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ABSTRAK 
 

Tujuan senam hamil adalah menjaga kondisi otot-otot dan persendian yang 
berperan dalam proses mekanisme persalinan. Mempertinggi kesehatan fisik dan 
psikis serta kepercayaan pada diri sendiri dan penolong dalam menghadapi 
persalinan, membimbing wanita menuju suatu persalinan yang fisiologis. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan dengan 
metode demonstrasi tentang senam hamil terhadap pengetahuan ibu hamil di 
Kelurahan Surau Gadang Wilayah Kerja Puskesmas Nanggalo Padang tahun 
2017. 

 
Jenis penelitian ini adalah Quasi Exsperiment dengan desain One-Group 

Pre-Test-Post-Test. Penelitian telah dilakukan di Kelurahan Surau Gadang 
Wilayah Kerja Puskesmas Nanggalo Padang pada tanggal 13 Mei sampai dengan 
22 Mei 2017. Populasi adalah semua ibu hamil 3 bulan terakhir berjumlah 113 
orang. Sampel diambil secara purposive sampling dengan jumlah sampel 
sebanyak 20 orang. Pengetahuan dinilai dengan menggunakan kuesioner. Data 
dianalisis secara univariat dan bivariat dengan uji statistik T-test dependen. 

 
Hasil penelitian didapatkan rata-rata pengetahuan sebelum diberikan 

senam hamil adalah 13,20 dan sesudah diberikan senam hamil adalah 17,70. Ada 
pengaruh pendidikan kesehatan tentang senam hamil terhadap pengetahuan ibu 
hamil (p value = 0,000). 

 
Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

pendidikan kesehatan tentang senam hamil terhadap pengetahuan ibu hamil, maka 
harapan peneliti kepada petugas kesehatan ibu dan anak yang ada untuk 
meningkatkan pendidikan kesehatan tentang senam hamil lebih difokuskan 
kepada syarat latihan senam hamil, gerakan yang harus dihindari saat melakukan 
senam hamil dan manfaat latihan relaksasi pada senam hamil serta melakukan 
konseling senam hamil pada ibu hamil dengan cara mendemontrasikan setiap 
gerakan senam hamil, agar ibu dapat memahaminya. 

 
Kata Kunci  : Senam Hamil, Pendidikan Kesehatan, Pengetahuan  
Daftar Pustaka : 35 (2009 – 2016) 
 



HEALTH POLYTECHNIC OF PADANG DIPLOMA IV MIDWIFERY 
PROGRAM STUDY  
 
Skripsi, June 2017 
Srirahmanofa 
 
Effect of health education about pregnancy gymnastic to knowledge pregnancy 
woman in Surau Gadang Village working area of Puskesmas Nanggalo Padang 
in 2017 
 
vi + 52 page + 5 table + 12 figure + 13 appendix  
 

ABSTRACT 
 

The purpose of pregnancy gymnastic is to maintain the condition of 
muscles and joints that play a role in the process of childbirth mechanism. 
Toenhances physical and psychological health and self-belief toward a 
physiological childbirth. The purpose of this study was to determine the effect of 
health education by the method of demonstration about pregnancy gymnastics to 
the knowledge of pregnant women in SurauGadang village, working area of 
PuskesmasNanggalo Padang in 2017 

 
This type of research is quasy-experiment with One Group Pretest Posttest 

design. This research has been conducted in village of SurauGadang, working 
area of PuskesmasNanggaloPadang on 13 May until 22 may 2017. The 
population is all pregnant women in last 3 months amounted to 113 people. The 
sample was taken by purposive sampling with the number of samples are 20 
people. The knowledge is assessed using a questionnaire. Univariate and 
bivariate data was analyzed by statistical test of dependent t test. 

 
The research result showed that average knowledge before given 

pregnancy gymnastic is 13,20 and after given pregnancy exercise is 17,70. There 
is influence of health education about pregnancy gymnastic to pregnant woman 
knowledge (p value: 0,000) 

 
From the research results it can be concluded that there is influence of 

health education about pregnancy gymnastics to knowledge of pregnant womanr, 
hence researcher hopes to health officer in  mother and child clinic to improve 
health education about pregnancy gymnastic and more focused to condition of 
exercise pregnancy gymnastics, movement to be avoided during pregnancy 
gymnasticand the benefits of relaxation exercises in pregnancy gymnastic and 
give counseling to pregnant women about pregnancy gymnasticin way to 
demonstrate every movement pregnancy gymnastic so that mothers can 
understand it.s 

 
Keyword : Pregnancy gymnastic, health education, knowledge 
Bibliography : 35 (2009-2016) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kehamilan adalah peristiwa atau proses alamiah yang dialami oleh 

seorang ibu. Kehamilan didefenisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari 

sperma dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Kehamilan 

terbagi dalam 3 trimester, dimana trimester pertama berlangsung 12 minggu, 

trimester kedua (minggu ke-13 hingga minggu ke-27), dan trimester ketiga 

(minggu ke-28 hingga ke-40).1 

Selama pertumbuhan dan perkembangan kehamilan dari bulan ke 

bulan diperlukan kemampuan seorang ibu hamil untuk beradaptasi dengan 

perubahan-perubahan yang terjadi pada fisik dan mentalnya. Agar seorang ibu 

hamil dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi baik fisik maupun 

mentalnya, perlu dilakukan asuhan antenatal yang bertujuan untuk 

mempersiapkan persalinan yang fisiologis dengan tujuan ibu dan anak yang 

akan dilahirkannya dalam keadaan sehat. Pengawasan selama kehamilan 

(antenatal) terbukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam upaya 

meningkatkan kesehatan mental dan fisik kehamilan untuk mengahadapi 

persalinan dan juga dapat menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI).2 

Data Word Health Organization (WHO) memperkirakan lebih dari 

500.000 ibu meninggal karena kehamilan dan persalinan. Sedangkan di 

Indonesia AKI masih cukup tinggi, dimana tahun 2015 sebesar 305 per 

100.000 kelahiran hidup. Melanjutkan target MDGs untuk menurunkan AKI, 
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maka dibentuklah Sustainable Development Goals (SGDs) yang mempunyai 

target untuk menurunkan AKI menjadi 70 per 100.000 kelahiran hidup sampai 

tahun 2030.3 

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat tahun 

2014, Angka Kematian Ibu (AKI) masih tinggi yaitu 212 per 100.000 

kelahiran hidup, dan ini belum tercapainya target untuk tahun 2015 sebesar 

102 per 100.000 kelahiran hidup. Data Dinas Kesehatan Kota Padang, 

ditemukan Angka Kematian Ibu (AKI) dari tahun 2013-2015 terjadi 

peningkatan yaitu tahun 2013 sebesar 84 per 100.000 kelahiran hidup, tahun 

2014 sebesar 94 per 100.000 kelahiran hidup, dan tahun 2015 sebesar 99 per 

100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan data Puskesmas Nanggalo Padang, 

ditemukan Angka Kematian Ibu pada tahun 2013 sebesar 2 per 100.000 

kelahiran hidup, tahun 2014 sebesar 2 per 100.000 kelahiran hidup dan tahun 

2015 sebesar 1 per 100.000 kelahiran hidup.4-8 

Kematian ibu dapat dicegah hingga 22% melalui pelayanan kehamilan 

yang teratur, mendeteksi dini adanya komplikasi dalam kehamilan, hidup 

sehat dengan pemenuhan gizi yang seimbang, dan pelaksanaan senam hamil 

secara teratur. Senam hamil merupakan suatu metode yang penting untuk 

mempertahankan atau memperbaiki keseimbangan fisik terhadap calon ibu. 

Senam hamil dianjurkan dilakukan ketika janin dalam kandungan telah berusia 

diatas 4 bulan, artinya diumur kehamilan kurang lebih di atas 20 minggu 

adalah waktu yang tepat untuk ibu hamil memulai melakukan senam hamil, 

karena jika kandungan belum berusia 4 bulan keatas, perlekatan janin dalam 

rahim belum kuat sehingga memicu terjadinya resiko keguguran.9,10,11 
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Beberapa keuntungan senam hamil terhadap kehamilan adanya 

penurunan kelainan denyut jantung, tali pusat dan mekonium, penurunan 

penggunaan tenaga, berkurangnya rasa sakit, serta memperbaiki skor Apgar 

dan psikomotor janin. Senam hamil dapat menurunkan kejadian persalinan 

lama sebesar 5,5 kali dibandingkan pada ibu yang tidak mengikuti senam 

hamil. Ibu yang melakukan senam hamil secara teratur akan mengalami lebih 

sedikit rasa sakit pada masa persalinan. Hal ini karena pada saat melakukan 

senam hamil terjadi peningkatan hormon endorphin dalam tubuh, sehingga 

dapat mengurangi rasa sakit.12,13 

Di negara maju metode senam hamil telah lama diterapkan, begitu juga 

di negara berkembang seperti Indonesia. Namun, penerapannya belum merata 

diseluruh daerah hanya diterapkan dibeberapa rumah sakit dan klinik 

terkemuka, hal ini mungkin dikarenakan belum tersedianya tempat atau lokasi 

untuk melakukan senam hamil tersebut. Selain tempat atau lokasi, untuk 

mewujudkan terlaksananya senam hamil sangat dibutuhkan peningkatan 

pengetahuan ibu hamil tentang manfaat senam hamil. Terjadinya peningkatan 

pengetahuan ibu hamil maka ibu akan semakin merasakan pentingnya senam 

hamil bagi kesehatan diri dan janinnya.10 

Kurangnya pengetahuan ibu terhadap senam hamil mengakibatkan 

kurangnya minat dan keinginan ibu untuk melakukan kegiatan senam.14 

Mengatasi hal tersebut, diperlukan adanya pendidikan kesehatan tentang 

senam hamil. Pendidikan kesehatan mempunyai peran yang sangat penting 

dalam proses pemberdayaan masyarakat, serta proses peningkatan kualitas 

tenaga kesehatan agar tercapainya pelayanan kesehatan yang adil  dan serta 
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merata, dalam hal ini pendidikan kesehatan tentang senam hamil kepada 

