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ABSTRAK
Senam hamil adalah senam yang  dilakukan pada masa kehamilan dengan tujuan untuk mempersiapkan 
fisik dan mental ibu hamil dengan harapan proses kelahiran akan berjalan secara lancar dan aman. 
Dukungan selama masa kehamilan sangat dibutuhkan bagi seorang wanita yang sedang hamil. Dukungan 
sosial pada masa kehamilan dapat mempengaruhi minat ibu hamil, meskipun ada sebagian kecil dengan 
ada atau tidaknyadukungan sosial tidak berpengaruh pada minat ibu hamil dalam mengikuti senam 
hamil. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan dukungan sosial (social support) dengan 
minat ibu hamil mengikuti program senam hamil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
korelasional dengan pendekatan retrospektif. Populasi yang digunakan adalah ibu hamil dengan riwayat 
pernah dan belum pernah mengikuti senam hamil, dengan teknik Purposive Sampling sebanyak 30 orang 
responden. Hasil analisis dengan menggunakan uji Fisher’s Exact, terhadap hubungan yang signifikansi 
antara hubungan dukungan sosial dengan minat ibu hamil mengikuti program senam hamil dan dapat 
ditarik kesimpulan H1 diterima, yang artinya ada hubungan dukungan sosial (social support) dengan 
minat ibu hamil mengikuti program senam hamil di desa Wajak Kabupaten Malang.DukunganSosial 
yang diterima ibu hamil pada masa kehamilan dapat mempengaruhi minat, tetapi minat itu sendiri bisa 
muncul tidak hanya dari dukungan sosial yang diterima oleh ibu hamil. 

Kata Kunci : Dukungan Sosial, Minat Ibu Hamil, Senam Hamil

PENDAHULUAN

Mengutip data hasil kasus kematian ibu dan bayi di Indonesia menurut Millenium Development 
Goals (MDGs), yaitu Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia sebesar 102 per 100.000 kelahiran 
hidup (KH) dan Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi 23 per 1.000 KH pada tahun 2015. 
Melengkapi hal tersebut, data laporan dari daerah yang diterima Kementerian Kesehatan Republik 
Indonesia menunjukkan bahwa jumlah ibu yang meninggal karena kehamilan dan persalinan tahun 
2013 adalah sebanyak 5019 orang. Sedangkan jumlah bayi yang meninggal di Indoensia berdasarkan 
estimasi SDKI 2012 mencapai 160.681 anak. Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka 
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Kematian Bayi (AKB) disebabkan oleh adanya perdarahan, eklamsia, aborsi tidak aman (unsafe 
abortion), partus lama dan infeksi. Kematian saat melahirkan biasanya menjadi penyumbang utama 
mortalitas wanita muda pada masa puncak produktivitasnya. Dalam proses persalinan ada 3 faktor 
yang menyebabkan persalinan memanjang atau lama yaitu: tenaga, jalan lahir dan janin. Salah satu 
cara mengendalikan masalah tersebut seperti masalah tenaga yaitu dengan senam hamil. Menurut 
Depkes RI, 2013 ibu hamil yang melakukan kegiatan senam cukup sering dan teratur selama masa 
tiga bulan (trimester) terakhir, rasa sakit yang dirasakan pada masa persalinan akan berkurang bila 
dibandingkan dengan persalinan ibu yang tidak melakukan kegiatan senam hamil. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Linda, Effy, dan Rini (2010) mengemukakan Program 
kelas ibu hamil merupakan upaya pemerintah untuk menurunkan AKI dan AKB. Program kelas 
ibu hamil terbentuk pada tahun 2009. Kelas ibu hamil adalah kelompok ibu hamil dengan umur 
kehamilan antara 20 minggu sampai 32 minggu dengan jumlah peserta maksimal 10 orang.Kelas 
ibu hamil merupakan salah satu kegiatan penting dalam penerapan buku KIA di masyarakat sebagai 
upaya pembelajaran ibu, suami dan keluarga melalui kegiatan belajar bersama untuk mempersiapkan 
ibu hamil dalam perawatan kesehatan anak sesuai standar. Dibeberapa daerah program kelas ibu 
hamil masih belum berjalan disebabkan kurangnya informasi tentang kelas ibu hamil sehingga 
pengetahuan tentang kelas ibu hamil di masyarakat masih kurang. Pembentukan perilaku ibu hamil 
untuk mengikuti kelas ibu hamil dipengaruhi oleh adanya minat (Depkes RI, 2009).

