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RINGKASAN
Involusi uterus adalah perubahan yang merupakan proses kembalinya alat
kandungan atau uterus dan jalan lahir setelah bayi lahir hingga mencapai keadaan
sebelum hamil yang dipengaruhi oleh mobilisasi dan senam masa nifas. Saat masa
nifas para ibu di haruskan untuk melakukan senam nifas atau senam setelah
melahirkan. Senam ini dilakukan sejak hari pertama setelah melahirkan hingga
hari kesepuluh. Pada tahun 2015 hampir 68% ibu nifas tidak pernah melakukan
senam nifas. Pengabdian Kepada Masyarakat ini berupa 2 kegiatan yaitu
pendidikan kesehatan dan pelatihan senam nifas.
Metode pendidikan kesehatan yang digunakan yaitu ceramah dan tanya
jawab. Sedangkan pelatihan senam nifas meliputi role model teknik senam nifas
yang benar. Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat ini untuk mengembalikan
kebugaran tubuh pasca persalinan. Peserta pendidikan kesehatan dan pelatihan
senam nifas yaitu ibu nifas sebanyak 20 orang. Kegiatan pengabdian kepada
masyarakat dilaksanakan selama 3 bulan sejak Mei sampai Juli 2018 di Kalidoni
di RT 28 Palembang. Setelah mengikuti kegiatan ini, para peserta memahami dan
mampu mempraktikkan senam nifas secara mandiri. Pengabdian Kepada
Masyarakat ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan dan keterampilan
kepada ibu nifas tentang senam nifas, sehingga responden mempunyai
kemandirian untuk melakukan senam nifas.
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BAB I
PENDAHULUAN
A.Analisa Situasi
Masa nifas merupakan masa setelah plasenta lahir dan berakhir ketika alatalat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Periode masa nifas
dimulai dari 1 jam setelah lahirnya plasenta sampai 42 hari pasca melahirkan.
Masa ini penting untuk dipantau karena sebagaian besar kematian maternal terjadi
pada masa nifas (Prawiroharjo, 2010).
Masa nifas masih berpotensi untuk mengalami komplikasi sehingga perlu
perhatian dari tenaga kesehatan.Setelah persalinan seringkali menimbulkan
komplikasi pada masa nifas apabila uterus mengalami kegagalan dalam involusi
uterusyang ditandai dengan pengeluaran lokhea rubraterus menerusatau tidak
normal. Hal tersebut dapat mengakibatkan perdarahan yang berlanjut atau post
partumhemorrhagemaupun infeksi masa nifas. Adapun dampak dari tidak
melakukan mobilisasi setelah persalinan yaitu dapat menimbulkan tromboplebitis,
infeksi masa nifas, perdarahan yang tidak normal, timbul varises pada ekstremitas
bawah, serta kekuatan otot yang kurang optimal (Astuti, dkk, 2018).
Mobilisasi merupakan bentuk ambulasi dini pada ibu nifas yang salah satu
tujuanya untuk memperlancar proses involusi. Mobilisasi pada ibu nifas dilakukan
secara bertahap, salah satunya ibu boleh miring ke kanan dan ke kiri, selanjutnya
latihan duduk dan dapat jalan-jalan. Bentuk 2 mobilisasi selanjutnya yaitu senam
nifas, dimana rangkaian gerakkan senam nifas dapat membantu proses
pengembalian involusi uterus.
Berdasarkan penelitian oleh Munayarokh, dkk. (2018) membuktikan
bahwa senam nifas yang diberikan pada ibu post partum itu mengalami proses
involusi uterus lebih cepat dibandingkan dengan pengembalian involusi uterus
pada ibu post partum yang tanpa diberikan senam nifas. Lebih banyak responden
(55% ) penurunan TFU dengan kategori baik pada ibu yang melakukan senam
nifas. Ada perbedaan terhadap involusi uterus pada ibu post partum yang diberi
senam nifas (þ< 0,05).

