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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Definisi LBP (Low Back Pain)  

Low Back Pain (LBP) adalah nyeri yang dirasakan di daerah punggung bawah, 

dapat merupakan nyeri lokal maupun nyeri radikular atau keduanya (Mahadewa, 

2009). LBP merupakan muskuloskeletal yang sering dikeluhkan pasien. Bahkan 

seringkali menyebabkan gangguan aktifitas sehari-hari, disabilitas dan produktifitas 

penderitanya (Setiyohadi, 2013). 

1. Klasifikasi Low Back Pain  

 LBP disebabkan oleh berbagai kelainan atau perubahan patologik yang 

mengenai berbagai macam organ atau jaringan tubuh. Beberapa ahli 

mengklasifikasikan berdasarkan kelainan atau jaringan yang mengalami kelainan 

tersebut. Macnab menyusun klasifikasi LBP sebagai berikut:  

1) Viserogenik : LBP yang bersifat viserogenik disebabkan oleh adanya proses 

patologik di ginjal atau visera di daerah pelvis, serta tumor retroperitoneal  

(Muttaqin, 2013). 

2) Neurogenik : LBP yang bersifat neurogenik disebabkan oleh keadaan 

patologik pada saraf yang dapat menyebabkan LPB (Muttaqin, 2013). 

3) Vaskulogenik : Aneurisma atau penyakit vaskular perifer dapat menimbulkan 

LPB atau nyeri yang menyerupai iskialgi(Muttaqin, 2013). 
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4) Psikogenik : LBP psikogenik pada umumnya disebabkan oleh ketegangan 

jiwa atau kecemasan, dan depresi, atau campuran antara kecemasan dan 

depresi (Muttaqin, 2013). 

5) Spondilogenik : LBP spondilogenik ini ialah suatu nyeri yang disebabkan oleh 

berbagai proses patologik di kolumna vertebralis yang terdiri dari unsur 

tulang (osteogenik), diskus intervertebralis (dikogenik), dan miofasial 

(miogenik), dan proses patologik di artikulasio sakroiliaka (Muttaqin, 2013). 

2. Faktor resiko LBP  

Beberapa faktor risiko low back pain adalah usia, jenis  kelamin, kebiasaan 

merokok, bekerja dalam waktu yang lama, body mass index (BMI), frekuensi 

mengangkat beban berat, dan beban kerja (Sopajareey et al, 2009).  Menurut  

OSHA (2000) pekerjaan  yang memerlukan pengulangan yang berlebihan, 

posisi yang menimbulkan  peregangan yang berlebihan, posisi statis, gerakan-

gerakan  seperti membungkuk dan juga memutar. Sedangkan menurut Fathoni, 

Handoyo & Girindra (2009) mengatakan faktor risiko terjadinya LPB antara 

lain usia, indeks massa tubuh, kehamilan dan faktor psikologi. 

B. Definisi Kehamilan  

Hamil didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan 

ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi (Federasi Obstetri Ginekologi 

Internasional, 2008; Rusmita, 2011) . 

Kehamilan ialah proses bergabungnya sperma dan ovum (gamet pria dan wanita) 

untuk menciptakan suatu sel tunggal yang disebut dengan zigot, yang kemudian 

menggandakan diri berkali-kali melalui pembelahan sel untuk menjadi lahir (Papalia, 

2008). 
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Proses kehamilan yang normal berjalan selama 38-40  minggu, yang dibagi 

menjadi 3 fase yaitu trimester I pada minggu 1-12, dimana pada masa ini merupakan 

masa perkembangan dan pembentukan organ. Trimester II pada minggu 13-27 yang 

merupakan tahap perkembangan dan pertumbuhan lanjutan dan trimester III pada 

minggu 28 sampai dengan persalinan (28-40 minggu) yang merupakan masa tumbuh 

kembang dan persiapan kelahiran karena pada awal masa ini janin telah dapat hidup 

di dunia luar dengan atau tanpa bantuan medis (ferry, et al, 2010; Rusmita, 2011). 

1. Perubahan anatomi dan fisiologi kehamilan 

 Adaptasi anatomis, fisiologis dan biokimia terhadap kehamilan sangat besar. 

Banyak dari perubahan - perubahan segera terjadi setelah fertilisasi dan 

berlanjut sepanjang kehamilan. Perubahan anatomi dan fisiologi pada 

perempuan hamil sebagian besar sudah terjadi segera setelah fertilisasi dan terus 

berlanjut selama kehamilan. Perubahan – perubahan ini merupakan respons 

terhadap janin. Satu hal yang menakjubkan adalah bahwa hampir semua 

perubahan ini akan kembali seperti keadaan sebelum hamil setelah proses 

persalinan dan menyusui selesai (Cunningham, 2005;Kumalasari 2015). Berikut 

beberapa perubahan anatomi dan fisiologis yang terjadi pada wanita hamil : 

a. Perubahan pada Sistem Reproduksi  

1) Vagina dan Vulva 

 Hormon estregon mempengaruhi  sistem reproduksi sehingga terjadi 

peningkatan vaskularisasi dan hiperemia pada vagina dan vulva (Kumalasari, 

2015).  

2) Serviks 

 Perubahan serviks merupakan akibat pengaruh hormon estrogen sehingga 

menyebabkan massa dan kandungan air meningkat (Kumalasari, 2015).  
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3)  Uterus 

 Pertumbuhan uterus dimulai setelah implantasi dengan proses hiperplasia 

dan hipertrofi sel. Hal ini terjadi akibat hormon estrogen dan progesteron. 

Penyebab pembesaran uterus antara lain sebagai berikut : 

a. Peningkatan vaskularisasi dan dilatasi  pembuluh darah. 

b. Hiperplasia dan hipertrofi. 

c. Perkembangan desidua. 

4) Ovarium 

 Selama kehamilan ovulasi berhenti. Korpus luteum graviditatum 

berdimaeter 3 cm masih ada saat awal kehamilan. Setelah plasenta terbentuk, 

korpus luteum graviditatum  mengecil dan mengeluarkan hormon estrogen 

dan progesteron (Kumalasari, 2015). 

b. Sistem Muskuloskeletal 

1) Sendi pelvic sedikit dapat bergerak 

2) Bahu  tertarik lebih kebelakang dan tulang belakang lebih melengkung 

sebagai akibat dari penyesuaian diri karena janin yang membesar dalam 

abdomen sehingga tulang belakang menjadi kifosis (Kumalasari, 2015). 

3) Sikap tubuh lordosis suatu keadaan dikarenakan kompensasi beban uterus 

yang membesar dan menggeser daya berat ke belakang lebih tampak pada 

masa trimester III yang menyebabkan rasa sakit atau nyeri pada bagian 

tubuh belakang karena meningkatnya beban kandungan yang dapat 

memengaruhi postur tubuh ibu hamil (Rusmita, 2011). 

