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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 tridarma perguruan tinggi salah satunya pengabdian ini adalah suatu
upaya STIK Siti Khadijah Palembang agar supaya terlaksananya Tridarma
Perguruan Tinggi untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan teknologi
kepada masyarakat. Berdasarkan hal ini, kami mengajukan usulan kegiatan
Pengabdian di Masyarakat Kelurahan 12 ulu kecamatan seberang ulu 2 palembang
dengan tujuan pengabdian ini adalah memberikan bekal pengetahuan kepada
masyarakat agar dapat memiliki pemahaman tentang Efektivitas yoga pada ibu
hamil.
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PRA KATA
Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas izin dan rahmat-Nya kegiatan
Pengabdian kepada Masyarakat ini yang berjudul Efektivitas Yoga pada Ibu
Hamil Trimester ke III di Palembang Tah di kelurahan 12 ulu kecamatan seberang
ulu 2 palembang 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. H. 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.

Masyarakat di wilayah kelurahan 12 ulu kecamatan seberang ulu 2
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,

Mardelia Astriani,M.Tr.keb
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BAB I
PENDAHULUAN

1.

Analisis Situasi
Kecemasan pada ibu hamil dapat muncul karena masa panjang saat
menanti kelahiran penuh ketidakpastian dan juga bayangan tentang hal-hal
yang menakutkan saat proses persalinan. Ketakutan ini sering dirasakan pada
kehamilan pertama atau primigravida terutama dalam menghadapi persalinan
(Kartono, 2007). Beban psikologi pada seorang wanita hamil, lebih banyak
terjadi pada umur kehamilan trimester III dibandingkan pada trimester I dan
trimester II (Buckwalter, dan Simpson, 2002). Pada keadaan beban psikologi
berat yang dialami oleh wanita hamil, seringkali bisa mempengaruhi
kehidupan janin intrauterin dan kelainan yang timbul tergantung waktu
terjadinya beban psikologis tersebut, bila gangguan itu mulai timbul pada
kehamilan muda bisa mempengaruhi terhadap pertumbuhan janin intra uterin
sehingga menyebabkan pertumbuhan janin terhambat atau intra uterin growth
restircition (IUGR), sampai gangguan denyut jantung janin bila kehamilan
tersebut sudah mendekati untuk melahirkan (Clapp, dkk., 2002; Bayne,
2009). Secara fisiologis, senam yoga ini akan membalikkan efek stres yang
melibatkan bagian parasimpatetik dari sistem syaraf pusat (Domin, 2001).
Senam yoga akan menghambat peningkatan syaraf simpatetik, sehingga
hormon penyebab disregulasi tubuh dapat dikurangi jumlahnya. Sistem
syaraf parasimpatetik, yang memiliki fungsi kerja yang berlawanan dengan
syaraf simpatetik, akan memperlambat atau memperlemah kerja alat-alat
internal tubuh. Akibatnya, terjadi penurunan detak jantung, irama nafas,
tekanan darah, ketegangan otot, tingkat metabolisme, dan produksi hormon
penyebab stres. Seiring dengan penurunan tingkat hormon penyebab stres,
maka seluruh badan mulai berfungsi pada tingkat lebih sehat dengan lebih
banyak energi untuk penyembuhan (healing), penguatan (restoration), dan
peremajaan (rejuvenation) (Domin, 2001). Dengan demikian, ibu hamil akan
merasa rileks seiring dengan menurunnya gejala kecemasan.
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Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang kami lakukan di kelurahan
12 ulu kecamatan seberang ulu 2 Palembang, diketahui ibu hamil belum
mengetahui bahwa senam yoga dapat mengatasi kecemasan pada kehamilan
trimester ke III. Melihat kasus tersebut, kami sebagai dosen institusi
kesehatan khususnya kebidanan merasa perlu melakukan penyuluhan tentang
senam yoga pada ibu hamil trimester ke III.
Untuk itu kami mengajukan usulan pengabdian masyarakat dengan
judul Efektivitas senam yoga pada ibu hamil trimester ke III di12 ulu
kecamatan seberang ulu 2 Palembang tahun 2019.

