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 BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Latihan Kegel adalah senam yang digunakan untuk memperkuat otot 

panggul. Latihan kegel jika di lakukan secara teratur akan mendapatkan hasil 

maksimal dari latihan ini dan akan diperoleh manfaatnya jika dilakukan dalam 

waktu 8 - 12 kali perminggu, latihan kegel juga dapat dirasakan perubahannya 

setelah 3 atau 4 minggu dengan berlatih beberapa menit setiap hari. Latihan 

Kegel memiliki variasi gerakan dan semua menggunakan prinsip yang sama, 

yang melibatkan kontraksi berulang (pengetatan) dan merelaksasi (melepaskan) 

otot dasar panggul (Widianti & Proverawati, 2010). 

Latihan otot dasar panggul (Pelvic Floor Muscle) bertujuan untuk 

memperkuat otot-otot dasar panggul terutama otot puboccygeal sehingga dapat 

memperkuat otot – otot di sekitar uretra dan otot- otot vagina yang dapat 

mengembalikan fungsi seksual (Widianti & Proverawati, 2010). Selain itu senam 

kegel  dapat meningkatkan tonus dan kekuatan otot lurik uretra dan periuretra. 

Manfaat latihan ini untuk meringankan berbagai gejala yang timbul akibat dari 

kelemahan otot dasar panggul (Pelvic Floor Muscle), seperti stres saluran kencing, 

inkontinensia dan prolaps organ panggul, serta untuk meningkatkan respon 

seksual (Arsyad, Lotisna, & Abdullah, 2012). 

Menurut Irwan (2004, dalam Widianti & Proverawati, 2010) seksualitas 

adalah salah satu hasrat yang dimiliki dalam diri manusia yang saling 

bergantungan dengan aspek kehidupan lainnya. Sedangkan menurut Slentz 
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(2004, dalam Mohktar, 2013) menagatakan bahwa bagian terpenting dalam 

menjaga hubungan antara suami dan istri adalah menjaga aktifitas seksual yang 

adequate yang mampu meningkatkan kualitas hidup antar pasangan serta mampu 

memenuhi kebutuhan fisik, psikologis dan kesejahteraan sosial. Pada dasarnya 

ketidakmampuan memberikan kebutuhan seksual akan berdampak pada 

kesahatan fisik dan psikologi wanita akibat dari gangguan seksual pasca 

melahirkan. 

Gangguan seksual yang terjadi pada wanita postpartum umumnya 

diakibatkan oleh disfungsi otot dasar panggul (Pelvic Floor Muscle). Otot dasar 

panggul (Pelvic Floor Muscle) yang sehat ada pada wanita yang sehat dan dapat 

dijadikan untuk memuaskan stimulasi genital dan pencapaian orgasme. 

Kelemahan otot dasar panggul memberikan stimulasi gairah tidak adequate, 

sehingga menghambat potensi orgasme. Menurut hasil laporan bahwa sekitar 

25-50% dari wanita dengan gangguan otot dasar panggul (Pelvic Floor Muscle) 

memiliki gangguan fungsi seksual. Salah satu alternatif untuk mengembalikan 

fungsi seksual wanita postpartum yaitu dengan latihan kegel (Mokhtar et al, 

2013).  

Fenomena yang terjadi di Indonesia sekarang ini bahwa prevalensi di 

masyarakat terjadinya gangguan seksual sekitar 0.4-61%, di praktik ginekologik 

prevalensinya berkisar 15%. Menurut Admin (2011, dalam Asri, 2013) 

mengatakan bahwa wanita yang baru melahirkan menunjukkan bahwa 20% dari 

wanita tersebut memiliki keinginginan terhadap seksual hanya sebagian kecil 

hingga tiga bulan pasca melahirkan, sedangkan 21% lainnya mengaku tidak 

memiliki keinginan untuk bercinta. Menurut hasil penelitian yang dilakukan 
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oleh (Asri, 2013) bahwa perilaku seksual pada ibu postpartum dengan total 

responden 60 orang dengan hasil yang melakukan perilaku seksual sebanyak 

38,3% sedangkan yang tidak melakukan perilaku seksual sebanyak 61.7%.  

