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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Setiap wanita dikodratkan akan menjadi seorang ibu yakni pada seorang 

wanita akan mengalami kehamilan, dimana kehamilan yaitu terjadinya 

pembuahan sampai dengan kelahiran seorang bayi. Kehamilan adalah suatu 

proses yang alami dan normal pada wanita yang akan memiliki anak yaitu harus 

melewati tahapan fertilasi terjadi ketika spermatozoa dan ovum bertemu dan 

dilanjutkan dengan proses nidasi serta implantasi (Herlina, 2017). 

 Masa kehamilan diawali dari konsepsi hingga lahir janin, lamanya 

kehamilan yang normal yaitu 280 hari (40 minggu ataupun 9 bulan 7 hari) 

dihitung dari hari pertama haid terakhir (Fitriana, 2019). Pembagian kehamilan 

terbagi dalam 3 trimester: trimester awal, diawali dari konsepsi hingga 3 bulan 

(0-12 minggu); trimester kedua dari bulan keempat hingga 6 bulan (13-28 

minggu); trimester ketiga dari bulan ketujuh hingga 9 bulan (29-42 minggu) 

(Kurniasih, 2020). 

 Menurut hasil laporan National Vital Statistic Report (2016) jumlah 

kehamilan di Amerika Serikat di perkirakan 4.348.949 orang (Misrawati, dkk 

: 2015). Berdasarkan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018, 

jumlah kehamilan di Indonesia mencapai 5.291.143 orang. Jumlah ibu hamil 

di Provinsi Jawa Barat tahun 2018 sebesar 966.319 orang (Kemenkes RI, 

2018). Prevalensi ibu hamil menurut data Riset Kesehatan Dasar Provinsi Jawa 

Barat tahun 2018, jumlah ibu hamil di Cianjur mencapai 6,56% (Riskesdas, 

2018). 

 Sepanjang proses kehamilan calon ibu akan sering mengalami perubahan 

lebih lanjut, perubahan yang dimaksud disini bukan hanya perubahan dari segi 

fisik dan berat badan, namun juga pada biomedik, fisiologis, bahkan psikologis 

yang merupakan konsekuensi dari perkembangan janin dalam rahim. 

Perubahan ini sebenarnya bertujuan untuk menjaga metabolisme tubuh,                  



 
2 

 

 

 
Universitas Muhammadiyah Sukabumi 

mendukung pertumbuhan janin, serta persiapan menjelang persalinan dan 

menyusui dengan tingkatan yang bervariasi di setiap trimesternya. Selain itu 

proses kehamilan juga dapat menimbulkan berbagai perubahan pada seluruh 

sistem tubuh, perubahan ini berdampak pada sistem kardiovaskuler, sistem 

pernafasan, sistem hormonal, sistem gastrointestinal, maupun sistem 

musculoskeletal (Herlina, 2017). 

 Selama kehamilannya pada trimester III seorang perempuan biasanya akan 

mengalami ketidaknyamanan, ketidaknyamanan tersebut antara lain, 

konstipasi atau sembelit, pembengkakan, insomnia, nyeri punggung bawah 

(nyeri pinggang), sering buang air kecil, hemorhoid, panas dalam perut, perut 

kembung, sakit kepala, susah bernafas, dan varises. Di antara keluhan tersebut 

yang paling umum dilaporkan adalah nyeri punggung bawah yang dengan 

presentase 60%-90% pada ibu hamil (Hamdiah et al., 2020). Bersamaan 

dengan perkembangan janin di dalam rahim, sendi pelvic sedikit dapat 

bergerak untuk mengkompensasi pembesaran janin, bahu tertarik ke belakang 

dan lumbal lebih lengkung, sendi tulang belakang lebih lentur serta bisa 

menimbulkan nyeri akut punggung (Geta & Demang, 2020) 

 Nyeri punggung ialah nyeri yang terjadi pada area lumbosacral. Nyeri 

punggung umumnya akan bertambah intensitasnya bersamaan dengan 

pertambahan usia kehamilan sebab nyeri ini ialah akibat pergerakan pusat 

gravitasi serta perubahan bentuk tubuhnya. Nyeri punggung ditandai dengan 

inidikasi, nyeri ataupun perasaan lain yang tidak enak di daerah tulang 

punggung sehingga bisa mengganggu ibu hamil dalam kegiatan sehari-harinya 

(Kurniasih, 2020). 