2.

Rumusan Masalah
Rendahnya pengetahuan dan pemahaman tentang ektivitas senam
yoga pada ibu hamil trimester ke III tentunya akan berdampak pada respon
klien pada saat mengalami proses persalinan.

3.

Tujuan Kegiatan
Meningkatkan pemahaman ibu hamil tentang efektivitas senam yoga,
sehingga dapat menghadapi proses persalinan dengan menyenangkan di
kelurahan 12 ulu kecamatan seberang ulu 2 kota Palembang.
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BAB II
TARGET DAN LUARAN
2.1 Target Luaran
Target dalam kegiatan penyuluhan Efektivitas yoga pada ibu hamil
trimester III supaya masyarakat di Kelurahan 12 ulu kecamatan seberang ulu 2
palembang mampu dan memiliki pengetahuan tentang manfaat yoga pada ibu
hamil trimester ke III .

2.2 Luaran
Dari penyuluhan Efektivitas yoga pada ibu hamil trimester III supaya
masyarakat di Kelurahan 12 ulu kecamatan seberang ulu 2 palembang di
dapatkan luaran berupa.
1. Laporan penyuluhan dan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat
yang dapat dilihat oleh pengabdi berdasarkan format penyuluhan yang di
berikan.
2. Satu artikel pada media elektronik website
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BAB III
METODE PELAKSANAAN
1. Khalayak Sasaran
Sasaran kegiatan diarahkan kepada masyarakat di kelurahan 12 ulu
kecamatan seberang ulu 2 Kota Palembang
2. Metode Kegiatan
Metode kegiatan ini berbentuk penyuluhan kesehatan dengan metode
ceramah
3. Jadwal Pelaksanaan
Tanggal

: 19 November 2019

Waktu

: Pukul 09.00 s.d Selesai

Tempat

:Balai Pertemuan kelurahan 12 ulu kecamatan seberang ulu
2 kota Kota Palembang.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pendidikan kesehatan (penyuluhan) tentang efktifvitas yoga pada
ibu hamil trimester ke III kelurahan 12 ulu kecamatan seberang ulu 2 Palembang
berjalan dengan lancar. Sebelum melakukan kegiatan penyuluhan, pemateri
memperkenalkan diri terlebih dahulu kemudian mencoba menggali pengetahuan
dasar senam yoga . Pemateri mengajukan beberapa pertanyaan mengenai
pengertian senam yoga. Setelah menggali pengetahuan dasar kemudian pemateri
mulai memaparkan materi pendidikan kesehatan mengenai senam yoga. Selama
kegiatan penyuluhan berlangsung tampak peserta antusias dan memperhatikan isi
materi penyuluhan.
Kegiatan pemberian materi berlangsung selama kurang lebih 45 menit dan
di akhir sesi pemateri memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan
pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. Didapatkan 3 pertanyaan dari
peserta penyuluhan terkait materi isi materi. Setelah menjawab pertanyaan dari
peserta, pemateri melakukan evaluasi terkait pemberian materi yang telah di
sampaikan dengan cara memberikan pertanyaan kesempatan kepada peserta untuk
menjawab pertanyaan tersebut. Peserta yang mampu menjawab pertanyaan
mendapatkan door prize sebagai tanda apresiasi dan setelah itu kegiatan
penyuluhan ditutup dengan kegiatan foto bersama antara pemateri dengan peserta
seminar.