Senam hamil adalah senam yang di lakukan pada masa kehamilan dengan tujuan untuk 
mempersiapkan fisik dan mental ibu hamil, dengan harapan proses kelahiran akan berjalan lancar dan 
aman. Latihan senam hamil yang dilakukan secara teratur baik di tempat latihan maupun di rumah 
dalam waktu senggang dapat menuntun ibu hamil ke arah persalinan yang fisiologis, selama tidak 
ada keadaan patologis yang menyertai kehamilan. Ibu hamil yang melakukan senam hamil secara 
teratur selama masa kehamilannya dilaporkan dapat memberikan keuntungan pada saat persalinan 
yaitu pada masa kala aktif (kala II) menjadi lebih pendek, mencegah terjadinya letak sungsang dan 
mengurangi terjadinya insiden sectio caesaria (Supriatmaja, dalam Subekti Indri, 2016).

Pada jurnal “Experiences of Exercise During Pregnancy Among Women Who Perform Regular 
Resistance Training: A Qualitative Study” tahun 2014 dijelaskan wanita yang sedang hamil dan sehat 
dianjurkan untuk melakukan latihan sedang sampai berat dalam sehari selama kurang lebih 30 
menit setiap harinya, jika tidak dapat dilakukan setiap hari maka dapat dilakukan pada akhir pekan. 
Jurnal ini bertujuan untuk melihat perbedaan pada wanita yang melakukan latihan ketahanan secara 
umum selama kehamilan. Saat hamil tubuh seorang ibu akan mengalami kondisi fisiologis yang 
berubah dan berbeda dari biasanya, hal ini yang mempengaruhi tidak hanya pada kondisi fisiknya 
saja tetapi juga kondisi psikologisnya. Dukungan selama masa kehamilan sangat dibutuhkan bagi 
seorang wanita yang sedang hamil, terutama dari orang terdekat apalagi bagi wanita yang baru 
pertama kali hamil. Seorang wanita akan merasa tenang dan nyaman dengan adanya dukungan dan 
perhatian dari orang – orang terdekat (Astuti, H dalam Subekti I, 2016).

Data pada rentang tahun 2015-2016 yang diperoleh dari Bidan Desa Wajak Kabupaten Malang 
tercatat jumlah ibu hamil diperkirakan 243 orang ibu hamil. Dimana setiap bulannya bidan tersebut 
melakukan persalinan kepada kurang lebih 20 orang ibu hamil, terhitung mulai Januari 2016 sampai 
dengan Agustus 2016 tercatat sebanyak 160 orang ibu hamil yang sudah melakukan persalinan dari 
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jumlah 243 ibu hamil tersebut. Dapat diperhitungkan bahwa ada sekitar 80 orang ibu hamil didesa 
tersebut yang ditargetkan akan melakukan persalinan pada bulan September hingga Desember 2016. 
Pelaksanaan senam hamil yang telah dilakukan oleh bidan desa, tercatat 10-15 orang ibu hamil yang 
mengikuti kelas senam hamil yang terdiri dari berbagai usia kehamilan. 

Olahraga yang baik bagi wanita hamil adalah olahraga yang berhubungan dengan jantung, otot 
perut, otot punggung, dan otot panggul. Setidaknya 20 menit setiap hari, senam hamil umumnya 
dimulai saat kehamilan memasuki trimester ketiga, yaitu sekitar usia 28-30 minggu kehamilan. 
Selain menjaga kebugaran, senam hamil juga diperlukan untuk melatih kesiapan fisik dan mental 
calon ibu dalam menghadapi proses persalinan. Ketakutan ibu menghadapi persalinan, untuk 
menghilangkan rasa cemas harus ditanamkan kerjasama antara pasien dengan tenaga kesehatan dan 
diberikan informasi kepada ibu hamil selama kehamilan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan ibu 
hamil agar persalinan berjalan lancar dapat dikendalikan dengan melakukan senam hamil. Senam 
hamil bertujuan mempersiapkan dan melatih otot-otot sehingga dimanfaatkan untuk berfungsi 
secara optimaldalam persalinan normal. Manfaat gerak badan selama hamil adalah sirkulasi darah 
menjadi baik, nafsu makan bertambah, pencernaan lebih baik, dan tidur lebih nyenyak .  