 Terjadinya nyeri akut daerah punggung dikarenakan terdapat perubahan 

pada hormon kehamilan yang bisa meningkatkan kadar hormon relaksin, yang 

dapat mempengaruhi fleksibilitas jaringan ligamen yang akhirnya 

meningkatkan mobilitas sendi di pelvis dan akan berakibat pada 

ketidakstabilan spinal dan pelvis serta menimbulkan rasa tidak nyaman 

(Kurniasih, 2020). Faktor predisposisi nyeri punggung meliputi perkembangan 

uterus yang menjadi pemicu dari berubahnya bentuk tubuh (postur), 
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meningkatnya berat badan serta pengaruh hormon relaksin atau ligament dan 

riwayat nyeri punggung, pariatas serta beberapa aktivitas lain (Herlina, 2017). 

 Menurut penelitian Hidayati, dkk (2014) prevalensi angka kejadian nyeri 

punggung pada ibu hamil di berbagai negara, diantaraya yaitu Amerika Serikat, 

Turki, Korea dan Israel dengan presentase lebih dari 50%. Survei yang 

dilakukan oleh University of Ulster terdapat 70% ibu hamil mengalami nyeri 

punggung (Hidayati et al., 2014). Tingkat prevalensi yang tinggi pada nyeri 

akut punggung bawah selama kehamilan terjadi di Eropa, Amerika, Australia, 

China, termasuk daerah pegunungan daerah pedesaan Taiwan dan Afrika dan 

Nigeria (Kristiansson, 2015). 

 Hasil dari penelitian pada ibu hamil di Indonesia mencapai 60-80% orang 

yang mengalami back pain (nyeri punggung) pada kehamilannya. Di provinsi 

Jawa Barat di perkirakan sekitar 65% dari 100% ibu hamil masih mengalami 

back pain (Nurlita, 2020). Sedangkan di wilayah Kerja Puskesmas Cianjur 

Kota terdapat sekitar 60-80 % ibu hamil trimester III yang mengalami nyeri 

punggung. 

 Keluhan rasa nyeri punggung yang dialami ibu hamil trimester 3 tidak bisa 

dianggap biasa. Apabila tidak ditangani serius, nyeri akut punggung 

sebagaimana yang dirasakan ibu hamil akan berlangsung dalam jangka panjang 

atau pendek. Kondisi ini akan meningkatkan kecenderungan nyeri punggung 

pascapartum dan nyeri punggung kronis yang akan lebih sulit untuk diobati 

atau disembuhkan (Herlina, 2017). 

 Untuk mengatasi nyeri punggung dapat diatasi dengan terapi farmakologi 

dan nonfarmakologi. Obat yang sering digunakan adalah obat analgesik. 

Nonopioid yaitu asam mefenamat untuk mengatasi nyeri akut derajat ringan. 

Sementara itu, untuk terapi nonfarmakologi dapat dilakukan melalui kegiatan 

tanpa obat antara lain dengan senam hamil (Kurniasih, 2020). 

 Menurut (Yuliasari, 2011) salah satu cara untuk meningkatkan kesehatan 

selama kehamilan adalah dengan melakukan olahraga ringan seperti senam 

hamil. Senam hamil adalah suatu bentuk latihan guna memperkuat dan 

mempertahankan elastisitas otot-otot dinding perut, ligament-ligamen, serta 
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otot dasar panggul yang berhubungan dengan proses persalinan. Latihan ini 

berfungsi untuk memperkuat stabilitas inti tubuh yang akan membantu 

memelihara kesehatan tulang belakang. Mempunyai kekuatan tubuh yang baik 

dapat meningkatkan keseimbangan dan kestabilan individu serta 

meminimalkan risiko trauma tulang belakang ataupun jatuh saat hamil 

(Fitriana, 2019). 

 Senam hamil yang dapat meringankan keluhan nyeri akut punggung yang 

dirasakan oleh ibu hamil karena didalam senam hamil terdapat gerakan yang 

dapat memperkuat otot abdomen. Fungsi penting dari otot abdomen yaitu 

control pelvis saat menengadah. Ketika ligamen disekitar pelvis menegang dan 

tidak lagi memberikan topangan yang kuat kepada sendi maka otot menjadi 

garis pertahanan kedua membantu mencegah tegangan yang berlebihan pada 

ligament pelvis. Harus diingat bahwa tegangan yang berlebihan pada pelvis 

dan melemahnya otot abdomen inilah yang menyebabkan nyeri akut punggung. 

Untuk itu perlu dilakukan latihan ini untuk mempertahankan tonus otot 

abdomen yang baik (Fitriana, 2019). 

 Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih (2019) 

berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

senam hamil terhadap nyeri punggung pada ibu hamil, menunjukkan bahwa 

senam hamil efektif menurunkan intensitas nyeri punggung pada ibu hamil. 

Hasil penelitian tersebut terdapat pengaruh yang signifikan mengenai senam 

hamil terhadap penurunan nyeri pada ibu hamil. 

 Senam hamil yang dilakukan secara teratur dapat mengurangi nyeri 

punggung. Selain itu melakukan senam hamil mampu mengeluarkan endorphin 

di dalam tubuh, dimana fungsi endorphin yaitu sebagai penenang dan mampu 

mengurangi nyeri punggung pada ibu hamil (Yosefa et al., 2014). 

 Penulis tertarik memilih aplikasi senam hamil karena menurut penulis 

senam hamil adalah tindakan yang mudah dilakukan dan dapat menurunkan 

nyeri akut punggung pada ibu hamil trimester tiga. Penulis memilih tempat di 

wilayah kerja Puskesmas Cianjur Kota dikarenakan penulis menemukan 

informasi terkait kasus ibu hamil dengan nyeri akut punggung yang cukup 
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tinggi prevalensinya yaitu dengan presentase sekitar 60-80 % dan penulis 

merupakan seorang warga di wilayah kerja Puskesmas Cianjur Kota. 

 Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil 

judul “Aplikasi Senam Hamil Terhadap Penurunan Nyeri Akut Daerah 

Punggung Pada Ibu Hamil Trimester III Di Wilayah Kerja Puskesmas Cianjur 

Kota Kabupaten Cianjur”. 

 

1.2 Tujuan Karya Tulis Ilmiah 

 Memahami dan mengaplikasikan senam hamil terhadap penurunan nyeri 

akut daerah punggung pada ibu hamil trimester III. 

 

1.3 Pengumpulan Data  

 Menurut Sugiyono (2018) teknik pengumpulan data merupakan langkah 

strategis yang digunakan oleh peneliti yang bertujuan untuk mendapatkan data 

dalam penelitian, pengumpulan data dapat diperoleh dari observasi, 

wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Metode pengumpulan data yang 

digunakan penulis antara lain :  

1.3.1 Observasi 

 Observasi merupakan suatu proses yang tersusun dari berbagai 

proses sehingga diperoleh data berdasarkan fakta mengenai dunia 

kenyataan yang dilakukan dalam melihat langsung ke lapangan 

(Sugiyono, 2015). Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan 

dan turut serta langsung dalam melakukan tindakan pelayanan 

keperawatan. 

1.3.2 Wawancara 

 Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2013) wawancara adalah 

pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi 

mupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan 

menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Penulis 

melakukan anamnesis atau melakukan wawancara secara langsung 

kepada klien. 
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1.3.3 Studi Kepustakaan 

 Studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur 

ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang 

berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2015). Penulis 

mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan 

yang di temukan,referensi ini dapat dicari dari buku, jurnal, artikel 

laporan penelitian, dan situs-situs di internet. 

 

1.4 Manfaat Karya Tulis Ilmiah 

1.4.1 Manfaat teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa 

pengembangan ilmu keperawatan serta informasi di bidang 

keperawatan maternitas tentang asuhan keperawatan pada Ibu hamil 

dengan penerapan senam hamil. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi perawat 

 Sebagai tambahan informasi bagi perawat dalam pemberian 

asuhan keperawatan dalam upaya penurunan nyeri akut daerah 

punggung dengan menerapkan tindakan senam hamil pada ibu 

hamil trimester III 

b. Bagi Institusi Pendidikan 

 Sebagai tambahan informasi untuk pertimbangan institusi 

pendidikan dalam menambah pustaka dan wawasan kepada 

mahasiswa tentang penerapan tindakan senam hamil terhadap 

penurunan nyeri akut daerah punggung pada ibu hamil trimester III. 

c. Bagi Klien dan Keluarga 

 Dapat membantu klien dan keluarga dalam menurunkan 

nyeri akut punggung. Serta memberikan wawasan dan pengetahuan 

mengenai ibu hamil dan cara penanganannya secara tepat dan aman 

tanpa menimbulkan efek samping. 
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d. Bagi peneliti selanjutnya 

 Dapat membantu peneliti selanjutnya serta menambah 

referensi mengenai penelitian tindakan senam hamil pada ibu hamil 

trimester III.  


