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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengetahuan
1. Pengertian Pengetahuan
Pengetahuan adalah hasil tahu, yang terjadi setelah seseorang melakukan
pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui pancaindra
manusia, yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba.
Pengetahuan merupakan hasil dari apa yang diketahui seseorang yang didapatkan
secara formal maupun informal. Pengetahuan formal

ini diperoleh dari

pendidikansekolah, sedangkan pendidikan informal diperoleh dari luar sekolah
seperti dari lingkungan keluarga, orang lain dalam pergaulan sehari-hari dan dapat
juga diperoleh dari media informasi yaitu media cetak seperti: buku, majalah,
media elektronik seperti tv, radio, dan internet (Notoatmodjo, 2007, hlm.139).
2. Tingkat pengetahuan didalam Domain Kognitif
Pengetahuan yang dicakup di dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkatan
yakni :
a. Tahu (know)
Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari
sebelumnya.Termasuk kedalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat
kembali (recall) terhadap suatu sfesifik dari seluruh bahan yang di pelajari
atau rangsangan yang telah di terima.
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b. Memahami (Comprehension)
Memahami di artikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar
tenteng objek yang di ketahui, dan dapat menginterprestasi materi tersebut
secara benar.
c. Aplikasi (Aplication)
Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang
telah di pelajari pada situasi atau kondisi riil (sebenarnya).
d. Analisi (Analysis)
Analisi adalah suatu kemampuan untuk menjabarkn materi atau suatu
objek kedalam komponen – komponen, tetapi masih di dalam suatu
struktur organisasi tersebut, dan masih ada kaitannya satu sama lain.
e. Sintesis (Synthesisi)
Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau
menhubungkan bagian- bagian di dalam suatu bentuk ke seluruhan yang
baru.
f. Evaluasi (Evaluation)
Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi
atau penilaian tehadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian itu
berdasarkan suatu criteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan
kriteria-kriteria yang telah ada (Notoatmodjo, 2003 Hal, 129-130).
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B. Sikap (Attitude)
1. Defenisi Sikap
Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang
terhadap stimulus atau objek. Manifestasi sikap itu tidak dapat langsung dilihat,
tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup.
Newcomb salah seorang ahli psikologi sosial, menyatakan bahwa sikap itu
merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak dan bukan merupakan
pelaksanaan motif tertentu (Notoadmojo, 2007, hlm.124).
Sikap adalah pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk
bertindak sesuai dengan sikap yang obyek tadi (Purwanto,1998. Hlm.62).
2. Kategori Sikap
a. Menurut Heri Purwanto, sikap terdiri dari :
1. Sikap positif, kecenderungan tindakan adalah mendekati, menyayangi,
mengharapka, obyek tertentu.
2. Sikap negative, terdapat kecenderungan untuk menjauhi, menghindari,
membenci, tidak menyukai obyek tertentu (Purwanto,1998.hlm.64).
b. Menurut Notoatmodjo, sikap terdiri dari :
1. Menerima(receiving)
Menerima diartikan bahwa orang (subyek) mau dan memperhatikan
stimulasi yang diberikan (obyek).
2. Merespon (responding)
Memberikan