Menurut (Astuti, H dalam Subekti I, 2016) kebutuhan dasar ibu hamil sesuai tahap 
perkembanganya terbagi menjadi dua yaitu: kebutuhan fisik ibu hamil trimester I,II,III diantaranya 
oksigen, nutrisi, personal hygiene, pakaian, eliminasi, seksual, mobilisasi, body mekanik, senam 
hamil, istirahat, imunisasi, travelling, persiapan laktasi dan kebutuhan psikologi ibu hamil 
diantaranya support keluarga (suami, keluarag, lingkungan) support dari tenaga kesehatan, rasa 
aman nyaman selama kehamilan, persiapan menjadi orang tua dan persiapan sibling. Pada jurnal 
“The Effect of Social Support Around Pregnancy on Post Partum Depression Mothers in The Maternity 
Experiences”, faktor psikis ibu dipengaruhi oleh dukungan dari orang-orang sekitar. Dukungan 
sosial adalah sebuah konsep dengan berbagai sisi yang dipelajari untuk menetapkan dan mengukur, 
sedangkan secara definisi dukungan sosial adalah tindakan sukarela dari individu yang diberikan 
kepada individu lain, yang memunculkan suatu respon positif langsung atau tertunda di penerima. 

Studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti tercatat oleh bidan desa Wajak terdapat 
kurang lebih 80 kehamilan dan di desa tersebut sudah terdapat kelas senam hamil. Setiap kelas senam 
hamil berjumlah 10-15 orang ibu hamil yang terdiri dari berbagai usia kehamilan yang rutin dilakukan 
satu bulan sekalidiminggu ketiga. Pada pertemuan kelas senam hamil terdapat materi yang diberikan yang 
terdiri dari materi ke- 1, 2, dan 3. Berdasarkan hasil wawancara dari bidan desa dan beberapa peserta kelas 
senam hamil, bidan disana mengatakan masih sulit untuk mengajak ibu hamil disana untuk melakukan 
kegiatan senam hamil tersebut, jika ditanya mereka akan menjawab tidak mengetahui apa itu senam 
hamil. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa dukungan yang banyak diberikan oleh orang-orang 
sekitar berupa motivasi untuk menghadiri senam hamil maupun diantar oleh keluarga ataupun suami 
untuk datang ketempat senam hamil, namun sebagian dari mereka mengatakan bahwa minat untuk 
mengikuti kelas senam hamil akan berkurang (malas) jika dukungan yang diberikan dari orang-orang 
sekitar berkurang, tidak hanya itu saja melihat dari jarak yang cukup jauh untuk ditempuh peserta bisa 
menjadi pengaruh para peserta untuk hadir dalam kegiatan tersebut. Sehingga dengan adanya masalah 
di desa Wajak peneliti ingin mengetahui tentang “Hubungan Dukungan Sosial (Social Support) dengan 
Minat Ibu hamil Mengikuti Program Senam Hamil”.
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian korelasionaldengan pendekatan Cross sectional.
Penelitian korelasional merupakan penelitian yang mengkaji hubungan antara variabel. Peneliti 
dapat mencari, menjelaskan suatu hubungan, memperkirakan, dan menguji berdasarkan teori yang 
ada. Penelitian korelasional bertujuan mengungkapkan hubungan korelatif antar variabel (Nursalam, 
2011). Cross sectional adalah penelitian yang mencari hubungan antara variabel bebas dengan variabel 
terikat dengan melakukan pengukuran sesaat, tentunya tidak semua subjek harus periksa pada hari 
ataupun saat yang sama, namun baik variabel bebas serta terikat tersebut diukur menurut keadaan 
atau statusnya pada waktu observasi, jadi pada desain cross sectional tidak ada prosedur tindak 
lanjut atau follow up(Sastroasmoro. S, 2011). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
dukungan sosial (social support) dengan minat ibu hamil dalam keaktifan mengikuti program senam 
hamil di desa Wajak kabupaten Malang.

Distribusif rekuensi terhadap dukungan sosial responden yang diberikan di balai desa wajak 
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Dukungan Sosial Ibu Hamil Yang Mengikuti Senam 

Dukungansosial Jumlah Presentase
Positif
Negatif

14
16

47%
53%

Total 30 100%

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa hasil deskripsi dukungan sosial didapatkan yaitu (n= 14, 
atau 47%)  mempunyai dukungan positif dan (n=16, atau 53%) mempunyai dukungan negatif. Hal 
ini menunjukkan bahwa dukungan sosial yang diterima  ibu hamil adalah negatif.