Senam nifas adalah latihan jasmani yang dilakukan oleh ibu nifas setelah
melahirkan supaya keadaan tubuhnya pulih kembali. Dimana fungsinya untuk
mengembalikan kondisi kesehatan, mempercepat penyembuhan, mencegah
timbulnya komplikasi, memulihkan dan memperbaiki regangan pada otot–otot
setelah kehamilan, terutama pada punggung, dasar panggul dan perut (Astuti, dkk,
2015). Dengan melakukan senam nifas maka aliran darah akan meningkat dan
lancar, sehingga mempengaruhi proses pengecilan rahim atau uterus akan kembali
seperti kondisi sebelum hamil dengan bobot 60 gram (Cuningham, dkk, 2006).
Program pemerintah dalam pelayanan kesehatan pada ibu nifas dimulai
dari 6 jam sampai 24 hari pasca persalinan dengan melakukan kunjungan nifas
minimal 4 kali. Sedangkan di Kota Palembang pelayanan kesehatan telah tersedia
diberbagai instansi kesehatan seperti puskesmas. Hal tersebut adalah upaya agar
dapat mendektesi adanya masalah atau komplikasi pada ibu selama masa nifas.
Kemudian selama kunjungan ataupun pelayanan di puskesmas atau instansi
kesehatan lain petugas kesehatan akan melakukan promosi kesehatan terkait
dengan masa nifas, salah satunya adalah promosi kesehatan tentang senam nifas.
Dengan upaya tersebut agar pengetahuan ibu meningkat, sehingga derajat
kesehatan pada ibu nifas dapat dicapai.
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspitaningrum (2012)
menunjukkan bahwa responden dengan pengetahuan kurang sebanyak 9 orang
(75%) melaksanakan senam nifas tidak sesuai parameter. Sedangkan responden
dengan pengetahuan baik 3 orang (25%) melakukan senam nifas sesuai parameter.
Hasil uji statistik Chi Square p=0,00<∝ = 0,05 sehingga ada hubungan yang
bermakna antara tingkat pengetahuan dengan pelaksanaan senam nifas.
Senam nifas jarang dilakukan oleh ibu-ibu yang telah melakukan
persalinan karena kurang pengetahuan tentang mobilisasi ibu nifas. Dari hasil
penelitian penulis melalui kuisioner dan wawancara sebanyak 6 dari 8 responden
yang diteliti di ruang nifas Puskesmas Bendan Kota Pekalongan tidak mengetahui
tentang senam nifas.

Adapaun faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan seorang ibu
tentang senam nifas bermacam-macam. Diantaranya faktor internal dan faktor
eksternal. Adapun alasan internal ibu nifas tidak melakukan senam nifas. Pertama,
karena murni ketidaktahuan ibu tentang senam nifas. Kedua, karena bahagia
dengan kehadiran sang bayi. Ketiga, takut sakit (Ambarwati & Wulandari, 2010).
Adapun faktor eksternalnya yaitu umur, tingkat pendidikan, dan sumber
informasi tentang senam nifas. Sebagai petugas kesehatan, perawat harus mampu
menjalankan perannya dalam meningkatkan pengetahuan para ibu dengan
memberikan penyuluhan tentang senam kepada para ibu nifas.
B. Tujuan Kegiatan
Meningkatkan pengetahuan ibu post partum tentang pentingnya senam
nifas bagi kesehatan.
C. Manfaat Kegiatan.
1. Meningkatkan pengetahuan tentang senam nifas pada ibu post partum.
2. Memberikan konstribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan asuhan
keperawatan khususnya bagi ibu post partum.
3. Peningkatan status kesehatan melalui upaya promotif khususnya bagi ibu post
partum.

BAB II
TARGET DAN LUARAN
A. TARGET
Target yang dicapai dalam Program Pengabdian Masyarakat ini,
Pendidikan Kesehatan Dan Pelatihan Senam pada Ibu Post Partum di RT 28
di Kalidoni Palembang adalah masyarakat khususnya ibu post partum
mengetahui, mengenal dan memahami manfaat pelaksanaan senam nifas.
B. LUARAN

Luaran yang dicapai dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah :
1) Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang disimpan
Perpustakaan, Lembaga Pengabdian dan Prodi yang dapat diakses oleh
dosen dan mahasiswa;
2) Terpublikasinya program kegiatan pengabdian ini melalui media
elektronik sehingga masyarakat mengalami peningkatan pengetahuan.