Sebuah survey di USA menemukan bahwa hampir 30% perempuan 

melaporkan mengalami penurunan terhadap seks. Kebanyakan mereka tidak 

lagi menikmati hubungan seksual. Hampir 10-15% wanita mengalami dyspareunia 

kronik. Banyak wanita yang mengeluh nyeri pada perineum setelah melahirkan 

yang dapat menetap bahkan dapat menyebabkan gangguan fungsi seksual.  

Hasil penelitian yang di lakukan oleh Xu et al (2007) menemukan bahwa 

kejadian postpartum female sexual dysfunction pada 3 bulan pertama pasca 

melahirkan sebanyak 70,6% menurun menjadi 55,6% pada 4 sampai 6 bulan 

dan berkurang menjadi 34,2% pada 6 bulan ke atas pasca melahirkan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahajeng (2010). 

pentingnya dilakukan senam kegel terhadap ibu postpartum didukung  oleh hasil 

analisa yang di lakukan  dalam penelitiannya bahwa rata – rata hasil pengukuran 

kekuatan otot dasar panggul pada ibu postpartum yang tidak melakukan latihan 

otot panggul memiliki hasil pengukuran yang menunjukkan terdapat selisih 

antara pengukuran otot panggul pre dan post pada ibu pasca melahirakn sebesar 

68.6%.   

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 16 

Februari 2015 pada 10 ibu postpartum di Pakisaji dan wilayah kerja 

Kedungkandang RT 02 Kota Malang menyatakan bahwa mereka memiliki 

ketertarikan untuk melakukan hubungan kembali dan 6 diantaranya mengalami 
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nyeri saat melakukan hubungan seksual, selain itu mengalami nyeri setelah 

melakukan hubungan seksual. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Aplikasi kegel exercise terhadap perubahan fungsi 

seksual pada ibu postpartum” yang di harapkan nantinya ibu postpartum tertarik 

untuk melakukan kegel exercise serta mampu mengatasi permasalah yang di 

hadapinya. 

1.2. Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh aplikasi kegel terhadap perubahan fungsi seksual pada ibu 

postpartum 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Menganalisis aplikasi kegel exercise terhadap pengembalian fungsi seksual pada 

ibu postpartum. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Menganalisis fungsi sexual pada ibu postpartum sebelum melakukan kegel 

exercise 

2. Menganalisis fungsi sexual pada ibu postpartum sesudah melakukan kegel 

exercise 

3. Mengetahui perubahan fungsi sexual pada ibu postpartum sebelum dan 

sesudah melakukan kegel exercise. 

1.4.   Manfaat penelitian  

1.4.1 Institusi Keperawatan 

Memperkaya Khasanah penulisan karya ilmiah tentang kegel exercise dan 

sebagai bahan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut. 
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1.4.2. Bagi Tempat Penelitian 

Menjadi masukan bagi pengembangan konsep kebijakan dalam kesehatan 

1.4.3. Peneliti  

Menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman dalam melakukan 

penelitian dan juga dapat mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari atau 

menerapkan proses berfikir ilmiah dalam memahami dan menganalisis 

masalah. 

1.4.4. Bagi Responden 

Meningkatkan kualitas kesehatan dengan menerapkan kegel exercise sebagai 

dasar pemulihan fungsi fisiologi tubuh. 

