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ABSTRAK 

 

PENGARUH SENAM YOGA TERHADAP POLA TIDUR PADA IBU HAMIL 

TRIMESTER II DAN III  

(Di Desa Grogol Wilayah Kerja Puskesmas Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang) 

 

 

Tidur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang bisa dipengaruhi oleh berbagai 

macam faktor yang akan mempengaruhi gangguan pemenuhan tidur pada seseorang. Pada trimester 

ketiga permasalahan yang timbul antara lain penurunan jumlah tidu. Data di Desa Grogol 

menunjukkan masih banyak ibu hamil trimester II dan III yang mengalami masalah tidur di malam 

hari sehingga sangat memungkinkan mendapatkan pola tidur yang buruk dimana hal ini dapat 

mempengaruhi kesejahteraan ibu maupun janin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh senam yoga terhadap pola tidur pada ibu hamil trimester II dan III.    

Desain penelitian yang digunakan adalah pre eksperimental dengan pendekatan pretest-

post test one group design.  Populasinya adalah semua ibu hamil trimester II dan III di Desa 

Grogol Wilayah Kerja Puskesmas Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Propinsi Jawa 

Timur sejumlah 56 orang.  Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling sehingga 

didapatkan 20 sampel. Variabel independent yaitu senam yoga dan variabel dependent yaitu pola 

tidur. Instumen penelitian mengunakan SOP Senam Yoga dan lembar observasi. Pengolahan data 

menggunakan editing, coding, dan tabulating. Analisis data dengan uji statistik Wilcoxon Signed 

Rank Test. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola tidur sebelum senam yoga sebagian besar 

optimal, yaitu 12 (60%) responden, sesudah senam yoga hampir seluruhnya optimal, yaitu 17 

(85%) responden, dan dari 20 ibu hamil trimester II dan III pola tidur sebelum dan sesudah 

dilakukan senam yoga hampir setengahnya tidur optimal yaitu 9 orang (45%). Analisis data yang 

digunakan adalah Wilcoxon Signed Rank Test diperoleh hasil ρ value 0,001 < 0,05 yang berarti H1 

diterima.      

Kesimpulan ada pengaruh senam yoga terhadap pola tidur pada ibu hamil trimester II dan 

III di Desa Grogol Wilayah Kerja Puskesmas Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang 

Provinsi Jawa Timur.  

 

 

Kata Kunci: senam yoga, pola tidur, ibu hamil trimester II dan III   
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ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF YOGA GYM ON SLEEP PATTERN IN TRIMESTER II AND III 

PREGNANT WOMAN 

(In Grogol Village Working Area Cukir PHC Diwek Sub district Jombang District) 

 

 

 

Sleep is one of the basic human needs that can be affected by various factors that will 

affect sleep disorder in someone. In the third trimester problems that arise include a decrease in 

the number of tidus. This study aims to determine the effect of yoga exercises on sleep patterns in 

pregnant women trimester II and III. 

The research design used was experimental pre with pretest-post test one group design 

approach. The population is all pregnant women trimester II and III in Grogol Village Working 

Area Cukir Puskesmas Diwek District Jombang regency of East Java Province of 56 people. 

Sampling technique used is purposive sampling to get 20 samples. Research instances using SOP 

Gymnastics Yoga and observation sheet. Data processing using editing, coding, and tabulating. 

Data analysis with Wilcoxon Signed Rank Test statistic test. Independent variables are yoga 

gymnast and dependent variable that is sleep pattern. 

The results showed that sleep patterns before yoga exercises were mostly optimal, ie 12 

(60%) of respondents, after yoga exercises were almost entirely optimal, ie 17 (85%) respondents, 

and from 20 pregnant women of the 2nd and 3rd trimester sleep patterns before and after done 

gymnastics yoga almost half the optimal sleep is 9 people (45%). Analysis of data used is Wilcoxon 

Signed Rank Test obtained ρ value 0.001 <0.05 which means H1 accepted. 

Conclusion there is the influence of yoga exercises on sleep patterns in pregnant women 

trimester II and III in Grogol Village Work Area Puskesmas Cukir Diwek District Jombang 

District East Java Province. 

 

 

Keywords: yoga gymnastics, sleep patterns, trimester II and III pregnant women 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan dasar manusia adalah unsur-unsur yang dibutuhkan oleh 

manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis, 

yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan (Asmadi, 

2008). Tidur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang bisa 

dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang akan mempengaruhi gangguan 

pemenuhan tidur pada seseorang. Pada trimester ketiga permasalahan yang 

timbul antara lain penurunan jumlah tidur (terjadi karena ibu susah untuk 

tidur (insomnia) (Astuti, 2010). Kurangnya waktu tidur dalam jangka waktu 

yang lama akan mengakibatkan kemerosotan fisik, gangguan mental serius 

seperti cepat marah, kehilangan memori, timbul halusinasi, ilusi, dan 

sebagainya (Subandi, 2008). Tanda fisik dan psikologis pola tidur tidak baik 

adalah tanda fisik ekspresi wajah kantuk, sering menguap, kurang perhatian, 

terlihat tanda-tanda keletihan seperti penglihatan kabur, mual dan pusing, dan 

tanda psikologis yang meliputi menarik diri, apatis dan respons menurun, 

merasa tidak enak badan, malas berbicara, daya ingat berkurang, bingung, 

timbul halusinasi, dan ilusi penglihatan atau pendengaran, kemampuan 

memberikan pertimbangan atau keputusan menurun (Bobak, 2012). 

Hasil penelitian Komalasari (2012) menunjukkan bahwa terdapat 

72,2% ibu hamil trimester III mengalami tidur yang buruk. Hasil penelitian 

Atika (2013) menunjukkan bahwa terdapat 70% ibu hamil trimester III 

mengalami tidur yang buruk. Hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada 
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tanggal 2 Mei 2018 di Desa Grogol Wilayah Kerja Puskesmas Cukir pada 7 

ibu hamil trimester II dan III dengan cara wawancara menunjukkan bahwa 2 

orang (28,6%) durasi tidurnya selama 6 jam, terbangun 2-3x di malam hari 

dan susah tidur lagi, 3 orang (42,8%) durasi tidurnya selama 7 jam, terbangun 

1-2x pada malam hari, sering berganti posisi karena perut tidak nyaman saat 

tidur, 1 orang (14,3%) durasi tidurnya 8 jam dan terbangun 1x di malam hari 

serta 1 orang (14,3%) durasi tidurnya 9 jam, terbangun 2-3x di malam hari, 

bangun tidur terasa lelah. Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak 

ibu hamil trimester II dan III yang mengalami masalah tidur di malam hari 

sehingga sangat memungkinkan mendapatkan pola tidur yang buruk dimana 

hal ini dapat mempengaruhi kesejahteraan ibu maupun janin. 