BAB III
METODE PELAKSANAAN

1. Khalayak Sasaran
Sasaran kegiatan diarahkan kepada ibu post partum di RT 28 Kelurahan
Kalidoni.
2. Metode Kegiatan
Metode kegiatan ini berbentuk penyuluhan kesehatan dengan metode
ceramah dan tanya jawab serta senam nifas.
3. Jadwal Pelaksanaan
Tanggal

: Rabu, 4 Juni 2018

Waktu

: Pukul 09.00 s.d Selesai

Tempat

: RT 28 Kelurahan Kalidoni

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema “Pendidikan Kesehatan dan
Pelatihan Senam Nifas” di RT 28 Kalidoni dilaksanakan pada Rabu tanggal 4 Juni
2018 Jam 09.00 WIB, Hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu
jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjumlah
20 orang. Sebelum mendapat pendidikan kesehatan dan pelatihan senam nifas,
peserta tidak mengetahui bagaimana senam nifas dan tidak melakukan senam
nifas. Setelah dilakukan Pengabdian Kepada Masyarakat, peserta paham dan
mampu mempraktikkan senam nifas secara mandiri ditandai dengan rasa antusias
para peserta untuk mengikuti kegiatan ini dan semua peserta mempraktikkan cara
senam nifas. Kegiatan ini juga melibatkan 3 mahasiswi yang membantu para
peserta memperagakan senam nifas dengan benar
Salah satu bentuk mobilisasi setelah bersalin adalah senam nifas yang
sangat penting untuk mengembalikan tonus otot-otot yang mengalami peregangan
selama kehamilan dan persalinan kembali normal (Nurniati, 2014). Senam nifas
merupakan bentuk ambulasi dini pada ibu-ibu nifas yang salah satu tujuannya
untuk memperlancar proses involusi, sedangkan ketidaklancaran proses involusi
berakibat buruk pada ibu nifas seperti terjadi perdarahan yang bersifat lanjut dan
kelancaran proses involusi (Syaflindawati, 2017).
Ibu nifas di Kalidoni RT 28 Palembang kebanyakan enggan untuk
melakukan pergerakan, mereka khawatir gerakan yang dilakukan justru
menimbulkan dampak seperti nyeri dan perdarahan. Kenyataannya pada ibu nifas
berdampak kurang baik seperti timbul perdarahan atau infeksi. Masih banyak ibuibu nifas takut untuk bergerak sehingga menggunakan sebagian waktunya untuk
tidur terus menerus. Setelah diberikan pendidikan kesehatan dan pelatihan senam
nifas, ibu-ibu nifas tersebut paham tentang senam nifas dan melakukan senam
nifas minimal 3 kali dalam seminggu secara mandiri di rumah.

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan

Kesimpulannya adalah Pendidikan kesehatan dan pelatihan senam nifas
dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2018 jam 09.00 di Klinik Bidan
Kalidoni Palembang adalah sebagai berikut:
1. Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu ibu nifas usia 40 hari sampai
1 tahun sebanyak 20 orang;
2. Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat mendapatkan penyuluhan dan
pendidikan kesehatan tentang senam nifas;
3. Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat paham tentang cara senam nifas
dan mempraktikkan minimal 3 kali dalam 1 minggu secara mandiri di
rumah.
B. Saran
1. Bagi Masyarakat
Saran pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah masyarakat diharapkan
dapat meningkatkan pengetahuannya tentang perawatan ibu nifas sehingga
ibu nifas tetap sehat dan terhindar dari komplikasi yang mungkin timbul.
2. Bagi Kader
Kader diharapkan agar meningkatkan pengetahuan tentang senam nifas
sehingga bisa mentransferkan ilmunya kepada masyarakat.
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Sub Pokok Bahasan

: Pendidikan Kesehatan Dan Pelatihan Senam Pada
Ibu Post Partum Di RT 28 Kalidoni

Sasaran

: Ibu nifas

Waktu
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Tanggal
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1. Tujuan instruktional umum
Setelah Dilakukan Pendidikan Kesehatan Melalui Penyuluhan Diharapkan Para
ibu nifas Di kelurahan kalidoni Mengetahui Dan Memahami Dengan Baik
Mengenai Pendidikan Kesehatan Dan Pelatihan Senam Pada Ibu Post Partum.
2. Tujuan instruktional khusus
Setelah Mengikuti Pendidikan Kesehatan Selama 1x30 Menit Para Ibu-Ibu
Nifas Menjelaskan Tentang:
1. Pengertian masa nifas
2. Kunjungan masa nifas
3. Senam nifas
3.