masyarakat terlebih khusus kepada ibu hamil, karena pemahaman mereka 

tentang senam hamil adalah olahraga yang biasa saja dan tidak terlalu penting 

untuk membantu proses persalinan.11 

Penelitian yang dilakukan oleh Andries (2015) tentang pengaruh 

penyuluhan tentang senam hamil terhadap peningkatan pengetahuan ibu hamil 

di Puskesmas Taratara Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon. Hasil 

penelitian ditemukan bahwa rata-rata pengetahuan ibu sebelum diberikan 

penyuluhan tentang senam hamil adalah 8,25 dan meningkat setelah diberikan 

penyuluhan tentang senam hamil yaitu 15,11. Hasil statistik ditemukan adanya 

pengaruh penyuluhan tentang senam hamil terhadap pengetahuan ibu.11 

Berdasarkan data Puskesmas Nanggalo Padang tahun 2016, didapatkan 

data jumlah ibu hamil yang mengikuti kelas ibu hamil sebanyak 160 orang 

(20,5%) dari jumlah ibu hamil sebanyak 782 orang yang tersebar di 3 

kelurahan. Dari 3 kelurahan tersebut didapatkan Kelurahan Surau Gadang 

merupakan kelurahan dengan sasaran ibu hamil terbanyak yaitu 450 orang 

tetapi yang mengikuti kelas ibu hamil sebanyak 80 orang (17,8%).15  

Survei awal yang peneliti lakukan terhadap 10 orang ibu hamil yang 

datang ke Puskesmas Nanggalo untuk melakukan pemeriksaan kehamilan 

dengan mewawancarainya, didapatkan mereka mengatakan belum pernah 

mendapatkan pendidikan kesehatan tentang senam hamil baik di puskesmas 

maupun ditempat pelayanan kesehatan lain. Hasil wawancara didapatkan 6 

orang mengatakan tidak teratur dalam melaksanakan senam hamil, mereka 

mengatakan senam hamil tahu dari orang-orang terdekat mereka, tapi menurut 
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mereka senam hamil merupakan hal yang biasa saja dan tidak terlalu penting 

untuk diikuti, sedangkan 4 orang mengatakan bahwa melakukan senam hamil 

sama saja dengan mereka melakukan aktifitas yang lain seperti jalan-jalan 

pagi dan sore dan melakukan aktifitas sehari-hari dirumah.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti melakukan penelitian 

tentang “Pengaruh Pendidikan Kesehatan dengan Metode Demonstrasi tentang 

Senam Hamil terhadap Pengetahuan Ibu Hamil di Kelurahan Surau Gadang 

wilayah kerja Puskesmas Nanggalo Padang tahun 2017”.  

 
B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini “apakah ada pengaruh pendidikan kesehatan dengan metode 

demonstrasi tentang senam hamil terhadap pengetahuan ibu hamil di 

Kelurahan Surau Gadang wilayah kerja Puskesmas Nanggalo Padang tahun 

2017 ?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan dengan metode 

demonstrasi tentang senam hamil terhadap pengetahuan ibu hamil di 

Kelurahan Surau Gadang wilayah kerja Puskesmas Nanggalo Padang 

tahun 2017. 

2. Tujuan Khusus 

a. Diketahui rerata skor pengetahuan ibu hamil sebelum diberikan 

pendidikan kesehatan dengan metode demonstrasi tentang senam 
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hamil di Kelurahan Surau Gadang wilayah kerja Puskesmas Nanggalo 

Padang tahun 2017. 

b. Diketahui rerata skor pengetahuan ibu hamil sesudah diberikan 

pendidikan kesehatan dengan metode demonstrasi tentang senam 

hamil di Kelurahan Surau Gadang wilayah kerja Puskesmas Nanggalo 

Padang tahun 2017. 

c. Diketahui pengaruh pendidikan kesehatan dengan metode demonstrasi 

tentang senam hamil terhadap pengetahuan ibu hamil di Kelurahan 

Surau Gadang wilayah kerja Puskesmas Nanggalo Padang tahun 2017. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Untuk mengembangkan diri serta menjadi suatu kesempatan yang 

berharga bagi peneliti untuk mengaplikasikan ilmu kebidanan yang telah 

diperoleh selama masa kuliah ke dalam penelitian lapangan. 

2. Bagi Puskesmas 

Sebagai bahan masukan bagi Puskesmas untuk mengadakan atau 

melaksanakan kegiatan senam hamil di wilayah kerjanya dan menambah 

informasi dan wawasan tentang pentingnya melakukan senam hamil 

kepada ibu hamil. 

3. Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai bahan referensi dan bahan bacaan bagi mahasiswa di 

Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang. 
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4. Peneliti Selanjutnya 

Agar dapat melanjutkan penelitian ini dengan melihat faktor-faktor 

yang berhubungan dengan pelaksanaan senam hamil dengan variabel yang 

berbeda. 

 
E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pendidikan 

kesehatan dengan metode demonstrasi tentang senam hamil terhadap  

pengetahuan ibu hamil. Jenis penelitian ini adalah quasi experiment dengan 

pendekatan One-Group Pre-Test-Post-Test design. Penelitian ini telah 

dilaksanakan di Kelurahan Surau Gadang wilayah kerja Puskesmas Nanggalo 

Padang pada bulan Januari-Juli 2017. Populasi dalam penelitian ini adalah 

semua ibu hamil yang ada di Kelurahan Surau Gadang wilayah kerja 

Puskesmas Nanggalo Padang 3 bulan terakhir berjumlah 113 orang. Sampel 

diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu sebanyak 20 

orang. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner dan dianalisa 

dengan analisa menggunakan analisa univariat dan bivariat dengan uji statistik 

t-dependen. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Senam Hamil 

1. Pengertian Senam Hamil 

Senam hamil merupakan suatu metode yang penting untuk 

mempertahankan atau memperbaiki keseimbangan fisik terhadap calon 

ibu. Senam hamil juga merupakan suatu metode penting untuk 

mempertahankan atau memperbaiki keseimbangan fisik ibu hamil dan 

merupakan terapi latihan yang diberikan ada ibu hamil dengan tujuan 

mencapai persalinan yang cepat, mudah dan aman.10  

2. Tujuan Senam Hamil 

Tujuan umum senam hamil adalah dapat menjaga kondisi otot-otot 

dan persendian yang berperan dalam proses mekanisme persalinan. 

Mempertinggi kesehatan fisik dan psikis serta kepercayaan pada diri 

sendiri dan penolong dalam menghadapi persalinan, membimbing wanita 

menuju suatu persalinan yang fisiologis.16 

Tujuan khusus senam hamil adalah :16 

a. Memperkuat dan mempertahankan elastisitas otot-otot dinding perut, 

otot dasar panggul, ligament dan jaringan serta fasia yang berperan 

dalam mekanisme persalinan.  

b. Melonggarkan persendian-persendian yang berhubungan dengan 

proses persalinan.  
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c. Membentuk sikap tubuh yang prima, sehingga dapat membantu 

mengatasi keluhan-keluhan, letak janin dan mengurangi sesak nafas.  

d. Memperoleh cara melakukan kontraksi dan relaksasi yang sempurna. 

Menguasai teknik-teknik pernafasan dalam persalinan dan dapat 

mengatur diri kepada ketenangan. 

Senam hamil juga bertujuan untuk mempersiapkan dan melatih 

otot-otot sehingga dapat berfungsi secara optimal dalam persalinan normal 

serta mengimbangi perubahan titik berat tubuh. Senam hamil ditujukan 

bagi ibu hamil tanpa kelainan atau tidak terdapat penyakit yang menyertai 

kehamilan, yaitu penyakit jantung, ginjal dan penyulit dalam kehamilan 

(hamil dengan perdarahan, kelainan letak dan kehamilan yang disertai 

dengan anemia).17 

Tujuan melakukan senam hamil bagi ibu hamil yaitu :10 

a. Menyesuaikan tubuh agar lebih baik dalam menyangga beban 

kehamilan. 

b. Memperkuat otot untuk menopang tekanan tambahan. 

c. Membangun daya tahan tubuh. 

d. Memperbaiki sirkulasi dan respirasi. 

e. Menyesuaikan dengan adanya pertambahan berat badan dan perubahan 

keseimbangan. 

f. Meredakan ketegangan dan membantu relaks. 

g. Membentuk kebiasaan bernafas yang baik. 

h. Memperoleh kepercayaan dan sikap mental yang baik. 
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3. Manfaat Senam Hamil 