Potter dan Perry (2010), mengemukakan faktor yang mempengaruhi 

tidur bukan hanya faktor tunggal, tetapi juga pengaruh multifaktor seperti 

faktor fisiologis, psikologis, dan faktor lingkungan yang sering mengubah 

kualitas dan kuantitas tidur. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola tidur 

diantaranya adalah status kesehatan, stres psikologis, gaya hidup, (Asmadi, 

2008), lingkungan,  diet dan nutrisi, obat-obatan, motivasi (Hidayat, 2008), 

olahraga, kafein, dan alkohol (Rafknowledge, 2009). Orang yang mengalami 

pola tidur buruk akan menunjukkan tanda-tanda ekspresi wajah (area gelap di 

sekitar mata, bengkak di kelopak mata, konjungtiva kemerahan dan mata 

terlihat cekung), kantuk yang berlebihan (sering menguap), tidak mampu 

untuk berkonsentrasi (kurang perhatian), terlihat tanda-tanda keletihan seperti 

penglihatan kabur, mual dan pusing, menarik diri, apatis dan respons 

menurun, merasa tidak enak badan, malas berbicara, daya ingat berkurang, 
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bingung, timbul halusinasi, dan ilusi penglihatan atau pendengaran, 

kemampuan memberikan pertimbangan atau keputusan menurun (Asmadi, 

2008). Kurang tidur yang berkepanjangan dapat mengganggu kesehatan fisik 

dan psikis, dari segi fisik, kurang tidur akan menyebabkan muka pucat, mata 

sembab, badan lemas, dan daya tahan tubuh menurun sehingga mudah 

terserang penyakit. Sedangkan dari segi psikis, kurang tidur akan 

menyebabkan timbulnya perubahan suasana kejiwaan, sehingga penderita 

akan menjadi lesu, lamban menghadapi rangsangan, dan sulit berkonsentrasi 

(Lanywati, 2011). 

Salah satu cara untuk mengatasi pola tidur yang buruk senam yoga. 

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 tidur karena 

sering ditemui ibu hamil susah untuk tidur malam maupun siang hari karna 

perubahan bentuk tubuh yang dialami oleh ibu hamil. 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 tidur akibat kecemasan menghadapi persalinan. Senam hamil 

yoga memiliki lima cara yaitu latihan fisik yoga, pernapasan (pranayama), 
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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 latar belakang ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang pengaruh senam yoga terhadap pola tidur pada ibu hamil trimester II 

dan III di Desa Grogol Wilayah Kerja Puskesmas Cukir Kecamatan Diwek 

Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh senam yoga terhadap pola tidur pada ibu hamil 

trimester II dan III di Desa Grogol Wilayah Kerja Puskesmas Cukir 

Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menganalisis pengaruh senam yoga terhadap pola tidur pada ibu 

hamil trimester II dan III di Desa Grogol Wilayah Kerja Puskesmas Cukir 

Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi pola tidur sebelum melakukan senam yoga pada ibu 

hamil trimester II dan III di Desa Grogol Wilayah Kerja Puskesmas 

Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur. 

2. Mengidentifikasi pola tidur sesudah melakukan senam yoga pada ibu 

hamil trimester II dan III di Desa Grogol Wilayah Kerja Puskesmas 

Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur. 
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3. Mengidentifikasi pengaruh senam yoga terhadap pola tidur pada ibu 

hamil trimester II dan III di Desa Grogol Wilayah Kerja Puskesmas 

Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Dapat memberikan informasi dan memperkaya ilmu tentang metode 

nonfarmakologis untuk mengurangi keluhan kehamilan untuk 

meminimalisir efek samping yang tidak diinginkan pada ibu dan anak. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Sebagai penambahan informasi dan ilmu tentang pengaruh senam 

yoga terhadap pola tidur pada ibu hamil trimester II dan III sehingga dapat 

mengatasi keluhan kehamilan terutama pola tidur dengan senam yoga 

untuk meminimalisir efek samping yang tidak diinginkan pada ibu dan 

anak. Bidan dapat memanfaatkan penelitian ini untuk perencanaan dan 

pengembangan pelayanan kesehatan dalam upaya peningkatan kualitas 

pelayanan kesehatan pada ibu hamil di Desa Grogol Wilayah Kerja 

Puskesmas Cukir. Stikes ICME dapat menggunakan hasil penelitian ini 

sebagai bahan masukan untuk menambah referensi dan kepustakaan 

mengenai kesehatan pada ibu hamil. Peneliti selanjutnya dapat melakukan 

pengembangan penelitian terutama tentang metode nonfarmakologis untuk 

mengurangi keluhan kehamilan.  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Senam Yoga 

2.1.1 Pengertian 

Secara etimologi, kata yoga diturun kan dari kata yuj (sansekerta), 

yoke (Inggris), yang berarti “penyatuan”. Yoga berarti penyatuan 

kesadaran manusia dengan sesuatu yang lebih luhur, trasenden, lebih kekal 

dan ilahi. Menurut Panini, Yoga diturunkan dari akar sansekerta yuj yang 

memiliki tiga arti yang berbeda, yakni: Penyerapan (samadhi (yujyate), 

menghubungkan (yunakti), dan pengendalian (yojyanti). Namun makna 

kunci yang biasa dipakai adalah “meditasi” (dhyana) dan penyatuan 

(yukti) (Matius, 2010). 

Prenatal Yoga adalah program yoga khusus untuk kehamilan 

dengan teknik dan intensitas yang telah disesuaikan dengan kebutuhan 

fisik dan psikis ibu hamil dan janin yang dikandungnya. Program ini 

menekankan pada teknik - teknik postur yoga, olah napas, rileksasi, teknik 

– teknik visualisasi dan meditasi yang berguna sebagai media self help 

yang akan memberi kenyamanan, ketentraman, sekaligus memperkuat diri 

saat menjalani kehamilan. Dengan kata lain, program ini akan membantu 

mempersiapkan calon ibu secara fisik, mental, dan spiritual untuk 

menghadapi masa persalinan (Lalvani, 2009). 

Prenatal yoga  sebagai bentuk persiapan kelahiran bisa sangat 

membantu dalam mempersiapkan proses persalinan karena mengajarkan 
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ibu untuk menerima isyarat dari dalam tubuhnya dan memaksimalkan 

potensi alaminya (Aprillia, 2014).  

2.1.2 Tujuan 

Prenatal yoga atau yoga selama hamil adalah salah satu modifikasi 

hatha yoga yang disesuaikan dengan kondisi ibu hamil. Tujuan prenatal 

yoga adalah mempersiapkan ibu hamil secara fisik, mental, dan spiritual 

untuk menghadapi proses persalinan (Pratignyo, 2014) 

2.1.3 Elemen Prenatal Yoga 

Ada 3 elemen utama yang diperhatikan dalam melakukan prenatal 

yoga. Menurut Pratignyo (2014), yaitu : 

1. Bernafas dengan penuh kesadaran. Sesi prenatal yoga mengajarkan 

teknik untuk bernapas dengan benar. Ada teknik napas alami, napas 

perut, napas penuh, bahkan napas untuk mengurangi nyeri saat 

kontraksi melahirkan. 

2. Postur dan gerakan selama prenatal yoga, yang berfokus pada latihan 

otot dasar panggul, panggul, pinggul, paha, dan punggung. Gerakan-

gerakan yang dilakukan pada prenatal yoga bukanlah gerakan yang 

rumit, sehingga mudah untuk mengikutinya. Instruktur juga akan 

senantiasa membantu kita mendapatkan postur yang tepat. 