jawaban

apabila

ditanya,

mengerjakan,

dan

menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap.
Dengan suatu usaha untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan
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tugas yang diberikan, terlepas dari pekerjaan itu benar atau salah,
berarti bahwa seseorang menerima ide tersebut.
3. Menghargai (valuting)
Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu
masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga.
4. Bertanggung jawab (responsible)
Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan
segala resiko merupakan sikap yang paling tinggi (Notoatmodjo,
2003).
Selain itu, Allport (1954) menjelaskan bahwa sikap mempunyai 3 komponen
pokok, antara lain :
1. Kepercayaan (keyakinan), ide dan konsep terhadap suatu objek.
2. Kehidupan emosional atau evaluasi terhadap suatu objek.
3. Kecenderungan untuk bertindak.
Ketiga komponen ini secara bersama-sama membentuk sikap yang utuh (total
attitude). Dalam penentuan sikap yang utuh ini, pengethuan, pikiran, keyakinan,
dan emosi memegang peranan penting (Notoatmodjo, 2007, hlm.143).
Sedangkan fungsi sikap dibagi menjadi 4 golongan yaitu :
1. Sebagai alat untuk menyesuaikan
Sikap adalah sesuatu yang bersifat communocable, artinya sesuatu yang
mudah mengajar, sehingga mudah pula menjadi milik bersama. Sikap bisa
menjadi rantai penghubung antara orang dengan kelompok atau dengan
anggota kelompok lainnya.
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2. Sebagai alat pengatur tingkah laku
Pertimbangan dan reaksi pada anak, dewasa, dan yang sudah lanjut usia tidak
ada. Perangsang itu pada umumnya tidak diberi perangsang spontan, akan
tetapi terdapat adanya proses secara sadar untuk

menilai perangsang-

perangsang itu.
3. Sebagai alat pengatur pengalaman
Manusia didalam menerima pengalaman-pengalaman secara aktif, artinya
semua berasal dari dunia luar tidak semua dilayani oleh manusia, tetapi
manusia memilih mana hal-hal yang perlu dan mana yang tidak perlu dilayani.
Jadi semua pengalaman di beri penilaian lalu dipilih.
4. Sebagai pernyataan kepribadian
Sikap sering mencerminkan pribadi seseorang ini disebabkan karena sikap
tidak pernah terpisah dari pribadi yang mendukungnya oleh karena itu sikapsikap pada objek tertentu, sedikit banyak orang bisa mengetahui pribadi orang
tersebut.
c. Pengukuran Sikap
Dalam pengukuran sikap ada beberapa macam cara, penelitian ini
menggunakan skala likert. Salah satu pernyataan yang masuk dalam kategori
skala likert yang terdiri dari pernyataan yang mendukung (favourable) dan
pernyataan yang tidak mendukung (unfavourable). Jawaban dan pernyataan
terdiri dari atas Sangat Setuju(SS), Setuju (SS), Tidak Tetuju (TS), Sangat
Tidak Setuju (STS), (Aziz. A, 2007).
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C. Nifas
1. Pengertian Masa Nifas
Masa nifas adalah masa yang dimulai setelah kelahiran plasenta dan
berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum
hamil. Masa nifas berlangsung selama kira-kira 6 minggu (Nugroho,
2014).
2. Kebijakan Program Masa Nifas
Pada kebijakan program masa nifas paling sedikit 4 kali kunjungan yang
dilakukan. Hal ini untuk menilai status ibu dan bayi baru lahir dan untuk
mencegah , mendeteksi, dan menagani masalah-masalah yang terjadi.
Antara lain :
a. 6-8 jam setelah persalinan, tujuan :


Mencegah perdarahan masa nifas karen atonia uteri.



Mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan rujuk bila
perdarahan berlanjut.



Memberikan konseling pada ibu atau salah satu anggota keluarga,
bagaimana mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri.



Pemberian ASI awal.



Melakukan hubungan antara ibu dan bayi.



Menjaga bayi tetap sehat, dengan cara mencegah hipotermia.
Jika petugas kesehatan menolong persalinan, ia harus tinggal

dengan ibu dan bayi baru lahir untuk 2 jam pertama setelah kelahiran, atau
sampai ibu dan bayi dalam keadaan stabil.
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b. 6 hari setelah persalinan.


Memastikan involusi uterus berjalan normal, uterus berkontraksi,
fundus di bawah umbilikus, tidak ada perdarahan abnormal, tidak
ada bau.



Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi, atau perdarahan,
abnormal.



Memastikan ibu mendapatkan cukup makanan, cairan, dan
istirahat.



Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak memperlihatkan
tanda-tanda penyulit.



Memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi, tali
pusat, menjaga bayi tetap hangat, dan merawat bayi sehari-hari.

c. 2 minggu setelah persalinan.


Memastikan rahim sudah kembali normal dengan mengukur dan
meraba bagian rahim.

d. 6 minggu setelah persalinan.