Adapun manfaat melakukan senam hamil bagi ibu hamil adalah :18 

a. Manfaat bagi ibu 

1) Mempertahankan kondisi tubuh selama hamil 

2) Memperbaiki postur tubuh 

3) Mengurangi nyeri pinggang 

4) Mencegah sembelit 

5) Membuat lebih rileks 

6) Mencegah stress 

7) Membantu memperlancar persalinan 

8) Mempercepat pemulihan setelah persalinan 

9) Mengurangi gelambir di perut setelah persalinan 

b. Manfaat bagi janin 

1) Membantu pertumbuhan ari-ari 

2) Berat badan bayi lahir normal 

4. Syarat Melakukan Senam Hamil 

Syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan senam hamil adalah :17 

a. Telah dilakukan kesehatan dan kehamilan oleh dokter atau bidan 

b. Latihan dilakukan setelah 22 minggu 

c. Latihan dilakukan secara teratur dan disiplin 

d. Sebaiknya latihan di rumah sakit, klinik bersalin dan puskesmas 

dibawah pimpinan instruktur senam hamil 
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5. Kontraindikasi Senam Hamil 

Ada kriteria ibu hamil yang tidak diperkenankan untuk mengikuti 

latihan senam hamil. Ibu hamil tersebut adalah ibu hamil dengan :18  

a. Ketuban pecah sebelum waktunya 

b. Riwayat melahirkan kurang bulan 

c. Tekanan darah tinggi 

d. Perdarahan 

e. Anemia berat 

f. Penyakit jantung 

g. Kencing manis dengan pengobatan insulin 

h. Riwayat keguguran 2 kali atau lebih 

6. Persiapan Fisik Sebelum Senam Hamil  

Secara umum, tujuan utama persiapan fisik dari senam hamil 

sebagai berikut :10 

a. Mencegah terjadinya deformitas (cacat) kaki dan memelihara fungsi 

kaki untuk dapat menahan berat badan yang semakin meningkat, nyeri 

kaki, varises, bengkak dan lain-lain. 

b. Melatih alat pernafasan untuk memberikan ketenangan dan mencukupi 

kebutuhan zat asam oleh tubuh. Dalam hal ini berarti juga untuk 

melatih dan menguasai teknik pernafasan yang berperan penting dalam 

kehamilan dan proses persalinan. Dengan demikian proses relaksasi 

dapat berlangsung lebih cepat dan kebutuhan oksigen terpenuhi. 

c. Memperkuat dan mempertahankan elastisitas otot-otot dinding perut, 

otot-otot dasar panggul dan lain-lain. 
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d. Melatih otot-otot sikap, agar sikap baik dapat bertahan dengan 

bertambah berat kehamilan dan agar mencapai refleks sikap baik. 

e. Agar dapat menguasai kontraksi dan relaksasi otot-otot perut, otot-otot 

dasar panggul dan otot-otot paha bagian dalam. 

f. Memperoleh relaksasi yang sempurna dengan latihan kontraksi dan 

relaksasi tersebut, sehingga tercapai kelemasan daripada otot-otot 

tubuh. 

g. Mendukung ketenangan fisik. 

7. Persiapan Mental Sebelum Senam Hamil 

Persiapan mental sebelum senam hamil bertujuan :10 

a. Agar mencapai ketenangan mental. 

b. Agar ibu hamil percaya pada diri-sendiri. 

c. Agar ibu hamil tekun berlatih di rumah sehingga tujuan senam dapat 

tercapai. 

8. Jenis Gerakan Yang Perlu Dihindari Ibu Hamil 

Adapun jenis gerakannya yaitu :18 

a. Gerakan membungkuk tanpa pegangan 

b. Gerakan jongkok 

1) Mengejan terutama pada trimester I-II  

2) Menahan nafas 

3) Gerakan melompat 

4) Gerakan mengganggu keseimbangan, seperti berdiri dengan satu 

kaki 

5) Menengadahkan kepala ke belakang 
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c. Olahraga kontak fisik, seperti bola basket, futsal, sepak bola, voli 

9. Gerakan Senam Hamil 

Metode senam hamil yang dilakukan oleh ibu hamil, yakni :18 

a. Gerakan menengok 

 

 
 

 

 
 

Gambar 1 
Gerakan Menengok Ke Kiri dan Kanan 

 
1) Manfaat gerakan ini adalah gerakan menengok ke kiri dan kanan 

punya pengaruh besar pada kekencangan kulit wajah. Gerakan ini 

tak ubahnya relaksasi wajah dan leher. Yang tak kalah pentingnya, 

gerakan ini menghindarkan wanita dari serangan migrain dan sakit 

kepala lainnya. 

2) Posisi : 

a) Posisi awal berdiri tegak, pandangan lurus ke depan, kedua 

kaki dibuka selebar bahu, tangan di pinggang. 

b) Kepala menengok ke kanan pada hitungan ke 1-2. 

c) Kepala kembali menghadap ke depan pada hitungan ke 3-4. 

d) Kepala menengok ke kiri pada hitungan ke 5-6. 

e) Kepala kembali menghadap ke depan pada hitungan ke 7-8. 

f) Ulangi gerakan ini 2-8 kali bertahap. 
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b. Gerakan mendekatkan kepala ke bahu 

 

 

 

  

Gambar 2 
Gerakan Mendekatkan Kepala ke Bahu 

 
1) Manfaat gerakan ini sama dengan gerakan menengok ke kiri dan 

kanan yaitu sebagai relaksasi wajah dan leher. 

2) Posisi : 

a) Posisi awal berdiri tegak, pandangan lurus ke depan, kedua 

kaki di buka selebar bahu, tangan di pinggang. 

b) Kepala didekatkan ke bahu kanan pada hitungan ke 1-2. 

c) Kepala kembali tegak pada hitungan ke 3-4. 

d) Kepala didekatkan ke bahu kiri pada hitungan ke 5-6. 

e) Kepala kembali tegak pada hitungan ke 7-8. 

f) Ulangi gerakan ini 2-8 kali bertahap. 
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c. Gerakan memutar bahu ke depan dan belakang 

 

 

 

 

 

Gambar 3 
Gerakan Memutar Bahu ke Depan dan Belakang 

 
1) Posisi : 

a) Posisi awal berdiri tegak, pandangan lurus ke depan, kedua 

kaki di buka selebar bahu, tangan lurus ke bawah. 

b) Putar kedua bahu ke depan pada hitungan ke 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 

(4 kali). 

c) Putar kedua bahu ke belakang pada hitungan ke 1-2, 3-4, 5-6, 

7-8 (4 kali) untuk gerakan memutar bahu kebalakang. 

d) Ulangi gerakan ini 2-8 kali bertahap. 

d. Latihan dasar kaki 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4 

Latihan Dasar Kaki 
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1) Manfaat latihan dasar kaki adalah membantu sirkulasi vena, 

mencegah bengkak di pergelangan kaki 

2) Posisi :  

a) Posisi awal berdiri tegak, pandangan lurus ke depan, kedua 

kaki sejajar, tangan di pinggang. 

b) Kaki kanan dijejakkan di tumit/jari pada hitungan ke 1 dan 

kembali ke posisi semula pada hitungan ke 2. 

c) Kaki kiri dijejakkan di tumit/jari pada hitungan ke 3 dan 

kembali ke posisi semula pada hitungan ke 4. 

d) Kaki kanan dijejakkan di tumit/jari pada hitungan ke 5 dan 

kembali ke posisi semula pada hitungan ke 6. 

e) Kaki kiri dijejakkan di tumit/jari pada hitungan ke 7 dan 

kembali ke posisi semula pada hitungan ke 8. 

f) Ulangi gerakan ini 2-8 kali bertahap. 

e. Latihan Mendorong ke depan, ke samping dan ke atas 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 5 
Latihan Mendorong ke Depan, ke Samping dan ke Atas  
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1) Posisi : 

a) Posisi awal berdiri tegak, pandangan lurus ke depan, kedua 

kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan dikepal di depan dada, 

kedua siku diangkat setinggi bahu. 

b) Dorong lurus kedua lengan dan tangan ke depan pada hitungan 

ke 1-2. 

c) Tarik kedua lengan dan tangan ke dada pada hitungan ke 3-4. 

d) Ulangi gerakan ini 2-8 kali bertahap. 

f. Senam untuk pinggang posisi merangkak 

 

 

 

 

Gambar 6 
Latihan Pinggang Posisi Merangkak 

 
1) Manfaat : 

Untuk mengembalikan posisi panggul yang berat kedepan, agar 

mencegah/mengurangi rasa pegal/sakit di pinggang (lodorse) di 

lipatan paha 

2) Posisi : 

a) Badan dalam posisi merangkak 

b) Sambil menarik nafas, angkat perut berikut punggung ke atas 

dengan wajah menghadap ke bawah membentuk lengkungan 

c) Sambil perlahan-lahan mengangkat wajah, hembuskan nafas, 

turunkan pungung kembali dengan perlahan 
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d) Lakukan sebanyak 10 kali 

g. Senam untuk pinggang posisi telentang 

 

 

 

 

Gambar 7 
Latihan Pinggang Posisi Telentang 

 
1) Manfaat : 

Untuk mengembalikan posisi panggul yang berat kedepan, agar 

mencegah/mengurangi rasa pegal/sakit di pinggang (lodorse) di 

lipatan paha 

2) Posisi :  

a) Posisi tidur terlentang, tekuklah lutut jangan terlalu lebar, 

tangan di samping badan, arah telapak tangan ke bawah 

b) Angkatlah pinggang secara perlahan-lahan 

c) Lakukan gerakan pengulangan 10 kali 

h. Senam dengan satu lutut 

 

 

 

Gambar 8 
Senam dengan Satu Lutut 

 
1) Manfaat untuk menanggulangi kebiasaan salah berdiri 
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2) Posisi 

a) Posisi tidur terlentang, tekuk lutut kanan 

b) Gerakan lutut kanan perlahan ke arah kanan (luar) 

c) Lakukan pergerakan pengulangan 10 kali 

d) Lakukan gerakan yang sama untuk lutut kanan 

i. Senam dengan kedua lutut 

 

 

 

 

Gambar 9 
Senam dengan Kedua Lutut 

 
1) Manfaat untuk menanggulangi kebiasaan salah berdiri 

2) Posisi : 

a) Posisi terlentang, kedua lutut ditekuk dan saling menempel 

b) Kedua tumit dirapatkan, kaki kiri dan kanan saling menempel 

c) Kedua lutut digerakkan perlahan-lahan dan bersama-sama. 

