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ABSTRAK 

Salah satu penyebab kematian ibu berdasarkan SDKI adalah perdarahan pasca salin 
(20%).Ketidaklancaran involusi berakibat buruk pada ibu nifas seperti perdarahan yang 
bersifat lanjut.Ambulasi dini dengan senam nifas bertujuan memperlancar 
involusi.Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh senam nifas terhadap 
penurunan tinggi fundus uteri pada ibu post partum di BPM Bidan Susi Irma Navia, S.ST 
Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan desain pre eksperiment design Populasi data 
penelitian ini seluruh ibu nifas di BPM Bidan Susi Irma Navia, S.ST Kota Bengkulu pada 
tanggal 22 Juni-22 Juli 2018 sebanyak 24 ibu. Sampel dalam penelitian ini terdapat 2 
kelompok yaitu sampel eksperimen ibu bersalin yang melakukan senam nifas dan sampel 
tidak eksperimen ibu bersalin yang tidak melakukan senam nifas. Hasil penelitian 
didapatkan: (1) Pada ibu yang tidak melakukan senam nifas, pada hari ke3 tinggi fundus 
uteri minimum 7 cm, tinggi fundus uteri maksimum10 cm dan tinggi fundus uteri rata-rata 
8,50 cm dengan standar deviasi1,087. Sedangkan pada hari ke 5 Tinggi fundus uteri 
minimum 4 cm, tinggi fundus uteri maksimum 8 cm dan tinggi fundus uteri rata-rata 5,67 cm 
dengan standar deviasi 1,073;(2) Pada ibu yang melakukan senam nifas pada hari ke 3 
tinggi fundus uteri minimum 7 cm, tinggi fundus uteri maksimum 9 cm dan tinggi fundus 
uteri rata-rata 7,83 cm dengan standar deviasi 0,718. Sedangkan pada hari ke 5 tinggi 
fundus uteri minimum 3 cm, tinggi fundus uteri maksimum 5 cm dan tinggi fundus uteri rata-
rata 4,00 cm dengan standar deviasi 0,739;(3) Pada hari ke 3 tidak ada pengaruh senam 
nifas terhadap penurunan tinggi fundus uteri pada ibu post partum di BPM Bidan Susi Irma 
Navia, S.ST Kota Bengkulu; (4) Pada hari ke 5 ada pengaruh senam nifas terhadap 
penurunan tinggi fundus uteri pada ibu post partum di BPM Bidan Susi Irma Navia, S.ST 
Kota Bengkulu. 
 
Kata Kunci :fundus uteri, ibu nifas, senam nifas,  
 

Jurnal Sains Kesehatan Vol. 26  No.1  April 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


