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RINGKASAN 

Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat bagi tenaga pendidik di 

dalam salah satu upaya untuk melaksanakan salah satu tugas sebagai pelaksanaan 

salah satu tri darma perguruan tinggi salah satunya pengabdian ini adalah suatu 

upaya STIK Siti Khadijah Palembang agar supay terlaksananya Tridarma 

Perguruan Tinggi untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan teknologi 

kepada masyarakat. Berdasarkan hal ini, kami mengajukan usulan kegiatan 

pengabdian di Masyarakat di Kelurahan 12 ulu kecamatan seberang ulu 2 

Palembang dengan tujuan pengabdian ini adalah memberikan bekal pengetahuan 

kepada masyarakat agar dapat memiliki pemahaman tentang Efektivitas senam 

hamil pada ibu hamil. 
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PRAKATA 

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas izin dan rahmat-Nya 

kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini yang berjudul Efektivitas Senam 

Hamil pada Ibu Hamil di kelurahan 12 ulu kecamatan seberang ulu 2 Kota 

palembang tahun 2019 dapat terlaksana dengan baik, lancar dan tanpa 

kendala apapun. Kegiatan ini tidak akan dapat berjalan dengan lancar tanpa 

adanya dukungan dan bantuan dari puhak terkait, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan ucapan 

terima kasih yang setulus-tulusnya kepada : 

1. Dr.dr. Ibrahim Edy Sapada,M.Kes selaku Ketua STIK Siti Khadijah 

Palembang 

2. Dewi Rury Ariandari, S.Kep., Ners. M.N.S selaku Ka. Lembaga 

Pengabdian kepada Masyarakat 

3. Meta Rosdiana, SST., M.Kes selaku Ketua Program Studi D III 

Kebidanan 

4. Warga masyarakat di Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 2 

Kota Palembang 

5. Semua pihak yang  telah membantu pelaksanaan kegiatan Pengabdian 

pada Masyarakat ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu 

Demikian semoga kegiatan pengabdian yang kami lakukan ini 

dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin... 

 

      Palembang,       Desember 2019  

      Ketua Pelaksana, 

 

 

      Annur Rohmin,SST,.M.Km 

      NIDN: 0206088201 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Senam hamil merupakan suatu aktifitas yang bertujuan untuk ibu 

dapat menjalani kehamilannya dengan optimal. Menurut jameson (2006) 

senam hamil akan membawa efek relaksasi pada ibu hamil, baik relaksasi 

yang bersifat relaksasi pernafasan ataupun relaksasi otot. Dengan 

melakukan senam hamil maka si ibu telah memberikan sesuatu yang 

bermanfaat bagi si bayinya. Kehadiran senam hamil dilatarbelakangi hasil 

penelitian seorang kebidanan bernama Dr. Gratley Dick Read dan 

dilanjutkan pleh muridnya Helen Heardman (fisioterapis) dari hasil 

penelitian tersebut, mereka sepakat bahwa setiap wanita harus 

dipersiappkan secara mental dan fisik dan melahirkan bayi. Persiapan ini 

akan lebih bermanfaat apabila juga di barengi dengan tindakan relaksasi 

yang bermanfaat saat persalinan, serta menghilangkan ketakutan dan 

kecemasan yang biasanya dirasakan banyak wanita. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah yang dapat penulis simpulkan, yakni:  

1. Apa yang dimaksud dengan senam hamil ?  

2. Apa manfaat dari senam hamil ?  

3. Bagaimana cara penatalaksanaansenam hamil ?  

1.3 Tujuan Kegiatan 

a. Tujuan Umum 

Ibu mengetahui pentingnya senam hamil bagi ibu-ibu yang sedang 

hamil. 