3. Relaksasi dan meditasi. Setiap sesi latihan prenatal yoga, diakhiri 

dengan 5-10 menit relaksasi. Waktu ini sangat tepat untuk membuat 

kita merasa rileks, tenang, dan damai 
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2.1.4 Manfaat Senam Yoga 

Beberapa manfaat gentle prenatal yoga menurut Aprillia (2014) antara 

lain:  

1.  Manfaat Fisik  

a. Dengan melakukan yoga, otot-otot menjadi lebih kenyal dan 

elastis, sendi akan lebih mudah bergerak. 

b. Gerakan- gerakan yoga dapat meminimalkan bahkan 

menghilangkan ketidaknyamanan yang sering dirasakan selama 

masa kehamilan, seperti heartburn, nyeri di pinggul atau tulang 

rusuk, kram di kaki atau sakit kepala. 

c. Postur-postur yoga yang membantu memperlancar suplai oksigen, 

nutrisi dan vitamin dari makanan ke janin. 

d. Postur yoga pada masa kehamilan sebagian besar sama dnegan 

 postur yang ada dalam proses persalinan  

e. Yoga membantu mempersiapkn kelahiran, fokus di napas dan 

kesadaran tubuh, mengurangi kecemasan dan mengajarkan  pada 

ibu hamil untuk beradaptasi dengan situasi baru.  

f. Menguatkan otot punggung, membuatnya lebih kuat untuk 

menyangga beban kehamilan dan menghindarkan dari cedera 

 punggung atau sakit pinggang. 

g. Melatih otot-otot dasar panggul dan perineum yang berfungsi 

sebagai otot kelahiran, untuk kuat menyangga beban kehamilan 

dan juga menyangga kandung kemih serta usus besar. Semakin 

elastis otot dasar panggul, semakin mudah menjalani proses 
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kelahiran dan semakin cepat pula proses  pemulihan pasca 

melahirkan. 

h. Membantu mengurangi/mengatasi ketidaknyamanan fisik selama 

kehamilan seperti morning sickness,  sakit punggung, sakit 

pinggang, weak bladder, heartburn, dan konstipasi/sembelit. 

i. Meningkatkan kualitas tidur ibu hamil. Banyak ibu hamil yang 

merasa sulit tidur karena stress, aktivitas bayi, atau hanya karena 

perut yang semakin membesar dan teras akurang nyaman. Yoga 

membantu untuk relaksasi yang juga dapat digunakan untuk tidur 

nyenyak.  

j. Mengurang gejala yang tidak menyenangkan dari kehamilan, 

seperti mual, sakit kepala, sesak napas, dan nyeri punggung 

 bawah.  

k. Memperkuat dan mengendurkan otot-otot yang digunakan saat 

melahirkan.  

l. Yoga juga bisa digunakan untuk mencegah dan menurunkan 

hipertensi.   

2. Manfaat Mental 

a. Menggunakan teknik-teknik pernapasan yoga untuk menenangkan 

diri dan memusatkan pikiran. Sebagai media  self-help yang akan 

membantu saat dilanda kecemasan dan ketakutan, atau saat 

perhatian tercerai-berai. 



 

 
10 

b. Menggunakan teknik-teknik pernapasan yoga untuk  beristirahat 

sejenak di saat jeda antara dua kontraksi untuk mengumpulkan 

energi dan prana. 

c. Menggunakan teknik-teknik relaksasi untuk menginduksi rasa 

nyaman dan relaks di sepanjang kehamilan dan saat melahirkan. 

Menjaga otot-otot tubuh tetap relaks saat melahirkan.  

d. Mengurangi stress: stress banyak sekali dialami apalagi oleh ibu 

yang hamil pertama kali. Rasa cemas, ragu, khawatir, dan emosi 

negatif lain, semua bisa dilepaskan dengan prenatal yoga.  

3. Manfaat Spiritual  

a. Menggunakan teknik-teknik pemusatan pikiran dan mediasi yang 

bermanfaat untuk berkomunikasi dengan sang buah hati dan 

meningkatkan keterikatan/ bonding dengannya.  

b. Meningkatkan ketenangan dan ketenteraman batin selama 

menjalani kehamilan. 

c. Memandang segala sesuatu secara apa adanya, membantu saat 

ketakutan melanda untuk tidak terkuasai oleh rasa takut.  

d. Meningkatkan inner peace, penerimaan diri, dan kepasrahan saat 

melewati semua kesulitan dalam proses kehamilan dan kelahiran.  

e. Meningkatkan kemampuan untuk merasa bahagia. 

2.1.5 Hal yang Harus Diperhatikan dalam Senam Yoga 

1. Hindari perut penuh sebelum berlatih Yoga, jangan makan terlalu 

dekat jaraknya dengan kelas yoga. 
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2. Yoga sebaiknya dilakukan pada waktu pagi hari atau petang karena ini 

adalah saat yang paling mudah untuk memusatkan pikiran 

3. Minum air sesering mungkin sebelum, selama dan sesudah berlatih 

yoga 

4. Kenakan pakaian yang longgar dan nyaman, hindari pakaian yang 

terlalu ketat, karena ini akan menghalangi tubuh untuk bernafas dan 

membuat Anda tidak nyaman 

5. Lakukan semampu Anda, bila lelah beristirahatlah dalam postur-postur 

beristirahat yoga 

6. Berhentilah berlatih apabila Anda kurang fit atau mengalami kondisi di 

bawah ini: 

a. Pengurangan gerakan janin 

b. Tekanan darah Naik (lebih dari 140 kali/menit) 

c. Terus menerus mual dan muntah 

d. Timbul kontraksi rahim dengan interval yang lebih sering (kurang 

dari 20 menit sekali) 

e. Bleeding (perdarahan) per vagina 

f. Pecah ketuban 

g. Nyeri persendian, dada dan kepala 

h. Bengkak pada pergelangan kaki (Aprillia, 2014) 

2.1.6 Kontra Indikasi Senam Yoga 

1. Preeklamsia 

2. Placenta Previa (plasenta menutupi jalan lahir) 
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3. Cervix Incompetent (kondisi dimana mulut rahim mengalami 

pembukaan dan penipisan sebelum waktunya) 

4. Hipertensi 

5. Riwayat perdarahan/ keguguran berulang pada kehamilan sebelumnya 

(Pratignyo, 2014) 

2.1.7 Prosedur Senam Yoga 

Menurut Sonnerstedt (2017), gerakan prenatal yoga dapat dilakukan 

dengan cara berikut: 

1. Mountain pose (Tadasana) 

 

Gambar 2.1 Mountain Pose 

Cara: 

a. Berdiri di atas kedua kaki, lebarkan kaki Anda selebar pinggang, 

lalu pastikan posisi telapak kaki paralel di mana jempol kaki 

menghadap ke bagian dalam tubuh dan saling berhadapan. Lebih 

baik bila Anda memberikan ruang di antara kedua kaki, karena 

dengan kondisi perut Anda, posisi ini lebih nyaman. 



 

 
13 

b. Kedua lengan aktif di samping tubuh dengan telapak tangan aktif 

dan jari-jari menyatu. 

c. Lembutkan otot wajah dan otot bahu, bisa Anda lakukan sembari 

memejamkan mata. 