Distribusi frekuensi terhadap minat responden yang diberikan di balai desa wajak dapat dilihat 
pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2 Minat Ibu Hamil Yang Mengikuti Senam Hamil 

Minat Jumlah Presentase
Tinggi
Rendah

18
12

60%
40%

Total 30 100%

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa hasil deskripsi minat senam ibu hamil didapatkan 
mempunyai minat Tinggi yaitu (n=18, atau 60%) dan mempunyai minat Rendah yaitu (n=12, atau 
40%). Hal ini menunjukkan bahwa minat senam ibu hamil adalah tinggi.

Berikut deskripsi tabulasi silang antara dukungan sosial terhadap minat senam ibu hamil dapat 
dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.3 Tabulasi Silang Dukungan Sosial dengan Minat Senam Ibu Hamil

DukunganSosial
Minat Senam Hamil Total 

Tinggi Rendah
Positif 12 (85,8%) 2 (14,2%) 14 (100%)
Negatif 6 (37.5%) 10 (62.5%) 16 (100%)
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Hasil tabel tabulasi silang dukungan sosial dengan minat senam ibu hamil didapatkan bahwa 
dari 18 orang ibu yang mempunyai minat senam yang tinggi terdapat 12 orang dengan dukungan 
positif dan 6 orang dengan dukungan negatif. Kemudian dari 12 orang ibu yang mempunyai minat 
senam yang rendah terdapat 2orang dengan dukungan positif dan 10 orang dengan dukungan 
negatif.

Berdasarkan hasil perhitungan tabel crosstabs uji Chi Square dukungan sosial dengan minat 
senam ibu hamil, sesuai dengan syarat uji Chi Square bahwa tabel crosstabs tidak memenuhi syarat 
untuk dilakukannya ujiChi Square dimana pada tabel crosstabs tersebut terdapat salah satu nilai 
expect count yang kurang dari 5 sehingga analisis data yang dapatdigunakan uji turunan Chi Square 
yaitu uji Fisher’s Exact. Pengujian hipotesis untuk mengetahui adanya hubungan antara dukungan 
sosial terhadap minat senam ibu hamil dilakukan dengan ujiFisher’s Exact

Hasil pengujian disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.4 Uji Fisher Dukungan Sosial dengan Minat Senam Ibu Hamil

Parameter Signifikansi Fisher’s Keterangan
DukunganSosial 0.011 Signifikansi

Hasil uji hubungan antara dukungan sosial terhadap minat senam ibu hamil didapatkan nilai 
signifikansi Fisher’s (0.011) kurang dari alpha (0.050) sehingga dikatakan bahwa terdapat hubungan 
signifikan antara dukungan sosial terhadap minat senam ibu hamil.

Hasil penelitian dukungan sosial yang terdiri dari 18 item pertanyaan yang dibagi menjadi tiga 
parameter, yaitu dukungan keluarga/suami, dukungan sesama ibu hamil, dan dukungan petugas 
kesehatan.Hasil deskripsi dukungan keluarga menunjukkan bahwa 6 pernyataan mayoritas responden 
menjawab jawaban setuju, Deskripsi dukungan sesama ibu hamil menunjukkan bahwa 6 pernyataan 
mayoritas responden menjawab tidak setuju, sedangkan deskripsi dukungan petugas kesehatan 
menunjukkan bahwa 6 pernyataan mayoritas responden menjawab sangat setuju menunjukkan 
bahwa responden memberikan penilaian paling baik terhadap dukungan petugas kesehatan melalui 
item tersebut.