4) Peningkatan hormon progesteron dan relaxin menyebabkan pengenduran 

jaringan ikat dan otot. Sehingga symphysis pubis dan articulatio cocsigeal 

melunak dan bergeser. Hal inilah yang menyebabkan munculnya back pain 
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pada masa kehamilan. Ibu hamil yang kurus biasanya lekukan lumbalnya 

lebih lordosis dan gaya beratnya berpusat pada kaki bagian belakang. Hal 

ini juga menjadi penyebab sakit yang berulang terutama di bagian 

punggung  bawah (Megasari, 2014). 

c. Perubahan pada Sistem Pernapasan  

1) Timbul keluhan sesak dan napas pendek. Hal ini disebabkan karena usus 

yang tertekan ke arah diafragma akibat pembesaran rahim.  

2) Volume tidal (volume udara yang diinspirasi maupun diekspirasi setiap 

kali bernafas normal)  akan meningkat. Hal ini disebabkan  pernapasan  

yang cepat dan perubahan bentuk rongga toraks sehingga O2 dalam darah 

meningkat (Kumalasari, 2015). 

d. Perubahan Sistem Gatrointestinal 

1) Rahim yang semakin membesar akan menekan rektum dan usus 

 bagian bawah sehingga terjadi sembelit (konstipasi). 

2) Wanita hamil seing mengalami rasa panas di dada dan sendawa, yang 

kemungkinan terjadi karena makanan yang  lebih lama berada di dalam 

lambung dan karena rilaksasi sfingter di kerongkongan bagian bawah yang 

memungkinkan isi lambung mengalir kembali ke kerongkongan 

(Kumalasari, 2015).  

3) Ulkus gastrikum jarang ditemukan pada wanita yang hamil dan jika          

sebelumnya ibu hamil menderita ulkus gastrikum biasanya akan membaik 

karena menghasilkan asam lambung lebih sedikit (Kumalasari, 2015). 
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2. Keluhan-keluhan pada kehamilan  

 Pada awal kehamilan ibu akan merasa mual, muntah, meriang dan lemas. 

Rasa mual dan muntah ini akan berkurang sampai trimester pertama berakhir. 

Pada trimester kedua tubuh sudah mulai beradaptasi dan rasa mual dan muntah 

sudah mulai berkurang. Pada trimester ketiga terjadi pembesaran perut, 

perubahan anatomis dan perubahan hormonal akan menyebabkan munculnya 

keluhan-keluhan pada ibu hamil (Venkata & Venkateshiah, 2009). Keluhan-

keluhan tersebut diantaranya adalah low back pain, sesak napas, varises, 

haemorrhoid, ganggaun tidur, diastasis recti, nyeri pelvis dan lain-lain 

(Santiago et al, 2001;Wahyuni & Ni’mah, 2013). 

C.  Definisi LBP pada kehamilan  

 LBP akibat kehamilan merupakan suatu sindroma klinis yang ditandai dengan 

gejala utama rasa nyeri atau perasaan lain yang tidak enak di daerah tulang belakang 

dari rusuk terakhir atau V Th 12 sampai bagian pantat atau anus karena pengaruh 

hormon yang menimbulkan gangguan pada substansi dasar bagian penyangga dan 

jaringan penghubung sehingga mengakibatkan menurunnya elastisitas dan 

fleksibilitas otot, dan juga bisa disebabkan faktor mekanika tubuh yang 

mempengaruhi kelengkungan tulang belakang dikarenakan perubahan sikap dan 

penambahan beban pada saat ibu hamil (Wahyuni & Prabowo, 2012). 

1. Epidemiologi LBP pada kehamilan 

 Prevalensi terjadinya low back pain pada ibu hamil terjadi lebih dari 50% di 

Amerika Serikat, Kanada, Iceland, Turki, Korea, dan Israel. Sementara yang 

terjadi di negara non-Skandinavia seperti Amerika bagian utara, Afrika, Timur 

Tengah, Norwegia, Hongkong maupun Nigeria lebih tinggi prevalensinya yang 

berkisar antara 21% hingga 89,9% (Anshari, 2010). Survey online yang 
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dilaksanakan oleh University of Ulster pada tahun 2014, dari 157 ibu hamil yang 

mengisi kuisioner, 70% pernah mengalami low back pain (Sincler et al, 2014). 

Penelitian serupa di Women’s Health Clinic Kuwait tahun 2012, dari 280 pasien 

yang hamil, 91% (255) mengalami low back pain (Al- Sayegh, 2012). Prevalensi 

low back pain saat kehamilan di Indonesia baru didapatkan dari penelitian yang 

dilaksanakan oleh Suharto 2001, menjelaskan bahwa dari 180 ibu hamil yang 

diteliti, 47% mengalami low back pain.  

 Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lichayati dan Kartikasari 

(2013) tentang hubungan senam hamil dengan back pain  pada ibu hamil di 

polindes desa lanak kecamatan kedungpring Kabupaten lamongan tahun 2013, 

hasil penelitiannya menunjukkan bahwa (75%) atau lebih dari sebagian ibu 

hamil yang tidak pernah melakukan senam hamil mengalami back pain dan 

seluruh (100%) ibu hamil yang sering melakukan senam hamil tidak mengalami 

back pain. Hasil pengujian statistik diperoleh nilai r = 0,544 dan p = 0,001 (p < 

0,05) artinya terdapat hubungan yang signifikan antara senam hamil dengan 

back pain. Dapat disimpulkan ibu hamil yang melakukan senam hamil secara 

teratur maka semakin kecil kemungkinannya mengalami keluhan low back pain. 

2. Anatomi Tulang Belakang  

  Tulang belakang dibagi dalam dua bagian. Pada bagian ventral terdiri atas 

korpus vertebra yang mana dibatasi oleh discus intervebra dan ditahan  ligamen 

longitudinal ventral dan dorsal. Pada bagian dorsal tidak begitu kuat dikarenkan 

terdiri dari masing-masing arcus vertebra, lamina dan pedikel yang diikat oleh 

ligamen- ligamen di antaranya ligamen interspinal, ligamen intertransversa dan 

ligamen flavum. Pada processus spinosus dan transversus melekat otot-otot yang 

yang berfungsi  melindungi columna vertebra (Inding, 2016). 
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Gambar 2.1 Columna vertebralis (Paulsen & Waschke, 2013). 

 

Columna vertebralis ini terbentuk oleh unit-unit fungsional yang terdiri dari 

segmen anterior dan posterior (Inding, 2016). 

a. Segemen anterior, sebagian besar fungsi segmen ini adalah sebagai 

penyangga badan. Segemen ini meliputi korpus vertebrae dan diskus 

intervertebralis yang diperkuat oleh ligamen longitudinale anterior di 

bagian depan dan ligamentum longitunale posterior di bagian belakang. 