Lutut kiri ke arah kiri, lutut kanan kearah kanan 

d) Lakukan gerakan pengulangan 10 kali 

j. Latihan pernafasan untuk persalinan 

 

 

 

 
 

Gambar 10 
Latihan Pernafasan Untuk Persalinan 
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1) Manfaat untuk mengurangi rasa sakit saat persalinan 

2) Posisi : 

a) Cari posisi yang nyaman seperti duduk bersandar antara duduk 

dan berbaring serta kaki direnggangkan 

b) Tarik nafas dari hidung dan keluarkan melalui mulut 

c) Usahan tetap rileks 

 

B. Pendidikan Kesehatan  

1. Pengertian  

Pendidikan Kesehatan adalah proses untuk meningkatkan 

kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan 

kesehatannya. Pendidikan kesehatan adalah upaya yang direncanakan 

untuk mempengaruhi orang lain baik individu maupun kelompok atau 

masyarakat sehingga dapat melakukan seperti yang diharapkan oleh 

pelaku pendidikan kesehatan.19,20 

2. Tujuan Pendidikan Kesehatan 

Tujuan utama pendidikan kesehatan yaitu agar seorang mampu :21 

1) Menetapkan masalah dan kebutuhan mereka sendiri. 

2) Memahami apa yang dapat mereka lakukan terhadap masalah dengan 

sumber daya yang ada pada merka ditambah dengan dukungan dari 

pihak luar. 

3) Memutuskan kegiatan yang paling tepat untuk meningkatkan taraf 

hidup sehat dan kesejahteraan di masyarakat. 
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3. Peran Pendidikan Kesehatan 

Sesuai dengan tiga faktor penyebab terbentuknya (faktor yang 

mempengaruhi) perilaku tersebut, maka seyogianya kegiatan pendidikan 

kesehatan juga ditujukan kepada tiga faktor berikut :22 

1) Pendidikan kesehatan dalam faktor-faktor predisposisi 

Dalam hal ini, pendidikan kesehatan ditujukan untuk 

menggungah kesadaran, memberikan atau meningkatkan pengetahuan 

masyarakat tentang pemeliharan dan peningkatan kesehatan baik bagi 

dirinya sendiri, keluarganya maupun masyarakatnya.  

2) Pendidikan kesehatan dalam faktor-faktor enabling 

Karena faktor pemungkin (enabling) ini berupa fasilitas atau 

sarana dan prasarana kesehatan, maka bentuk pendidikan kesehatan 

adalah memberdayakan masyarakat agar mereka mampu mengadakan 

sarana dan prasarana kesehatan bagi mereka. 

3) Pendidikan kesehatan dalam faktor reinforcing 

Karena faktor ini menyangkut sikap dan perilaku tokoh 

masyarakat dan tokoh agama, serta petugas, termasuk petugas 

kesehatan, maka pendidikan kesehatan yang paling tepat adalah dalam 

bentuk pelatihan bagi tokoh masyarakat dan tokoh agama dan petugas 

kesehatan sendiri. 

4. Ruang Lingkup Pendidikan Kesehatan 

Ruang lingkup pendidikan kesehatan diantaranya :20 

a. Dimensi Sasaran 

1) Individu 
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Metode yang dapat dilakukan adalah : 

a)  Bimbingan dan konseling 

Konseling kesehatan adalah kegiatan pendidikan kesehatan yang 

dilakukan dengan menyebarkan pesan, menanamkan keyakinan 

sehingga masyarakat tidak hanya sadar, tahu, dan mengerti akan 

tetapi juga mau bersedia melakukan anjuran yang berhubungan 

dengan kesehatan.23 

b) Wawancara 

Wawancara adalah bagian dari bimbingan dan penyuluhan. 

Menggali informasi mengapa invidu tidak mau menerima 

perubahan-perubahan, apakah invidu tertarik atau tidak terhadap 

perubahan, bagaimanakah dasar pengertian dan apakah 

mempunyai dasar yang kuat jika belum, maka diperlukan 

penyuluhan yang lebih mendalam. 

2) Kelompok  

Metode yang bisa digunakan untuk kelompok kecil diantaranya : 

a) Diskusi kelompok 

Diskusi kelompok adalah pembahasan suatu topik dengan cara 

bertukar pikiran antara dua orang atau lebih dalam suatu 

kelompok yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. 

b) Mengungkapkan pendapat 

Merupakan modifikasi metode diskusi kelompok. Pada 

prinsipnya sama dengan diskusi kelompok. Tujuannya adalah 
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untuk menghimpun gagasan, pendapat, informasi, pengetahuan, 

pengalaman, dari setiap peserta. 

c) Demonstrasi   

Demontrasi pada prinsipnya merupakan metode untuk 

menghadirkan peran yang ada dalam dunia nyata ke dalam satu 

pertunjukan di dalam kelas pertemuan.  

d) Kelompok yang membahas tentang desas desus 

Dibagi menjadi kelompok kecil kemudian diberikan suatu 

permasalahan yang sama atau berbeda antara kelompok satu 

dengan kelompok lain, kemudian masing-masing kelompok 

mendiskusikan hasilnya lalu kemudian tiap kelompok 

mendiskusikan hasilnya lalu kemudian mendiskusikan kembali 

dan mencari kesimpulan. 

e) Simulasi 

Berbentuk metode praktek yang berfungsi untuk 

mengembangkan keterampilan peserta belajar. Metode ini 

merupakan gabungan dari role play dan diskusi kelompok. 

3) Masyarakat luas 

Metode yang digunakan untuk masyarakat luas diantaranya : 

a) Seminar 

Metode seminar ini hanya cocok digunakan untuk sasaran 

kelompok besar dengan pendidikan menengah ke atas. Seminar 

adalah suatu presentasi dari satu ahli atau beberapa ahli tentang 

suatu topic yang dianggap penting dan biasanya sedang ramai 

dibicarakan di masyarakat.20 
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b) Ceramah 

Metode ceramah adalah sebuah metode pengajaran dengan 

menyampaikan informasi secara lisan, yang pada umumnya 

mengikuti secara pasif. 

b. Dimensi tempat pelaksanaan 

a) Pendidikan kesehatan di sekolah dengan sasaran murid. 

b) Pendidikan kesehatan di rumah sakit atau tempat pelayanan 

kesehatan lainnya dengan sasaran pasien dan juga keluarga pasien. 

c) Pendidikan kesehatan di tempat kerja dengan sasaran buruh atau 

karyawan. 

c. Dimensi tingkat pelayanan kesehatan 

Menurut Leavel dan Clark ada lima tingkat pencegahan yang dapat 

dilakukan melalui pendidikan kesehatan, yaitu : 

a) Peningkatan kesehatan 

Dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti pendidikan 

kesehatan, penyuluhan kesehatan, konsultasi perkawinan, 

pendidikan seks, pengendalian lingkungan dan sebagainya. 

b) Perlindungan umum dan khusus 

Perlindungan umum dan khusus merupakan usaha kesehatan dalam 

rangka memberikan perlindungan secara khusus atau umum kepada 

seseorang atau masyarakat. Bentuk perlindungan tersebut seperti 

imunisasi dan higiene perseorangan, perlindungan diri dari 

kecelakaan, kesehatan dan keselamatan kerja, pengendalian 

sumber-sumber pencemaran dan lain-lain. 
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c) Diagnosis dini dan pengobatan segera atau adekuat 

Pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang rendah terhadap 

kesehatan mengakibatkan masyarakat mengalami kesulitan untuk 

mendeteksi penyakit bahkan enggan untuk memeriksa kesehatan 

terhadap dirinya dan mengobati penyakitnya. 

d) Pembatasan kecacatan 

Kurangnya pengertian dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan 

dan penyakit sering membuat masyarakat tidak melanjutkan 

pengobatan sampai tuntas. Pada akhirnya mengakibatkan kecacatan 

atau ketidakmampuan. Oleh sebab itu, pendidikan kesehatan juga 

diperlukan pada tahap ini dalam bentuk penyempurnaan dan 

intensifikasi terapi lanjutan, pencegahan komplikasi, perbaikan 

fasilitas kesehatan, penurunan beban sosial penderita dan lain-lain. 

e) Rehabilitasi 

Latihan diperlukan untuk pemulihan seseorang yang telah sembuh 

dari satu penyakit atau menjadi cacat. Karena kurangnya 

pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya rehabilitasi, 

masyarakat tidak mau untuk melakukan latihan-latihan tersebut.21 

5. Media Pendidikan Kesehatan 

Media adalah alat yang mempunyai fungsi menyampaikan pesan. 