Menanyakan pada ibu tentang penyulit-penyulit yang ia atau bayi
alami.



Memberikan konseling untuk KB secara dini.
(Nugroho, 2014).
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D. Luka Perineum
1. Pengertian Luka Perineum
Luka perineum adalah insisi pada perineum atau luka robek pada perineum
orifisium vulva pada saat melahirkan bayi, (Farrer, 2004).

2. Pengertian Perawatan Luka Perineum
Perawatan adalah proses pemenuhan kebutuhan dasar manusia (biologis,
psikologis, sosial dan spiritual) dalam tujuan untuk menyehatkan daerah antara
paha yang dibatasi vulva dan anus pada ibu yang dalam masa antara kelahiran
plasenta sampai dengan kembalinya organ genetik seperti pada waktu sebelum
hamil rentang sakit sampai dengan sehat (Aziz, 2004).
Perineum adalah daerah antara kedua belah paha yang dibatasi oleh vulva
dan anus (Danis, 2000).
Perawatan perineum adalah pemenuhan kebutuhan untuk menyehatkan
daerah antara paha yang dibatasi vulva dan anus pada ibu yang dalam masa antara
kelahiran plasenta sampai dengan kembalinya organ genetik seperti pada waktu
sebelum hamil (Nugroho, 2014).

3. Tujuan Perawatan Luka Perineum
Tujuan perawatan perineum adalah mencegah terjadinya infeksi sehubungan
dengan penyembuhan jaringan, (Nugroho, 2014).
Ada beberapa alasan perlunya meningkatkan kebersihan vagina pada masa nifas
adalah:
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a. Adanya darah yang keluar dari vagina selama masa nifas yang disebut
lochea.
b. Secara anatomis, letak vagina bedekatan dengan saluran buang air kecil
dan buang air besar yang setiap hari kita lakukan. Kedua saluran tersebut
merupakan

saluran

pembuangan

dan

banyak

mengandung

microorganisme pathogen.
c. Adanya luka/trauma di daerah perineum yang terjadi akibat proses
persalinan dan bila terkena kotoran dapat terinfeksi.
d. Vagina merupakan organ terbuka yang mudah dimasuki mikroorganisme
yang dapat menjalar kerahim.

4. Faktor yang Mempengaruhi Perawatan Luka Perineum
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi luka perineum yaitu sebagai
berikut:
a. Gizi
Ibu nifas memerlukan nutrisi dan cairan untuk pemulihan kondisi
kesehatan setelah melahirkan. Ibu nifas harus mengkonsumsi makanan
yang mengandung zat-zat yang berguna bagi tubuh ibu pasca melahirkan
dan untuk persiapan produksi ASI, bervariasi dan seimbang, terpenuhi
kebutuhan karbohidrat, protein, zat besi, vitamin dan mineral untuk
mengatasi anemia dan mempercepat penyembuhan luka perineum. Ibu
nifas dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan akan gizi sebagai berikut :
1. Mengkonsumsi makanan tambahan, kurang lebih 500 kalori tiap hari.
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2. Makanan dengan diet gizi seimbang untuk memenuhi kebutuhan
karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral.
3. Minum sedikitnya 3 liter setiap hari.
4. Mengkonsumsi tablet zat besi selama 40 hari post partum.
5. Mengkonsumsi vitamin A 200.000 intra unit.
Faktor gizi terutama protein akan sangat mempengaruhi terhadap
proses penyembuhan luka perineum karena penggantian jaringan sangat
membutuhkan protein. Pada ibu nifas, makanan yang bergizi dan sesuai
porsi akan menyebabkan ibu dalam keadaan sehat dan segar. Ibu nifas
yang biasanya memiliki budaya pantang makan seperti telur, ayam dan
daging akan mempengaruhi proses kesembuhan luka perineum. Luka
dikatakan sembuh jika dalam 1 minggu kondisi luka kering, menutup dan
tidak ada tanda-tanda infeksi. Makanan yang bergizi akan mempercepat
masa penyembuhan luka perineum. Bila gizi ibu nifas tidak terpenuhi,
maka proses penyembuhan luka perineum menjadi lebih lama. Faktor gizi
terutama protein sangat mempengaruhi proses penyembuhan luka
perineum karena penggantian jaringan sangat membutuhkan protein.
Budaya dan keyakinan juga mempengaruhi penyembuhan luka perineum,
misalnya kebiasaan berpantang makan telur, ikan dan daging ayam, akan
mempengaruhi asupan gizi ibu, yang akan sangat mempengaruhi
penyembuhan luka perineum. Akan tetapi ada 35% ibu nifas yang masih
berpantang