Hasil dari penelitian bahwa untuk dukungan sosial positif terhitung ada 47% dari jumlah 
keseluruhan responden sedangkan untuk dukungan sosial negatif ada 53% dari jumlah keseluruhan 
responden yaitu 30 orang, dimana responden lebih banyak mendapatkan dukungan sosial dari 
keluarga dan petugas kesehatan, sehingga rata – rata ibu hamil mendapat dukungan sosial dari 
keluarga dan petugas kesehatan, sedangkan dukungan sesama ibu hamil tidak terlalu dominan 
pada ibu hamil yang mengikuti senam hamil. Data ini didukung dengan adanya data umum pada 
responden meliputi usia responden, jarak tempuh antara rumah dengan tempat senam hamil, 
jumlah paritas, pendidikan responden, serta riwayat senam hamil responden, dimana daridata 
umum tersebut saling berkaitan dengan dukungan sosial yang diterima oleh ibu hamil. Pada hasil 
penelitian ini terlihat bahwa ibu hamil banyak mendapatkan dukungan sosial dari pihak keluarga, 
sehingga hal di dukung dengan pernyataan (Suryaningsih, 2007 dalam Maharani.T.I 2014)bahwa 
dukungan sosial yang paling dekat dengan wanita hamil adalah dari pasangan (suami), dalam hal ini 
suami dapat memberikan dukungannya berupa memberikan semangat dan perhatian kepada istri.
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 Dukungan sosial dapat diperoleh dari sejumlah orang yang dianggap penting (significant 
others) seperti suami, anak, orangtua, saudara atau kerabat dan teman akrab. dukungan sosial yaitu 
dukungan emosional, dukungan ini ditunjukkan melalui ekspresi empati, perhatian dan kepedulian 
terhadap seseorang.Dukungan penghargaan, ditunjukkan melalui ekspresi orang lain tentang 
pandangan yang positif terhadap seseorang, dorongan atau persetujuan terhadap gagasan dan perasaan 
seseorang. Dukungan instrumental, melibatkan bantuan secara langsung seperti memberikan atau 
mengantarkan ketempat senam hamil. Dukungan informasi, yaitu pemberian nasehat, pengarahan, 
saran atau umpan balik mengenai apa yang dapat dilakukan. Tidak hanya itu dukungan sosial 
adalah multidimensi yang mencakup jangkauan jaringan sosial, dukungan emosional, dukungan 
instrumental serta bantuan dari orang lain (Abdollahpour, S 2015). Dapat disimpulkan bahwa 
dukungan sosial melibatkan hubungan sosial yang berarti, sehingga dapat menimbulkan pengaruh 
positif bagi penerimanya.Meskipun secara teoritis dukungan sosial menekankan kepada pertukaran 
interpersonal antar individu tersebut, namun tetap saja masing – masing individu harus memastikan 
apakah mereka benar – benar menerima dukungan dari orang – orang sekitar mereka (Tietjen & 
Bradley, 1985 dalam Collins 2013). Menurut King, 2010 (dalam  Yuniawati. R & Marni.A, 2015) 
dukungan sosial adalah informasi dan umpan balik dari orang lain yang menunjukkan bahwa 
seseorang dicintai, diperhatikan, dihargai, dihormati, dan dilibatkan dalam jaringan komunikasi 
dan kewajiban timbal balik. Tidak hanya itu dukungan sosial dapat berupa jasa yang diberikan oleh 
keluarga, teman maupun orang – orang sekitar.

 Hasil distribusi frekuensi minat senam ibu hamil menunjukkan bahwa dari 8 item 
pernyataan kuesioner 60% dari jumlah keseluruhan responden memiliki minat yang tinggi 
mengikuti senam hamil. Indikator minat pada penelitian ini secara garis besar dibagi menjadi yaitu 
Attention (perhatian), Interest(ketertarikan), dan Desire (keinginan).mayoritas responden sebesar 
60% menjawab pernyataan ya untuk ketiga indikator minat. Berdasarkan data umum paritas dari 
responden dimana hasil perhitungan sebesar 67% atau sebanyak 20 orang responden ibu hamil yang 
mengikuti senam hamil adalah ibu multipara. Asumsi peneliti bahwa bagi ibu hamil multipara, mereka 
akan lebih banyak mendapatkan informasi seputar senam hamil dibandingkan dengan ibu primipara 
yang baru mengikuti senam hamil. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Gamelia, E 
(2013) bahwa usia/trimester kehamilan berhubungan terhadap perilaku perawatan kehamilan ibu, 
semakin tua usia kehamilan ibu, maka ibu akan semakin perduli terhadap kehamilannya. Sehingga 
peneliti berasumsi bahwa bagi ibu hamil multipara yang mengikuti senam hamil, minat yang ada 
pada diri mereka timbul dari dalam diri mereka. Hal ini sesuai dengan teori Miflen, FJ & Miflen FC 
dalam Adryana.R, 2015 dua faktor yang mempengaruhi minat adalah faktor dari dalam yaitu sifat 
pembawaan dan faktor dari luar diantaranya adalah keluarga, masyarakat atau lingkungan. Secara 
garis besar minat ibu hamil yang mengikuti senam hamil di desa wajak dipengaruhi oleh adanya 
faktor diatas yang saling berkesinambungan, namun ada sebagian kecil minat ibu hamil hanya 
dipengaruhi oleh salah satu faktor diatas yaitu faktor dari dalam diri mereka sendiri,  dimana peneliti 
berasumsi bagi mereka yang memiliki minat tinggi dalam senam hamil meskipun dengan dukungan 
sosial negatif, mereka sadar bahwa dorongan untuk melakukan olahraga pada masa kehamilan harus 
dimulai dari diri mereka sendiri, hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Prather.H, 2012 
bahwa untuk kehamilan yang positif bagi ibu hamil dan janin perlu didorong untuk memulai atau 
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terus melakukan olahraga yang sehat selama masa kehamilan, dimana melakukan olahraga selama 
kehamilan akan berefek kepada perkembangan syaraf anak. 