Media sebagai alat pembelajaran mempunyai syarat antara lain :24 

a. Harus bisa meningkatkan motivasi subjek untuk belajar 

b. Merangsang pembelajaran dan mengingat apa yang harus dipelajari 

c. Menaktifkan subjek belajar dalam memberikan tanggapan/umpan balik 
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d. Mendorong pembelajar untuk melakukan praktek-praktek yang benar. 

e. Sedangkan alat bantu yang dapat dipergunakan antara lain alat bantu 

yang dapat dilihat (visual), alat bantu dengar (audio) atau alat bantu 

dengan dan lihat (audio visual) serta alat bantu dengan media tulis 

seperti poster, booklet, leaflet, lembar balik serta flipchart. 

 
C. Metode Demonstrasi 

1. Pengertian  

Demonstrasi adalah cara mengajar dimana seseorang instruktur/ 

tim pengajar menunjukkan, memperlihatkan sesuatu proses, sehingga 

seluruh siswa dalam kelas dapat melihat, mengamati; mendengar mungkin 

meraba-raba dan merasakan proses yang dipertunjukkan oleh pengajar. 

Dengan demonstrasi proses penerimaan siswa terhadap pelajaran akan 

lebih berkesan secara mendalam; sehingga membentuk pengertian dengan 

baik dan sempurna. Juga siswa dapat mengamati dan memperhatikan pada 

apa yang diperlihatkan pengajar selama pelajaran berlangsung.25 

2. Tujuan Metode Demonstrasi 

Adapun penggunaan teknik demonstrasi mempunyai tujuan agar 

siswa mampu memahami tentang cara mengatur atau menyusun sesuatu. 

Bila siswa melakukan metode demonstrasi tersebut, maka ia dapat 

mengerti juga cara menggunakan suatu alat tersebut.25 

Agar metode demonstrasi berjalan efektif, maka hal-hal yang perlu 

diperhatikan adalah :25 

a. Guru harus mampu menyusun rumusan tujuan instruksional, agar 

dapat memberi motivasi yang kuat pada siswa untuk belajar. 
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b. Pertimbangkanlah baik-baik apakah pilihan teknik demonstrasi mampu 

menjamin tercapainya tujuan yang telah dirumuskan. 

c. Amatilah apakah jumlah ssiwa memberi kesempatan untuk suatu 

demonstrasi yang berhasil, bila tidak harus mengambil kebijakan lain. 

d. Apakah siswa telah meneliti alat-alat dan bahan yang akan digunakan 

mengenai jumlah, kondisi dan tempatnya, juga siswa perlu mengenal 

baik-baik atau telah mencoba terlebih dahulu agar demonstrasi itu 

berhasil. 

e. Harus sudah menentukan garis besar langkah-langkah yang akan 

dilakukan. 

f. Apakah tersedia waktu yang cukup, sehingga siswa dapat memberi 

keterangan bila perlu dan siswa bisa bertanya. 

g. Selama demonstrasi berlangsung pengajar harus memberi kesempatan 

pada siswa untuk mengamati dengan baik dan bertanya. 

h. Anda perlu mengadakan evaluasi apakah demonstrasi yang siswa 

lakukan itu berhasil dan bila perlu demonstrasi bisa diulang. 

Penggunaan metode demonstrasi sangat menunjang proses 

interaksi mengajar belajar di kelas. Keuntungan yang diperoleh adalah 

dengan demonstrasi perhatian siswa lebih dapat terpusatkan pada pelajaran 

yang sedang diberikan, kesalahan-kesalahan yang terjadi bila pelajaran itu 

diceramahkan dapat diatasi melalui pengamatan.25 
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D. Pengetahuan 

1. Pengertian 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan 

terjadi melalui panca indera manusia, yakni indra penglihatan, 

pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan 

manusia diperoleh melalui mata dan telinga.22  

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan 

terjadi melalui panca indera manusia, yakni indra penglihatan, 

pendengaran, penciuman, rasa dan raba dengan sendirinya. Pada waktu 

penginderaan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat 

dipengaruhi oleh intensitas perhatian persepsi terhadap objek. Sebagian 

besar pengetahuan manusia diperleh melalui mata dan telinga.26 

2. Tingkat Pengetahuan 

Tingkat pengetahuan seseorang secara rinci terdiri dari enam 

tingkatan, yaitu :27 

a. Tahu (know) 

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah 

dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini 

adalah mengingat kembali (recall) sesuatu yang spesifik dari seluruh 

bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab 

itu, tahu ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah.  
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b. Memahami (comprehension) 

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk 

menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat 

menginterprestasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah 

paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, 

menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan dan sebagainya 

terhadap objek yang dipelajari. 

c. Aplikasi (application) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan 

materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya) 

ialah dapat menggunakan rumus-rumus, metode, prinsip dan 

sebagainya dalam situasi yang lain. 

d. Analisis (analysis) 

Analisis adalah kemampuan untuk menjabarkan materi atau 

suatu objek di dalam struktur organisasi tersebut dan masih ada 

kaitannya satu dengan yang lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat 

dari penggunaan kata kerja seperti dapat menggambarkan, 

membedakan, mengelompokkan dan sebagainya. 

e. Sintesis (syntesis) 

Sintesis menunjukkan kepada suatu kemampuan untuk 

meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk 

keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis adalah suatu 

kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi 

yang ada. 
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f. Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan 

justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-

penilaian itu didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri 

atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada. 

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang 

adalah :26 

a. Faktor internal 

1) Pendidikan 

Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan seseorang 

terhadap perkembangan orang lain menuju ke arah cita-cita tertentu 

yang menentukan manusia untuk berbuat dan mengisi kehidupan 

untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan 

diperlukan untuk mendapatkan informasi misalnya hal-hal yang 

menunjang kesehatan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. 

Pendidikan dapat mempengaruhi seseorang termasuk juga perilaku 

seseorang akan pola hidup terutama dalam memotivasi untuk sikap 

berperan serta dalam pembangunan, pada umumnya makin tinggi 

pendidikan seseorang makin mudah menerima informasi. 

2) Pekerjaan 

Pekerjaan adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan 

terutama untuk menunjang kehidupan dan kehidupan keluarga. 

Pekerjaan bukanlah sumber kesenangan, tetapi lebih banyak 
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merupakan cara mencari nafkah yang membosankan, berulang dan 

banyak tantangan. Sedangkan bekerja umumnya merupakan 

kegiatan yang menyita waktu. Bekerja bagi ibu-ibu akan 

mempunyai pengaruh terhadap kehidupan keluarga. 

3) Umur  

Umur adalah umur individu yang terhitung mulai saat 

dilahirkan sampai berulang tahun. Semakin cukup umur, tingkat 

kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam 

berfikir dan bekerja. 

b. Faktor eksternal 

1) Faktor lingkungan 

Lingkungan merupakan seluruh kondisi yang ada disekitar 

manusia dan pengaruhnya yang dapat mempengaruhi 

perkembangan dan perilaku orang atau kelompok.  

2) Faktor budaya 

Sistem sosial budaya yang ada pada masyarakat dapat 

mempengaruhi dari sikap dalam menerima informasi. 

4. Pengukuran Pengetahuan 

Pengukuran dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang 

menanyakan tentang isi materi yang diukur dari subjek penelitian atau 

responden. Dalam mengukur pengetahuan harus diperhatikan rumusan 

kalimat pertanyaan menurut tahapan pengetahuan. Pengetahuan seseorang 

dapat diketahui dan diinterprestasikan dengan skala, yaitu :28 

a. Rendah < 50% 
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b. Tinggi jika > 50% 

 
E. Kerangka Teori 

Adapun kerangka teori penelitian : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 11 
Kerangka Teori Penelitian  

 

 

Senam hamil merupakan suatu metode 
yang penting untuk mempertahankan atau 
memperbaiki keseimbangan fisik terhadap 
calon ibu. 

Manfaat senam hamil : 

1. Menyesuaikan tubuh agar lebih baik dalam menyangga 
beban kehamilan. 

2. Memperkuat otot untuk menopang tekanan tambahan. 
3. Membangun daya tahan tubuh. 
4. Memperbaiki sirkulasi dan respirasi. 
5. Menyesuaikan dengan adanya pertambahan berat badan. 
6. Meredakan ketegangan dan membantu relaks. 
7. Membentuk kebiasaan bernafas yang baik. 
8. Memperoleh kepercayaan dan sikap mental yang baik 

Dampak tidak melakukan senam hamil : 

1. Perdarahan pervagina 
2. Memperlambat proses persalinan 
3. Rentan terhadap kelahiran prematur 
4. Adanya tanda kelainan pada janin 
5. Eklamsi/preeklamsi 

Pendidikan Kesehatan tentang senam hamil 
kepada ibu hamil dapat meningkatkan 
pemahaman tentang senam hamil. 

Meningkatnya pengetahuan ibu hamil tentang 
senam hamil sehingga akan semakin merasakan 
pentingnya senam hamil bagi kesehatan diri dan 
janinnya. 
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F. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep merupakan model konseptual yang berkaitan dengan 

bagaimana seorang peneliti menyusun teori atau menghubungkan secara logis 

beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah.29 Adapun kerangka 

konsep penelitian ini adalah : 

 

 

 

 
Gambar 12 

Kerangka Konsep Pengaruh Pendidikan Kesehatan Tentang Senam Hamil 
Terhadap Pengetahuan Ibu Hamil di Kelurahan Surau Gadang wilayah 

kerja Puskesmas Nanggalo Padang Tahun 2017 
 

G. Defenisi Operasional 

Tabel 1 
Defenisi Operasional 

No
. 

