ibu post partum kelompok 

perlakuan hampir seluruhnya atau 78,6% lama penyembuhan luka periniumnya kategori 

cepat.  

 

Hal itu dikarenakan pada kelompok perlakuan melakukan senam kegel untuk 

penyembuhan luka periniumnya. Selain itu luka sembuh dengan cepat kemungkinan 

disebabkan karena ibu mengkonsumsi obat-obatan seperti antibiotik dan analgesik 

yang didapat pada saat persalinan dan faktor lainnya seperti perawatan luka, personal 

hygiene, nutrisi dan faktor- faktor lain yang saling berkaitan dan sebagian kecil atau 

21,4% ibu post partum penyembuhan luka periniumnya kategori lambat dikarenakan 

nutrisinya kurang baik, perawatan luka yang kurang baik, personal hygiene yang tidak 

baik, sosial budayanya, usia, pendidikannya, pekerjaan, jumlah anak, derajat robekan, 

mobilisasi dini dan obat-obatan.  

 

Faktor umur dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang akan suatu informasi, 

seseorang yang berada pada kelompok umur tersebut tergolong masa menuju proses 

kematangan jiwa dan pemikiran sehingga akan mempengaruhi kematangan dalam 

mengarungi hidup dan kehidupan (Poerwadarminta, 2003). Pendidikan: Bagi ibu yang 

tingkat pendidikannya tinggi cenderung pengetahuaanya baik serta berwawasan luas 

sehingga bisa mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari 

terutama dalam masalah kesehatan (Smaltzer, 2002).  

 

Pekerjaan: Ibu yang bekerja diluar rumah maka sumber informsi dan pengaruh dari 

orang lain akan lebih banyak dan tidak menutup kemungkinan mereka pun akan 

terbuka dengan masalah-masalah kesehatan lingkungan khususnya dalam perawatan 

diri (Wahid, 2007). Jumlah anak: Terkadang pada faktanya ibu yang baru memiliki 1 anak 

lebih bisa menjaga dan merawat diri dibanding ibu yang memiliki banyak anak, dan hal 

itu juga sangat berpengaruh pada penyembuhan luka perinium, dengan pengalaman 



yang kurang hal ini akan lebih mudah bagi ibu terpengaruh oleh lingkungan dan juga 

berpengaruh besar terhadap cara melakukan perawatan luka perinium (Notoatmodjo, 

2007).  

 

Derajat robekan: laserasi jalan lahir derajat I robekannya terjadi dikulit dan jaringan 

superfisial dibawahnya (tidak termasuk otot) yaitu pada mukosa vagiana, komisura 

posterior, dan kulit perinium. Luka ini dapat sembuh cepat dengan sendirinya karena 

tepi luka biasanya berhadapan langsung dan lukanya tidak meluas. (Ocviyanty, 2007). 

Mobilisasi dini: terjadinya mobilisasi dini dapat disebabkan karena faktor pengalaman.  

 

Pada penelitian ini ibu post partum yang sudah pernah mempunyai pengalaman nifas 

Pengaruh Senam Kegel terhadap Lamanya Penyembuhan Luka Perineum pada Ibu Post 

Partum di BPS Ny. Chusnul Lukman, Amd.Keb Desa Sidokelar Kecamatan Paciran 

Kabupaten Lamongan SURYA 6 Vol. 08, No. 03, Desember 2016 sebelumnya lebih 

mampu mengaplikasikan tahapan mobilisasi dini dibandingkan dengan ibu post partum 

yang yang mengalami masa nifas yang pertama kali (Nada, 2007).  

 

Menurut Sherry (2000), Senam kegel adalah senam untuk menguatkan otot panggul 

(pubo coccygeal), otot vagina dan otot perineum dengan tujuan memulihkan kondisi 

setelah melahirkan. Meningkatkan aliran darah yang menuju ke vagina dan perineum 

serta mengembalikan elatisitas otot perineal. Segera setelah persalinan, vagina masih 

dalam keadaan terbuka dalam 1-2 hari oedema vagina akan berkurang dinding vagina 

akan kembali halus, dengan ukuran yang lebih luas dari biasanya, vagina tersebut akan 

berukuran sedikit lebih besar dari ukuran vagina sebelum melahirkan pertama kali 

(Varney, 2007).  