Topik
Pendidikan Kesehatan Dan Pelatihan Senam Pada Ibu Post Partum.

4. Sasaran
Ibu-Ibu Nifas

5. Metode
a. Ceramah
b. Tanya jawab
6. Media
Leaflet
7. Setting tempat

Penyaji
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Peserta

Peserta
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Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Observe

8. Kegiatan penyuluhan

No
1

Waktu

Kegiatan penyuluhan

5 menit

Pembukaan :

Kegian pesertata
1. Menyambut

1. Memberi salam dan
memperkenalkan diri

salam dan
mendengarkan

2. Menjelaskan tujuan

2. Mendengarkan

dari penyuluhan.

3. Mendengarkan

3. Melakukan kontrak

4. Mendengarkan

waktu.
4. Menyebutkan materi
penyuluhan yang akan
diberikan
2

10 Enit

Pelaksanaan :

1. Menyampaikan

Menjelaskan tentang:

informasi yang

1. Pengertian

telah diketahui

masa

nifas
2. Kunjungan

2. Mendengarkan
masa

nifas

dan
Memperhatikan.

3. Senam nifas
3

10 menit

Tanya jawab :
1. Memberi kesempatan
bertanya kepada
peserta

1. Memberikan
pertanyaan
2. Menjawab
pertanyaan

2. Menjawab pertanyaan
dari pesert
4

5 menit

Penutup :
1. Feedback materi

1. Menyebutkan
sesuai materi

2. Menyimpulkan materi
yang telah diberikan.

yang diberikan.
2. Mendengarkan

3. Membagi leaflet

dan membalas

4. Mengucapkan terima

salam

kasih dan salam

3. Menerima

penutup

9. Evaluasi
Prosedur

: Pemahaman materi

Bentuk

: Essay

Jenis

: Lisan

leaflet.

MATERI PENYULUHAN
A.Masa nifas

1.Pengertian Nifas
Masa Nifas adalah masa pulih kembali, mulai dari persalinan selesai
sampai

alat-alat

kandungan

kembali

seperti

sebelum

hamil.

Nifas

(peurperium)berasal dari bahasa latin. Peurperium berasal dari dua suku kata
yakni peur dan parous. Peur berarti bayi dan parous berarti melahirkan. Jadi dapat
disimpulkan bahwa peurperium merupakan masa setelah melahirkan.(Asih Yusari
& Risneni, 2016 : 1)
Masa nifas merupakan masa penting bagi ibu maupun bayi baru lahir.
Dalam masa nifas, perubahan besar terjadi dari sisi perubahan fisik, emosi, dan
kondisi psikologis ibu. Penting sekali memahami perubahan apa yang secara
umum dapat dikatakan normal, sehingga setiap penyimpangan dari kondisi normal
ini dapat segera dikenali sebagai kondisi abnormal atau patologis. (Astuti Sri,
2015:6)Sebelum ibu masuk ke masa nifas, didalam proses bersalinibubisa
mengalami posisi yang salah yang dapat menyebabkan ibu nyeri punggung, hal ini
disebabkan adanya ketegangan postural pada sistem muskulosketal akibat posisi
persalinan. (Bidan dan Dosen Kebidanan Indonesia, 2018: 455)
Pasca persalinan ibu sering mengeluhkan rasa sakit pada perut bagian
bawah yang bertambah nyerinya saat menyusui. Rasa sakit itu menyertai
pengecilan rahim dan biasanya hilang sepuluh hari pasca persalinan, meskipun
demikian rahim baru pulih kembali sekitar 6 minggu (40-42 hari) (Ika, dkk,
2014).Involusi uterus adalah perubahan yang merupakan proses kembalinya alat
kandungan atau uterus dan jalan lahir setelah bayi lahir hingga mencapai keadaan
sebelum hamil yang dipengaruhi oleh mobilisasi dan senam masa nifas. Proses
involusi ini dimulai segera setelah plasenta lahir akibat kontraksi otot-otot polos
uterus. Involusi disebabkan oleh kontraksi danretraksi serabut otot uterus yang
terjadi terus-menerus. Apabila terjadi kegagalan involusi uterus untuk kembali

pada keadaan tidak hamil maka akan menyebabkan sub involusi. Gejala dari sub
involusi meliputi lochea menetap/merah segar, penurunan fundus uteri lambat,
tonus uteri lembek, tidak ada perasaan mules pada ibu nifas akibatnya terjadinya
perdarahan (Anggraini, 2010). Salah satu upaya untuk mengembalikan keadaan
normal dan meningkatkan kekuatan otot perut adalah dengan senam nifas.

