
1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Kehamilan merupakan suatu proses yang dimulai sejak bertemunya 

sperma dan ovum di dalam rahim wanita. Pertemuan sperma dan ovum lebih 

dikenal dengan nama fertilisasi atau konsepsi yang membentuk zygote, 

berimplantasi ke dalam uterus dan berkembang sampai dilahirkan menjadi 

seorang bayi (Cunningham, 2005). Penyebab kecenderungan nyeri pinggang pada 

ibu hamil antara lain disebabkan oleh pertambahan berat badan ibu hamil dan 

perpindahan pusat gravitasi menjadi ke depan dan tidak seimbang. Karena 

ketidakseimbangan tersebut ibu hamil sering mengalami keluhan nyeri dan 

ketidaknyamanan di daerah ruang tulang belakang hingga ke pinggang 

(Eisenberg, 1996). 

Selama kehamilan, tubuh ibu hamil mengalami perubahan besar yang bisa 

membuat ibu hamil seringkali merasa tidak nyaman. Adapun beberapa masalah 

yang sering dialami oleh ibu hamil trimester keriga diantaranya adalah sering 

buang air kecil, rasa panas dalam perut dan kesulitan mencerna, haemorrhoids 

(wasir) dan konstipasi (sembelit), sakit punggung/nyeri punggung, sesak 

nafas/terengah-engah, varises (pembengkakan pembuluh darah). Otot-otot perut 

beserta jaringannya meregang untuk memberi tempat kepada rahim yang akan 

mengembang 20 (dua puluh) kali lebih besar dari ukuran semula. Pembesaran 

rahim juga perut ibu akan menimbulkan peregangan dari otot otot tubuh ibu 
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hamil, mulai dari pangkal paha, pinggang dan perut dan sepanjang tulang 

punggung. Peregangan ini merupakan hal normal dan wajar sebagai salah satu 

tanda bahwa tubuh ibu mempersiapkan ruang yang cukup luas untuk 

bertumbuhnya janin dalam  rahim. Selain hal itu pembesaran perut akibat 

kehamilan yang terus berkembang mengakibatkan keseimbangan tubuh ibu juga 

sedikit terganggu ( Winkjosastro, 2002). 

 Nyeri pinggang yang umumnya terjadi di trimester 3 ini diakibatkan 

beban di perut serta karena tulang pinggang bagian bawah terutama di daerah 

pinggul tulang belakang membengkok dan ligamen merenggang. Inilah yang 

membuat pinggang ibu hamil sering pegal bahkan terasa nyeri. Ibu yang 

mengandung bayi kembar akan mengalami sakit pinggang lebih parah daripada 

kehamilan tunggal. Disamping itu, meningkatnya kadar hormon juga membuat 

tulang rawan pada sendi melunak, sehingga kelenturannya berkurang dan 

timbullah sakit pinggang. Pada ibu hamil terjadi perubahan bodi mekanik 

sehubungan dengan berubahnya titik tumpu pada ibu hamil. Hal ini terutama 

karena pertambahan berat badan diperoleh selama kehamilan, dengan sebagian 

besar berat didistribusikan di sekitar perut. Hal ini menyebabkan pusat gravitasi 

ibu hamil menggeser ke depan, yang menghasilkan lebih rendah kelengkungan 

tulang belakangnya ( Sulistyawati, 2009). 

Sebuah studi terbaru yang dilakukan di Spanyol menunjukkan bahwa 

lebih dari setengah dari wanita hamil mengalami nyeri pinggang (71%) dan nyeri 

panggul korset (65%), dan hampir setengah (46%) mengalami nyeri kaki. Hasil 
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berasal dari 61 dokter di 5 wilayah di Spanyol yang terdiri dari 1.158 wanita hamil 

di-31 melalui minggu ke-38 kehamilan. Di antara 180 Ibu hamil yang diteliti di 

indonesia, 87 (± 48%) orang mempunyai keluhan nyeri pinggang bawah, 36 

orang di antaranya mempunyai keluhan yang bersifat refered pain pada satu 

tungkai dan 18 orang lainnya mengenai pada kedua tungkai yang dikenal dengan 

ischias dalam kehamilan (Depkes RI, 2009).  