Sejak dari oksiput, ligamen ini menutup seluruh bagian belakang diskus. 

Mulai ligamen ini menyempit, hingga pada daerah L5-S1 lebar ligamen 

hanya tinggal separuh saja. 

b. Segmen posterior, dibentuk oleh arkus, prosesus transverses dan prosesus 

spinosus. Dihubungkan oleh sepasang artikulasi dan diperkuat oleh otot dan 

ligamen. 

Struktur lain pada low back pain adalah discus intervertebra yang 

berfungsi sebagai penyangga beban dan peredam kejut. Diskus ini terbentuk 

oleh annulus fibrosus yang merupakan anyaman serat-serat fibrolastik. Tepi 

atas dan bawah melekat pada “end plate” vertebra, hingga terbentuk rongga 

antar vertebra yang berisi nukleus pulposus suatu bahan mukopolisakarida 

kental yang banyak mengandung air posterior (Inding, 2016). 
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3. Otot-otot yang memperkuat gerakan lumbal adalah: 

 
Gambar  2.2 Otot-otot punggung (Putz. R & Pabst. R, 2003).  

 

a. Otot errector Spine adalah group otot yang luas dan terletak dalam pada 

bagian dalam lumbodorsal, serta muncul dari suatu aponeurosis pada 

sacrum, crista illiaca dan procesus spinosus thoraco lumbal. Terdiri dari: 

m. longissimus,  m.tranverso spinalis, m.iliocostalis, m.spinalis, 

m.paravertebral. Group otot ini berfunsi sebgai penggerak utama gerakan 

extensi lumbal dan sebagai stabilisator vertebra lumbal saat tubuh dalam 

keadaan tegak.  

b. Otot abdominal adalah group otot extrinsik yang membentuk dan 

memperkuat dinding abdominal. Pada group otot ini ada 4 otot abdominal 

yang penting yaitu m. obliqus external dan internal, m.rectus abdominis, 

dan m.transversalis abdominis. Yang berfungsi sebagai fleksor trunk. Di 

samping itu m.obliqus internal dan external juga berfungsi sebagai rotasi 

trunk.  

c. Deep lateral muscle adalah group otot intrinstik pada bagian lateral lumbal 

yang terdiri dari m.quadratus lumborum, m.psoas, Group otot ini berfungsi 

spada gerakan lateral fleksi dan rotasi lumbal. 
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Jika pada pemeriksaan ditemukan kelainan yang ringan berupa 

spasme ringan pada otot-otot punggung bawah dan otot – otot perut serta 

keterbatasan pergerakan tulang belakang. Spasme otot biasanya pada 

m.erector spine dan pada m. quadratus lumborum. Keterbatasan gerak 

fleksi, ekstensi dan side fleksi, karena kencangnya jaringan lunak sehingga 

menyebabkan nyeri (Amelia, 2016). 

4. Etiologi LBP pada kehamilan  

Penyebab terjadinya low back pain pada kehamilan diantaranya disebabkan 

karena  kenaikan berat badan saat kehamilan, perubahan postur, peregangan otot 

rectus abdominis, stress dan emosional(Johnson, 2014). 

a. Berat badan selama kehamilan dapat mencapai 12,5 kilogram     

(Henderson & Jones, 2010). Tulang belakang harus mampu untuk 

menopang pertambahan berat badan saat kehamilan (Rukiyah, 2009). 

Pertambahan  beban inilah yang menambah beban kerja tulang belakang 

dan perubahan gravitasi sehingga menyebabkan nyeri tulang belakang 

(Wong, 2006). Pertambahan ukuran dan volume janin maupun uterus 

dapat menekan pembuluh darah dan serabut syaraf disekitar tulang 

belakang. 

Peningkatan berat badan yang terjadi selama kehamilan 

mengakibatkan tumpuan beban yang meningkat hampir seratus persen 

pada berbagai sendi ekstrimitas bawah khususnya pada sendi tulang 

belakang dan lutut dalam melakukan berbagai aktifitas fisik baik berjalan, 

duduk, maupun berlari. Pertumbuhan ukuran abdomen dalam kehamilan 

mengakibatkan perubahan pada titik tumpuan gravitasi tubuh, dimana titik 

tumpu jatuh lebih ke arah depan dari pada posisi normal. Perubahan titik 
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tumpu gravitasi ini mengakibatkan penonjolan kelengkungan tulang 

belakang dan penambahan tekanan ke sendi tulang belakang, yang akan 

memberikan kontribusi untuk mengencangkan otot-otot tulang belakang. 

Hal tersebut juga akan memberikan tambahan beban pada sendi yang 

berdampak pada beban yang semakin berlebih pada otot punggung, 

sehingga sering mencul keluhan nyeri pada daerah punggung belakang, 

perubahan postur tubuh, gangguan keseimbangan, dan meningkatkan 

risiko jatuh pada ibu hamil (Cunninghan et al, 2010). 

 
Gambar 2.3 Tulang Belakang Lumbal dan pelvis 

(Mc Crory et al, 2011) 

 

b. Penyebab lainnya yaitu perubahan postur saat kehamilan (Leifer, 2008). 

Kehamilan dapat merubah pusat gravitasi tubuh, akibatnya secara perlahan 

perubahan postur ini akan merubah gaya dan posisi saat berjalan 

(Henderson & Jones, 2010). Perubahan gaya gravitasi dan gaya berjalan 

ini yang akan menyebabkan oto-otot sekitar tulang belakang menjadi 

tegang dan nyeri (Wong, 2006). 

c. Perubahan hormonal terjadi saat kehamilan menjadi salah satu penyebab 

nyeri tulang belakang (Johnson, 2014). Peningkatan hormon relaksin yang 

diproduksi membuat ligamen dan area panggul rilaksasi dan sendi menjadi 

semakin meregang sebagai persiapan proses melahirkan (Wong, 2006). 

Kejadian ini yng membuat ligamen yang menyokong tulang belakang 
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semakin regang dan terjadi ketidakstabilan yang menyebabkan low back 

pain (Rukiyah, 2009). 

d. Penyebab low back pain saat kehamilan lainnya yaitu peregangan otot 

terjadi saat uterus mulai membesar (Leifer, 2008). Dua otot yang 

berhubungan yaitu rectus abdominis yang menghubungkan antara rongga 

dada sampai ke area pubis, memungkinkan terjadinya pemisahan. 

Pemisahan ini akan memperburuk kondisi low back pain (Salma, 2006). 

e. Faktor stress dan emosional menyebabkan tegangan otot yang ada di 

punggung semakin meregang (ACPWH, 2011). Tegangan ini yang 

menyebabkan terjadinya low back pain yang semakin parah (Johnson, 

2014). 