Variasi: 

a. Satukan kedua telapak tangan di depan dada sembari memejamkan 

mata dan bernapas dalam. Lakukan ini sebelum memulai latihan 

yoga untuk menyelaraskan napas, fokus, serta keseimbangan 

tubuh. 

b. Satukan/jalin kedua telapak tangan, angkat lalu panjangkan lengan 

di samping kepala hingga telapak tangan yang terjalin dan telapak 

tangan terbuka ada di atas kepala Anda. 

c. Regangkan (stretching) lengan dan tubuh ke sisi kanan dan sisi 

kiri. 

 

Gambar 2.2 Variasi Mountain Pose 
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d. Lakukan setiap postur sembari bernapas panjang dari hidung 

sebanyak 5-8 napas. Untuk gerakan variasi, ulangi sebanyak 3 kali. 

Pose ini bisa Anda gunakan untuk pemanasan tubuh. Pastikan 

Anda tidak menahan napas, karena penting untuk selalu bernapas 

panjang untuk Anda dan bayi Anda. 

2. Chair pose (Uttkatasana) 

Cara: 

a. Lakukan posisi berdiri tegak (Tadasana) lalu tekuk lutut, seolah-

olah Anda duduk di atas kursi. Pastikan Anda tidak menegangkan 

otot perut namun lebih menguatkan otot panggul. 

 

Gambar 2.3 Posisi Tadasana dengan Lutut Ditekuk 

b. Lalu angkat dan panjangkan kedua lengan di samping tubuh Anda, 

telapak tangan aktif. 
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Gambar 2.4 Chair Pose 

c. Lakukan setiap postur sembari bernapas panjang dari hidung 

sebanyak 5 napas, lalu ulangi gerakan sebanyak 3 kali. Pastikan 

Anda tidak menahan napas, karena penting untuk selalu bernapas 

panjang untuk Anda dan bayi Anda. 

3. Tree pose (Vrksasana) 

Cara: 

a. Berdiri dalam posisi Tadasana, lalu bawa kedua telapak tangan 

Anda ke pinggang, tekuk lutut kanan dan bawa telapak kaki 

menempel pada paha dalam kiri. Bila terlalu sulit, bawa telapak 

kaki menempel pada betis. Bawa pandangan Anda pada satu titik 

untuk fokus dan keseimbangan tubuh. 
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Gambar 2.5 Tree Pose 1 

b. Di saat Anda sudah merasa seimbang, panjangkan lengan dan 

satukan kedua telapak tangan di atas kepala Anda. 

 

Gambar 2.6 Tree Pose 2 
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Variasi: 

a. Sering kali di kala hamil, sulit untuk menyeimbangkan tubuh, 

namun Anda bisa gunakan bantuan saat berlatih postur ini, bisa 

dengan tembok ataupun dengan kursi. 

 

Gambar 2.7 Variasi Tree Pose  

b. Lakukan setiap postur sembari bernapas panjang dari hidung 

sebanyak 5-8 napas, lalu lakukan sisi kanan dan sisi kiri. Pastikan 

Anda tidak menahan napas, karena penting untuk selalu bernapas 

panjang untuk Anda dan bayi Anda. 

4. Half Intense Stretch Pose (Ardha Uttanasana) 

Cara: 

a. Berdiri dalam posisi Tadasana, lalu letakkan blok yoga dalam 

posisi vertikal di depan Anda. Letakkan tangan di atas kedua blok 

lalu sejajarkan posisi panggul dengan bahu Anda, dan panggul ada 

sejajar di atas pergelangan kaki Anda. 
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Gambar 2.8 Half Intense Stretch Pose 1 

b. Anda juga bisa melakukan posisi ini dengan bantuan kursi atau 

tembok. Bila Anda menggunakan bantuan kursi atau tembok di 

hadapan Anda, maka telapak tangan Anda ada di depan kepala dan 

lengan sejajar dengan posisi telinga Anda. 

 

Gambar 2.9 Half Intense Stretch Pose 2 
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c. Lakukan setiap postur sembari bernapas panjang dari hidung 

sebanyak 5-8 napas, lalu ulangi sebanyak 3 kali. Pastikan Anda 

tidak menahan napas, karena penting untuk selalu bernapas 

panjang untuk Anda dan bayi Anda. 

5. Intense Stretch Pose (Uttanasana) 

Cara: 

a. Berdiri dalam posisi Tadasana, lalu bawa kedua telapak tangan 

Anda ke pinggang, tekuk tubuh bagian atas Anda dan bawa telapak 

tangan menyentuh lantai. 

 

Gambar 2.10 Intense Stretch Pose 1 

b. Bila tangan Anda tidak menyentuh lantai, letakkan blok yoga di 

depan kaki Anda dan letakkan telapak tangan di atas blok. 
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Gambar 2.11 Intense Stretch Pose 2 

c. Lakukan setiap postur sembari bernapas panjang dari hidung 

sebanyak 5-8 napas, lalu ulangi sebanyak 3 kali. Bila Anda merasa 

pusing, hentikan melakukan posisi ini, dan kembalilah pada posisi 

Tadasana. Rasa pusing biasanya terjadi bila Anda tidak bernapas 

dengan tepat. 

6. Warrior II (Virabhadrasana II) 

Cara: 

 

Gambar 2.12 Warrior II 
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a. Berdiri dalam posisi Tadasana, lalu bawa telapak kaki kanan ke 

belakang, jari-jari kaki menghadap ke sisi kanan. Lalu, tekuk kaki 

depan dengan posisi jari kaki menghadap ke depan. 

b. Lalu buka kedua lengan Anda ke samping, sejajar dengan bahu 

Anda. Pastikan lengan belakang aktif dan sejajar dengan lengan 

depan. Pandangan Anda tertuju kepada jari depan Anda. 

c. Bawa kedua telapak tangan Anda ke pinggang, lalu langkahkan 

kaki ke depan kembali kepada posisi Tadasana. Lakukan untuk sisi 

kaki kiri. 

d. Lakukan setiap postur sembari bernapas panjang dari hidung 

sebanyak 5-8 napas. Pastikan Anda tidak menahan napas, karena 

penting untuk selalu bernapas panjang untuk Anda dan bayi Anda. 

7. Extended Triangle Pose (Utthita Trikonasana) 

Cara: 

 

Gambar 2.13 Extended Triangle Pose 

a. Berdiri dalam posisi Warrior II, lalu luruskan kaki depan Anda, 

kemudian bawa telapak tangan ke depan meraih jempol kaki depan 
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Anda, atau pergelangan kaki depan Anda. Bila ini terlalu berat, 

Anda juga bisa meletakkan blok di samping kaki depan Anda dan 

meletakkan telapak tangan di atas blok sebagai penyangga. 

b. Lalu buka lengan Anda ke atas, sejajar dengan lengan Anda yang 

menyentuh jempol/blok Anda, buka dada Anda dan lihat ke jari 

tangan Anda di atas kepala. Pastikan otot bahu, leher, dan wajah 

rileks. 

c. Bawa tubuh ke posisi berdiri dengan lengan di samping, lalu 

letakkan kedua tangan ke pinggang Anda dan kembali ke posisi 

Tadasana. Lakukan gerakan yang sama untuk sisi kiri. 

d. Lakukan setiap postur sembari bernapas panjang dari hidung 

sebanyak 5-8 napas. Pastikan Anda tidak menahan napas, karena 

penting untuk selalu bernapas panjang untuk Anda dan bayi Anda. 