makanan

sehingga

mempengaruhi

kesembuhan

luka

perineumnya.
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Ibu nifas sering membatasi asupan kalori dengan alasan karena ada
yang mengatakan masih pantang makanan di antaranya konsumsi ikan
segar, dengan alasan bayi menetek akan muntah, pantang makan ikan
ayam karena akan menimbulkan nyeri pada luka dan lama sembuhnya,
juga pantang ikan asin karena akan menimbulkan gatal-gatal. Padahal
proses penyembuhan luka perineum yang normal adalah 6-7 hari post
partum.
b. Ambulasi
Ambulasi setelah melahirkan sangatlah penting dilakukan. Oleh karena itu,
ibu harus istirahat. Mobilisasi yang dilakukan tergantung pada komplikasi
persalinan, nifas dan sembuhnya luka. Mobilisasi sebaiknya diklakukan
secara bertahap. Diawali dengan gerakan miring kekanan dan kekiri diatas
tempat tidur, duduk kemudian berjalan setelah 2-3 jam pertama setelah
melahirkan. Ambulasi dini (early ambulation) adalah mobilisasi segera
setelah melahirkan dengan membimbing ibu untuk bangun dari tempat
tidurnya. Ibu post partum diperbolehkan bangun dari tempat tidurnya dan
berjalan 24-28 jam setelah melahirkan. Adapun keuntungan dari ambulasi
dini, antara lain :
1. Penderita merasa lebih sehat dan kuat.
2. Faal usus dan kandung kemih menjadi lebih baik.
3. Memungkinkan bidan untuk memberikan bimbingan kepada ibu
mengenai cara merawat bayinya.
(Sulistyawati. A, 2009)
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c. Obat-obatan
1. Steroid : dapat menyamarkan adanya infeksi dengan mengganggu
respon inflantasi normal.
2. Antikoagualan : dapat menyebabkan hemoragi.
3. Antibiotik spectrum luas/spesipik : efektif bila diberikan segera
sebelum pembedahan untuk patologi spesipik atau kontaminasi bakteri.
Jika diberikan setelah luka ditutup, tidak efektif karena koagulasi
intravascular.
d. Keturunan
Statgenetik seseorang akan mempengaruhi kemampuan diri dalam
penyembuhan luka salah satu sifat genetik yang mempengaruhi adalah
kemampuan dalam sekresi insulin dapat dihambat, sehingga menyebabkan
glukosa darah meningkat. Dapat terjadi penipisan protein-kalori.
e. Sarana prasarana
Kemampuan ibu dalam menyediakan sarana dan prasarana dalam
perawatan perineum akan sangat mempengaruhi penyembuhan perineum,
misalnya kemampuan ibu dalam menyediakan antiseptic.
f. Budaya dan keyakinan
Budaya dan keyakinan akan mempengaruhi penyembuhan perineum,
misalnya kebiasaan tarak telur, ikan dan daging ayam, akan mempengaruhi
asupan gizi ibu yang akan sangat mempengaruhi penyembuhan luka. Ibu
nifas terkadang memiliki kepercayaan/tradisi yang diperoleh dari orang
tuanya, kakek atau nenek. Mereka menerima kepercayaan itu berdasarkan
keyakinan dan tanpa adanya pembuktian terlebih dahulu (Notoatmodjo,
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2003). Padahal kepercayaan tersebut belum tentu bermanfaat, malah
kadang dapat membahayakan dirinya sendiri, seperti halnya tradisi
berpantang makanan setelah melahirkan. Bisa juga disebabkan oleh ibu
yang tidak bekerja, karena ibu yang tidak bekerja sering mengikuti
kegiatan kelompok– kelompok yang diadakan masyarakat di sekitarnya
(seperti arisan, kelompok kajian, dll). Dari kegiatan itu, biasanya ibu
mempunyai perilaku–perilaku mengenai kesehatan. Padahal perilaku
tersebut belum tentu bermanfaat, bahkan dapat merugikan kesehatannya
sendiri, salah satunya adalah pantangan atau tabu.