5. Patologi LBP pada kehamilan  

Low back pain saat kehamilan disebabkan adanya ketidakseimbangan kerja 

otot bagian anterior dan bagian posterior pada daerah lumbal. LPB pada 

trimester terakhir kehamilan disebabkan karena nyeri akibat perubahan postur 

dikarenakan penambahan beban kandungan yang semakin besar sehingga 

menyebabkan pertambahan sudut lengkungan tulang belakang. Pertambahan 

sudut lengkungan menyebabkan fleksibilitas dan mobilitas lumbal menjadi 

menurun (Wahyuni & Prabowo, 2012). 

Perubahan yang terjadi pada wanita hamil adalah pertambahan berat dan 

pembesaran rahim disebabkan terjadinya kombinasi antara hipertrofi atau 

peningkatan ukuran sel dan pengaruh mekanis tekanan interior terhadap dinding 

rahim seiring perkembangan janin didalam kandungan. Sejalan dengan 

pertambahan berat badan secara bertahap selama kehamilan dan semakin 

membesarnya ukuran rahim menyebabkan postur tubuh dan cara berjalan wanita 



23 
 

 
 

berubah secara menyolok. Apabila ibu hamil tidak memperperhatikan postur 

tubuhnya akibatnya ibu akan berjalan dengan ayunan tubuh kebelakang akibat 

peningkatan lordosis. Lengkung ini kemudian akan meregangkan otot punggung 

dan menimbulkan rasa nyeri (Varney, 2006). 

6. Faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya LBP pada kehamilan  

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya back pain (nyeri 

punggung) pada ibu hamil diantaranya; Berubahnya titik berat tubuh seiring 

dengan membesarnya rahim, Postur tubuh, Posisi tidur, Meningkatnya hormon, 

Kehamilan kembar, Riwayat nyeri pada kehamilan yang lalu, dan kegemukan 

(Sincleir, 2009). 

a. Berubahnya titik berat tubuh seiring membesarnya rahim dengan adanya 

pertumbuhan janin titik berat tubuh lebih condong ke depan akibatnya 

tubuh akan berusaha menarik bagian punggung agar lebih ke belakang 

tulang punggung bagian bawah pun lebih melengkung serta otot otot 

tulang belakang memendek (Sinleir, 2009). 

b. Postur tubuh yang berubah seiring perkembangan janin yang ada didalam 

perut yang dapat merubah susunan tulang panggul seiring membersarnya 

rahim dan pertumbuhan janin yang bertahap secara fisiologis (Sincleir, 

2009). 

c. Posisi tidur merupakan suatu kebiasaan di mana posisi tidur sebelum hamil 

dan sesudah hamil harus berbeda dimana ibu hamil harus mampu 

melepaskan posisi tidur favorit dan membiasakan posisi tidur yang baru 

dimana perut yang semakin membesar sehingga mempersulit ibu hamil 

untuk tidur dengan nyaman yang dapat menyebabkan timbulnya nyeri 

pada ibu hamil yakni back pain (Sincleir, 2009). 
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Posisi tidur yang tidak tepat saat hamil karena di dalam perut ibu 

hamil terdapat janin yang dapat menekan punggung, usus, dan dua 

pembuluh darah utama yaitu aorta dan vena cava inferior. Jika posisi 

tidurnya kurang tepat dapat memperparah keluhan back pain (Murkoff, 

2006). 

Posisi tidur yang baik pada ibu hamil trimester III adalah  yang 

pertama tidur dengan posisi  miring ke kiri karena janin akan mendapatkan 

aliran darah dan nutrisi yang lebih maksimal. Pada posisi ini  juga dapat  

membantu ginjal membuang sisa produk dan cairan dari dalam tubuh 

sehingga mengurangi pembengkakan kaki, pergelangan kaki dan tangan 

(Mafikasari & Kartikasari, 2015). Kedua tidur dengan posisi miring ke 

kanan jika posisi punggung bayi berada di sebelah kanan dikarenakan  

posisi punggung dapat memicu pergerakan bayi yang dapat menimbulkan 

rasa nyeri (Mafikasari & Kartikasari, 2015). 

d. Mingkatnya hormon, hormon yang dilepaskan selama kehamilan akan 

membuat persedian tulang punggul meregang hal ini dapat mempertinggi 

resiko terjadinya back pain (Sincleir, 2009).  

e. Kehamilan kembar dapat memicu terjadinya back pain akibat berat janin 

yang dapat mempengaruhi pemopangan postur tubuh (Sincleir, 2009). 

f. Mc Evog et al (2001) dalam Lichayati & Kartikasari (2013) menemukan 

bahwa back pain terdahulu pada kehamilan merupakan prediktor back 

pain pada kehamilan berikutnya. Sedangkan menurut Fraser (2009) 

mengatakan bahwa wanita yang pernah mengalami back pain sebelum 

kehamilan beresiko tinggi mengalami hal yang sama ketika hamil. 
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g. LPB terjadi pada ibu hamil trimester II-III karena merupakan nyeri yang 

terjadi akibat perubahan postur yang terjadi akibat penambahan beban 

kandungan yang semakin besar yang menyebabkan pertambahan sudut 

lengkungan tulang belakang. Pertambahan sudut lengkungan 

menyebabkan fleksibilitas dan mobilitas dari lumbal menjadi menurun 

(Brayshaw & Eileen, 2008). 

LPB kadang akan menyebar sampai ke panggul paha dan turun ke 

kaki, kadang akan meningkatkan nyeri tekan di atas simpisis pubis. Nyeri 

tersebut bisa muncul seiring dengan pertambahan berat badan (Brayshaw 

& Eileen, 2008). 

h. Faktor yang terakhir adalah paritas dan aktivitas. Wanita grandemultipara 

yang tidak pernah melakukan latihan setelah melahirkan lebih sering 

mengalami kelemahan otot abdomen. Sedangkan wanita primigravida 

biasanya memiliki otot abdomen yang sangat baik karena otot tersebut 

belum pernah mengalami peregangan sebelumnya. 

Dengan demikian, keparahan nyeri punggung bagian bawah biasanya 

meningkat seiring paritas. Nyeri punggung juga dapat merupakan akibat 

membungkuk yang berlebihan, berjalan tanpa istirahat, mengangkat beban, 

terutama bila wanita tersebut sedang lelah (Varney, 2006). 
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7. Tanda dan gejala terjadinya low back pain saat kehamilan 

 Nyeri pada area panggul, tulang belakang, maupun diantara anus dan vagina 

dikeluhkan secara subjektif pada ibu hamil yang mengalami low back pain 

(Hakiki, 2015). 