1.5. Keaslian penelitian 

Penelitian tentang Aplikasi kegel exercise terhadap perubahan fungsi seksual 

ibu postpartum belum pernah di teliti sebelumnya. Adapun penelitian yang 

telah dilakukan terkait dengan penelitian ini, anatara lain: 

1. Rahajeng (2010), Efek Latihan Kegel pada Kekuatan Otot Dasar Panggul 

Ibu Pasca Persalinan di RSU Dr. Saiful Anwar Malang. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui efek latihan otot dasar panggul pada kekuatan 

otot dasar panggul. Desain penelitian randomized clinical trial. Populasi dalam 

penelitian ini dilakukan pada ibu postpartum yang telah melahirkan 4 minggu 

pasca melahirkan. pada kelompok eksperimen dilatih dalam melakukan 

senam kegel. Evaluasi di lakukan diawal dan setiap 4 minggu sekali selama 12 

minggu dengan menggunakan perineometer sebagai instrumennya. Pada 

kelompok kontrol tidak didapatkan perbedaan kekuatan otot panggul 

sesudah 4-12 minggu bila dibandingkan kondisi awal.  Hasil uji independent 

sample t test menunjukkan bahwa perubahan otot dasar panggul sesudah 12 

minggu pada kelompok perlakuan lebih tinggi secara bermakna 
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dibandingkan kontrol. Penelitian ini membuktikan latihan otot dasar panggul 

secara mandiri memberikan perbaikan kekuatan otot dasar panggul sejak 4 

minggu pertama hingga 12 minggu. 

2. Eddy Arsyad, David Lotisna, Nusratuddin Abdullah (2012), dengan judul 

penelitian “Hubungan senam kegel terhadap stress Inkontinensia urine 

postpartum pada wanita Primigravida”. Penelitian ini dilakukan BLU RS.Dr. 

Wahidin Sudirohusodo dan dibeberapa rumah sakit yaitu RS. Wahidin 

Sudirohusodo, RSKDIA. St. Fatimah, RS.Bhayangkara, RS. Haji, RS. Syech 

Yusuf Gowa, dan RS Salewangang Maros. Sampel penelitian adalah ibu 

hamil trimester 3 dengan preeklampsia dan kehamilan normal yang 

memenuhi kriteria inklusi. Populasi pada penelitian ini adalah semua wanita 

baru pertama kali hamil (primigravida) umur kehamilan >32 minggu sampai 

umur kehamilan aterm. Didapatkan 60 ibu hamil yang memenuhi kriteria 

inklusi yang dibagi dalam dua kelompok, 30 sampel yang mengikuti senam 

Kegel dan 30 sampel sebagai kontrol (tidak mengikuti senam Kegel). 

Penilaian terhadap kejadian stres inkontinensia urine pada penelitian ini 

menunjukkan bahwa kelompok yang melakukan senam kegel lebih rendah 

(13,3%) dibandingkan dengan kelompok kontrol (tidak melakukan senam 

Kegel) (63,3%). Penelitian ini menunjukkan bahwa senam Kegel selama 

kehamilan dapat menurunkan terjadinya kasus stress inkontinensia urine ibu 

postpartum khususnya pada wanita primigravida. 

3. Lestari, Widijati (2011) dengan judul penelitian “Perbandingan Senam Kegel 

1x Seminggu Dengan 3x Seminggu Terhadap Penurunan Frekuensi Buang 

Air Kecil Pada Wanita Dewasa Usia 50-60 Tahun dengan Stress Urinary 

Incontinence” Penelitian dilakukan di sanggar Senam Bugar Citra Jalan 
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Diponegoro 132 G Denpasar, Bali. Penelitian ini adalah penelitian 

eksperimental dengan rancangan pre and post test group design yang 

membandingkan efek atau pengaruh senam Kegel 3x seminggu dengan 1x 

seminggu terhadap frekuensi buang air kecil wanita yang menderita stress 

urinary incontinence. Sampel di ambil dari 40 orang yang memenuhi kriteria 

inklusi, 20 diantaranya dengan kelompok kontrol dan kelompok 

ekperimental. Hasil diperoleh latihan Kegel satu kali perminggu dan tiga kali 

perminggu selama empat bulan dapat menurunkan frekuensi buang air kecil. 

Pelatihan senam Kegel tiga kali perminggu lebih efektif dalam menurunkan 

frekuensi buang air kecil dibandingkan dengan senam Kegel satu kali 

perminggu 

 

 