Variabel 
Definisi 

Operasional 
 

Alat Ukur Cara  Ukur Hasil Ukur Skala 
Ukur 

1. Pengetahuan 
sebelum 
pendidikan 
kesehatan 
tentang 
senam hamil 
(pre 
pendidikan 
kesehatan) 
 
 
 

Segala sesuatu 
yang diketahui 
ibu hamil 
tentang senam 
hamil sebelum 
diberikan 
pendidikan 
kesehatan 
tentang senam 
hamil 
 
 

Kuesioner  Angket Skor 
pengetahuan 

Rasio 
 
 
 
 
 
 
 

2. Pengetahuan 
sesudah 
pendidikan 
kesehatan 
tentang 
senam hamil 
(post 

Segala sesuatu 
yang diketahui 
ibu hamil 
tentang senam 
hamil sesudah 
diberikan 
pendidikan 

Kuesioner  Angket Skor 
pengetahuan 

Rasio  

 Pengetahuan sebelum 
diberikan pendidikan 

kesehatan tentang senam 
hamil 

Pemberian 
pendidikan 

kesehatan tentang 
senam hamil  

Pengetahuan sesudah 
diberikan pendidikan 

kesehatan tentang senam 
hamil 
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pendidikan 
kesehatan) 
 

kesehatan 
tentang senam 
hamil 
 

3. Pendidikan 
kesehatan  

Pemberian 
informasi 
kesehatan 
kepada ibu 
hamil tentang 
senam hamil 
dengan cara 
memperagakan 
langkah-
langkah senam 
hamil 
 
 

Satuan 
Acara 
Penyuluhan 
(SAP) dan 
Leaflet  

   

 

H. Hipotesa 

Ha : Ada pengaruh pendidikan kesehatan tentang senam hamil terhadap 

pengetahuan ibu hamil di Kelurahan Surau Gadang wilayah kerja 

Puskesmas Nanggalo Padang tahun 2017. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini Quasi Experiment dengan desain One-Group Pre-

Test-Post-Test Design yaitu pengelompokkan anggota-anggota kelompok 

eksperimen. Penelitian ini menguji perubahan-perubahan yang terjadi pada 

kelompok setelah adanya eksperimen (perlakuan). Bentuk rancangan ini 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 2 
Rancangan Quasi Experiment dengan  
desain One-Group Pre-Test-Post-Test 

 
Pretest Perlakuan Posttest 

O1 X O2 

 

Keterangan  : 

O1 : Pengukuran pengetahuan ibu hamil sebelum pemberian pendidikan 

kesehatan tentang senam hamil. 

X : Perlakuan (pemberian pendidikan kesehatan tentang senam hamil) 

O2 : Pengukuran pengetahuan ibu hamil sesudah pemberian pendidikan 

kesehatan tentang senam hamil.  

 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian telah dilakukan di Kelurahan Surau Gadang wilayah kerja 

Puskesmas Nanggalo Padang pada tanggal 13 Mei sampai dengan 22 Mei 

2017. 
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti.30 Populasi 

dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil yang ada di Kelurahan Surau 

Gadang wilayah kerja Puskesmas Nanggalo Padang 3 bulan terakhir 

berjumlah 113 orang. 

2. Sampel 

Sampel adalah objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh 

populasi.30 Sampel dalam penelitian ini semua ibu hamil di Kelurahan 

Surau Gadang wilayah kerja Puskesmas Nanggalo Padang. Sampel 

diambil dengan menggunakan teknik adalah non probability sampling 

yaitu purposive sampling dengan jumlah 20 orang. Untuk penelitian 

eksperimen sederhana, maka jumlah anggota sampel antara 10 orang 

sampai 20 orang, dengan kriteria sampel sebagai berikut :31 

a. Kriteria inklusi 

1) Bersedia menjadi responden dan bisa membaca dan menulis 

2) Berada ditempat saat penelitian dilakukan 

3) Responden dengan usia kehamilan > 22 minggu 

4) Ibu dengan kehamilan normal yang ada di Kelurahan Surau 

Gadang  

5) Primigravida dan multigravida yang belum pernah mengikuti 

senam hamil 

b. Kriteria eksklusi 

1) Ibu dengan preeklampsia 
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2) Ibu mengalami KPD 

3) Ibu yang mengalami perdarahan di TM I dan II 

4) Ibu dengan Diabetes Mellitus (DM) 

5) Ibu yang mengalami anemia 

6) Ibu yang mengalami penurunan atau kenaikan BB yang berlebihan 

7) Ibu dengan riwayat abortus 

 
 

D. Uji Validitas dan Reliabilitas  

Alat ukur dalam penelitian ini adalah kuesioner tentang tingkat 

pengetahuan ibu hamil tentang senam hamil, dimana kuesioner yang 

digunakan sebelumnya dilakukan uji validitas dan reliabilitas.32 

1. Uji Validitas 

Untuk mengetahui validitas suatu instrumen (kuesioner) dilakukan 

dengan cara melakukan korelasi antara skor masing-masing variabel 

dengan skor totalnya. Suatu variabel dikatakan valid bila skor variabel 

tersebut berkorelasi secara signifikan dengan skor totalnya. Teknik 

korelasi yang digunakan adalah korelasi pearson product moment, dengan 

kriteria sebagai berikut : 

a. Bila r hitung (r pearson) > r tabel, maka pertanyaan dikatakan valid 

b. Bila r hitung (r pearson) < r tabel, maka pertanyaan dikatakan tidak 

valid 

Berdasarkan uji validitas yang telah dilakukan di Kelurahan Surau 

Gadang wilayah kerja Puskesmas Nanggalo Padang terhadap 20 

responden, sehingga dari 20 pertanyaan pada variabel tingkat pengetahuan 
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didapatkan 20 pertanyaan valid, yang dilihat dari hasil nilai r hitung > r 

tabel. 

2. Uji Reliabilitas  

Pertanyaan dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. pertanyaan yang 

sudah dinyatakan valid dalam uji validitas akan ditentukan reliabilitasnya 

dengan kriteria sebagai berikut :  

a. Bila nilai Cronbach's Alpha > konstanta (0,60), maka pertanyaan 

reliabel.  

b. Bila nilai Cronbach's Alpha <  konstanta (0,60), maka pertanyaan tidak 

reliabel. 

Uji valilitas dan reabilitas dilakukan kepada ibu hamil di wilayah 

kerja Puskesmas Lubuk Buaya dengan kriteria inklusi yang sama yang 

berjumlah 20 orang. 

 
E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 

a. Data primer 

Data primer pada penelitian ini yaitu data yang diambil dari 

responden berupa variabel penelitian yaitu tingkat pengetahuan ibu 

hamil sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan tentang 

senam hamil dengan menggunakan kuesioner. Data yang diperoleh 

dari responden yang diberi penjelasan tentang tujuan dari penelitian ini 

yang bersedia menjadi responden menandatangai informed consent 

yang telah disediakan sebagai bukti kesediaannya. 
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b. Data sekunder 

Data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Padang dan 

Puskesmas Nanggalo Padang tentang jumlah ibu hamil dan 

pelaksanaan kelas ibu hamil. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Data pada penelitian ini merupakan data primer yang didapat dari 

ibu hamil yang ada di Puskesmas Nanggalo Kota Padang, dimana peneliti 

memberikan kuesioner yang terkait variabel penelitian yaitu tingkat 

pengetahuan sebelum diberikan pendidikan kesehatan (pretest) dan 

sesudah diberikan pendidikan kesehatan (postest). Penelitian ini dilakukan 

pada tanggal 13 Mei sampai dengan 22 Mei 2017 dengan proses 

pengumpulan data yaitu : 

a. Peneliti mempersiapkan surat permohonan izin untuk melakukan 

penelitian di Puskesmas Nanggalo.  

b. Peneliti melakukan pengambilan sampel dengan menggunakan teknik 

purposive sampling yang sesuai dengan kriteria inklusi. 

c. Sebelum penelitian di lakukan, peneliti memberikan informasi, tujuan 

dan manfaat penelitian. Bagi yang bersedia menandatangani informed 

consent yang telah disiapkan peneliti. 

d. Memberikan kuesioner  pretest sebelum diberikan pendidikan 

kesehatan tentang senam hamil kepada ibu hamil dan meminta 

mengisinya selama + 10 menit. 
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e. Memberikan pendidikan kesehatan dengan metode demonstrasi 

tentang senam hamil kepada ibu hamil + 35 setelah pulang ibu juga 

diberikan leaflet tentang senam hamil oleh peneliti. 

f. Mengistirahatkan ibu hamil sebelum pemberian kuesioner postest dan 

memintanya mengisi selama 10 menit. 

g. Peneliti mengumpulkan kembali kuesioner postest yang telah diisi oleh 

ibu hamil dan memeriksa lagi kelengkapan jawaban dalam kuesioner. 

 
F. Teknik Pengolahan Data  

Data yang terkumpul pada penelitian ini diolah melalui proses 

komputerisasi, dalam proses pengolahan data terdapat langkah-langkah yang 

harus ditempuh, diantaranya :30 

1. Pemeriksaan Data (Editing) 

Merupakan kegiatan untuk pengecekan dan perbaikan isian kuesioner, 

apakah lengkap jawaban pertanyaan masing-masing kuesioner. 