 Nyeri tersebut terjadi terutama saat posisi tubuh fleksi kearah depan, hal ini 

terjadi karena terbatasnya ruang gerak tulang belakang pada area lumbal dan 

memperburuk terjadinya low back pain (Vermani, 2009). 

 Nyeri dapat dirasakan saat berjalan, menaiki tangga, berdiri menggunakan 

satu kaki, dan bangun dari tempat tidur. Low back pain dilaporkan tidak hanya 

terjadi lokal pada area tulang belakang melainkan dapat menyebar ke area 

panggul, paha, dan simpisis (ACPWH, 2011). 

 Nyeri juga dilaporkan menyebabkan ibu sulit bergerak terutama dalam 

melangkah dari tempat satu ke tempat lainnya sehingga menyebabkan 

ketidaknyamanan dan mengganggu aktivitas sehari-hari (Leifer, 2008). 

 Low back pain pada kehamilan dapat terjadi sejak awal kehamilan, dan pada 

setiap trimester intensitas nyeri akan mengalami perubahan. Trimester pertama 

terjadi peningkatan hormon relaksin yang menyebabkan ligamen tulang 

belakang meregang sehingga terjadi ketidakstabilan posisi tulang belakang. 

Perubahan nyeri semakin meningkat pada trimester kedua, hal ini disebabkan 

karena pembesaran uterus dan pusat gravitasi tubuh sehingga nyeri semakin 

terasa. Trimester ketiga kehamilan low back pain semakin berat terasa, bahkan 

low back pain dirasakan sepanjang hari karena uterus yang semakin membesar 

dan beban kerja tulang belakang untuk menopangnya semakin berat (Innes, 

2014). 
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D. Definisi Nyeri 

Tounaire dan Theau – Yonneau (2007) dalam judha M et al, (2012) menyatakan 

nyeri didefinisikan sebagai pengalaman yang tidak menyenangkan, baik sensori 

maupun emosional yang berhubungan dengan resiko atau aktualnya kerusakan 

jaringan tubuh. Selanjutnya, Arthur C. Curton ( 1983) dalam Prasetyo (2010) 

mengatakan bahwa nyeri merupakan suatu mekanisme produksi bagi tubuh, timbul 

ketika jaringan sedang rusak, dan menyebabkan individu tersebut bereaksi untuk 

menghilangkan rasa nyeri. 

1. Mekanisme Timbulnya Nyeri 

a. Transduksi 

 Transduksi merupakan proses ketika suatu stimuli nyeri 

(noxiousstimuli ) diubah menjadi suatu aktifitas listrik yang akan diterima 

ujung – ujung saraf. Stimuli ini dapat berupa stimuli fisik (tekanan), suhu ( 

panas), atau kimia (substansi nyeri). Terjadi perubahan patofisiologi 

karena mediator – mediator kimia seperti prostaglandin dari sel rusak, 

bradikinin dari plasma, histamin dari sel mast,serotonin dari trombosit, 

dan substansi P dari ujung saraf nyeri meluas. Selanjutnya, terjadi proses 

sensitiasi perifer (Andarmoyo & Suharti, 2015). 

b. Transmisi 

 Transmisi merupakan proses penerusan implus nyeri dari nociceptor 

saraf perifer melewati cornu dorsalis dan corda spinalis menuju korteks 

serebri. Transmisi nyeri terjadi melalui serabut saraf aferen (serabut 

nociceptor) yang terdiri dari 2 macam, yaitu serabut A (A delta) yang peka 

terhadap nyeri tajam, panas disebut juga juga dengan first pain / fast pain, 
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dan serabut C (C fiber) yang peka terhadap nyeri tumpul dan lama yang 

disebut second pain / slow pain (Andarmoyo & Suharti , 2015). 

c. Modulasi 

 Modulasi merupakan suatu proses pengendalian sistem saraf yang 

berfungsi meningkatkan maupun mengurangi implus nyeri. Hambatan 

terjadi melalui sistem analgesia endogen yang melibatkan bermacam – 

macam neurotansmiter antara lain endorphin yang dikeluarkan oleh sel 

otak dan neuron di spinalis impuls ini bermula dari area 

periaquaductuagrey (PAG) dan menghambat transmisi impuls pre maupun 

pasca – sinaps di tingkat spinalis. Modulasi nyeri dapat timbul di 

nosiseptor perifer medula spinalis atau supraspinaslis (Andarmoyo & 

Suharti, 2015). 

d. Persepsi 

 Persepsi merupakan hasil rekontruksi sususnan saraf pusat tentang 

impuls nyeri yang diterima. Rekontruksi merupakan hasil interaksi sistem 

saraf sensoris, informasi kognitif (konteks serebri) dan pengalaman 

emosional (hipokampus dan amigdala). Persepsi menetukan beart ringanya 

nyeri yang dirasakan. Setelah sampai ke otak, nyeri dirasakan  secara sadar 

dan menimbulkan respon berupa perilaku dan ucapan yang merespon 

adanya nyeri. Perilaku yang ditunjukkan, seperti menghidari stimulasi 

nyeri,atau ucapan akibat respon seperti “ aduh”,:auw”,”ah” (Andarmoyo & 

Suharti, 2015). 

2. Pengukuran Nyeri 

 Skala penilaian numerik (Numerical Rating Scale) lebih digunakan sebagai 

pengganti alat pendeskripsi kata. Dalam hal ini, klien menilai nyeri dengan 
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menggunakan skala 0 – 10. Skala paling efektif digunakan saat mengkaji 

intensitas nyeri sebelum dan setelah intervensi terapeutik. Apabila digunakan 

skala untuk menilai nyeri, akan direkomendasikan patokan 10 cm (Perry & 

Potter, 2006;Andarmoyo & Suharti, 2015). 

 Numeric Rating Scale (NRS)  dianggap sederhana dan mudah dimengerti, 

sensitif terhadap dosis, jenis kelamin, dan perbedaan etnis. Lebih baik dari pada 

VAS terutama untuk menilai nyeri akut. Kelemahan dari pengukuran ini adalah  

keterbatasan pilihan kata untuk menggambarkan rasa nyeri, kesulitan untuk 

membedakan tingkat nyeri dengan lebih teliti dan dianggap terdapat jarak yang 

sama antar kata yang menggambarkan efek analgesik (Yudianta, Khoirunnisa & 

Novitasari,  2015). 

 
Gambar 2.4 Numeric Pain Rating Scale (Evan, 2010). 

 

E. Pemeriksaan Fisik 

1. Inspeksi 

Pemeriksaan yang dilakukan dengan cara melakukan observasi secara 

langsung (Salmah, 2006). Memperhatikan gerakan aktif pada pasien dan 

menentukan  mana yang membuat nyeri dan berkurangnya lordosis serta 

adanya scoliosis. Berkurang sampai hilangnya lordosis lumbal dapat 

disebabkan oleh spasme otot paravertebral. 

