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ABSTRAK 

PROGRAM STUDI S1 FISIOTERAPI 
FALKUTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
SKRIPSI, JULI 20015 

39 HALAMAN 
AMELIA FADLINA, AMd.Ft / J 120 131 024 
“PENGARUH SENAM NIFAS TERHADAP PENURUNAN TINGGI 
FUNDUS UTERI PADA IBU POST PARTUM: 
(Dibimbing oleh : Dwi Rosella Komalasari,S.Fis.M.Fis Dan Wahyuni, S.Fis, 
M.Kes) 
Latar Belakang: Tinggi fundus uteri atau involusi uteri adalah pengecilan yang 

normal dari suatu organ setelah organ tersebut memenuhi fungsinya, misalnya 

pengecilan uterus setelah melahirkan. Involusi uteri adalah mengecilnya kembali 

rahim setelah persalinan kembali kebentuk asal. Pemberian modalitas terapi untuk 

penurunan tinggi fundus uteri yang di pilih yaitu senam nifas. 

Tujuan: Untuk mengetahui pengaruh senam nifas terhadap penurunan tinggi 

fundus uteri di Poliklinik Kesehatan Desa “Ngudi Waras” Makam Haji Sukoharjo. 

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan Quasi experimental dengan 

metode penelitian single case research. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu 

post partum di Makam Haji, jumlah sampel 2 orang. Pengukuran nyeri 

menggunakan Pelvimeter (CM) total respondon 2 orang. Hasil penelitian dianalisa 

dengan menggunakan desain deskriptif analitik. 

Hasil: Berdasarkan hasil penelitian deskriptif analitik didapatkan hasil yang 

signifikan dengan nilai 6,86% dan 5,71% yang berarti ada pengaruh senam nifas 

terhadap penurunan tinggi fundus uteri pada ibu post partum. 

Kesimpulan: Senam nifas terbukti memberikan pengaruh terhadap penurunan 

tinggi fundus uteri pada ibu post partum. 

Kata Kunci : Fundus uteri, involusi uteri, post partum. 

  



 

 

ABSTRACT 
S1 PHYSIOTHERAPY STUDY PROGRAM 

SCIENCE HEALTH FACULTY 
 MUHAMMADIYAH UNIVERSITY SURAKARTA 

THESIS, JULY 2015 
39 PAGES 

AMELIA FADLINA, AMD.FT/ J 120 131 024 
"THE EFFECT OF POSTNATAL GYMNASTICS TOWARD THE 
DECREASE OF UTERINE FUNDUS INVOLUTION OF POST PARTUM 
WOMAN: 
(Supervised by: Dwi Rosella Komalasari, SST.Fis.M.Fis And Wahyuni, S.Fis, 
Kes) 

Background: Uterine involution is a normal diminution of an organ after it is 
completed its functions, such as the downsizing of the uterus after childbirth. 
Uterine involution is a shrinking back in the uterus after childbirth back to forms 
of the origin. Provision of the therapeutic modalities for uterine fundus decrease 
selected is the gymnastics of parturition. 

Objective: To determine the effect of post natal gymnastics toward the decrease 
of uterine fundus involution at Health Clinic "Ngudi Waras" Makamhaji 
Sukoharjo. 

Methods: This study used a Quasi Experimental with Single Case Research. 
Population in this research is the post partum mother at Makam Haji, the number 
of sample were 2 people. Pain measurement was done by using Pelvimeter (CM) 
with the total respondont of 2 people. The results were analyzed by using 
descriptive analytic study. 

Results: Based on the analytical descriptive study, it is obtained a significant 
results with values of 6.86% and 5.71% which means that there is an effect of post 
natal gymnastics toward the decrease of maternal uterine fundus involution post 
partum. 

Conclusion: Post natal Gymnastics has been proven to give effect toward the 
decrease of maternal uterine fundus involution post partum. 

Keywords: Fundus uterine, uterine involution, postpartum. 