 

b. Tujuan Khusus 

Setelah mendapatkan pengajaran diharapkan ibu mampu : 

1. Ibu mengetahui arti senam hamil 

2. Ibu mengetahui tujuan dari senam hamil 

3. Ibu mengetahui mengenai manfaat dari senam hamil 

4. Ibu diharapkan mengatahui persyaratan senam hamil 

5. Ibu mengetahui tata cara senam hamil  
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BAB II 

TARGET DAN LUARAN 

2.1 Target 

Target dalam kegiatan penyuluhan Efektivitas senam hamil pada 

ibu hamil ini supaya masyarakat mampu dan memiliki pengetahuan 

mengenai pentingnya untuk melakukan senam hamil pada masa kehamilan 

sehingga jika telah memahami atau melihat penyuluhan maka masyarakat 

dapat melakukan senam hamil dengan sendiri di rumah, yang bertujuan 

supaya masyarakat dapat melakukan senam hamil dengan melakukan 

senam hamil secara rutin. 

 2.2 Luaran 

Dari penyuluhan senam nifas di kelurahan 12 ulu kecamatan 

seberang ulu 2 Palembang 2019. Di dapatkan luaran berupa : 

1. Laporan penyuluhan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat 

yang dapat dilihat oleh pengabdi berdasarkan formatpenyuluhan yang 

telah diberikan. 

2. Satu artikel pada media elektronik website. 
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BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

 

3.1 Khalayak Sasaran 

Sasaran kegiatan diarahkan kepada siswa di kelurahan 12 ulu kecamatan 

seberang ulu 2 Palembang. 

 

3.2 Metode Kegiatan 

Metode kegiatan ini berbentuk penyuluhan kesehatan dengan metode 

ceramah 

 

3.3 Jadwal Pelaksanaan 

Tanggal : Kamis, 21 November 2019 

Waktu  : Pukul 09.00 s.dSelesai 

Tempat : Balai Pertemuan Masyarakat 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Kegiatan pendidikan kesehata (Penyuluhan) tentang Efektivitas 

senam hamil pada ibu hamil dikelurahan 12 ulu kecamatan seberang ulu 2 

Palembang secara umum berjalan dengan lancar. Pengurus balai 

pertemuan juga membantu mempersiapkan tempat dan mengkoordinir  

peserta penyuluhan.Peserta penyuluhan merupakan warga masyarakat di 

kelurahan tersebut, tempat yang dipakai ialah balai pertemuanyang 

terdapat di kelurahan 12 ulu kecamatan seberang ulu 2 Palembang. 

 Sebelum melakukan kegiatan penyuluhan, pemateri 

memperkenalkan diri terlebih dahulu kemudian mencoba menggali 

pengetahuan dasar mengenai Efektivitas senam hamil pada ibu hamil. 

Pemateri mengajukan pertanyaan mengenai Efektivitas senam hamil pada 

ibu hamil. Setelah menggali pengetahuan dasar kemudian pemateri mulai 

memaparkan materi pendidikan kesehatan mengenai Efektivitas senam 

hamil pada ibu hamil . Selama kegiatan penyuluahan peserta tanpak 

antusias dan memperhatikan isi materi penyuluhan. 

 Kegiatan pemberian materi berlangsung kurang lebih 30 menit dan 

di akhir sesi pemateri memberikan kesempatan pada peserta untuk 

mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. Setelah 

menjawab pertanyaan dari peserta,pemateri melakukan evaluasi terkait 

pemberian  materi yang telah disampaikan dengan cara memberikan 

pertanyaan dan memberikan kesempatan kepada peserta untuk menjawab 

pertanyaan tersebut. Peserta yang mampu menjawab mendapatkan door 

prize sebagai tanda apresiasi dan setelah itu kegiatan penyuluhan ditutup 

dengan kegiatan foto bersama  dengan ibu- ibu masyarakat peserta 

seminar. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Senam hamil dan perawatan payudara pada kehamilan mempunyai 

peranan penting bagi setiap ibu yang mengalami kehamilan.Dengan 

melakukan senam hamil dan perawatan payudara maka si ibu telah 

memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi si bayinya.  

Menurut jameson (2006) senam hamil akan membawa efek 

relaksasi pada ibu hamil,baik relaksasi yang bersifat relaksasi pernafasan 

ataupun relaksasi otot.selain itu senam hamil sangat bai nuntuk 

pertumbuhan janin yang terdapat di dalam kandungan.  