2. Palpasi  

Pada palpasi, harus dilakukan secara halus dengan cara memegang, 

menekan meraba pada daerah yang nyerinya ringan. Apakah terdapat nyeri 
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tekan pada tulang belakang atau spasme pada otot errector spine (Harsono, 

2007; Priyambodo, 2008). 

3. Pemeriksaan khusus  

Beberapa pemeriksaan dan tes provokasi yang dapat membantu 

menegakkan diagnosa LBP antara lain (Nurrahman, 2016): 

Tes Laseque (straight leg raising), Tes Bragard, Tes Neri (Positif bila 

dirasakan nyeri sepanjang distribusi n. Ischiadicus), Kontra Patrick Tes ((+) 

menunjukkan sumber nyeri di sacroiliaka), Tes Valsalva (positif pada hernia 

nukleus pulposus). 

F. Definisi Senam Hamil 

Senam hamil merupakan suatu bentuk latihan yang diberikan kepada ibu 

hamil untuk menyiapkan mental dan jasmani dalam menghadapi proses persalinan 

yang aman, lancar dan spontan. Senam hamil merupakan suatu metode untuk 

mempertahankan atau memperbaiki keseimbangan fisik dan merupakan suatu latihan 

yang diberikan pada ibu hamil dengan tujuan mencapai persalinan yang cepat, 

mudah dan aman (Inding, 2016). 

Senam hamil merupakan latihan yang dilakukan oleh ibu hamil untuk 

mendapatkan keadaan prima dengan melatih dan mempertahankan kekuatan otot 

dinding perut dan dasar panggul dan jaringan penyangganya serta dapat memperbaiki 

letak janin (Kusmiyati, 2009). 

Senam hamil adalah latihan jasmani yang bertujuan membuat elastis otot dan 

ligamen yang ada di panggul, memperbaiki sikap tubuh, mengatur kontraksi dan 

relaksasi, serta mengatur teknik pernapasan (Saminem, 2008 ). 

Menurut Wulandari (2006) senam hamil merupakan pelayanan prenatal 

efektif untuk menurunkan kecemasan ibu hamil dalam menghadapi persalinan 
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pertama. Senam hamil juga efektif untuk menurunkan low back pain pada trimester 

ketiga. Senam hamil juga bisa meningkatkan kadar hemoglobin (Wahyuni & Nida, 

2010). 

1) Tujuan Senam Hamil 

Indiarti (2008) menjelaskan secara umum senam hamil memiliki lima tujuan 

penting, antara lain : 

a. Senam hamil dilakukan dengan tujuan agar ibu hamil menguasai teknik 

pernapasan dengan baik sehingga memperlancar suplai oksigen pada 

janin ibu. 

b. Ibu hamil yang rajin mengikuti senam hamil otot-otot dindingnya 

semakin kuat, sehingga elastisitas otot-otot dinding perut juga dapat 

dipertahankan. Hal tersebut diharapkan mampu mencegah maupun  

mengatasi keluhan nyeri pada bagian bokong serta nyeri pada bagian  

perut bawah dan keluhan wasir. 

c. Diharapkan ibu hamil akan terlatih untuk melakukan relaksasi 

sempurna. Kemampuan relaksasi sempurna tersebut dapat dilakukan 

dengan berlatih secara rutin bagaimana cara berkonsentrasi dan 

berelaksasi dengan benar. Relaksasi ini diperlukan untuk mengatasi 

ketegangan atau rasa sakit pada saat menghadapi proses persalinan. 

d. Ibu hamil yang rajin mengikuti senam hamil diharapkan akan menjadi 

terlatih ketika melakukan sikap tubuh yang baik dan benar selama 

menjalani kehamilan. Sikap tubuh yang baik yang akan membantu ibu 

mengurangi keluhan yang terjadi akibat perubahan bentuk tubuh pada 

saat hamil. 
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e. Ibu hamil diharapkan dapat menjalani proses kelahirannya dengan 

lancar dan aman tanpa mengalami berbagai macam kesulitan yang 

berarti. Sehingga ibu dan bayi tetap sehat setelah proses persalinan. 

2. Manfaat Senam Hamil 

Senam hamil atau latihan dapat memberikan keuntungan untuk 

mempertahankan dan meningkatkan kesehatan fisik ibu hamil, memperlancar 

peredaran darah, mengurangi keluhan kram atau pegal-pegal, back pain,  

mempersiapkan pernafasan, aktifitas otot dan panggul untuk menghadapi 

proses persalinan (Bandiyah, 2009). Menjaga kondisi otot-otot dan 

persendian, memperkuat dan mempertahankan elastisitas oto-otot, ligamen, 

dan jaringan yang berperan dalam mekanisme persalinan, serta membentuk 

sikap tubuh yang prima & memberikan kenyamanan (relaksasi)  (Wahyuni & 

Nida, 2010).  

Senam hamil yang teratur dapat mengurangi ketidaknyamanan dan 

keluhan- keluhan ibu dalam menghadapi kehamilan, seperti; nyeri punggung, 

mual, kejang tungkai, konstipasi, sesak nafas, serta kecemasan (Kusmiyati, 

2009). Senam hamil juga berguna melancarkan sirkulasi darah, nafsu makan 

bertambah, pencernaan menjadi lebih baik, dan tidur menjadi lebih nyenyak 

(Sulistyawati, 2009). 

3. Indikasi Senam Hamil yaitu (wahyuni & layinatun 2013) : 

a. Mengurangi stress selama kehamilan dan pada masa pasca melahirkan 

  Beberapa penelitian yang membuktikan bahwa senam hamil dapat 

mengatasi kecemasan bagi ibu hamil. Senam hamil secara rutin dapat 

mengurangi stress bagi ibu hamil. Hal ini terkait dengan hasil penelitian 

Wulandari pada tahun 2006 mengatakan bahwa senam hamil 
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merupakan asuhan prenatal yang efektif untuk mengatasi kecemasan  

pada saat menghadapi persalinan. 

b. Meningkatkan pertumbuhan janin dan plasenta pada trimester pertama 

  dan kedua 

c. Mengurangi insiden komplikasi yang berhubungan dengan kehamilan 

   Senam hamil merupakan suatu bentuk latihan yang tidak melelahkan, 

tetapi dapat membantu wanita hamil agar terhindar dari komplikasi 

yang mungkin timbul selama proses kehamilan dan persalinan 

berlangsung. 

Hasil penelitian Syahrul (2013) menunjukkan bahwa ibu yang aktif  

mengikuti senam hamil 90,9 % melahirkan bayi dengan berat  normal, 

sedangkan ibu yang tidak mengikuti senam hamil 27,3% melahirkan 

bayi dengan BBLR. 

d. Memperbaiki sirkulasi darah 

Senam hamil memberikan efek yang baik bagi sistem kardiovaskular. 