 

 



 

 

PENDAHULUAN 

Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya 

hamil normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) di hitung dari hari 

pertama haid terakhir. Kehamilan dibagi dalam 3 triwulan, yaitu triwulan pertama 

dimulai dari konsepsi sampai 3 bulan, triwulan kedua dari bulan ke-4 sampai 6 

bulan, triwulan ketiga dari bulan ke-7 sampai 9 bulan (Prawiroharjo, 2008). 

Selanjutnya terjadi proses persalinan. Persalinan adalah proses pengeluaran hasil 

konsepsi (janin dan plasenta) yang dapat hidup ke dunia luar melalui jalan lahir 

atau jalan lain. Persalinan dapat juga di artikan sebagai proses pergerakan keluar 

janin, plasenta dan membran dari dalam rahim melalui jalan lahir (Bobak, 2004). 

Setelah masa kehamilan dan persalinan barulah memasuki masa nifas. 

Masa nifas (puerpenium), berasal dari bahasa Latin, puer yang artikan bayi dan 

parous yang artinya masa sesudah melahirkan. Masa nifas berangsur kurang lebih 

6 minggu. Pada masa nifas, alat-alat genetalia interna maupun eksterna akan 

berangsur-angsur pulih kembali seperti keadaan sebelum hamil. Perubahan-

perubahan alat-alat genital ini dalam keseluruhannya di sebut involusi 

(Ambarwati, 2009). 

Berdasarkan Survey Kesehatan Daerah tahun 2006, AKI di provinsi Jawa 

Tengah sebesar 101/100000 kelahirkan hidup. Sedangkan tahun 2007, sebesar 

116,3/100000 kelahiran hidup. Kematian maternal diantaranya 41% pada waktu 

nifas, 28,5% disebabkan karena perdarahan, 22% eklamsia dan 10% infeksi 

(Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2008). 

  



 

 

Involusi adalah suatu proses dimana uterus kembali ke kondisi sebelum 

hamil dengan berat sekitar 60 gram. Proses ini dimulai segera setelah plasenta 

lahir akibat kontraksi otot-otot polos uterus. Involusi disebabkan oleh kontraksi 

dan retraksi serabut otot uterus yang terjadi terus-menurus. Apabila terjadi 

kegagalan involusi uterus untuk kembali pada keadaan tidak hamil maka akan 

menyebabkan sub involusi. Gejala dari sub involusi meliputi lochea 

menetap/merah segar, penurunan fundus uteri lambat, tonus uteri lembek, tidak 

ada perasaan mules pada ibu nifas akibatnya terjadi pendarahan. Perdarahan pasca 

persalinan adalah kehilangan darah lebih dari 500 ml melalui jalan lahir yang 

terjadi selama atau setelah persalinan kala III. Perkirakan kehilangan darah 

biasanya tidak sebanyak yang sebenarnya, kadang-kadang hanya setengah dari 

yang sebenarnya (Anggraini, 2010). 

Pendarahan yang masif berasal dari tempat implantasi plasenta, robekan 

pada jalan lahir dan jaringan sekitarnya merupakan salah satu penyebab kematian 

ibu disamping perdarahan karena hamil ektopik dan abortus. Perdarahan yang 

menetes perlahan-lahan tetapi terus-menerus ini juga berbahaya. Perdarahan 

merupakan salah satu sebab utama kematian ibu dalam masa perinatal yaitu 

berkisar 5-15% dari seluruh persalinan. Penyebab terbanyak dari perdarahan post 

partum tersebut yaitu 50-60% karena kelemahan atau tidak adanya kontraksi 

uterus. 

Salah satu olahraga yang bisa digunakan untuk penurunan tinggi fundus 

uteri adalah senam nifas. Senam nifas adalah senam yang dilakukan ibu setelah 

melahirkan yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan sirkulasi 



 

 

ibu pada masa nifas, serta membantu proses involusio uteri (Brayshaw, 2008). 

