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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Kehamilan adalah rangkaian peristiwa yang baru terjadi bila ovum 

dibuahi dan pembuahan ovum akhirnya berkembang sampai menjadi fetus 

yang aterm (Guyton, 1997). 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. Perubahan ini terjadi akibat adanya ketidakseimbangan hormon 

progesterone dan hormon estrogen yakni hormon kewanitaan yang ada 

didalam tubuh ibu sejak terjadinya proses kehamilan (Mandriwati, 2008). 

Selama masa kehamilan ibu hamil mengalami perubahan fisik dan 

psikologis yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan terutama trimester II 

dan  III seperti dispnea, insomnia, gingiviris dan epulsi, sering buang air kecil, 

tekanan dan ketidaknyamanan pada perineum, nyeri punggung, konstipasi, 

varises, mudah lelah, kontraksi Braxton hicks, kram kaki, edema pergelangan 

kaki (non pitting) dan perubahan mood serta peningkatan kecemasan (Bobak, 

Lowdermilk & Jensen, 2004; Perry, et al, 2010). 

Perubahan fisik yang terjadi seperti rasa mual dan muntah dipagi hari, 

meningkatnya frekuensi buang air kecil, pembesaran uterus, nyeri punggung 

dan pergerakan janin. Sedangkan perubahan emosi meliputi kecemasan, rasa 
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takut dan depresi (Rafknowledge, 2004). Rasa tidak nyaman selama 

kehamilan dan kecemasan menghadapi persalinan  menyebabkan gangguan 

pola tidur pada wanita hamil dan salah satu kondisi yang menyebabkan 

gangguan tidur pada wanita hamil adalah perubahan fisik dan emosi selama 

kehamilan  (Bobak, 2005).  

Hal ini dikarenakan banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi 

selama kehamilan, misalnya dengan membesarnya uterus maka akan 

berpengaruh terhadap pemenuhan istirahat tidur karena kesulitan dalam  

menentukan posisi yang nyaman, selain itu perubahan  hormone dapat 

menyebabkan perubahan psikis pada wanita hamil sehingga sulit untuk 

memulai maupun mempertahankan tidur (Tiran, 2007). 

Kebutuhan fisiologis dasar manusia terdiri atas hygiene, nutrisi, tidur, 

kenyamanan, oksigenasi, dan eliminasi (Potter & Perry, 2006). Kebutuhan 

dasar yang paling mudah terpenuhi adalah kebutuhan akan tidur, istirahat dan 

tidur sama pentingnya dengan kebutuhan dasar lain. Tidur merupakan  hal 

yang esensial bagi kesehatan (Perni, 2009). Manfaat tidur akan terasa ketika 

seseorang mencapai tidur yang berkualitas. Kualitas tidur seseorang akan 

menghasilkan kesegaran dan kebugaran disaat terbangun. Tidur yang tidak 

adekuat dan berkualitas buruk dapat menyebabkan gangguan keseimbangan 

fisiologis dan psikologis.  

 Dampak fisiologis yang muncul akibat buruknya kualitas tidur 

meliputi penurunana aktivitas sehari-hari, rasa lelah, lemah, kondisi 

neuromuscular yang buruk, daya tahan tubuh menurun, dan gangguan tanda 



3 
 

vital (Briones, et all., 1996 dalam Bukit, 2005). Selain itu dampak psikologis 

dari gangguan tidur meliputi stress, depresi, cemas, dan tidak konsentrasi 

(Miller, 1995 dalam Bukit 2005).  

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 (Depkes,RI, 1994).  

Wanita hamil dianjurkan melakukan olahraga ringan selama hamil 

agar kandunganya sehat serta  mengurangi masalah-masalah yang biasa timbul 

saat kehamilan seperti oedema, hipertensi, nyeri pinggang, sesak napas, 

varises, spasme, susah tidur dan masalah lainya, senam  yoga salah satu 

olahraga ringan pilihan yang bisa diambil oleh ibu hamil. Sebagai bentuk 

rileksasi sebelum melahirkan dan mengurangi kecemasan, yoga bisa juga 

membantu ibu hamil meningkatkan kualitas tidur karna sering ditemui ibu 

hamil susah untuk tidur malam  maupun siang hari karna perubahan bentuk 

tubuh yang dialami oleh ibu hamil.  

Berlatih senam yoga pada masa ini merupakan salah satu solusi self 

help yang menunjang proses kehamilan, kelahiran dan bahkan pengasuhan 

anak yang dapat dilakukan dalam kelas antenatal, yang merupakan sarana 

untuk belajar kelompok tentang kesehatan ibu hamil, dalam bentuk tatap muka 

yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengenai 

kehamilan, persalinan, perawatan nifas dan perawatan bayi baru lahir ( 

Depkes, 2010). 
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Senam yoga merupakan suatu gerakan  rileksasi olah tubuh yang dapat 

di terapkan pada ibu hamil pada kehamilan trimester II - III, gerakan yoga 

yang lembut dan santai dapat membuat ibu hamil melenturkan persendian dan 

menenangkan pikiran terutama dalam trimester II dan  III, yoga bisa dilakukan 

ibu saat dirumah atau dengan mengikuti kelas yoga untuk ibu hamil, di dalam 

setiap gerakan yoga ada manfaat tersendiri untuk ibu dan janin seperti untuk 

memperkuat tubuh selama kehamilam, mencegah sakit punggung, melatih 

pernapasan, dan meningkatkan kualitas tidur akibat kecemasan menghadapi 

persalinan. Senam hamil yoga memiliki lima cara yaitu latihan fisik yoga, 

pernapasan (pranayama), positions (mudra), meditasi dan deep relaksasi yang 

dapat digunakan untuk mendapatkan manfaat selama kehamilan dan kelahiran 

anak secara alami dan dapat membantu dalam memastikan bayi yang sehat 

(Indriati, 2009). 

Berdasarkan hasil beberapa penelitian mengatakan bahwa pengaruh 

latihan yoga dapat meningkatkan hasil kehamilan yang meliputi peningkatan 

aliran darah ke plasenta, penurunan hormone stres yang berasal dari ibu, dan 

penurunan produksi hormon yang memicu kelahiran prematur (Narendran, 

2009). 

Menurut Eli (2011) manfaat dari senam yoga secara teratur sangat 

membantu dalam menjaga kesehatan dan kelancaran proses persalinan dan 

nifas sebab senam hamil yoga akan membuat tubuh menjadi lentur terutama 

pada otot-otot jalan lahir. Kelenturan otot ini sangat diperlukan karena saat 

menghadapi persalinan ibu biasanya dilanda kecemasan dan panik. 
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Selanjutnya , keadaan ini membuat otot menjadi tegang  (Bobak,Jensen & 

Lowdermilk (2005). 

Berdasarkan fenomena tersebut penulis ingin mengetahui lebih 

mendalam tentang hubungan senam yoga terhadap kualitas tidur pada ibu 

hamil trimester III di klinik Nismara Surakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

“Apakah ada hubungan senam yoga terhadap kualitas tidur pada ibu hamil 

trimester III. 

 

C. Tujuan Penelitian  

 Untuk mengetahui hubungan senam yoga  dengan peningkatan kualitas tidur 

pada ibu hamil trimester III. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Teoritis  

Terbukanya peluang bagi para akademis untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut tentang hubungan  senam  yoga terhadap kualitas 

tidur pada ibu hamil trimester III. 

2. Praktisi 

 Secara umum penelitian ini memperkenalkan senam yoga terhadap 

kualitas tidur pada ibu hamil trimester III.  