 Yoga dan senam napas merupakan olahraga yang dapat meringankan 

nyeri saat kehamilan. Dengan teknik ini, seorang calon ibu akan mendapatkan 

porsi latihan khusus untuk mencegah datangnya nyeri yang mungkin datang pada 

saat mengalami kehamilan. Namun, jika calon ibu sudah mengalami kehamilan, 

maka latihan fisik yang baik akan mampu membantu mengurangi nyeri punggung 

kususnya pada kehamilan trimester ke 3 (Musbikin, 2005). Kehamilan yang 

terjadi ini  juga mempengaruhi keseimbangan tubuh karena cenderung untuk 

berat dibagian depan. Untuk menyeimbangkan berat tubuh maka ibu akan 

berusaha untuk berdiri dengan tubuh condong ke belakang (Depkes RI, 2009). 

Nyeri pinggang yang dirasakan ibu hamil ini masih bisa di redakan denagn senam 

hamil atau denagn terapi non farmakologis lain jika nyeri pinggang yang 

ditimbulkan akibat kelelahan karena membawa beban berat pada perutnya. 

Namun, senam hamil ini tidak dianjurkan segabai pengobatan untuk penyakit 

tulang punggung seperti adanya fraktur atau cidera lainnya (Indiarti, 2008).  

 Ibu akan merasakan nyeri di bagian pinggang pada saat terjadi perubahan 

postur tubuh, cara mengatasinya masalah nyeri pinggang yang diderita oleh ibu 



4 
 

hamil adalah dengan cara latihan fisik senam hamil secara teratur. Gerakan senam 

hamil yang dilakukan pada ibu hamil yang bermanfaat untuk latihan otot-otot 

pinggang sehingga dapat mengurangi ketegangan otot dan menurunkan nyeri 

adalah tundukkan kepala sambil mengangkat bagian punggung hingga ke atas 

samil menarik nafas, kemudian turunkan punggung sambil mengangkat kepala ke 

arah atas dan sambil membuang nafas pelan-pelan. Lakukan gerakan ini sebanyak 

8x8 (Wiyono, 2004). Senam hamil merupakan latihan yang paling baik dilakukan 

oleh ibu hamil, karena di dalam senam hamil terdpat banyak unsur latihan yang 

lebih spesifik untuk latihan bagian otot-otot tertentu dan terdapat latihan 

pernafasan serta latihan relaksasi yang baik untuk ibu hamil (Kushartanti, 2004). 

 Berdasarkan laporan ilmiah dari American Academy of Family Physician, AS, 

kegiatan fisik yang paling tepat untuk wanita hamil adalah yang tidak menahan 

beban perutnya, seperti renang dan bersepeda. Berjalan dan senam hamil adalah 

pilihan yang tepat, terutama bila berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter 

kandungan.Hasil penelitian tahun 1989 yang dimuat dalam American Journal of 

Obstetricand Gynecolog, menunjukkan ibu hamil yang melakukan kegiatan senam 

cukup sering dan teratur selama masa tiga bulan (trimester) terakhir, ternyata 

mengalami rasa nyeri punggung dan penurunan kesakitan saat kehamilan. Hal ini 

terjadi karena peningkatan kadar hormon endorphin dalam tubuh sewaktu 

senam, yang secara alami berfungsi sebagai penahan rasa sakit (Hanton, 2001). 

 Studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 8 oktober 2012 di Klinik 

Bunga Melati Malang didapatkan data tiap bulan rata-rata dari 302 ibu hamil yang 
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melakukan pemeriksaan kehamilan terdapat 137 orang ibu hamil masuk dalam 

usia kehamilan trimester ketiga, dan dari jumlah tersebut hampir 80% ibu hamil 

mempunyai keluhan nyeri pinggang. Data yang diperoleh terdapat sekitar 75 

orang dalam 1 bulan di Klinik Bunga Melati Malang yang melakukan senam 

hamil, dan dari keseluruhan peserta didapatkan bahwa mereka mengalami nyeri 

pnggang pada saat kehamilannya. 

  Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti ingin melakukan 

penelitian berjudul “Pengaruh Senam hamil Terhadap Penurunan Nyeri 

Pinggang Pada Ibu Hamil Trimester Ketiga di Klinik Bunga Melati 

Malang” 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka perumusan masalahnya 

adalah “ Apakah ada pengaruh antara senam hamil terhadap penurunan nyeri 

pinggang pada ibu hamil trimester ketiga di Klinik Bunga Melati Malang” 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh senam hamil terhadap 

penurunan nyeri pinggang pada ibu hamil trimester ketiga 

1.3.2  Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi skala nyeri pinggang pada ibu hamil trimester ketiga 

sebelum di lakukan senam hamil di Klinik Bunga Melati Malang 

b. Mengidentifikasi skala nyeri pinggang pada ibu hamil trimester ketiga setelah 

di lakukan senam hamil di Klinik Bunga Melati Malang 
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c. Mengidentifikasi pengaruh senam hamil terhadap penurunan nyeri pinggang 

pada ibu hamil trimester ketiga di Klinik Bunga Melati Malang 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui pengaruh senam hamil terhadap 

penurunan nyeri pinggang pada ibu hamil trimester ketiga 

1.4.2 Bagi Bidang Keperawatan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada bidang 

keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan maternitas yang lebih 

konferhensif pada ibu hamil kususnya yang terkait nyeri pinggang saat 

kehamilannya. 

1.4.3 Bagi ibu 

Ibu dapat menerapkan senam hamil disaat kehamilan sebagai latihan fisik yang 

dapat mempengaruhi penurunan nyeri pinggang 

1.5 Keaslian Penelitian 

Menurut pengetahuan peneliti, penelitian ini belum pernah dilakukan tetapi ada 

penelitian lain yang tentang senam hamil 

1.5.1  Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Elfrida (2003) tentang 

”Perbedaan Rasa Nyeri Pada Kala I Persalinan Primipara Antara Yang 

Melakukan Dan Tidak Melakukan Senam Hamil Di RS DR. Pirngadi Dan RS 

Santa Elisabeth Medan Tahun 2003”. Penelitian survei yang bersifat deskriptif 

analitik menggunakan uji regresi ehi-squarc dan Independen Sample T-Test, pada 

a30,05, untuk perbedaan rasa nyeri pada kala I persalinan Priuiipara antara yang 
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melakukan dan tidak melakukan senam hamil di ruang rawat bersalin ES dr. 

Pirngadi dan RS. St. Elisabeth Medan. Data Primer dikumpulkan melalui 

wawancara langsung dengan sampel sebanyak 53 orang, dan data sekunder 

diperoleh dari register rumah sakit. Hasil penelitian menunjukan tidak terdapat 

perbedaan dari seluruh variabel penelitian yang meliputi: karakteristik sampel 

(umur, pendidikan, suku dan agama), karena hasil uji regresi chi-square dan 

Independcnt Sample T-Test diperoleh nilai p>0,05. Namun secara umum 

terdapat perbedaan rasa nyeri antara yang melakukan dan tidak melakukan senam 

hamil (p=0,003). Persamaan dalam penelitian ini adalah teknk yang diberikan dan 

perbedaannya adalah pada analisa dan responden serta tempat penelitian. 

1.5.2  Penelitian kedua yang dilakukan oleh Imbarwati (2010) tentang “  

Hubungan Kepatuhan Pelaksaan Senam Hamil Oleh Ibu Ibu Hamil Dengan 

Tingkatan Nyeri Persalinan Pada Ibu Bersalin di BPS Kota Semarang “. 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret-April 2010. Populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh ibu nifas yang selama program senam hamil kehamilan di 

Connecticut Ny.Am.Keb Suprihatni titik, dengan sampel 42 orang yang 

dikategorikan menjadi 21 kasus sampel dan 21 sampel kontrol.Analisis univariat 

dilakukan dengan mendistribusikan masing-masing variabel penelitian dengan 

proporsi masing-masing. Analisis bivariat menggunakan uji chi square untuk 

menganalisis hasil pengamatan studi dengan tingkat 95%. Hasil dari penelitian ini 

adalah tingkat kepatuhan dengan responden di melaksanakan senam hamil yang 

seimbang yang memenuhi 50% dan 50% tidak patuh, yang nyeri dirasakan oleh 

responden lebih banyak dirasakan oleh responden yang tidak sesuai untuk 
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melakukan senam hamil sebanyak 9 (42,9%) responden dan ada hubungan antara 

kepatuhan pelaksanaan dari senam hamil oleh ibu hamil dengan nyeri persalinan 

pada kelahiran ibu di BPS Ny Suprihatni titik dengan P-Nilai 0,001 <0,05. 