Semakin senam hamil sering dilakukan maka semua otot dalam 

tubuh akan berelaksasi denan sempurna dan membuat serabut otot rahim 

bekerja bebas untuk mumbuka leher rahim (cervix) tanpa nyeri dalam 

proses persalinan. 
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LAMPIRAN 

1. Surat Tugas dosen 

2. Surat tugas mahasiswa 

3. Kontrak pengabdian  

4. Satuan Acara Penyuluhan (SAP Beserta Materi) 

5. Dokumentasi (Foto,Lamflet dan Daftar Hadir Peserta) 
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SATUAN ACARA PENYULUHAN 

TENTANG EFEKTIVITAS SENAM YOGA PADA IBU HAMIL 

TRIMESTER KE III DI KELURAHAN 12 ULU KECAMATAN 

SEBERANG ULU 2 PALEMBANG TAHUN 2019 

Sub Pokok Bahasan                : Efektivitas Senam hamil Pada Ibu Hamil  

Sasaran   : Masyarakat Kelurahan 12 ulu Palembang 

Waktu    : 30 menit 

Tanggal   : Kamis, 21 September 2019 

Tempat   : Balai Pertemuan 

1. Tujuan instruktional umum 

Setelah dilakukan pendidikan kesehatan melalui penyuluhan diharapkan 

masyarakat kelurahan 12 ulu palembang mengetahui tentang Efektivitas 

Senam hamil Pada Ibu Hamil. 

 

2. Tujuan instruktional khusus 

Setelah mengikuti pendidikan kesehatan selama 1x30 menit para masyarakat 

mampu menjelaskan tentang: 

a. Konsep Senam Hamil 

 

3. Topik  

Efektivitas Senam hamil Pada Ibu Hamil  

 

4. Sasaran  

Masyarakat Kelurahan 12 ulu Kecamatan seberang ulu 2 Palembang 

5. Metode  

a. Ceramah  

b. Tanya jawab 
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6. Media  

Leaflet 

LCD Proyektor 

Matras 

 

7. Waktu dan tempat 

Tanggal  : Kamis, 21 September 2019 

Pukul  : Pukul 09.00 s.d Selesai 

Tempat  : Balai Pertemuan 

 

8. Setting tempat 

  

 

 

aaaaaa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

penyaji moderator 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Observe 
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9. Kegiatan penyuluhan 

N

o  

W

aktu  

Kegiatan 

penyuluhan  

Kegian 

pesertata 

1 5 

menit  

Pembukaan : 

1. Memberi salam dan 

memperkenalkan diri 

2. Menjelaskan tujuan 

dari penyuluhan. 

3. Melakukan kontrak 

waktu. 

4. Menyebutkan materi 

penyuluhan yang akan 

diberikan 

 

1. Menyambut 

salam dan 

mendengarkan 

2. Mendengarkan 

3. Mendengarkan 

4. Mendengarkan 

 

2 15 menit 1. Menyampaikan 

materi tentang pengertian 

senam hamil. 

2. Menjelaskan 

tentang tujuan dari senam 

hamil. 

3. Menjelaskan 

tentang manfaat senam 

hamil. 

4. Menjelaskan 

tentang persyaratan senam 

hamil 

1. Menyampaikan 

informasi yang 

telah diketahui 

2. Mendengarkan 

dan 

Memperhatikan. 

 

3 1

0 menit 

Tanya jawab : 

1. Memberi kesempatan 

bertanya kepada 

peserta 

1. Memberikan 

pertanyaan 

2. Menjawab 
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2. Menjawab pertanyaan 

dari pesert 

 

pertanyaan 

 

4 5 

menit 

Penutup : 

1. Feedback materi 

2. Menyimpulkan materi 

yang telah diberikan. 

3. Membagi leaflet 

4. Mengucapkan terima 

kasih dan salam 

penutup 

 

1. Menyebutkan 

sesuai materi 

yang diberikan. 

2. Mendengarkan 

dan membalas 

salam 

3. Menerima 

leaflet. 

