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Masa nifas merupakan masa peralihan yang secara alami dilalui oleh 

seorang ibu pascamelahirkan. Pada masa transisi ini, adanya luka perineum 

menjadi salah satu predisposisi terjadinya komplikasi pada masa nifas, jika dalam 

perawatannya dilakukan secara tidak tepat Untuk menciptakan perilaku atau 

kebiasaan yang tepat dalam melakukan perawatan luka perineum, maka 

diperlukan pengetahuan dan sikap yang baik untuk membentuk perilaku tersebut. 

Salah satu upaya preventif tenaga kesehatan dalam perubahan sikap dan 

mencegah komplikasi masa nifas ialah dengan adanya edukasi. Edukasi dapat 

memberikan pengetahuan baru yang diharapkan mampu merubah sikap ibu nifas 

ke arah yang positif mengenai perawatan luka perineum. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui perubahan sikap ibu nifas terhadap perawatan luka 

perineum sebelum dan setelah diberikan edukasi tentang perawatan luka 

perineum. Desain penelitian pra-eksperimen dengan rancangan one group pra-

post test design. Populasi penelitian ini adalah ibu nifas dengan luka jahitan 

perineum sejumlah 28 ibu nifas dengan teknik pengambilan data total sampling 

maka sampel yang digunakan sejumlah 28 ibu nifas yang memenuhi kriteria 

inklusi. Instrumen penelitian menggunakan skala likert terdiri atas 25 pernyataan. 

Melalui uji hipotesis wilcoxon  signed rank test dengan ρvalue (0,00) < α (0,05), 
maka H0  ditolak, artinya terdapat perubahan yang bermakna sikap ibu nifas 

terhadap perawatan luka perineum sebelum dan setelah diberikan edukasi tentang 

perawatan luka perineum. Dari penelitian yang dilakukan didapatkan sikap ibu 

nifas tentang perawatan luka perineum setelah diberikan edukasi seluruhnya 

bersikap positif sehingga diharapkan ibu nifas dengan luka perineum dapat 

menjaga dan merawat kesehatan dirinya khususnya bagian luka perineum secara 

tepat dan benar. 
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