2. Kunjungan Masa Nifas
a.Kunjungan I : 6-8 jam setelah persalinan
1. Mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri.
2. Mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan.
3. Memberi konseling pada ibu untuk mencegah perdarahan
4. Pemberian ASI awal
5. Melakukan hubungan antara ibu dan bayi baru lahir.
6. Menjaga bayi tetap sehat dan tidak hipotermi.
b.Kunjungan II : 6 hari setelah persalinan
1. Memastikan involusi uterus berjalan normal dan uterus berkontraksi.
2. Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi,dan perdarahan abnormal.
3. Memastikan ibu mendapatkan cukup makanan, cairan, dan istirahat.
4. Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak memperlihatkan tandatanda penyulit.
5. Memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi dan tali pusat

c. Kunjungan III : 2 minggu setelah persalinan
Memastikan rahim sudah kembali normal dengan mengukur dan meraba
bagian rahim.
d. Kunjungan IV : 6 minggu setelah persalinan
1. Menanyakan ibu tentang penyulit-penyulit yang ia atau bayi.
2. Memberi konseling untuk KB secara dini
(Asih, 2016)
Senam nifas merupakan suatu latihan yang dapat dilakukan 24 jam setelah
melahirkan dengan gerakan yang telah disesuaikan dengan kondisi ibu-ibu setelah
melahirkan. Senam nifas bermanfaat untuk mempercepat penyembuhan,
mencegah timbulnya komplikasi, memulihkan dan menguatkan otot-otot
punggung, otot dasar panggul dan otot perut (Ambarwati, 2010). Pelaksanaan
senam nifas harus dilakukan secara bertahap, sistematis, dan kontinyu. Senam
nifas penting sekali di lakukan oleh ibu yang telah melahirkan untuk
mengembalikan kebugaran tubuh pasca persalinan. Melalui latihan secara teratur,
calon ibu diharapkan dapat lebih tenang serta siap saat persalinan maupun setelah
proses persalinan. Senam nifas sebaiknya dilakukan setelah kondisi tubuh benarbenar pulih kembali, dan tidak ada keluhan-keluhan ataupun gejala-gejala akibat
kehamilan / persalinan yang lalu (Andriyani, dkk, 2013).
Latihan senam nifas juga hendaknya diawali dengan pemanasan dan
lakukan relaksasi setelah melakukan senam nifas untuk mendapatkan hasil yang
lebih baik (Frilasari, 2014). Menurut penelitian Indriati, dkk (2014) pada 11.000
ibu nifas yang melakukan senam nifas didapatkan 76,4% ibu mengalami involusi
uterus yang cepat. Penelitian yang dilakukan oleh Citra Hadi, dkk 2014 hampir
33,8% ibu mengalami sub involusi uterus karena ibu tidak pernah melakukan
senam nifas.Berdasarkan data dari dinas Kesehatan Jawa Timur tahun 2015
didapatkan bahwa hampir 68% ibu nifas tidak pernah melakukan senam nifas.
Alasan sebagian besar ibu adalah takut sakit dan takut nyeri luka jahitan
(Anggraini, 2010). Berdasarkan studi pendahuluan di Desa Pajurangan Kecamatan
Gending Kabupaten probolinggo pada bulan September 2017 secara wawancara