Manfaat melakukan senam nifas adalah memulihkan kembali kekuatan otot dasar 

panggul, mengencangkan otot-otot dinding perut dan perinium, membentuk sikap 

tubuh yang baik dan mencegah terjadinya komplikasi. Komplikasi yang dapat 

dicegah sedini mungkin dengan melaksanakan senam nifas adalah perdarahan 

post partum. Saat melaksanakan senam nifas terjadi kontraksi otot-otot perut yang 

akan membantu proses involusi yang mulai setelah plasenta keluar segera setelah 

proses involusi (Tesisjogja, 2006). 

Untuk mengembalikkan kepada keadaan normal dan menjaga kesehatan 

agar tetap prima, senam nifas sangat baik dilakukan pada ibu setelah melahirkan, 

ibu tidak perlu takut untuk banyak bergerak, karena dengan ambulasi dini (bangun 

dan bergerak setelah beberapa jam melahirkan) dapat membantu rahim untuk 

kembali kebentuk semula pada akhir kala III persalinan, uterus berada di garis 

tengah kira-kira 2 cm di bawa umbilicus dengan bagian fundus bersandar pada 

promontorium sakralis. Dalam waktu 12 jam, tinggi fundus mencapai kurang 

lebih 1 cm diatas umbilikus. Dalam beberapa hari kemudian, perubahan involusi 

berlangsung dengan cepat (Bobak, 2005). Abdomen, terutama uterus, harus di 

awasi secara teliti pada masa nifas. Pada hari pertama post partum, tinggi fundus 

uteri kira-kira satu jari dibawah pusat, setelah lima hari post partum menjadi 

sepertiga jarak antara simfisis kepusat dan setelah sepuluh hari fundus uteri sukar 

diaba diatas simfisis (Wiknjosastro, 2005). 

Dalam penelitian (Yuliani et al,. 2012) diperoleh data yang mengalami 

percepatan penurunan tinggi fundus uteri pada kelompok perlakuan senam nifas, 



 

 

sebanyak 19 orang (90%) responden. Sedangkan pada kelompok kontrol 

didapatkan 1 orang (10%) responden. Dan penelitian yang dilakukkan penulis 

yaitu untuk mengetahui sampai hari keberapa tinggi fundus uteri bisa turun dan 

tidak teraba lagi. 

Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh senam nifas 

terhadap penurunan tinggi fundus uteri pada ibu post partum. 

Metode 

  Penelitian ini dilakukan di komplek Makam Haji melalui ijin Poliklinik 

Kesehatan Desa “Ngudi Waras” Makam Haji Sukoharjo pada 03 Maret 2015. 

Jenis penelitian ini menggunakan quasi experimental (eksperimental semu) dan 

menggunakan pendekatan metode penelitian single case research dengan desain 

deskriptif analitik. Populasi penelitian berjumlah 4 orang. Responden yang 

memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi berjumlah 2 orang. 

Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan tabel 4.1 dibawah ini 

No Nama Umur Kelahiran Anak Pekerjaan 
1 Ny. E 27 Ke2 IRT 
2 Ny. K 25 Ke2 Pedagang 

Sumber : Data Primer 

Ny. E keseharianya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Pada kehamilan 

kedua ini pasien melahirkan secara normal anak perempuan di usia 27 tahun. 

Pasien melahirkan pada bulan maret, sebelumnya pasien tiba-tiba merasakan 

tekanan di perut bagian bawah yang semakin lama semakin meningkat sehingga 

rasa sakit semakin terasa. Kemudian pasien di bawa ke klinik oleh keluarga dan 



 

 

saat di periksa pasien sudah siap untuk melahirkan. Ny. K bekerja sebagai 

pedangang, pasien mempunyai usaha kecil-kecilan membuka kios di depan 

rumahnya, pada kehamilan kedua ini pasien melahirkan anak perempuan secara 

normal di usia 25 tahun. Pasien melahirkan pada bulan maret. Pada saat 

membersihkan kamar tiba-tiba pasien merasakan kontraksi dan air ketuban pecah 

sehingga suami Ny. K membawa pasien ke klinik dan pasien melahirkan. 