Dengan senam hamil tubuh ibu dapat memberikan cardiac respons 

yang baik bagi ibu dan bayi. 

e. Memudahkan proses persalinan 

Hasil penelitian Inding (2016) menyebutkan bahwa ibu yang aktif 

mengikuti senam hamil memiliki angka persalinan normal lebih tinggi 

dibandingkan yang tidak mengikuti senam hamil. Selain itu, ibu dengan 

senam hamil memiliki waktu partus yang lebih singkat dibandingkan 

yang tidak senam hamil. 
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f. Mengurangi back pain selama trimester ketiga 

Menurut Inding (2016) melakukan senam hamil secara teratur dapat 

menurunkan keluhan back pain salah satunya dengan melakukan 

latihan transversus, latihan dasar pelvis dan peregangan pada umumnya. 

4. Kontraindikasi Senam Hamil 

Indivara (2009) menjelaskan ada beberapa kontraindikasi senam hamil yang 

harus diperhatikan: 

a. Kontraindikasi Absolut atau Mutlak 

Apabila seorang wanita hamil mempunyai riwayat penyakit jantung, 

riwayat pendarahan vagina pada trimester II dan III, penyakit paru, 

serviks inkompeten, kehamilan kembar, kelainan letak plasenta, seperti: 

plasenta previa, preeklamsi maupun hipertensi. Preeklamsia, Ketuban 

Pecah Dini (KPD), Perdarahan trimester II dan III, Diabetes, Anemia, 

Thyroid, Riwayat perdarahan, Penurunan atau kenaikan berat badan 

berlebihan (Inding, 2016). 

b. Kontraindikasi Relatif 

Bila seorang ibu hamil menderita anemia berat, irama jantung tidak 

teratur, paru bronchitis kronis, riwayat diabetes mellitus, obesitas, 

terlalu kurus, penyakit dengan riwayat operasi tulang ortopedi dan 

perokok berat (Indivara, 2009). 

5. Faktor – faktor yang mempengaruhi senam hamil 

a. Usia Kehamilan 

Senam hamil pada kehamilan normal dapat dimulai pada kehamilan 

kurang lebih 16-38 minggu (Jannah, 2012). Sumber lain mengatakan 

bahwa senam hamil mulai diberikan setelah keluhan-keluhan yang 
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biasanya timbul pada periode kehamilan muda seperti mual, muntah 

dan tidak ada perdarahan saat kehamilan. Pada trimester II kehamilan 

yaitu sekitar usia 20 minggu kehamilan plasenta telah terbentuk 

sempurna sehingga kemungkinan ancaman terjadinya keguguran lebih 

kecil (Wagey, 2011). 

b. Pendidikan dan pengetahuan 

Tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu mempengaruhi 

keikutsertaan ibu dalam mengikuti senam hamil. Semakin tinggi 

pengetahuan ibu hamil tentang senam hamil maka semakin tinggi  

minat ibu hamil melakukan senam hamil (Sa’adah, 2013). 

c. Status kesehatan ibu 

Ibu yang dapat melakukan senam hamil ialah ibu yangstatus 

kesehatan baik dan memenuhi syarat untuk melakukan senam hamil. 

Maka dari itu, sebelum melaksanakan senam hamil ibu terlebih dahulu 

diperiksa kesehatannya, apakah ibu memiliki kondisi dengan 

kontraindikasi senam hamil atau tidak (Yuliasari, 2010). 

6. Gerakan Senam Hamil 

a. Pemanasan dan pendinginan 

Gerakan pemanasan ini bertujuan untuk mengantarkan otot, jantung 

dan paru dalam melayani gerakan senam selanjutnya (Inding, 2016). 

1) Pengaturan pernafasan  

Sambil jalan ditempat tarik nafas dari hidung dan keluarkan 

lewat mulut. Saat menarik nafas, tangan diangkat ke atas, waktu  

membuang nafas tangan diturunkan (Inding, 2016). 
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2) Peregangan leher  

Posisi jalan ditempat kemudian pegang perut dengan kedua 

tangan, tunduk dan tegakkan kepala miring kekanan dan kekiri 

serta tengok kanan kiri (Inding, 2016). 

3) Memutar bahu kebelakang 

Posisi duduk sambil kangkang, dan lutut sedikit ditekuk  

kemudian bahu diputar ke belakang secara bergantian ke kanan dan 

kiri (Inding, 2016). 

 

 
Gambar 2.5 Gerakan  Memutar Bahu (Manuaba, 2010). 

 

4) Pereganagan otot samping 

 Gerakkan panggul ke kanan dan ke kiri kemudian regangkan 

otot samping sambil menarik satu tangan secara bergantian. Pada 

saat peregangan tahan sampai beberapa detik (Inding, 2016). 

b. Latihan kebugaran 

1) Langkah depan, lengan depan atas 

posisi berdiri tungkai kanan melangkah kedepan dan diikuti 

tungkai kiri merapat. Bersamaan dengan itu dorong kedua lengan 

lurus ke depan setinggi bahu, selanjutnya lakukan langkah mundur 
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satu kali bersamaan dengan gerakan kedua lengan atas (Inding, 

2016). 

2) Langkah depan, lengan bawah samping 

Gerakan tungkai seperti pada latihan pertama kemudian kedua 

tangan diayun ke bawah pada saat langkah mundur keduatangan 

dibuka kesamping (Nurhudhariani, 2015). 

 
Gambar 2.6 Gerakan Langkah Depan Lengan Bawah Samping 

(Nurhudhariani, 2015) 

 

3) Langkah samping ayun lengan depan 

Gerakan tungkai melangkah ke kanan kemudian  tungkai kiri 

merapat,dengan kedua lengan diangkat lurus ke depan setinggi 

bahu kemudian diturunkan, lanjutkan gerakan dengan arah 

sebaliknya (Inding, 2016). 

4) Langkah Samping ayun lengan samping 

Langkah sama dengan langkah tiga, namun kedua lengan 

diayunkan ke samping kemudian diturunkan (Inding, 2016). 

c. Latihan penguatan dan peregangan  

Pada latihan ini semua otot terutama yang berperan dalam 

persalinan dikuatkan dan diregang. Otot- otot yang berperan dalam 

perbaikan postur tubuh ibu hamil juga dilatih. Otot perut dan dasar 

panggul menjadi sasaran utama pada latihan ini, ditambah dengan otot 

leher, lengan, tubuh bagian atas, punggung, dan kaki serta tubuh bagian 
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bawah. Latihan bisa dilakukan dengan posisi berdiri, duduk, 

merangkak, ataupun tidur. Gerakannya antara lain: 

1) Penguatan otot leher  

Satu tangan menyangga kepala. Dorongkan kepala ke tangan 

dan dorongkan tangan ke kepala. Lakukan secara bergantian 

dengan sisi yang lain. 