 

 

10. Evaluasi 

Prosedur              : Pemahaman materi 

Bentuk                : Essay 

Jenis                    : Lisan 
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MATERI PENYULUHAN 

A. Senam Hamil  

a. Pengertian  

Senam hamil merupakan suatu aktifitas yang bertujuan untuk ibu 

dapat menjalani kehamilannya dengan optimal.  

Senam ibu hamil dilakukan secara rutin dan terus mnenerus, hal ini 

bertujuan: untuk mengurangi dan mencegah timbulnya gejala yang 

mengganggu selama masa kehamilan seperti sakit pinggang, bengkak 

kaki dan lain-lain, mengurangi ketegangan otot-otot sendi sehingga 

mempermudah kelahiran.  

b. Waktu yang paling tepat memulai senam hamil  

Senam hamil dapat dilakukan pada usia kehamilan sudah 

memasuki usia 6 bulan.dan karena lebih optimal dan tentunya gerakan 

senam hamil ini dilakukan jika tidak kontra indikasi.  

c. Kontra Indikasi senam hamil  

1. Riwayat melahirkan bayi premature  

2. Riwayat melahirkan bayi BBLR  

3. Riwayat perdarahan pervagina selama kehamilan  

4. Riwayat kontrak rahim prematur selama kehamilan  

5. Riwayat kehamilan dengan adanya penyakit hipertensi, kelainan 

jantung, diabetes tak terkontrol  

d. Manfaat Senam Hamil  

1. Memperlancar persalinan normal dan fisik  

2. Agar ibu hamil dapat mempersiapkan tubuhnya untuk persalinan  

3. Meningkatkan kesejahteraan ibu serta bayi yang di kandungnya  

4. Membentuk sikap yang tenang  

5. Membentuk mekanika tubuh yang baik selama dan setelah 

kehamilan.  
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e. Gerakan Senam Hamil  

a. Pernafasan  

Setiap gerakan senam hamil diiringi dengan pernafasan yang 

dilakukan dengan cara mulut tertutup kemudian tarik nafas lalu 

keluarkan dengan lembut. Dinding perut naik pada saat tarik nafas 

dan turun pada waktu pengeluaran nafas sambil mengeluarkan 

nafas melalui mulut.  

b. Atur posisi duduk ibu duduk bersila sambil mengeluarkan nafas 

dari mulut  

c. Gerakan Pemanasan  

1) Posisi duduk bersila dengan kedua tangan diletakkan 

menghadap ke atas di kaki.  

2) Lakukan gerakan kepala dengan menengok ke kanan dan ke 

kiri secara bergantian 8 kali hitungan.  

3) Selanjutnya gerakan kepala dengan menundukkan kepala dan 

kembali ke semula sampai 8 kali hitungan.  

d. Senam kaki  

Bayi yang sedang tumbuh dan sedang menambah berat 

badannya sangat sering menimbulkan nyeri dan kesukaran 

peredaran darah dalam kaki dan tungkai ibu.  

Senam kaki dilakukan sebagai berikut :  

1) Duduk dengan kaki diluruskan ke depan dengan tubuh bersandar 

tegak lurus (rileks). 

2) Tarik jari-jari kearah tubuh secara perlahan-lahan lalu lipat ke 

depan.  

3) Lakukan sebanyak 10 kali, penghitungan sesuai dengan gerakan 

(gambar 1)  

4) Tarik kedua telapak kaki kearah tubuh secara perlahan-lahan dan 

dorong ke depan. Lakukan sebanyak 10 kali, penghitungansesuai 

dengan gerakan (gambar 2)  
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e. Senam duduk Bersila  

Senam ibu hamil dapat dilakukan dengan cara duduk 

bersila (Depkes RI, 2009) sebagai berikut sebagai berikut:  

1) Duduk kedua tangan diatas lutut  

2) Letakkan kedua telapak tangan di atas lutu  

3) Tekan lutut ke bawah dengan perlahan-lahan  

4) Lakukanlah sebanyak 10 kali, lakukan senam duduk bersila ini 

selama 10 menit sebanyak 3 kali sehari.  