5. Ruang Lingkup Perawatan Luka Perineum
Menurut Hamilton (2002), lingkup perawatan perineum adalah sebagai berikut :
a. Mencegah kontaminasi dari rektum
b. Menangani dengan lembut pada jaringan yang terkena trauma
c. Bersihkan semua keluaran yang menjadi sumber bakteri dan bau.
(Nugroho, 2014).

6. Waktu dan Cara Perawatan Luka Perineum
a. Saat mandi
Pada saat mandi, ibu post partum pasti melepas pembalut, setelah terbuka
maka ada kemungkinan terjadi kontaminasi bakteri pada cairan yang
tertampung pada pembalut, untuk itu maka perlu dilakukan penggantian
pembalut setiap selesai membersihkan vagina agar mikroorganisme yang
ada pada pembalut tersebut tidak ikut terbawa kevagina yang baru
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dibersihkan, demikian pula pada perineum ibu, untuk itu diperlukan
pembersihan perineum (Dewi, 2012).
b. Setelah buang air kecil
Pada saat buang air kecil, kemungkinan besar terjadi kontaminasi air seni
padarektum akibatnya dapat memicu pertumbuhan bakteri pada perineum
untuk itu diperlukan pembersihan perineum siramilah vagina dengan air
bersih. Basuhlah dari arah depan kebelakang hingga tidak ada sisa-sisa
kotoran yang menempel disekitar vagina baik itu urine maupun feses yang
mengandung mikroorganisme dan bisa menimbulkan infeksi pada luka
jahitan.
c. Setelah buang air besar.
Pada saat buang air besar, diperlukan pembersihan sisa-sisa kotoran
disekitar anus, untuk mencegah terjadinya kontaminasi bakteri dari anus
ke perineum yang letaknya bersebelahan maka diperlukan proses
pembersihan anus dan perineum secara keseluruhan.
d. Bila keadaan vagina terlalu kotor, cucilah dengan sabun atau cairan
antiseptic yang berfungsi untuk menghilangkan mikroorganisme yang
terlanjur berkembang di daerah tersebut.
e. Bila keadaan luka perineum terlalu luas atau ibu dilakukan episiotomi,
upaya menjaga kebersihan vagina dapat dilakukan dengan cara duduk
berendam dalam cairan antiseptic selama 10 menit setelah BAB dan BAK.
f. Keringkan vagina dengan tisu atau handuk lembut setiap kali selesai
membasuh agar tetap kering dan kemudian kenakan pembalut yang baru.
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Pembalut harus diganti setiap kali selesai BAB dan BAK atau minimal 3
jam sekali atau bila ibu sudah merasa tidak nyaman.
g. Bila ibu membutuhkan salep antibiotic, dapat dioleskan sebelum memakai
pembalut yang baru (Dewi, 2012).