Penelitian ini dilakukan selama 7 kali dengan menggunakan deskriptif 

analitik dimana dilakukan pengukuran tinggi fundus uteri pada subyek setelah 

senam nifas dengan metode single case research. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh senam terhadap penurunan tinggi fundus uteri pada 

ibu post partum. 

Tabel 4.2 

Ny. E Pemeriksaan PTFU dengan Palvimeter 
Hari 1 2 3 4 5 6 7 

Hasil PTFU (cm) 12 10 9 7 5 3 2 
Sumber : Data Primer 

Keterangan :  PTFU        : Penurunan Tinggi Penurunan Uteri 
   Pelvimeter : Alat Ukur (cm)  

Setelah dilakukan senam nifas pada Ny. E penurunan tinggi fundus uteri 

terlihat cepat. Penurunan yang paling rendah terjadi pada hari terakhir dengan 

nilai penurunan tinggi fundus uteri 2 dengan selisih 10 angka, dengan rata-rata 

6.86%. 

  



 

 

Tabel 4.3 

Ny. K Pemeriksaan PTFU dengan Pelvimeter 
Hari 1 2 3 4 5 6 7 

Hasil PTFU (cm) 10 9 8 6 4 2 1 
Sumber : Data Primer 

Keterangan :  PTFU       : Penurunan Tinggi Fundus Uteri 

  Pelvimeter : Alat Ukur (cm) 

Setelah dilakukan senam nifas pada Ny. K penurunan tinggi fundus uteri 

terlihat cepat. Penurunan yang paling rendah terjadi pada hari terakhir, dengan 

nilai penurunan tinggi fundus uteri 1 dengan selisih 9 angka, dengan rata-rata 

5.71%. 

1. Untuk mengetahui pengaruh senam nifas terhadap penurunan tinggi fundus 

uteri pada Ny. E. Berikut hasil pengaruh senam nifas. 

 

Gambar 4.1 Grafik Pelvimeter (Cm) 

Pada grafik di atas menampilkan gambar hasil tinggi fundus uteri Ny. 

E. Pada awal pengukuran nilai penurunan tinggi fundus uteri 12. Pada setiap 

hari penurunaan tinggi fundus uteri pada Ny. E meningkat mencapai penurunan 
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yang sama. Rata-rata dengan nilai 2. Kecuali pada hari 3 dan ke 7 penurunan 

nilai 1. Penurunan tinggi fundus uteri sebesar 6.86%. Pada Ny. E perubahan 

nilai terjadi lumayan cepat kerena dipengaruhi oleh faktor usia, menyusui dan 

tingkat stress. Dan penurunan di hari ke 7 adalah 2 karena nilai 1 yang paling 

kecil dan nilai 2 sudah termasuk nilai yang bagus untuk penurunan tinggi 

fundus uteri. 

2. Untuk mengetahui pengaruh senam nifas terhadap penurunan tinggi fundus 

uteri pada Ny. K. Berikut hasil pengaruh senam nifas. 

 

Gambar 4.2 Grafik Pelvimeter (Cm) 

Pada grafik diatas menampilkan gambar hasil tinggi fundus uteri Ny. K. 

Pada awal diberikan senam nifas nilai tinggi fundus uteri 10. Setiap hari 

penurunan tinggi fundus uteri pada Ny. K meningkat mencapai penurunan yang 

sama, rata-rata dengan nilai 2. Kecuali pada hari ke 2, ke 3 dan 7 penurunan 

nilai 1. Penurunan tinggi fundus uteri di hari ke 7 adalah 1. Nilai 1 adalah batas 

akhir penurunan tinggi fundus uteri. Dan pengaruh senam nifas pada Ny. K 
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lebih bagus di bandingkan dengan Ny. E. Penurunan tinggi fundus uteri pada 

Ny. K sebesar 5.71%. 