 

f. Senam Relaksasi atau cara tidur yang nyaman  

Biasanya hal ini merupakan posisi yang paling 

menyenangkan dan efektif untuk bersantai salama kehamilan 

karena semua bagian tubuh bersandar pada lantai atau tempat yang 

datar,sehingga tidak ada otot yang tegang karena bekerja 

membawa berat bagian tubuh manapun.  

1) Berbaring miring dilantai dengan menyimpan bantal di bawah 

kepala dan bukan pada bahu.  

2) Mata dan mulut di tutup dengan hati-hati   

3) Punggung dan leher dibungkukan kedepan  

4) Lengan yang terletak di bagian bawah diletakan ke belakang 

punggung,serta di tekuk pada siku dan pergelangan tangan.  

5) Lengan yang terletak di sisi atas juga di tekuk sementara 

terletak di atas lantai atau bantal di bagian depan badan.  

 

g. Senam Untuk Pinggang (posisi terlentang)  

1) Tidurlah terlentang dan tekuklah lutut jangan terlalu lebar, arah 

telapak tangan ke bawah dan berada di samping badan  

2) Angkatlah pinggang secara perlahan 

3) Lakukanlah sebanyak 10 kali  
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h. Senam Dengan satu lutut  

1) Tidurlah terlentang, tekuk lutut kanan.  

2) Lutut kanan digerakkan perlahan kearah kanan lalu 

kembalikan. 

3) Lakukanlah sebanyak 10 kali.  

4)  Lakukanlah hal yang sama untuk lutut kiri.  

 

i. Senam dengan kedua lutut  

1) Tidurlah terlentang, kedua lutut ditekuk dan kedua lutut saling 

menempel.  

2) Kedua tumit dirapatkan, kaki kiri dan kanan saling menempel.  

3) Kedua lutut digerakkan perlahan-lahan kearah kiri dan kanan. 

4) Lakukanlah sebanyak 8 kali.  

 

j. Senam untuk pinggang (posisi merangkak)  

1) Badan dalam posisi merangkak  

2) Sambil menarik napas angkat perut berikut punggung ke atas 

dengan wajah menghadap ke bawahg membentuk lingkaran.  

3) Sambil perlahan-lahan mengangkat wajah hembuskan napas, 

turunkan punggung kembali dengan perlahan. 

4) Lakukanlah sebanyak 10 kali.  

 

k. Senam dengan berjongkok  

1) Berdiri dengan kaki menapak pada lantai yang sejajar serta 

terpisah 45 cm  

2) bergantung dengan sokongan yang kuat pada bak air atau kursi 

maupun meja.  

3) Berjongkok kembali di atas tumit  

4) Rotasikan lutut kea rah luar  

5) Lakukan berulang kali.  
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Mula-mula mungkin sukar mendapatkan 

keseimbangan,akan tetapi akan lebih terasa mudah bila di lakukan 

setiap hari.  
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LAMPIRAN FOTO 
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CONTOH LEAFLEAT 
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Tabel 3.1 

Rencana Anggaran Biaya 

No. Kegiatan Kebutuhan Anggaran 

1.  Konsumsi  Snack 

30 x Rp. 15.000 

 

 

Rp. 450.000 

 

2.  Penyuluhan  Cetak Leaflet 

30 x Rp. 3000 

 Souvenir 

 

Rp.  90.000 

Rp.  150.000 

3.  Umum  Honorarium 

Pelaksana 

Rp. 200.000 x 3 orang 

 Honorarium RT 

Rp. 400.000 

 Honorarium Kader 

PKK 

Rp. 250.000 x 2 orang 

 Pembuatan laporan       

kegiatan dan 

penggandaan 

Rp. 200.000 

 ATK 

Rp. 110.000 

 

 

 

Rp. 600.000 

 

Rp. 400.000 

 

 

 

Rp. 500.000 

 

 

 

 

Rp. 200.000 

 

Rp.  110.000 

 

 TOTAL  Rp. 2.500.000 

 

 