dan observasi pada 10 ibu nifas didapatkan bahwa 8 (80%) ibu nifas tidak pernah
melakukan senam nifas dan 2 (20%) ibu nifas pernah melakukan senam nifas.
Dari 8 ibu nifas yang tidak melakukan senam nifas didapatkan 5 ibu nifas
mengalami masa nifas yang sub involusi.
Senam nifas jarang dilakukan oleh ibu-ibu yang telah melakukan
persalinan. Alasan ibu nifas tidak melakukan senam nifas. Pertama, karena
memang tidak tahu bagaimana senam nifas. Kedua karena sangat bahagianya dan
yang dipikirkan hanya bayi. Ketiga, takut sakit. Sebenarnya senam nifas mudah
dilakukan. Ibu pasca melahirkan tidak harus melakukan gerakan bermacammacam. Biasanya hanya duduk dan bersila. Bahkan, bila masih terasa sakit, senam
nifas bisa dilakukan sambil tiduran. Kondisi tersebut berbeda dengan orang yang
proses persalinannya melalui proses operasi. Jika proses persalinan degan operasi,
maka tidak bisa langsung melakukan senam nifas seperti halnya proses persalinan
normal. Ibu harus menunggu sampai cukup kuat dan tidak lagi sakit ketika
bergerak (Maryunani, 2009).
Sebenarnya senam nifas mudah dilakukan. Ibu pasca melahirkan tidak
harus melakukan gerakan bermacam-macam. Biasanya hanya duduk dan bersila.
Bahkan, bila masih terasa sakit, senam nifas bisa dilakukan sambil tiduran.
Kondisi tersebut berbeda dengan orang yang proses persalinannya melalui proses
operasi. Jika proses persalinan dengan operasi, maka tidak bisa langsung
melakukan senam nifas seperti halnya proses persalinan normal. Ibu harus
menunggu sampai cukup kuat dan tidak lagi sakit ketika bergerak (Brayshaw,
2008).Faktor yang mempengaruhi senam nifas yaitu faktor internal dan eksternal.
Faktor internal meliputi kesiapan fisik dan kesiapan psikologis ibu. Sedangkan
faktor eksternal meliputi bayi kedinginan dimana bayi membutuhkan dekapan ibu
untuk menghangatkan tubuh bayi, kelelahan ibu, tenaga kesehatan kurang tersedia
dalam mengajarkan senam nifas pada ibu post partum, bayi kurang siaga sehingga
membutuhkan perhatian ibu dalam mengurus bayi (Widianti, 2010).
Dampak yang akan terjadi jika senam nifas tidak dilakukan antara lain :
Infeksi karena involusi uterus yang tidak baik sehingga sisa darah tidak dapat
dikeluarkan, perdarahan yang abnormal, kontraksi uterus baik sehingga resiko
perdarahan yang abnormal dapat dihindarkan, trombosis vena (sumbatan vena

oleh bekuan darah), timbul varises (Saleha, 2009). Dengan melihat manfaat senam
nifas pada ibu post partum ini memang sangat memerlukan peran penting dari
keluarga atau keinginan sendiri dengan adanya upaya-upaya yang harus
ditingkatkan yaitu upaya promotif dan preventif, upaya promotif misalnya
memberikan penyuluhan tentang senam nifas.
Pengabdian

masyarakat

ini

dilaksanakan

dalam

bentuk

kegiatan

pendidikan kesehatan dan pelatihan senam nifas. Metode Pendidikan kesehatan
yang digunakan yaitu ceramah dan Tanya jawab materi yang meliputi pengertian
senam nifas, tujuan senam nifas, manfaat senam nifas, teknik senam nifas.
Sedangkan pelatihan senam nifas meliputi role model teknik senam nifas yang
benar. Pendidikan kesehatan yang dilakukan mengacu pada Satuan Acara
Pendidikan Kesehatan (SAP) yang telah disusun sebelumnya. Isi SAP meliputi
tujuan instruksional umum dan khusus, pokok dan sub pokok materi pendidikan
kesehatan, tahapan kegiatan pendidikan kesehatan, kegiatan penyuluh (dosen dan
mahasiswa) dan kegiatan peserta (ibu nifas), media dan alat pendidikan kesehatan.

Pelatihan yang dilakukan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP)
senam nifas.
SOP senam nifas meliputi :
Tabel 1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Senam Nifas

NO
1.

Langkah
Berbaring dengan lutut di
tekuk. Tempatkan tangan diatas
perut di bawah area iga-iga.
Napas dalam dan lambat
melalui hidung dan kemudian
keluarkan melalui mulut.

2.