Menurut teori Farrer (2001), usia ibu yang relative muda dimana 

individu mencapai satu kondisi vitalitas yang prima sehingga kontraksi otot dan 

kembalinya alat-alat kandungan juga semakin cepat karena proses regenerasi 

dari sel-sel alat kandungan yang sangat bagus pada usia-usia tersebut. 

Penurunan tinggi fundus uteri dengan usia pada ibu post partum suatu 

pengaruh yang baik terhadap proses penyembuhan dan proses pemulihan 

kesehatan sebelum hamil. Oleh karena itu sangat penting pengawasan terhadap 

tinggi fundus uteri (Verney H, 2000). Peneliti berasumsi bahwa usia sangat erat 

kaitan dengan penurunan tinggi fundus uteri, semakin tua umur seseorang 

maka semakin berkurang fungsi refroduksinya yang rata-rata dijumpai pada 

usia lebih dari 35 tahun dan telah melahirkan lebih dari satu kali. 

Menurut teori Cristina Ibrahim (2006), ada pengaruh Insisiasi Menyusui 

Dini dengan penurunan tinggi fundus ureri pada ibu post partum. Hal ini 

dikemungkinkan ibu post partum melaksanakan inisiasi menyusui dini dengan 

segera dan sesuai dengan tehnik yang telah diajarkan. Penurunan tinggi fundus 

uteri ini bisa terjadi dengan baik bila kontraksi dalam uterus baik dan kontinyu. 

3. Perbandingan hasil pengukuran tinggi fundus uteri Ny. E dan Ny. K. 

Untuk mengetahui pengaruh senam nifas terhadap penurunan tinggi 

fundus uteri pada ibu post partum dan untuk mengetahui perbedaan hasil antara 

pasien satu dengan yang lainnya, maka berikut ini adalah grafik hasil pengaruh 

dan perbedaan antara Ny. E dan Ny. K. 



 

 

 

Gambar 4.3 Grafik Perbandingan Nilai Pelvimeter (Cm) 

Berdasarkan grafik diatas, Ny. E yang di beri senam nifas di dapatkan 

hasil penurunan tinggi fundus uteri, hari ke 1 (nilai tinggi fundus uteri 12), 

setelah diberikan Senam nifas dengan dosis 10-20 menit setiap latihan selama 7 

kali dari hari ke 1 sampai hari ke 7 mengalami penurunan nilai Pelvimeter 

dengan nilai 2 dengan selisih 10 angka. Penurunan tinggi fundus uteri sebesar 

6.86 %. Sedangkan pada Ny K hari ke satu (nilai tinggi fundus uteri 10), 

setelah diberikan senam nifas dengan dosis 10-20 menit setiap latihan selama 7 

kali dari hari ke 1 sampai hari ke 7 mengalami penurunan nilai Pelvimeter 

dengan nilai 1 dengan selisih 9 angka, penurunan tinggi fundus uteri sebesar 

5.71%. 

Perbedaan dari kedua pasien tersebut adalah selisih angka yang pada 

Ny. E 10 angka, dan Ny. K 9 angka. Sehingga tampak jelas penurunan tinggi 

fundus uteri lebih bagus pada Ny. K Setelah dilakukan senam pada kedua 
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pasien tersebut, penurunan tinggi fundus uteri memang terjadi sangat sangat 

cepat. Tetapi ada sedikit perbedaan antara kedua ibu post partum ini, Ny E 

pada hari ke 7 nilai penurunan tinggi fundus uteri 2. Sedangkan Ny K selama di 

lakukan senam nifas selama tujuh hari dan hari terakhir penurunan tinggi 

fundus uteri 1. Perubahan terjadi di pengaruhi oleh faktor usia, menyusui dan 

tingkat stress yang berbeda antara Ny E dan Ny K. Stres yang dialami oleh Ny. 

E lebih tinggi dibandingkan Ny. K dikarenakan faktor ekonomi Ny. K yang 

merupakan pedagang lebih baik dari Ny E yang berstatus ibu rumah tangga. 