 

Begitu juga perineum, perineum menjadi kendor karena sebelumnya teregang oleh 

kepala bayi yang bergerak maju(Ferrer, 2001). Banyak wanita merasakan nyeri yang 

hebat pada area luka perineum dan kesulitan miksi pada 24 jam setelah melahirkan 

karena refleks penekanan aktivitas detrusor yang disebabkan oleh tekanan pada basis 

kandung kemih pada saat meahirkan (Jones, 2002). 3.  

 

Pengaruh Senam Kegel Terhadap Lamanya Penyembuhan Luka Perinium Berdasarkan 

hasil uji statistik dengan menggunakan Chi Square pada SPSS dengan versi 16 diperoleh 

hasil X2 = 5,250 dan p = 0,022 dimana p < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 

ditolak dan H1 diterima yang artinya terdapat pengaruh senam kegel terhadap lamanya 

penyembuhan luka perinium pada ibu post partum di BPS Ny. Chusnul Lukman, 

Amd.Keb Desa Sidokelar Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun 2014.  

 

Senam kegel dapat mempercepat penyembuhan luka perinium pada ibu post partum. 



Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sherry (2000), menyatakan bahwa perawatan 

perlukaan jalan lahir dengan melakukan senam kegel akan mempercepat penyembuhan 

luka, karena senam kegel ini digunakan untuk menguatkan otot panggul (pubo 

coccygeal), otot vagina dan otot perineum dengan tujuan memulihkan kondisi setelah 

melahirkan.  

 

Meningkatkan aliran darah yang menuju ke vagina dan perineum serta mengembalikan 

elatisitas otot perineal. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah senam kegel 

lebih efektif digunakan untuk mempercepat penyembuhan luka perinium, karena 

responden ibu post partum yang melakukan senam kegel penyembuhan lperiumnya 

ebice u 7 pada yang tidak melakukan senam kegel.  

 

Responden ibu post partum yang tidak melakukan senam kegel penyembuhan luka 

periniumnya lebih lambat yaitu >7 hari. Hal ini sesuai dengan hasil perhitungan 

menggunakan uji Chi Square terbukti bahwa proses penyembuhan luka perinium pada 

kelompok kontrol dan kelompok perlakuan berbeda. KESIMPULAN DAN SARAN 1. 

Kesimpulan 1) Lebih dari sebagian proses penyembuhan luka perinium pada kelompok 

kontrol ibu post partum di BPS Ny.  

 

Chusnul Lukhman Amd,Keb Tahun 2014 kategori lambat. 2) Hampir seluruhnya proses 

penyembuhan luka perinium pada kelompok perlakuan ibu post partum di BPS Ny. 

Chusnul Lukhman Amd,Keb Tahun 2014 kategori cepat. 3) Terdapat pengaruh senam 

kegel terhadap lamnaya penyembuhan luka perinium di BPS Ny. Chusnul Lukhman 

Amd,Keb Tahun 2014. 2.  

 

Saran 1) Bagi Tempat Penelitian Dengan adanya hasil penelitian tersebut, diharapkan 

dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi dalam program dan sebagai data serta 

masukan yang dapat digunakan untuk mengetahui dan mreningkatkan status kesehatan 

ibu post partum, terutama dalam hal perawatan luka perinium. 2) Bagi Profesi 

Kebidanan Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan alternatif untuk 

mengembangkan rencana asuhan kebidanan pada ibu post partum terutama dalam hal 

penyembuhan luka perinium.  

 

3) Bagi Responden Hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman cara perawatan 

luka perinium dan manfaat melakukan senam kegel, sehingga dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Pengaruh Senam Kegel terhadap Lamanya Penyembuhan Luka 

Perineum pada Ibu Post Partum di BPS Ny. Chusnul Lukman, Amd.Keb Desa Sidokelar 
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