2. Pengkodean Data (Coding) 

Merupakan kegiatan yang mengklasifikasikan data dan memberi kode 

pada lembar kuesioner. Pada variabel tingkat pengetahuan jika jawaban 

benar diberi kode 1 dan jawaban salah diberi kode 0.  

3. Memasukkan Data (Entry) 

Merupakan kegiatan memasukkan data yang telah dikumpulkan ke dalam 

master tabel.   
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4. Pembersihan Data (Cleaning) 

Setelah data diolah lalu dicek atau diperiksa kembali guna memastikan 

tidak ada lagi kesalahan yang terjadi pada data tersebut. Semua data sudah 

terbebas dari kesalahan. 

 
G. Analisis Data 

Analisis data diolah dengan sistem komputerisasi, kemudian dilakukan 

analisis dengan menggunakan analisa univariat dan analisa bivariat. 

1. Analisis Univariat 

Tujuan dari analisis ini adalah untuk menjelaskan karakteristik 

masing-masing variabel yang diteliti. Analisa data yang disajikan adalah 

nilai statistik deskriptif meliputi mean (rata-rata) dan standar deviasi untuk 

dua pengukuran (tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah pemberian 

pendidikan kesehatan dengan metode demonstrasi tentang senam hamil). 

2. Analisis Bivariat 

Data diolah secara komputerisasi untuk mengetahui pengaruh 

variabel independen terhadap dependen yang diteliti. Uji statistik yang 

digunakan adalah uji T-dependen, dimana apabila ada pengaruh di lihat 

dari nilai p. Bila p ≤ α (0,05) maka disimpulkan ada pengaruh tingkat 

pengetahuan ibu hamil sebelum dan sesudah diberikan pendidikan 

kesehatan dengan metode demonstrasi tentang senam hamil (Ha diterima). 

Sebaliknya p > α (0,05) maka disimpulkan tidak ada pengaruh tingkat 

pengetahuan ibu hamil sebelum dan sesudah pendidikan kesehatan dengan 

metode demonstrasi tentang senam hamil (Ho diterima). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian 

Puskesmas Nanggalo merupakan salah satu Puskesmas yang berada di 

pinggir Kota Padang dengan luas wilayah +15,7 KM2. Wilayah Kerja 

Puskesmas Nanggalo memiliki 3 Kelurahan Kelurahan yaitu Surau Gadang, 

Kelurahan Kurao dan Kelurahan Gurun Laweh. Wilayah Kerja Puskesmas 

Nanggalo memiliki batas wilayah sebagai berikut : 

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Koto Tangah 

2. Sebelah selatan berbatasan dengan Wilayah Kerja Puskesmas Lapai 

3. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Koto Tangah 

4. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kuranji 

Wilayah Kerja Puskesmas Nanggalo memiliki jumlah penduduk 

sebanyak 76.322 jiwa, dimana laki-laki berjumlah 38.216 jiwa dan perempuan 

sebanyak 38.106 jiwa. Wilayah Kerja Puskesmas Nanggalo memiliki jumlah 

134 RT dan 33 RW. 

 

B. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh 

pendidikan kesehatan tentang senam hamil terhadap pengetahuan ibu hamil di 

Kelurahan Surau Gadang wilayah kerja Puskesmas Nanggalo Padang dengan 

jumlah sebanyak 20 orang, didapatkan hasil penelitian sebagai berikut : 
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1. Analisis Univariat 

a. Pengetahuan sebelum diberikan pendidikan kesehatan tentang senam 
hamil 
 

Tabel 3 
Rerata Skor Pengetahuan Ibu Hamil Sebelum Diberikan Pendidikan 

Kesehatan tentang Senam Hamil di Kelurahan Surau Gadang 
Wilayah Kerja Puskesmas Nanggalo Padang Tahun 2017 

 

Pengetahuan  Mean SD Min-Max   n 

Pretest 13,20 3,156 8-19 20 

 
Berdasarkan tabel 3 diperoleh rata-rata pengetahuan ibu hamil 

tentang senam hamil sebelum diberikan pendidikan kesehatan yaitu 

13,20 dengan standar deviasi adalah 3,156. Skor terendah adalah 8 dan 

tertinggi adalah 19 di Kelurahan Surau Gadang wilayah kerja 

Puskesmas Nanggalo Padang tahun 2017. 

b. Pengetahuan sesudah diberikan pendidikan kesehatan tentang senam 
hamil 
 

Tabel 4 
Rerata Skor Pengetahuan Ibu Hamil Sesudah Diberikan Pendidikan 

Kesehatan tentang Senam Hamil di Kelurahan Surau Gadang 
Wilayah Kerja Puskesmas Nanggalo Padang Tahun 2017 

 

Pengetahuan Mean SD Min-Max   n 

Postest  17,70 2,473 13-20 20 

 
Berdasarkan tabel 4 diperoleh rata-rata pengetahuan ibu hamil 

tentang senam hamil sesudah diberikan pendidikan kesehatan yaitu 

17,70 dengan standar deviasi adalah 2,473. Skor terendah adalah 13 

dan tertinggi adalah 20 di Kelurahan Surau Gadang wilayah kerja 

Puskesmas Nanggalo Padang tahun 2017. 
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c. Analisis butir pertanyaan pengetahuan ibu hamil 

Dari hasil analisis butir pertanyaan kuesioner diperoleh bahwa 

dari 20 pertanyaan didapatkan 14 orang (70%) responden tidak tahu 

tentang syarat latihan senam hamil dan 6 orang (30%) responden yang 

tahu, sebanyak 16 orang (80%) responden tidak tahu tentang gerakan 

Yang harus dihindari saat melakukan senam hamil dan 4 orang (20%) 

yang tahu dan sebanyak 13 orang (65%) responden tidak tahu tentang 

manfaat latihan relaksasi dan 7 orang (35%) responden yang tahu. 

2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui pengaruh pendidikan 

kesehatan dengan metode demonstrasi tentang senam hamil terhadap 

pengetahuan ibu hamil.  

a. Pengaruh pendidikan kesehatan dengan metode demonstrasi tentang 
senam hamil terhadap pengetahuan ibu hamil  
 

Tabel 5 
Pengaruh Pendidikan Kesehatan tentang Senam Hamil terhadap 

Pengetahuan Ibu Hamil di Kelurahan Surau Gadang Wilayah  
Kerja Puskesmas Nanggalo Padang Tahun 2017 

 

T-Test Difference Std. 
Deviation 

95% confidence 
Interval of the 

Difference T df p 
value 

Lower Upper 

Pretest 
dan 
Postest 

4,500 1,469 5,188 3,812 13,700 19 0,000 

 
Berdasarkan tabel 5, terlihat bahwa selisih rata-rata 

pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan 

tentang senam hamil adalah 4,500 dan standar deviasi 1,469. Hasil uji 

statistik T-test didapatkan nilai p = 0,000, berarti pada α = 0,05, 
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disimpulkan bahwa ada pengaruh pendidikan kesehatan tentang senam 

hamil terhadap pengetahuan ibu hamil di Kelurahan Surau Gadang 

wilayah kerja Puskesmas Nanggalo Padang tahun 2017. 

 

C. Pembahasan 

1. Analisis Univariat 

a. Pengetahuan sebelum diberikan pendidikan kesehatan tentang senam 
hamil 
 

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa rata-rata 

pengetahuan ibu hamil tentang senam hamil sebelum diberikan 

pendidikan kesehatan yaitu 13,20 dengan standar deviasi adalah 3,156. 

Skor terendah adalah 8 dan tertinggi adalah 19 di Kelurahan Surau 

Gadang wilayah kerja Puskesmas Nanggalo Padang tahun 2017. 

Hasil penelitian ini yang dilakukan Andries (2015) tentang 

pengaruh penyuluhan tentang senam hamil terhadap peningkatan 

pengetahuan ibu hamil di Puskesmas Taratara Kecamatan Tomohon 

Barat Kota Tomohon, ditemukan bahwa rata-rata pengetahuan ibu 

sebelum diberikan penyuluhan tentang senam hamil adalah 8,25. 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah 

orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. 

Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indra 

penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba dengan 

sendirinya. Pada waktu penginderaan sampai menghasilkan 

pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian 
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persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan manusia 

diperoleh melalui mata dan telinga.25 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa responden yang 

banyak tidak mengetahui dari item pertanyaan yaitu syarat latihan 

senam hamil sebanyak 14 orang (70%), gerakan yang harus dihindari 

saat melakukan senam hamil sebanyak 16 orang (80%) dan manfaat 

latihan relaksasi sebanyak 13 orang (65%). Hasil temuan di tempat 

penelitian, didapatkan bahwa penyebab rendahnya pengetahuan 

responden karena tidak adanya keinginan ibu hamil untuk mengikuti 

senam hamil. 