8. Intense Side Stretch Pose (Parsvottanasana) 

Cara: 

a. Dari Tadasana, bawa telapak kaki kanan ke belakang. Dengan 

posisi tubuh menghadap ke depan, luruskan kedua kaki, dan 

telapak kaki belakang menghadap 45 derajat ke samping. Lalu, 

satukan telapak tangan di belakang punggung, buka dada, dan 

aktifkan bahu. 



 

 
23 

 

Gambar 2.14 Intense Side Stretch Pose 1 

b. Pisahkan telapak tangan dari punggung dan bawa tubuh bagian 

depan mendekati paha depan, namun tetap memberikan ruang 

kepada perut Anda. Letakkan telapak tangan menyentuh lantai di 

samping telapak kaki depan, atau bila sulit menyentuh lantai, 

letakkan blok di samping telapak kaki dan letakkan telapak tangan 

di atas blok. 

 

Gambar 2.15 Intense Side Stretch Pose 2 
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c. Angkat tubuh Anda ke posisi berdiri lalu berdiri dalam posisi 

Tadasana. Lakukan posisi yang sama untuk sisi kiri. 

d. Lakukan setiap postur sembari bernapas panjang dari hidung 

sebanyak 5-8 napas. Pastikan Anda tidak menahan napas, karena 

penting untuk selalu bernapas panjang untuk Anda dan bayi Anda. 

9. Warrior III (Virabhadrasana III) 

Cara: 

a. Dari Tadasana, letakkan blok di depan kaki Anda, lalu lakukan half 

intense stretch pose (pose nomor 4). Letakkan tangan pada blok, 

panggul sejajar dengan bahu, lalu angkat salah satu kaki. Anda bisa 

melakukan posisi ini sampai di sini saja, atau satukan kedua 

telapak tangan di depan dada, pandangan ditujukan ke satu titik 

untuk fokus dan keseimbangan. 

 

Gambar 2.16 Warrior III 1 

b. Bila Anda merasa cukup stabil, Anda bisa panjangkan lengan lalu 

melakukan pose Warrior III secara sempurna. Berhati-hati dengan 

kesimbangan Anda 



 

 
25 

 

Gambar 2.17 Warrior III 2 

c. Bila dirasa sulit, Anda juga bisa melakukan gerakan dengan 

bantuan kursi atau tembok di depan Anda. Letakkan tangan pada 

kursi/tembok, lalu angkat satu kaki memanjang ke belakang. Selalu 

aktif pada telapak kaki Anda, lalu ulangi untuk kaki sisi kiri. 

 

Gambar 2.18 Warrior III 3 

d. Lakukan setiap postur sembari bernapas panjang dari hidung 

sebanyak 5-8 napas, lalu ulangi sebanyak 3 kali. Bila Anda merasa 
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pusing, hentikan melakukan posisi ini, dan kembalilah pada posisi 

Tadasana. Rasa pusing biasanya terjadi bila Anda tidak bernapas 

dengan tepat. 

10. Downward Dog (Adho Mukha Svanasana) 

Cara: 

a. Bawa tubuh Anda ke posisi Table Top, letakkan telapak tangan dan 

lutut di matras yoga, tekan jari-jari tangan Anda, lalu tekan jari-jari 

kaki Anda. Pandangan arahkan ke depan. 

 

Gambar 2.19 Downward Dog 1  

b. Angkat lutut Anda, lalu luruskan kaki belakangan dan dekatkan 

tumit ke arah matras. Luruskan lengan, dorong bahu ke belakang. 

Ini adalah posisi Downward Dog yang sempurna. 
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Gambar 2.20 Downward Dog 2 

Modifikasi: 

a. Bila terasa sakit pada paha belakang Anda, saat Anda 

meluruskan kedua kaki dan mendekatkan tumit ke matras, 

Anda bisa modifikasi gerakan dengan menekuk lutut Anda, 

namun tetap dorong bahu Anda ke belakang. 

b. Lakukan setiap postur sembari bernapas panjang dari hidung 

sebanyak 5-8 napas, lalu ulangi sebanyak 3 kali. Anda bahkan 

bisa melakukan posisi ini di sela-sela pose yang lain. Bila Anda 

merasa pusing, hentikan melakukan posisi ini, dan kembalilah 

pada posisi Table Top. Rasa pusing biasanya terjadi bila Anda 

tidak bernapas dengan tepat. 
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11. Low Lunge (Anjeneyasana) 

Cara: 

a. Bawa tubuh Anda ke posisi Table Top, letakkan telapak tangan dan 

lutut di matras yoga, tekan jari-jari tangan Anda lalu tekan jari-jari 

kaki Anda. Pandangan arahkan ke depan. 

 

Gambar 2.21 Low Lunge 1  

b. Letakkan blok di depan kaki Anda, lalu letakkan telapak tangan di 

atas blok, bawa telapak kaki kanan ke depan. 

 

Gambar 2.22 Low Lunge 2 
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c. Bila Anda merasa stabil dan lulut Anda nyaman, Anda bisa 

lepaskan tangan dari blok lalu bawa telapak tangan ke belakang 

punggung Anda. Satukan kedua telapak tangan menjadi satu 

kepalan, buka dada. 

 

Gambar 2.23 Low Lunge 3 

d. Kembali ke pose nomer 10 cara 2, lalu ulangi gerakan untuk sisi 

kiri. 

e. Lakukan setiap postur sembari bernapas panjang dari hidung 

sebanyak 5-8 napas. Bila kurang nyaman pada lutut Anda, gunakan 

selimut tipis atau handuk sebagai alas lutut Anda. Pastikan Anda 

tidak menahan napas, karena penting untuk selalu bernapas 

panjang untuk Anda dan bayi Anda. 

12. Extended Intense Leg Stretch Pose (Prasarita Padotanasana) 

Cara: 

a. Bawa tubuh Anda ke posisi Tadasana, bawa telapak kaki kanan ke 

belakang lalu buka tubuh ke arah samping. Lebarkan lengan Anda 

ke samping, aktifkan jari-jari tangan. 
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Gambar 2.24 Extended Intense Leg Stretch Pose 1 

b. Tekuk tubuh Anda ke depan dan letakkan kedua telapak tangan di 

lantai. 

 

Gambar 2.2 Extended Intense Leg Stretch Pose 2 

c. Bila sulit menyentuh lantai, gunakan blok dan letakkan telapak 

tangan di atas blok. 
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Gambar 2.26 Extended Intense Leg Stretch Pose 3 

Variasi: 

a. Lalu buka lengan kanan ke sisi atas. Sembari membawa pandangan 

ke jari tangan atas, lembutkan otot leher bahu dan wajah. Bawa 

kembali lengan turun sampai telapak tangan menyentuh lantai atau 

blok. 