Minat memainkan peran penting dalam kehidupan seseorang dan mempunyai dampak yang 
besar atas perilaku dan sikap. Minat merupakan sumber motivasi yang mengarahkan seseorang 
dalam melakukan apa yang mereka ingin lakukan bila diberi kebebasan untuk memilikinya. Bila 
mereka melihat sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya maka mereka tertarik pada objek tersebut serta 
akan timbul kepuasan pada dirinya sendiri. 

Faktor – faktor yang mempengaruhi minat seseorang adalah dukungan sosial, jenis kelamin, 
waktu luang, usia, tingkat pendidikan dan tingkat status sosial ekonomi. Sehingga dengan penjelasan 
diatas peneliti berasumsi bahwa minat berhubungan dengan dukungan sosial yang diberikan oleh 
orang – orang sekitar terhadap minat ibu hamil dalam mengikuti senam hamil.Hal tersebut didukung 
oleh pernyataan Susanto.A, 2013 bahwa minat ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan, dorongan 
orang tua, adat istiadat atau kebiasaan orang – orang sekitar.

Hasil analisis uji Fisher’s Exactmenunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan yaitu 
hubungan dukungan sosial (Social Support) dengan minat ibu hamil mengikuti program senam 
hamil di desa Wajak Kabupaten Malang. Dalam penelitian ini ditemukan ada beberapa responden 
dengan dukungan sosial negatif sebesar 20 % dari jumlah keseluruhan responden namun memiliki 
minat tinggi sebesar 33.3% dari jumlah keseluruhan responden. Pada responden dengan nomor urut 
2, 4, 5, 8, 9, dan 10 dengan total jumlah 6 orang responden dengan dukungan sosial negatif namun 
memiliki minat tinggi. Dilihat dari hasil pengisian kuesioner keenam orang responden tersebut 
dijabarkan sebagai berikut: responden dengan nomor urut 2 & 8 memiliki jawaban dominan 
dukungan sosial lebih kepada dukungan sosial keluarga, kemudian responden dengan nomor urut 4 
& 9 memiliki jawaban dominan dukungan sosial lebih kepada dukungan sosial petugas kesehatan, 
dan untuk responden dengan nomor urut 5 & 10 memiliki jawaban dominan lebih kepada dukungan 
sosial keluarga dan petugas kesehatan, melihat penjabaran diatas peneliti berasumsi bahwa pada 
keenam orang respondendukungan sosial sesama ibu hamil tidak terlalu berpengaruh terhadap minat 
ibu hamil dalam mengikuti senam hamil, sehingga dari keenam responden tersebut bisa dikatakan 
memiliki minat tinggi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu dukungan sosial, namun 
pada diri mereka sudah terdapat minat untuk mengikuti senam hamil meskipun dukungan sosial 
tidak sepenuhnya didapat dari orang – orang sekitarnya. Adanya hubungan yang signifikan antara 
dukungan sosial keluarga dengan minat ibu hamil, dimana dukungan sosial yang diberikan oleh 
keluarga dapat berupa dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dan 
dukungan informasi dimana setiap dukungan memberikan pengaruh atau manfaat bagi individu 
yang menerimanya. Hal ini didukung oleh pernyataan Slamet (dalam Subekti I, 2016) minat adalah 
rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh, minat 
pada dasarnya adalah penerimaan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar diri.
Tidak hanya itu data umum responden berdasarkan paritas dari keenam responden merupakan ibu 
hamil yang sudah pernah melahirkan anak pertama, sehingga peneliti berasumsi bahwa informasi 
seputar kehamilan yang didapatkan pada kehamilan pertama dapat diaplikasikan pada kehamilan 
berikutnya sehingga dengan banyak atau kurangnya dukungan sosial yang diberikan tidak 
menurunkan minat ibu hamil untuk mengikuti senam hamil tersebut. Tinggi rendahnya minat 
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seseorang tergantung pada sejauh mana orang tersebut berkepentingan atau membutuhkan obyek 
tersebut.Sehingga dapat disimpulkan bahwa minat pada ibu hamil tetap tinggi meskipun dukungan 
sosial yang diterima bersifat negatif, disebabkan minat yang ada pada ibu hamil terseburt timbul 
dengan adanya kepentingan yang baik untuk diri mereka sendiri.