Dari hasil penelitian sebelum diberikan pendidikan kesehatan 

tentang senam hamil, juga ditemui masih ada responden yang memiliki 

pengetahuan rendah. Hal ini dipengaruhi oleh umur dan pendidikan 

responden, dimana usia dapat mempengaruhi suatu pengetahuan 

karena semakin bertambahnya usia semakin bertambahnya daya 

tangkap dan semakin tua semakin banyak informasi yang didapat.27 

Sedangkan pada hasil penelitian ditemukan responden berusia 18 

tahun, 22 tahun dan 24 tahun, sehingga mempengaruhi dalam 

menyerap informasi tentang senam hamil. Faktor lain yaitu 

pendidikan, dimana ditemukan 30% responden masih berpendidikan 

SMP, sehingga dapat mempengaruhi dalam pemahaman responden 

tentang senam hamil. Menurut teori, pendidikan dapat mempengaruhi 

seseorang termasuk juga perilaku seseorang akan pola hidup terutama 

dalam memotivasi untuk sikap berperan serta dalam pembangunan, 
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pada umumnya makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah 

menerima informasi.27 

Pendidikan kesehatan adalah proses untuk meningkatkan 

kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan 

kesehatannya. Pendidikan kesehatan adalah upaya yang direncanakan 

untuk mempengaruhi orang lain baik individu maupun kelompok atau 

masyarakat sehingga dapat melakukan seperti yang diharapkan oleh 

pelaku pendidikan kesehatan.19,20 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti 

berasumsi bahwa sebelum diberikan pendidikan kesehatan dengan 

metode demonstrasi tentang senam hamil didapatkan masih ada 

responden yang memiliki pengetahuan rendah (30 %). Hal ini karena 

belum terpaparnya responden dengan informasi tentang senam hamil 

sehingga responden belum memahami tentang senam hamil baik 

langkah – langkah gerakan senam serta manfaat – manfaat yang dapat 

berdampak positif bagi kehamilan dan proses persalinan. Selain itu, 

faktor pekerjaan juga mempengaruhi pengetahuan responden tentang 

senam hamil, dimana ibu yang bekerja tidak dapat mencari informasi 

secara baik tentang senam hamil karena kesibukan dengan aktivitasnya 

sehari-hari. 

b. Pengetahuan sesudah diberikan pendidikan kesehatan tentang senam 
hamil 
 

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa rata-rata 

pengetahuan ibu hamil tentang senam hamil sesudah diberikan 

pendidikan kesehatan yaitu 17,70 dengan standar deviasi adalah 2,473. 
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Skor terendah adalah 13 dan tertinggi adalah 20 di Kelurahan Surau 

Gadang wilayah kerja Puskesmas Nanggalo Padang tahun 2017. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Andries (2015) tentang pengaruh penyuluhan tentang senam 

hamil terhadap peningkatan pengetahuan ibu hamil di Puskesmas 

Taratara Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon. Hasil penelitian 

ditemukan bahwa rata-rata pengetahuan ibu sebelum diberikan 

penyuluhan tentang senam hamil adalah 8,25 dan meningkat setelah 

diberikan penyuluhan tentang senam hamil yaitu 15,11.  

Terjadinya peningkatan pengetahuan ibu hamil sesudah 

diberikan pendidikan kesehatan karena dalam pemberian pendidikan 

kesehatan tentang senam hamil diiringi dengan pemberian metode 

demonstrasi, dimana peneliti memperagakan langsung gerakan senam 

hamil dan sepulangnya responden dikasihkan leaflet. Sehingga setelah 

pemberian pendidikan kesehatan ini, dapat meningkatkan pengetahuan 

ibu hamil tentang senam hamil. Menurut Kholid (2014), media 

pembelajaran berupa gambar diam lebih bagus untuk memberikan 

informasi secara visual, pengenalan visual dan untuk prosedur belajar 

dan sangat bagus untuk pengembangan informasi dan mengembangkan 

sikap, opini dan motivasi ibu hamil. Selanjutnya adalah demonstrasi 

dalam senam hamil, demonstrasi ini sangat bagus penyampaian 

ketrampilan dan pengemb angan sikap, opini dan motivasi.27 

Media pembelajaran mempengaruhi pengetahuan karena 

dengan adanya media pembelajaran, tenaga kesehatan lebih mudah 



49 
 

 
 

untuk menyampaikan materi-materi/pesan-pesan sehingga ibu hamil 

dapat memahami materi terdebut dengan jelas dan tepat. Sehingga, 

media ini yang sebagai penyalur informasi baru yang menyebabkan 

perubahan atau peningkatan pengetahuan.32 

Menurut peneliti, didapatkan adanya peningkatan rerata 

pengetahuan responden. Hal ini terjadi karena saat pemberian 

pendidikan kesehatan , responden dapat menerima informasi-informasi 

dengan baik, sehingga pengetahuan yang sudah cukup baik ini 

hendaknya dipertahankan dengan menggali lebih mendalam 

pengetahuan tentang senam hamil dengan cara pemberian informasi 

seputar senam hamil.  

2. Analisis Bivariat 

a. Pengaruh pendidikan kesehatan tentang senam hamil terhadap 
pengetahuan ibu hamil 
 

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa selisih rata-rata 

pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan 

tentang senam hamil adalah 4,500 dan standar deviasi 1,469. Hasil uji 

statistik T-test didapatkan nilai p = 0,000, berarti pada α = 0,05, 

terlihat ada pengaruh pendidikan kesehatan dengan metode 

demonstrasi tentang senam hamil terhadap pengetahuan ibu hamil di 

Kelurahan Surau Gadang wilayah kerja Puskesmas Nanggalo Padang 

tahun 2017. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Andries (2015) tentang pengaruh penyuluhan tentang senam 

hamil terhadap peningkatan pengetahuan ibu hamil di Puskesmas 
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Taratara Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon. Hasil penelitian 

ditemukan bahwa rata-rata pengetahuan ibu sebelum diberikan 

penyuluhan tentang senam hamil adalah 8,25 dan meningkat setelah 

diberikan penyuluhan tentang senam hamil yaitu 15,11. Hasil statistik 

ditemukan adanya pengaruh penyuluhan tentang senam hamil terhadap 

pengetahuan ibu dengan nilai p value = 0,000. 

Pendidikan kesehatan mempunyai peran yang sangat penting 

dalam proses pemberdayaan masyarakat, serta proses peningkatan 

kualitas tenaga kesehatan agar tercapainya pelayanan kesehatan yang 

adil dan serta merata, dalam hal ini pendidikan kesehatan tentang 

senam hamil kepada masyarakat terlebih khusus kepada ibu hamil, 

karena pemahaman mereka tentang senam hamil adalah olahraga yang 

biasa saja dan tidak terlalu penting untuk membantu proses 

persalinan.11 

Pendidikan kesehatan adalah suatu program perubahan 

perilaku, tetapi juga diikuti dengan perubahan lingkungan, karena 

perubahan perilaku tanpa diikuti oleh perubahan lingkungan tidak akan 

efektif dan tidak akan bertahan lama. Perubahan lingkungan disini 

adalah ibu membaca kembali materi yang terdapat pada leaflet dan 

komunikasi dengan peneliti atau petugas kesehatan. Sehingga 

pendidikan kesehatan melalui kelas ibu hamil khususnya tentang 

senam hamil merupakan salah satu cara merubah pengetahuan menjadi 

lebih baik, terarah dan teroptimal sebagai salah satu pilar safe 

motherhood.33 
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Menurut peneliti, adanya pengaruh pendidikan kesehatan 

terhadap pengetahuan responden tentang senam hamil karena 

pemberian pendidikan kesehatan yang diiringi dengan memberikan 

metode demonstrasi mampu memberikan pemahaman pada responden 

tentang senam hamil. Selain itu penguatan efek dari pendidikan 

kesehatan terhadap pengetahuan dipengaruhi oleh karakteristik 

responden seperti tingkat pendidikan dan pekerjaan. Sebagian besar 

responden mempunyai tingkat pendidikan SMA sebesar 35,0%, 

sehingga dengan pendidikan yang tinggi dapat mempengaruhi 

responden dalam menerima informasi pendidikan kesehatan tentang 

senam hamil yang berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan 

responden. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil yang telah didapatkan tentang pengaruh pendidikan 

kesehatan tentang senam hamil terhadap pengetahuan ibu hamil di Kelurahan 

Surau Gadang wilayah kerja Puskesmas Nanggalo Padang tahun 2017, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Rata-rata tingkat pengetahuan sebelum diberikan pendidikan kesehatan 

tentang senam hamil adalah 13,20. 

2. Rata-rata tingkat pengetahuan sesudah diberikan pendidikan kesehatan 

tentang senam hamil adalah 17,70. 

3. Ada pengaruh pendidikan kesehatan tentang senam hamil terhadap 

pengetahuan ibu hamil di Kelurahan Surau Gadang wilayah kerja 

Puskesmas Nanggalo Padang tahun 2017 dengan nilai p value = 0,000. 

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian maka 

peneliti menyarankan :  

1. Bagi Puskesmas 

Harapan peneliti kepada petugas Kesehatan Ibu dan Anak yang ada 

untuk terus memberikan pendidikan kesehatan tentang senam hamil lebih 

difokuskan kepada syarat latihan senam hamil, gerakan yang harus 

dihindari saat melakukan senam hamil dan manfaat latihan relaksasi pada 
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senam hamil serta melakukan konseling senam hamil pada ibu hamil 

dengan cara mendemontrasikan setiap gerakan senam hamil, agar ibu 

dapat memahaminya. 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

Harapan peneliti dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

bahan referensi, bahan bacaan dan bahan perbandingan bagi mahasiswa 

DIV Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Harapan peneliti kepada peneliti berikutnya yang ingin 

melanjutkan penelitian ini agar dapat membandingkan dengan metode 

yang lain sehingga dapat mengetahui mana yang lebih efektif. 
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