5

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
Kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat membuat masyarakat lebih
memahami tentang. efektivitas senam yoga pada ibu hamil trimester ke III
Kegiatan yang diberikan merupakan kegiatan penyuluhan di masyarakat
kelurahan 12 ulu kecamatan seberang ulu 2 Kota Palembang. Selain itu juga
dibuka forum diskusi tanya jawab tanpa batas pertanyaan, Hal ini menyebabkan
masyarakat menjadi lebih antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut.
Mengingat besarnya manfaat yang dapat diambil dari kegiatan pengabdian pada
Masyarakat ini, maka kegiatan pembinaan menyeluruh juga perlu dilaksanakan
setiap bulannya agar dapat terus melakukan kontrol dan monitoring terhadap
kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan sebelumnya. Tim kelurahan juga
berharap para dosen STIK Siti Khadijah tetap menjaga dan meningkatkan
komitmen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya
pengabdian pada masyarakat dengan melihat aspek-aspek kecil yang akan
berdampak besar di masa yang akan datang.
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SATUAN ACARA PENYULUHAN

Masalah Kebidanan

: Kurang Pengetahuan Ibu tentang yoga pada ibu

Topik

: Yoga

Sasaran

: Ibu hamil di Kelurahan 12 ulu kecamatan seberang ulu 2

Hari/Tanggal

: Selasa, 19 November 2019

Jam/Waktu

: 09.00 – 09.30 (30 Menit)

Tempat

: Balai Pertemuan.

I.

hamil

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM
Setelah dilakukan pembelajaran selama 30 menit, diharapkan ibu dapat
mengerti tentang Efektivitas senam yoga pada ibu hamil trimester ke III.

II.

TUJUAN INTRUKSIONAL KHUSUS
Setelah diberikan penyuluhan tentang Efektivitas senam yoga ibu dapat:
1. Menjelaskan kembali tentang efektivitas senam yoga.
2. Menyebutkan tujuan senam yoga pada ibu hamil.
3. Menyebutkan langkah langkah senam yoga
4. Mengetahui cara praktik senam yoga di rumah.
5. Mengetahui waktu kapan melakukan senam nifas.
6. Menyebutkan tanda-tanda persalinan.
7. Mengetahui hal yang perlu diperhatikan.
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III.

MATERI
1. Pengertian Senam yoga ibu hamil
2. Tujuan Senam yoga pada ibu hamil
3. Alat dan bahan Senam yoga
4. Syarat Senam yoga pada ibu hamil
5. Waktu pelaksanaan senam yoga
6. Kontra indikasi senam hamil
7. Hal yang perlu diperhatikan dalam senam yoga pada ibu hamil

IV. METODE
1. Ceramah
2. Tanya Jawab

V. MEDIA
1. Laptop dan LCD
2. Video
3. Leaflet

VI. KEGIATAN PENYULUHAN
No.

Waktu

1.

3 menit

Kegiatan Penyuluhan

Kegiatan Peserta

Pembukaan:
• Membuka kegiatan dengan

• Menjawab salam

mengucapkan salam
• Memperkenalkan diri

• Mendengarkan

• Menjelaskan tujuan dari

• Memperhatikan

penyuluhan
• Menyebutkan materi yang

• Memperhatikan

akan diberikan
2.

15 menit

Pelaksanaan:
• Menjelaskan tentang
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• Memperhatikan

pengertian Senam yoga pada
ibu hamil
• Memperhatikan
• Menjelaskan tentang tujuan
Senam yoga

• Memperhatikan

• Menjelaskan alat dan bahan
Senam yoga

• Memperhatikan

• Menjelaskan cara
Melakukan senam yoga

• Memperhatikan

• Menjelaskan waktu
Melakukan senam yoga

• Memperhatikan

• Menjelaskan kontra indikasi
senam yoga

• Memperhatikan

• Menjelaskan hal yang pelu
diperhatikan saat senam yoga
• Memberikan kesempatan untuk • Bertanya dan
Bertanya

menjawab
pertanyaan yang
diajukan

3.

10 menit

Evaluasi:
• Menanyakan kepada peserta
tentang materi yang telah

• Menjawab
pertanyaan

diberikan
4.