 

Gambar 2.27 Variasi Extended Intense Leg Stretch Pose  

b. Ulangi gerakan yang sama untuk sisi kiri. 
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c. Lalu kembali kepada pose nomor 11 cara 1, dan Tadasana. 

d. Lakukan setiap postur sembari bernapas panjang dari hidung 

sebanyak 5-8 napas, lalu ulangi variasi sebanyak 3 kali. Bila Anda 

merasa pusing, hentikan melakukan posisi ini, dan kembalilah pada 

posisi Table Top. Rasa pusing biasanya terjadi bila Anda tidak 

bernapas dengan tepat. 

13. Goddess Pose/Half Squat (Utkata Konasana) 

Cara: 

a. Bawa tubuh Anda ke posisi Tadasana, satukan kedua telapak 

tangan di atas kepala. Lebarkan kedua kaki Anda dengan jari-jari 

kaki menghadap ke samping . Arahkan pandangan ke depan. 

 

Gambar 2.28 Goddess Pose/Half Squat 1 

b. Tekuk siku dan lutut Anda di saat bersamaan, pastikan Anda 

bernapas bersamaan dengan gerakan tubuh. 
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Gambar 2.29 Goddess Pose/Half Squat 2 

c. Kembali ke posisi Tadasana. 

d. Lakukan setiap postur sembari bernapas panjang dari hidung 

sebanyak 5-8 napas, lalu ulangi sebanyak 5 kali. Anda bisa 

menarik napas saat berdiri tegak, dan mengembuskan napas saat 

menekuk siku dan lutut. 

14. Full squat (Malasana) 

Cara: 

a. Bawa tubuh Anda ke posisi Tadasana, lalu lebarkan kaki Anda 

dengan jari-jari menghadap ke samping. Tekuk lutut Anda hingga 

Anda ada pada posisi jongkok, upayakan untuk menekan tumit ke 

lantai. 

b. Satukan kedua telapak tangan di depan dada, bawa siku di depan 

lutut Anda, tegakkan punggung, buka bahu dan dada. 
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Gambar 2.30 Full Squat 1 

c. Bagi Anda yang sulit menekan tumit ke lantai saat jongkok, Anda 

bisa meletakkan blok untuk Anda duduki. Dengan demikian, posisi 

Anda akan lebih baik dan Anda bisa lebih membuka kaki lebih 

lebar. Di usia kehamilan trimester akhir menjelang kelahiran, 

menggunakan blok sebagai support juga membuat Anda merasa 

lebih ringan saat melakukan postur ini. 

 

Gambar 2.31 Full Squat 2 
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d. Anda bisa keluar dari posisi ini dengan duduk di matras lalu 

kembali ke posisi Tadasana. 

e. Lakukan setiap postur sembari bernapas panjang dari hidung 

sebanyak 5-8 napas. Pastikan Anda tidak menahan napas, karena 

penting untuk selalu bernapas panjang untuk Anda dan bayi Anda. 

f. Anda bisa melatih posisi-posisi di atas setiap hari di rumah. 

Pastikan Anda membaca jelas instruksinya dan selalu 

memperhatikan kondisi tubuh Anda, karena ada kalanya kondisi 

tubuh kita lebih lelah, mungkin karena kurang tidur atau karena 

hormon tubuh. Pastikan Anda selalu bernapas panjang di setiap 

gerakan untuk menambah energi tubuh, dan membuat sirkulasi 

tubuh lebih baik 

 

2.2  Konsep Tidur 

2.2.1 Pengertian Tidur  

Tidur adalah suatu keadaan tidak sadar dimana individu dapat 

dibangunkan oleh stimulus atau sensori yang sesuai (Hidayat, 2008).  

Tidur merupakan suatu keadaan tidak sadar di mana persepsi dan 

reaksi individu terhadap lingkungan menurun atau menghilang, dan dapat 

dibangunkan kembali dengan indra atau rangsangan yang cukup (Asmadi, 

2008).  

Tidur juga bisa didefinisikan sebagai suatu keadaan yang berulang-

ulang, perubahan status keadaan yang terjadi selama periode tertentu. 

Sedangkan kuantitas tidur adalah jumlah jam tidur (Potter & Perry, 2010).  
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Berdasarkan berbagai pengertian di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa tidur adalah suatu keadaan tidak sadar yang dialami seseorang yang 

terjadi berulang-ulang selama periode tertentu dengan gerakan yang sangat 

minim dan disadarkan oleh rangsangan indera. 

2.2.2 Fisiologi Tidur 

Fisiologi tidur merupakan pengaturan kegiatan tidur oleh adanya 

hubungan mekanisme serebral yang secara bergantian mengaktifkan dan 

menekan pusat otak agar dapat tidur dan bangun. Salah satu aktivitas tidur 

ini diatur oleh sistem pengaktivasi retikularis yang merupakan sistem yang 

mengatur seluruh tingkatan kegiatan susunan saraf pusat termasuk 

pengaturan kewaspadaan dan tidur.  

Pusat pengaturan aktivitas kewaspadaan dan tidur terletak dalam 

mesensefalon dan bagian atas pons. Reticular Activating System (RAS) 

berlokasi pada batang otak teratas. RAS dipercayai terdiri dari sel khusus 

yang mempertahankan kewaspadaan dan tidur. Selain itu, RAS dapat 

memberikan rangsangan visual, pendengaran, nyeri, dan perabaan juga 

dapat menerima stimulasi dari korteks serebri termasuk rangsangan emosi 

dan proses pikir. Dalam keadaan sadar, neuron dalam RAS akan 

melepaskan katekolamin seperti norepineprin. Demikian juga pada saat 

tidur, kemungkinan disebabkan adanya pelepasan serum serotonin dari sel 

khusus yang berada di pons dan batang otak tengah, yaitu Bulbar 

Synchronizing Regional (BSR), sedangkan bangun tergantung dari 

keseimbangan impuls yang diterima di pusat otak dan sistem limbic. 
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Dengan demikian, sistem pada batang otak yang mengatur siklus atau 

perubahan dalam tidur adalah RAS dan BSR (Hidayat, 2008). 

2.2.3 Jenis Tidur  

Tidur terjadi hanya ketika perhatian dan aktivitas berkurang. 

Menguap adalah tanda yang utama individu atau seseorang berhasrat ingin 

tidur. Tidur dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu tidur Non-Rapid Eye 

Movement (NREM) dan tidur Rapid Eye Movement (REM).  

1) Tidur Non-Rapid Eye Movement (NREM)  

Tidur NREM merupakan tidur yang nyaman dan dalam. Pada 

tidur NREM gelombang otak lebih lambat dibandingakn pada orang 

yang sadar atau tidak tidur. Tanda-tanda tidur NREM antara lain: 

mimpi berkurang, keadaan istirahat, tekanan darah turun, kecepatan 

pernapasan turun, metabolism turun, dan gerakan bola mata lambat. 