Salah satu cara agar kontraksi tetap baik sampai akhir nifas adalah 

mobilisasi dan gerakan sederhana seperti senam nifas. Karena dengan senam 

nifas maka otot-otot yang berada pada uterus akan mengalami kontraksi dan 

retraksi yang mana dengan adanya kontraksi ini akan menyebabkan pembuluh 

darah pada uterus yang merengang dapat terjepit sehingga perdarahan dapat 

terhindari. Senam nifas sebaiknya dilakukan dalam setelah melahirkan, lalu 

secara teratur setiap hari. Dengan melakukkan senam nifas sesegera mungkin, 

hasil yang didapat diharapkan bisa optimal. Dalam pelaksananya, harus 

dilakukan secara bertahap, sistematis, dan kontinyu. (Hamnah, 2003). 

Diungkapkan oleh Surtiati dan Nawati (2010), senam nifas yang 

dilakukan pada ibu post partum berpengaruh terhadap pemulihan fisik 

sembilan kali lebih baik pada ibu yang tidak diberikan intervensi senam nifas. 

Latihan fisik berupa senam nifas pada masa post partum berpengaruh terhadap 

pemulihan fisik ibu post partum lebih cepat. Keterangan ini menandakan 

bahwa pemulihan fisik termasuk involusi uterus. 



 

 

Dari hasil penelitian Masruroh (2012), menunjukkan bahwa pengaruh 

senam nifas dengan penurunan tinggi fundus uteri maka diharapkan pada 

institusi dan petugas kesehatan selama ibu berada di Pukesmas. Lalu diberikan 

buku panduan melaksanakan senam nifas lanjutan untuk di rumah dan jadwal 

pelaksanaan senam yang sesuai dengan ketentuan. Untuk mengefektifkan 

senam nifas ini bisa dilibatkan anggota keluarga yang terdekat sehingga bisa 

mengingatkan kepada ibu post partum dalam pelaksanaan senam nifas. 

Bahadoran (2006), menyatakan bahwa senam nifas mempengaruhi 

asfek fisik guna meningkatkan kualitas hidup ibu post partum. Terdapat 

pengaruh yang signifikan pada kelompok ibu yang melakukan latihan fisik 

terhadap kesejahteraan fisik ibu post partum. Latihan fisik teratur merupakan 

faktor penting untuk menjaga kesehatan fisik juga mempertahankan fungsi dan 

kekuatan otot secara maksimal termasuk organ refroduksi. 

Penelitian ini sejalan dengan peneitian Larson (2002), tentang efek 

senam nifas pada masa post partum, mengalami pengkerutan pada rahim yang 

lebih kuat. Penelitian Azizah (2013), menyatakan bahwa terdapat perbedaan 

involusi uterus antara kelompok yang melakukan senam nifas dengan 

kelompok yang tidak melakukan senam nifas. Senam nifas akan merangsang 

kontraksi otot uterus sehingga proses involusi berjalan lebih cepat. Latihan 

fisik berupa senam nifas dapat menimbulkan rangsangan sehingga 

meningkatkan aktivitas kimiawi, terjadi peningkatan metabolisme mitokondria 

untuk menghasilkan ATP sebagai energi untuk kontraksi. 

Kesimpulan dan Saran 



 

 

Dengan membandingkan hasil penelitian dengan teori pada pembahasan 

ini dapat disimpulkan bahwa senam nifas berpengaruh terhadap penurunan tinggi 

fundus uteri pada ibu post partum. 

Saran dari penelitian ini adalah : 1) Senam nifas dapat diterapkan untuk 

penurunan tinggi fundus uteri pada ibu post partum, 2) Perlu dilakukan penelitian 

lain yang berkaitan dengan senam nifas untuk mendapatkan berbagai manfaat 

terhadap pemulihan ibu post partum, 3) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan 

untuk menindak lanjuti dengan menambah faktor-faktor di luar penelitian ini, 

mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi penurunan tinggi fundus uteri 

seperti cairan lokea dan tingkat strees. 
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