2 menit

Terminasi:
• Mengucapkan terima kasih atas • Mendengarkan
peran serta peserta
• Mengucapkan salam penutup
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• Menjawab salam

VII. KRITERIA EVALUASI
1. Evaluasi Stuktur
1. Peserta hadir di tempat
2. Penyelenggaraan penyuluhan dilaksanakan di
3. Balai Pertemuan kelurahan 12 ulu kecamatan seberang ulu
4. Pengorganisasian penyelenggaraan penyuluhan dilakukan
sebelumnya
2. Evaluasi Proses
1. Fase dimulai sesuai dengan waktu yang direncanakan
2. Peserta antusias terhadap materi penyuluhan
3. Tidak ada peserta yang meninggalkan tempat penyuluhan
4. Peserta mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan secara
benar
3. Evaluasi Hasil
• Ibu dan keluarga mengerti tentang isi penyuluhan
• Ibu dan keluarga mengerti tentang imunisasi
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MATERI
A. Pengertian
Yoga merupakan bentuk pengobatan fisik dan spiritual yang sudah
Teknik yang digunakan pada saat Yoga membawa keseimbangan pada aspek
tubuh, pikiran dan kepribadian yang berbeda sehingga penggunaannya penuh
dengan energi, kekuatan dan kejelasan tujuan

hidup (Keegan, 2001 cit

Handayani, 2010).
Yoga dalam kehamilan menggabungkan postur-postur khusus dan
teknik-teknik yang bermanfaat bagi ibu hamil dan membantu menghilangkan
ketidaknyamanan yang disebabkan oleh perubahan tubuh selama kehamilan.
Yoga adalah sebuah ilmu yang menjelaskan kaitan antara fisik, mental, dan
spiritual manusia untuk mencapai kesehatan yang menyeluruh (Sindhu. 2009

B. Tujuan
Tujuan Senam yoga pada ibu hamil untuk memperkuat dan mempertahankan
elastisitas otot- otot dinding perut, otot-otot dasar panggul, ligament dan jaringan
yang berperan dalam mekanisme persalinan.

C. Alat dan bahan
• Matras
• gymbol
D. Syarat senam yoga pada ibu hamil
1. telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan kehamilan oleh dokter
atau Bidan
2. latihan dilakukan setelah kehamilan mencapai lebih dari 23
minggu,
3. latihan dilakukan secara teratur dan disiplin,
4. dalam batas kemampuan fisik ibu dan sebaiknya latihan dilakukan
di rumah sakit atau klinik bersalin dibawah pimpinan instruktur
senam hamil.
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E. Waktu pelaksanaan senam yoga
1. Senam hamil dilakukan 2-4 kali dalam seminggu
2. durasi senam hamil dimulai dari 15 menit
3. kemudian dinaikkan 2 menit perminggu hingga dipertahankan pada
durasi 30 Menit
4. Setiap kegiatan senam disertai dengan pemanasan dan pendinginan
masing- masing 5-10 menit

F. Kontra idikasi senam yoga pada ibu hamil
1. Bila seorang wanita hamil mempunyai penyakit jantung, penyakit
paru, serviks inkompeten (serviks membuka).
2. Bila seorang ibu hamil menderita anemia berat, irama jantung yang
tidak teratur, penyakit paru bronkhitis yang kronis, riwayat penyakit
diabetes mellitus, obesitas, hipertensi, penyakit dengan riwayat operasi
tulang ortopedik dan perokok berat

G. Hal yang perlu diperhatikan
Segera menghentikan senam hamil. Bila terjadi gejala seperti perdarahan
pervaginam, rasa sesak sewaktu, sakit kepala, sakit dada, nyeri kelenjar
otot, gejala kelahiran prematur, penurunan gerakan bayi intrauterin
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LAMPIRAN FOTO
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REALISASI ANGGARAN BIAYA

No.
1.

2.

3.

Kegiatan
Konsumsi

Penyuluhan

Umum

Kebutuhan
 Snack
30 x Rp. 15.000
 Cetak Leaflet
30 x Rp. 3000
 Souvenir
 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

Anggaran
Rp. 450.000

Rp. 90.000
Rp. 150.000

Rp. 600.000
Rp. 400.000

Rp. 500.000

Rp. 200.000
Rp. 110.000

TOTAL

Rp. 2.500.000
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