Tidur NREM memiliki empat tahap yang masing-masing tahap 

ditandai dengan pola perubahan aktivitas gelombang otak. Keempat 

tahap tersebut yaitu: 

a) Tahap I 

Merupakan tahap transisi di mana seseorang beralih dari 

sadar menjadi tidur. Pada tahap I ini ditandai dengan seseorang 

merasa kabur dan rileks seluruh otot menjadi lemas, kelopak mata 

menutup mata, kedua bola mata bergerak ke kiri dan ke kanan, 

kecepatan jantung dan pernapasan menurun secara jelas, pada 

EEG terlihat terjadi penurunan voltasi gelombang-gelombang alfa. 
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Seseorang yang tidur pada tahap I ini dapat dibangunkan dengan 

mudah. 

b) Tahap II 

Merupakan tahap tidur ringan dan proses tubuh terus 

menurun. Tahap II ini ditandai dengan kedua bola mata berhenti 

bergerak, suhu tubuh menurun, tonus otot perlahan-lahan 

berkurang, serta kecepatan jantung dan pernapasan turun dengan 

jelas. Pada EEG timbul gelombang beta yang berfungsi 14-18 

siklus/detik. Gelombang-gelombang ini disebut dengan 

gelombang tidur. Tahap II ini berlangsung sekitar 10-15 menit. 

c) Tahap III 

Pada tahap ini, keadaan fisik lemah lunglai karena tonus 

otot lenyap secara menyeluruh. Kecepatan jantung, pernapasan, 

dan proses tubuh berlanjut mengalami penurunan akibat dominasi 

system saraf parasimpatis. Pada EEG memperlihatkan perubahan 

gelombang beta menjadi 1-2 siklus/detik. Seseorang yang tidur 

pada tahap III ini sulit dibangunkan. 

d) Tahap IV 

Tahap IV merupakan tahap tidur dimana seseorang berada 

dalam keadaan rileks, jarang bergerak karena keadaan fisik yang 

sudah lemah lunglai, dan sulit dibangunkan. Pada EKG, tampak 

hanya terlihat gelombang delta yang lambat dengan frekuensi 1-2 

siklus/detik. Denyut jantung dan pernapasan menurun sekitar20-
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30%. Pada tahap ini dapat terjadi mimpi. Selaun itu, tahap ini 

dapat memulihkan keadaan tubuh. 

Selain keempat tahap tersebut, sebenarnya ada satu tahap 

lagi yakni tahap V, tahap kelima ini merupakan tidur Rem dimana 

setelah tahap IV seseorang masuk ke tahap V. hal tersebut ditandai 

dengan kembali bergeraknya kedua bola mata yang berkecepatan 

lebih tinggi-tinggi dari tahap sebelumnya. Tahap V ini 

berlangsung sekitar 1o menit, dapat pula terjadi mimpi (Asmadi, 

2008). 

2) Tidur Rapid Eye Movement (REM)  

Merupakan tidur dalam kondisi aktif atau tidur paradoksial. Hal 

tersebut bisa disimpulkan bahwa seseorang dapat tidur dengan 

nyenyak sekali, namun fisiknya yaitu gerakan kedua bola matanya 

bersifat sangat aktif. Tidur REM ini ditandai dengan mimpi, otot – otot 

kendor, tekanan darah bertambah, gerakan mata cepat (mata cenderung 

bergerak bolak – balik), sekresi lambung meningkat, ereksi penis tidak 

teratur sering lebih cepat, serta suhu dan metabolisme meningkat, 

tanda tanda orang yang mengalami kehilangan tidur REM yaitu, 

cenderung hiperaktif, emosi sulit terkendali, nafsu  makan bertambah, 

bingung dan curiga (Asmadi. 2008).  

2.2.4 Fungsi Tidur  

Fungsi dan tujuan masih belum diketahui secara jelas. Meskipun 

demikian, tidur diduga bermanfaat untuk menjaga keseimbangan mental, 

emosional, dan kesehatan. Selain itu, stres pada paru, sistem 
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kardiovaskuler, endokrin, dan lain-lainnya juga menurun 

aktivitasnya.Energi yang tersimpan selama dari tidur diarahkan untuk 

fungsi- fungsi seluler yang penting. Secara umum terdapat dua efek 

fisiologis tidur, yaitu:  

1. Efek pada Sistem Saraf  

Efek pada system saraf yang dipeerkirakan dapat memulihkan 

kepekaan normal dan keseimbangan di antara berbagai susunan 

saraf.  

2. Efek pada Struktur Tubuh  

Efek pada struktur tubuh dengan memulihkan kesegaran dan fungsi 

organ dalam tubuh, mengingat terjadinya penurunan aktivitas 

organ¬organ tubuh tersebut selama tidur (Ardhiyanti, 2014). 

2.2.5 Kebutuhan Tidur 

Tanda kecukupan tidur adalah: 

1. Terjaga dengan sendirinya di pagi hari, tidak terbangun karena 

rangsangan dari luar seperti suara keras, bunyi bel, suara telepon 

sebab tubuh mempunyai jam biologis yang dapat menentukan kapan 

tubuh tidur dan kapan terbangun (Dee, 2009). 

2. Menyelesaikan siklus REM dan nREM (Dee, 2009) 
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Tabel 2.1 Pola Tidur Sesuai Tingkatan Usia 

Umur Tingkat perkembangan Jumlah Kebutuhan Tidur 

0-1 bulan Bayi baru lahir 14-18 jam/hari 

1-18 bulan Masa bayi 12-14 jam/hari 

18 bulan-3 tahun Masa anak 11-12 jam/hari 

3-6 tahun Masa pra sekolah 11 jam/hari 

6-12 tahun Masa sekolah 10 jam/hari 

12-18 tahun Masa remaja 8,5 jam/hari 

18-40 tahun Masa dewasa 7-8 jam/hari 

40-60 tahun Masa muda paruh baya 7 jam/hari 

60 tahun ke atas Masa dewasa tua 6 jam/hari 

(Hidayat, 2008) 

2.2.6 Kualitas Tidur 

Kualitas tidur adalah kepuasan seseorang terhadap tidur, sehingga 

seseorang tersebut tidak memperlihatkan perasaan lelah, mudah 

terangsang dan gelisah, lesu dan apatis, kehitaman di sekitar mata, kelopak 

mata bengkak, konjungtiva merah, mata perih, perhatian terpecah-pecah, 

sakit kepala dan sering menguap atau mengantuk (Hidayat, 2008). 

Selain itu, menurut Hidayat (2008), kualitas tidur seseorang 

dikatakan baik apabila tidak menunjukkan tanda-tanda kekurangan tidur 

dan tidak mengalami masalah dalam tidurnya. Tanda-tanda kekurangan 

tidur dapat dibagi menjadi tanda fisik dan tanda psikologis. Di bawah ini 

akan dijelaskan apa saja tanda fisik dan psikologis yang dialami. 

a. Tanda Fisik  

Ekspresi wajah (area gelap di sekitar mata, bengkak di kelopak 

mata, konjungtiva kemerahan dan mata terlihat cekung), kantuk yang 

berlebihan (sering menguap), tidak mampu untuk berkonsentrasi 

(kurang perhatian), terlihat tanda-tanda keletihan seperti penglihatan 

kabur, mual dan pusing.  
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b. Tanda Psikologis  

Menarik diri, apatis dan respons menurun, merasa tidak enak 

badan, malas berbicara, daya ingat berkurang, bingung, timbul 

halusinasi, dan ilusi penglihatan atau pendengaran, kemampuan 

memberikan pertimbangan atau keputusan menurun. 