Berbaring terlentang, lengan
dikeataskan diatas kepala,
telapak terbuka keatas.
Kendurkan lengan kiri sedikit
dan regangkan lengan kanan.
Pada waktu yang bersamaaan
rilekskan kaki kiri dan
regangkan kaki kanan.

3.

Berbaring terlentang. Kedua
kaki sedikit diregangkan. Tarik
dasar panggul, tahan selama
tiga detik dan kemudian rileks.

4.

Memiringkan panggul.
Berbaring, lutut ditekuk.
Kencangkan otot-otot perut
sampai tulang punggung
mendatar dan kencangkan otot-

Gerakan

otot bokong tahan 3 detik
kemudian rileks.

5.

Berbaring terlentang, lutut
ditekuk, lengan dijulurkan ke
lutut. Angkat kepala dan bahu
kira-kira 45 derajat, tahan 3
detik dan rilekskan dengan
perlahan.

6.

Posisi yang sama seperti diatas.
Tempatkan lengan lurus di
bagian luar lutut kiri.

7.

Tidur terlentang, kedua lengan
di bawah kepala dan kedua
kaki diluruskan. angkat kedua
kaki sehingga pinggul dan lutut
mendekati badan semaksimal
mungkin. Lalu luruskan dan
angkat kaki kiri dan kanan
vertical dan perlahan-lahan
turunkan kembali ke lantai.

8.

Tidur terlentang dengan kaki
terangkat ke atas, dengan jalan
meletakkan kursi di ujung
kasur, badan agak melengkung
dengan letak paha dan kaki
bawah lebih atas. Lakukan
gerakan pada jari-jari kaki
seperti mencakar dan
meregangkan. Lakukan ini

selama setengah menit

9.

Gerakan ujung kaki secara
teratur seperti lingkaran dari
luar ke dalam dan dari dalam
keluar. Lakukan gerakan ini
selama setengah menit.

10.

Tidur terlentang kedua tangan
bebas bergerak. Lakukan
gerakan dimana lutut
mendekati badan, bergantian
kaki kiri dan kaki kanan,
sedangkan tangan memegang
ujung kaki, dan urutlah mulai
dari ujung kaki sampai batas
betis, lutut dan paha. Lakukan
gerakan ini 8 sampai 10 kali
setiap hari.

11.

Berbaring terlentang, kaki
terangkat ke atas, kedua tangan
di bawah kepala. Jepitlah
bantal diantara kedua kaki dan
tekanlah sekuat-kuatnya. Pada
waktu bersamaan angkatlah
pantat dari kasur dengan
melengkungkan badan.
Lakukan sebanyak 4 sampai 6
kali selama setengah menit.

12.

Berbaring terlentang, kaki
terangkat ke atas, kedua tangan
di bawah kepala. Jepitlah
bantal diantara kedua kaki dan
tekanlah sekuat-kuatnya. Pada
waktu bersamaan angkatlah
pantat dari kasur dengan
melengkungkan badan.
Lakukan sebanyak 4 sampai 6
kali selama setengah menit.

13.

Tidur terlentang, kaki terangkat
ke atas, kedua lengan di
samping badan. kaki kanan
disilangkan di atas kaki kiri
dan tekan yang kuat. Pada saat
yang sama tegangkan kaki dan
kendorkan lagi perlahan-lahan
dalam gerakan selama 4 detik.
Lakukanlah ini 4 sampai 6 kali
selama setengah menit.

Lampiran 5.
Dokumentasi

A. Foto Kegiatan

B. Leaflet

Lampiran 6.
Realisasi Anggaran
Kegiatan
Konsumsi

Kebutuhan
•

Realisasi Anggaran

Snack
50 x Rp. 10.000

Penyuluhan

Umum

•

Cetak

Rp. 500.000

Media

Penyuluhan

Rp. 100.000

•

Souvenir

Rp. 200.000

•

Honorarium
Pelaksana
Rp. 150.000 x 3 Rp. 450.000
orang

•

Honorarium RT

Rp. 200.000

Rp. 200.000
•

Honorarium
Kader PKK
Rp. 200.000 x 2 Rp. 400.000
orang

•

Pembuatan
laporan kegiatan
dan

Rp. 150.000

penggandaan
Rp. 150.000
TOTAL

Rp. 2.000.000