Persamaan dalam penelitian ini adalah teknik yang di gunakan untuk terapi 

perbedaannya adalah pada sampel, uji dan tempat penelitian. 

1.5.3  Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Iswanti (2009) tentang “ Hubungan 

Senam Hamil  dengan Power Ibu Pada Proses Persalinan Kala II di RS  Panti 

Wilasa Citarum Semarang Periode Triwulan I Tahun 2009”. Tujuan penelitian 

adalah menganalisis hubungan senam hamil dengan power ibu pada proses 

persalinan kala II. Jenis penelitian adalah Explanotory survey dengan 

menggunakan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian adalah semua ibu 

bersalin di RS Panti Wilasa Citarum Semarang pada bulan Januari – Maret 2009, 

jumlah populasi adalah 326 ibu bersalin. Unit sampel adalah semua ibu yang 

bersalin di RS Panti Wilasa Citarum Semarang pada bulan Januari – Maret 2009 

dengan jumlah sampel yang diperoleh adalah 94 responden dengan metode 

Sampel Probabilitas. Hasil penelitian umur pada kelompok 20-30 tahun 45,7%, 

pendidikan tamat SLTA 31,9%, ibu yang bekerja 58,5%, gravida I-II 56,4%, usia 

kehamilan aterm 55,3%, presentasi janin kepala 92%, pekerjaan suami pegawai 

swasta 44,7%, tingkat pendidikan suami SLTA 38,3%, jumlah kunjungan ANC > 

4 kali kunjungan 50%, jenis persalinan normal 79,8%, ibu yang melakukan senam 

hamil 73,4% dan power ibu pada proses persalinan kala II ≤ 2 jam 71,3%, ibu 

yang melakukan senam hamil dengan power ibu pada proses persalinan kala II ≤ 

2 jam 89,9%, dengan uji chi-square menunjukan ada hubungan senam hamil 
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dengan power ibu pada proses persalinan kala II (p=000,1 CI=89.179 - 112.735). 

persamaan pada penelitian ini adalah pada terapi yang diberikan, perbedaanya 

adalah pada uji dan variable dan tempat penelitian. 

1.5.4  Penelitian keempat yang dilakukan oleh endria (2010) tentang “ 

Efektifitas senam hamil dalam upaya penurunan nyeri punggung bawah ( Low 

Back Pain) pada ibu hamil trimester 2 dan 3 di Pukesmas Krajan, Desa Wonoasih 

Medan. Desain penelitian ini adalah desain pra eksperimental dengan pendekatan 

one group pre-post test design. Pupulasi adalah seluruh ibu hamil trimester 2 dan 3 di 

Pukesmas Krajan, Desa Wonoasih Medan sebanyak 107 orang. Sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 31 orang dengan menggunakan teknik sampling random 

sampling. Variable independent adalah senam hamil dan variable dependent adalah 

penurunan skala nyeri punggung bawah ( Low Back Pain ). Data yang diperoleh 

dianalisa dengan menggunakan uji T-test berpasangan. Dari hasil analisa 

didapatkan nilai thitung sebesar 7,145 dengan nilai signifikansi = 0,000. Ttabel dengan 

derajat bebas 30 untuk α=0,05 didapatkan nilai 2,042. Dan dilakukan 

perbandingan, dimana nilai t hitung lebih besar daripada ttabel (7,145 > 2,042), dan 

selain itu nilai signifikansi kurang dari α = 0,05 ( 0,000 < 0,05 ). Persamaan pada 

penelitian ini adalah analisa data yang digunakan dan teknik yang digunakan 

untuk menurunkan nyeri dan perbedaannya adalah pada responden, dan tempat 

penelitian. 