Dukungan sosial yang paling dekat dengan wanita hamil adalah dari pasangan (suami), dalam 
hal ini suami dapat memberikan dukungannya berupa memberikan semangat dan perhatian kepada 
istri.Asumsi peneliti hasil dari penelitian bahwa ibu hamil bisa mendapatkan dukungan sosial bukan 
hanya dari keluarga saja namun ibu hamil bisa mendapatkan lebih dukungan sosial dari petugas 
kesehatan ataupun teman.Tidak hanya itu minat tinggi juga dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu 
minat yang berasal dari pembawaan diri yang timbul dengan sendirinya pada setiap individu dan 
minat yang berasal dari luar individu tersebut yang dipengaruhi oleh lingkungan, dorongan orang 
tua, adat istiadat atau kebiasaan orang – orang sekitar.Asumsi peneliti bahwa ibu hamil dengan 
dukungan sosial negatif namun dengan minat yang tinggi hal tersebut dapat disebabkan oleh minat 
dari individu tersebut memang lebih tinggi dibandingkan dengan minat yang berasal dari pengaruh 
luar individu.Hubungan dukungan sosial yang mendukung ibu hamil sebagai kesejahteraan, 
kontrol pribadi, sehingga ibu hamil dapat memahami perubahan kehamilan seperti stress (Tietjen 
& Bradley, 1985 dalam Collins 2013).Dukungan sosial terdiri dari dukungan subjektif, dukungan 
objektif dan ketersediaan dukungan ukuran. Dukungan subjektif mengacu pada individu, tingkat 
kepuasan dengan dihormati, didukung, dipahami oleh orang lain yang penting didalam lingkungan 
interpersonal mereka, yang akhirnya ketersediaan dukungan sosial mencerminkan efektivitas 
dukungan sosial untuk menangangi peristiwa kejadian dalam proses kehamilan (Nazari.M dkk, 
2015)

Hasil penelitian menjelaskan bahwa adanya faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi 
minat yaitu usia dan tingkat pendidikan dimana rata – rata usia ibu hamil yang mengikuti senam 
hamil berusia 28.7 tahun.

Hasil penelitian berdasarkan data umum dijelaskan bahwa tingkat pendidikan mayoritas 
responden adalah SMA/SMK, dimana pendidikan SMA/SMK  merupakan pendidikan menengah, 
cara berfikirnya sudah mulai matang dan mampu mengaplikasikan informasi yang diterima 
khususnya tentang senam hamil (Lichayati, I & Kartikasari,I.R, 2013) . Hasil penelitian berdasarkan 
data umum dijelaskan bahwa mayoritas peserta yang mengikuti senam hamil yaitu ibu hamil 
multiparadimana asumsi peneliti bagi ibu hamil multipara  mereka sudah memiliki pengalaman 
dengan kehamilan sebelumnya, sedangkan bagi ibu hamil primiparamereka belum memiliki 
pengalaman tentang kehamilan. Hal ini juga dijelaskan oleh Nazari.M dkk, 2015 bahwa pada ibu 
hamil primipara dan pada trimester ketiga dianggap sebagai keadaan kritis terhadap perubahan 
selama kehamilan. Menurut Gamelia.E, Sistiarani.C & Masfiah.S, 2013 bahwa usia atau trimester 
kehamilan berhubungan terhadap perilaku perawatan kehamilan ibu, semakin tua usia kehamilan 
ibu, maka ibu akan semakin perduli terhadap kehamilannya. 