2) Penguatan otot bahu 

Tekuk satu tangan di atas bahu, dengan tangan lain lurus ke 

samping, lakukan gerakan ngeper baik pada tangan maupun kaki. 

Lakukan secara bergantian antara tangan kanan dan kiri. 

3) Penguatan otot perut 

Posisi kaki kangkang dan lutut sedikit ditekuk, gerakkan satu  

lurus dan atas sampai kedepan badan bersamaan dengan 

mengkontraksikan otot peru maupun otot dasar panggul. 

4) Penguatan otot kaki 

Posisi duduk letakkan kedua tangan dengan posisi menyangga 

di belakang badan luruskan kaki ke depan dan sedikit dibuka, 

kemudian  secara bergantian dan teruskan dengan kedua kaki 

bersama-sama. Variasikan gerakan ini dengan gerakan kaki ke 

samping maupun memutar. 

 

 
Gambar 2.7 Gerakan Penguatan Otot Kaki (Inding, 2016) 
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5) Penguatan otot samping panggul 

Posisi duduk tarik satu tungkai menyilang ke tungkai yang 

lain, tarik kembali sampai lurus dan ulangi gerakan ini beberapa kali, 

lakukan secara bergantian bagian kanan dan kiri. 

  
Gambar 2.8 Gerakan Penguatan Otot Samping Panggul 

 (Manuaba, 2010) 

 

6) Penguatan otot dasar panggul 

Posisi duduk bersila kemudian tekan kedua lutut dengan kedua 

tangan sampai paha mengalami peregangan dengan 

membungkukkan badan. 

 
Gambar 2.9 Gerakan Penguatan Otot Dasar Panggul 

 (Nurhudhariani, 2015) 

 

7) Penguatan otot bahu 

 Posisi duduk bersilang letakkan kedua tangan di atas bahu.  

Putar kedua siku dengan kedua tangan siku ke depan, ke belakang 

dan ke bawah berulang kali. 

 

 
Gambar 2.10 Gerakan Bahu (Manuaba, 2010) 
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8) Penguatan otot lengan  

Posisi merangak kemudian luruskan satu lengan ke depan 

setinggi bahu dengan sisi tungkai yang sama luruskan sama rata 

dengan lengan. Lakukan secara  bergantian kanan dan kiri. 

 

 
Gambar 2.11 Gerakan Merangkak (Nurhudhariani, 2015) 

 

9) Penguatan otot punggung  

Posisi merangkak naik turunkan punggug secara perlahan 

dengan menundukkan kepala pada saat peregangan angkat kepala 

lakukan latihan ini berulang kali. 

 
Gambar 2.12 Gerakan Penguatan Otot Punggung 

 (Nurhudhariani, 2015) 

 

10) Penguatan otot panggul  

Posisi merangkak, goyangkan panggul ke kanan dan ke kiri  

dengan gerakan ngeper sambil angkat dan turunkan kepala. Ulangi 

gerakan ini beberapa kali. 
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Gambar 2.13 Penguatan Otot Panggul (Manuaba, 2010) 

 

11) Penguatan otot lengan 

Posisi merangkak ayunkan badan ke depan dan ke belakang 

kemudian tahan posisi panggul saat diatas tumit dengan menunduk 

dan mengangkat kepala. Ulangi gerakan ini beberapa kali. 

 

 
Gambar 2.14 Penguatan Otot Lengan (Manuaba, 2010) 

 

12) Penguatan otot perut bagian atas  

Posisi tidur telentang kemudian tarik kedua kaki mendekati 

perut dan angkat kepala kemudian pada posisi ini tahan beberapa 

saat. Pada saat mengangkat kepala nafas harus ditahan.Dan pada 

saat rilek turunkan kepala. 

 
Gambar 2.15 Gerakan Mengejan (Manuaba, 2010) 
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13) Penguatan otot tubu bagian atas  

Posisi tidur telentang dengan kedua tangan lurus dan kedua 

lutut ditekuk kemudian angkat panggul sampai badan lurus 

membentuk segitiga antara kedua tungkai bawah dengan lantai 

kemudian ditahan beberapa saat. 

 
Gambar 2.16 Gerakan Membentuk Segitiga  

 (Manuaba, 2010). 

 

d. Latihan Relaksasi 

Latihan ini berfungsi sebagai relaksasi seluruh tubuh terutama otot 

dasar panggul. Relaksasi bermanfaat dalam menghadapi kontraksi rkala 

I maupun kala II. Selain itu, relaksasi juga dapat mengurangi stress saat 

kehamilan berlangsung. Relaksasi ini dapat dilakukan setiap saat. 

Gerakan relaksasi ini antara lain: 

1) Relaksasi otot perut dan dasar panggul 

Posisi terlentang atau miring kemudian kerutkan otot perut 

tahan  posisi ini selama 1- 2 detik  lalu rileks. Ulangi latihan sampai 

beberapa kali. 
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Gambar 2.17 Gerakan Rilaksasi  Otot Dasar Panggul 

 (Manuaba, 2010) 

2) Relaksasi kaki dan tungkai  

Posisi tidur terlentang atau miring luruskan kedua kaki 

kemudian angkat tahan beberapa detik kemudian lepaskan. 

 
Gambar 2.18 Gerakan Relaksasi Kaki dan Tungkai 

 (Manuaba, 2010) 

 

e. Latihan pernafasan  

1) Pernafasan perut 

Pososi berbaring terlenang tekuk kedua lutut hingga 

membentuk segitiga, kedua lengan di samping badan, dan relaks, 

letakkan tangan kiri di atas perut. Tarik nafas dalam melalui hidung, 

sampai perut menggembang. Tahan sampai beberapa detik dan 

hembuskan nafas lewat mulut. Ulangi 8 kali per menit. Teknik 

pernafasan ini berfungsi untuk mengurangi stress, mempercepat 

relaksasi saat persalinan (Aliyah, 2016). 

 
Gambar 2.19 Gerakan Pernafasan Perut (Manuaba, 2010) 
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2) Pernafasan dada dalam  

Posisi berbaring terlentang dengan kedua lutut ditekuk, kedua 

lengan di samping badan dan relaks, letakkan tangan di atas dada. 

Tarik nafas dalam melalui hidung dengan mengembangkan dada 

sehingga tangan kanan terangkat. Tahan satu sampai dua detik 

kemudian  hembuskan nafas lewat mulut sehingga tangan kanan 

turun mengikuti surutnya badan. Ulangi 8 kali per menit. Teknik 

pernafasan ini berfungsi menggantikan pernafasan perut ketika 

nyeri his kala I sudah cukup (Aliyah, 2016). 

 

 

 

 

 