7. Penatalaksanaan perawatan luka perineum
a. Persiapan perawatan luka perineum
1. Ibu Pos Partum dengan luka perineum
Perawatan perineum sebaiknya dilakukan setelah mandi dan setelah
BAB dan BAK dan sebelumnya luka perineum harus keringkan
dengan tisu atau handuk bersih terlebih dahulu.
2. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk perawatan luka perineum
Alat yang digunakan adalah botol, baskom dan gayung atau shower air
hangat dan handuk bersih. Sedangkan bahan yang digunakan adalah
air hangat, pembalut nifas baru dan antiseptik (Ferer, 2010).
b. Penatalaksanaan perawatan luka perineum
Perawatan khusus perineal bagi wanita setelah melahirkan anak
mengurangi rasa ketidaknyamanan, kebersihan, mencegah infeksi, dan
meningkatkan penyembuhan dengan prosedur pelaksanaan menurut
Hamilton (2002) adalah sebagai berikut:
1. Mencuci tangannya
2. Mengisi botol plastik yang dimiliki dengan air hangat
3. Buang pembalut yang telah penuh dengan gerakan ke bawah mengarah
ke rectum dan letakkan pembalut tersebut ke dalam kantung plastik.
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4. Berkemih dan BAB ke toilet
5. Semprotkan ke seluruh perineum dengan air
6. Keringkan perineum dengan menggunakan tissue dari depan ke
belakang.
7. Pasang pembalut dari depan ke belakang.
8. Cuci kembali tangan

8. Evaluasi
Parameter yang digunakan dalam evaluasi hasil perawatan adalah:
perineum tidak lembab, posisi pembalut itu tepat, ibu merasa nyaman.
Ada beberapa

hal yang biasa

dilakukan untuk

mendorong proses

penyembuhan dan juga untuk membantu mengurangi rasa nyeri:
a. Anda boleh meletakkan beberapa potong es didalam sebuah kantung
plastik, menutupnya dengan sehelai kain bersih dan lembab, lalu
meletakkannya diatas daerah genetalia anda dan untuk menurunkan
pembengkakan dan juga untuk menganestesinya daerah tersebut. Biarkan
potongan es tersebut berada diatas daerah tersebut selama kurang lebih 20
menit, dua atau tiga kali sehari.
b. Anda boleh duduk diam didalam air hangat (102-1050F) atau dingin
setinggi 4-6 inci yang anda taruh dalam bak mandi. Duduklah didalam air
tersebut selama 30 menit, 2 atau 3 kali sehari. Jika anda memakai metode
ini, maka pastikanlah agar bak yang anda pergunakan benar-benar bersih
sebelum menuangkan air kedalamnya dan juga setelah menggunakannya.
Hal ini perlu untuk mencegah timbulnya infeksi.
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c. Anda bisa melakukan apa yang dinamakan kegel exercises untuk
memperbaiki

sirkulasi

darah

didaerah

tersebut

untuk

membantu

memulihkan tonus otot perineal anda seakan sebuah escalator. Ketika anda
relaks, escalator tersebut berada dilantai satu. Secara perlahan, gerakan
otot anda untuk menaikkannya ke lantai dua, tiga dan empat. Ketika sudah
kelantai empat, tahan disana selama beberapa detik lalu kemudian
kendurkan daerah tersebut secara perlahan. Ini bias dikerjakan dimanapun
dan kapanpun. Anda bisa mengetahui dengan benar hanya jika otot
perineal anda saja yang bergerak dan bukan otot paha atau otot pantat anda
(Rukiyah, 2012).

9. Manfaat Dari Perawatan Luka Perineum
Perawatan

luka

perineum

yang

dilakukan

dengan

baik

dapat

menghindarkan hal berikut ini :
a. Infeksi
Kondisi perineum yang terkena lokia dan lembab akan sangat menunjang
perkembangbiakan bakteri yang dapat menyebabkan timbulnya infeksi
pada perineum.
b. Komplikasi
Munculnya infeksi pada perineum dapat merambat pada saluran kandung
kemih ataupun pada jalan lahir yang dapat berakibat pada munculnya
komplikasi infeksi kandung kemih maupun infeksi pada jalan lahir.
Dibawah ini merupakan tanda-tanda infeksi yang bisa dialami ibu pada
saat masa nifas apabila tidak melakukan perawatan vagina dengan baik.
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1. Suhu tubuh pada aksila melebihi 37,5 0C
2. Ibu menggigil, pusing, dan mual
3. Keputihan yang berbau
4. Keluar cairan seperti nanah dari vagina yang disertai baud an rasa nyeri
5. Terasa nyeri diperut
6. Terjadi perdarahan pervagina yang lebih banyak dari biasanya
(Dewi, 2012)
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