Hasil data umum berdasarkan jarak antara rumah responden dengan tempat senam hamil, 
mayoritas terbesar ibu hamil yang mengikuti senam hamil mereka mempunyai rumah berjarak satu 
kilometer dari tempat senam hamil. Asumsi peneliti bahwa bagi ibu hamil yang memiliki jarak 
tempuh satu kilometer dari rumah menuju tempat senam hamil akan rutin untuk mengikuti senam 
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hamil dibandingkan dengan ibu hamil yang memiliki jarak tempuh tiga kilometer dari rumah menuju 
tempat senam hamil, sehingga mayoritas ibu hamil yang mengikuti senam hamil tersebut mereka 
yang memiliki jarak tempuh lebih sedikit. Hal ini didukung dengan adanya data hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ibu hamil dengan jarak tempuh ke pelayanan kesehatan lebih sedikit tiga kali 
lebih besar kemungkinannya untuk melakukan perawatan kehamilan dengan baik, sehingga waktu 
tempuh sangat berpengaruh terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan (Gamelia.E, Sistiarani.C & 
Masfiah.S, 2013).

Dukungan sosial adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keberadaan orang yang 
memilki empati yang disalurkan melalui saran, informasi, kenyamaan, bantuan secara nyata untuk 
membantu seseorang selama masa kehamilan (Iliadou.M, 2012).Banyak yang membuktikan bahwa 
peran positif dukungan sosial dalam masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang di 
masyarakat, sehingga dukungan sosial secara tidak langsung dapat mempengaruhi kualitas kehidupan 
seseorang khususnya selama masa kehamilan.Dengan demikian petugas kesehatan harus berusaha 
membangun langkah – langkah untuk lebih meningkatkan dukungan sosial serta kualitas hidup ibu 
hamil dengan mengurangi stress dan konsekuensi yang terjadi selama masa kehamilan (Shishehgar, 
S. dkk 2013).Hal ini juga sesuai dengan penelitian oleh Gamelia. E (2013) bahwa tenaga bidan 
desa ini merupakan tenaga kesehatanyang paling dekat dengan masyarakat, serta diharapkan paling 
mengetahui keadaan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin dan bayi di desa. 

Pembahasan hubungan dukungan sosial dengan minat ibu hamil mengikuti senam hamil 
dijelaskan bahwa tidak serta merta dukungan sosial yang berpengaruh terhadap minat pada ibu 
hamil.Namun terdapat faktor – faktor yang dapat mempengaruhi dukungan sosial dan minat itu 
sendiri. Berdasarkan data umum penelitian seperti usia responden, pendidikan responden,  jarak 
tempuh antara rumah setiap responden menuju tempat senam hamil, paritas, dan riwayat senam 
hamil yang sudah dijelaskan pada sub bab diatas, merupakan faktor pendukung bahwa dukungan 
sosial maupun minat yang dapat saling mempengaruhi satu sama lain. Sehingga dapat dikatakan 
bahwa data umum penelitian mendukung data khusus penelitianyaitu terdapat hubungan antara 
dukungan sosial dengan minat ibu hamil mengikuti senam hamil.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai hubungan dukungan sosial (social 
support) dengan minat ibu hamil mengikuti program senam hamil maka diambil kesimpulan sebagai 
berikut: Dukungan sosial pada ibu hamil yang mengikuti senam hamil terbagi menjadi dua yaitu: 
dukungan social positif dan dukungan social negatif. Tidaksemua responden memiliki dukungan 
social positif, ada beberapa responden yang memiliki dukungan social negatif. Dukungan sosial yang 
diterimaolehibuhamil yang mengikuti sebagian besar yaitu dukungan social keluarga dan dukungan 
social petugas kesehatan.Sedangkan untuk dukungan social sesame ibu hamil tidak terlalu dominan 
terhadap minati ibu hamil dalam mengikuti senam hamil. Minat pada ibu hamil yang mengikuti 
senam hamil sebagian besar memiliki minat senam hamil yang tinggi, dan sebagian kecil memiliki 
minat senam hamil yang rendah. 
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