Tabel 2.2 Pittsburgh Sleep Quality Index 

Pertanyaan berikut menceritakan kebiasaan tidur anda selama 1 bulan terakhir 

1. Pukul berapa anda umumnya pergi tidur selama 1 bulan terakhir? 

2. Berapa menit waktu yang anda butuhkan untuk jatuh tertidur selama 1 bulan 

terakhir? 

3. Pada pukul berapa anda umumnya terbangun di pagi hari selama 1 bulan 

terakhir? 

4. Berapa banyak jam tidur anda pada malam hari selama 1 bulan terakhir? 

5. Selama 1 bulan terakhir, 

seberapa sering anda 

mengalami gangguan tidur 

karena anda: 

Tidak 

pernah 

selama 1 

minggu 

(0) 

Kurang 

dari 1 kali 

seminggu 

(1) 

1 atau 2 

kali 

seminggu 

(2) 

3 kali atau 

lebih 

dalam 

seminggu 

(3) 

 a. Tidak bisa tertidur 

dalam 30 menit 

    

 b. Terbangun saat 

tengah malam atau 

pagi-pagi sekali 

    

 c. Terbangun untuk 

pergi ke kamar mandi 

    

 d. Tidak dapat bernafas 

dengan nayaman 

    

 e. Batuk atau 

mendengkur dengan 

keras 

    

 f. Merasa cuaca terlalu 

dingin 

    

 g. Merasa cuaca terlalu 

panas 

    

 h. Mengalami mimpi 

buruk 

    

 i. Merasa sakit/nyeri     

 j. Alasan lain, sebutkan: 

 

 

 

    

6. Selama 1 bulan terakhir, 

seberapa sering anda 

meminum obat tidur? 

    

7.  Selama 1 bulan terakhir, 

seberapa sering anda 

memiliki kesulitan untuk 

terbangun saat 

mengemudi, makan, atau 
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menghadiri aktivitas 

social? 

8. Selama 1 bulan terakhir, 

berapa banyak masalah 

yang terjadi pada anda 

untuk menyelesaikan 

pekerjaan?  

    

  Baik (0) Cukup (1) Buruk (2) Sangat 

buruk (3) 

9. Selama 1 bulan terakhir, 

berapa nilai kualitas tidur 

anda? 

    

(Sumber: Smyth, 2012) 

Pengukuran pola tidur ditinjau dari lamanya/durasi tidur dalam 

waktu 1 hari, yang dibedakan menjadi: 

1) Tidur pendek : < 6 jam 

2) Tidur optimal : 6-8 jam 

3) Tidur panjang : > 8 jam (Miller et al, 2014) 

2.2.7 Gangguan Tidur 

Gangguan tidur sebenarnya bukanlah suatu penyakit melainkan 

gejala dari berbagai gangguan fisik, mental dan spiritual. Gangguan tidur 

dapat dialampolai oleh semua lapisan masyarakat baik kaya, miskin, 

berpendidikan tinggi dan rendah, orang muda serta yang paling sering 

ditemukan pada usia lanjut. Pada orang normal, gangguan tidur yang 

berkepanjangan akan mengakibatkan perubahan-perubahan pada siklus 

tidur biologisnya, menurun daya tahan tubuh serta menurunkan prestasi 

kerja, mudah tersinggung, depresi, kurang konsentrasi, kelelahan, yang 

pada akhirnya dapat mempengaruhi keselamatan diri sendiri atau orang 

lain (Potter & Perry, 2010).  

Gangguan tidur merupakan masalah yang sangat umum. Di 

Negara-negara industri khususnya, banyak orang menderita dari beberapa 
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bentuk gangguan tidur. Data tentang frekuensi bervariasi antara 25-50% 

dari populasi. Berikut adalah maca-macam gangguan tidur; 

2.2.7.1 Insomnia  

Insomnia adalah ketidakmampuan memenuhi kuantitas tidur, baik 

secara kualitas maupun kuantitas. Gangguan tidur ini umumnya ditemui 

pada individu dewasa. Penyebabnya bisa karena gangguan fisik atau 

karena faktor mental seperti perasaan gundah atau gelisah.  

2.2.7.2 Parasomnia  

Parasomnia adalah perilaku yang dapat mengganggu tidur atau 

muncul saat seseorang tidur. Gangguan ini umum terjadi pada anak-anak. 

Beberapa turunan parasomnia antaralain sering terjaga (misalnya: tidur 

berjalan, night terror), gangguan transisi bangun-tidur (misalnya: 

mengigau), parasomnia yang terkait dengan tidur REM (misalnya: mimpi 

buruk), dan lainnya (misalnya: bruksisme).  

2.2.7.3 Hipersomnia  

Hipersomnia adalah kebalikan dari insomnia, yaitu tidur yang 

berkelebihan terutama pada siang hari. Gangguan ini dapat disebabkan 

oleh kondisi tertentu, seperti kerusakan sistem saraf, gangguan pada hati 

atau ginjal, atau karena gangguan metabolisme (misalnya: 

hipertiroidisme). Hipersomnia pada kondisi tertentu dapat digunakan 

sebagai mekanisme koping untuk menghindari tanggung jawab pada siang 

hari.  
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2.2.7.4 Narkolepsi  

Narkolepsi adalah gelombang kantuk yang tak tertahankan yang 

muncul secara tiba-tiba pada siang hari. Gangguan ini disebut juga sebagai 

“serangan tidur” atau sleep attack. Penyebab pastinya belum diketahui. 

Diduga karena kerusakan genetik sistem saraf pusat yang menyebabkan 

tidak terkendalinya periode tidur REM. Alternatif pencegahannya adalah 

dengan obat-obatan, seperti amfetamin atau metilpenidase, hidroklorida, 

atau dengan antidepresan seperti imipramin hidroklorida.  

2.2.7.5 Apnea saat tidur  

Apnea saat tidur atau sleep apnea adalah kondisi terhentinya nafas 

secara periodik pada saat tidur. Kondisi ini diduga terjadi pada orang yang 

mengorok dengan keras, sering terjaga di malam hari, insomnia, mengatup 

berlebihan pada siang hari, sakit kepala disiang hari, iritabilitas, atau 

mengalami perubahan psikologis seperti hipertensi atau aritmia jantung. 

2.2.8 Faktor yang Mempengaruhi Tidur 

Faktor-faktor yang mempengaruhi tidur diantaranya adalah: 

2.2.8.1 Status Kesehatan 

Seseorang yang kondisi tubuhnya sehat memungkinkan ia dapat 

tidur dengan nyenyak. Tetapi pada orang yang sakit dan rasa nyeri, maka 

kebutuhan istirahat dan tidurnya tidak dapat dipenuhi dengan baik 

sehingga ia tidak dapat tidur dengan nyenyak. Misalnya pada klien yang 

menderita gangguan pada sistem pernapasan. Dalam kondisinya yang 

sesak napas, maka seseorang tidak mungkin dapat istirahat dan tidur 

(Asmadi, 2008).  
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2.2.8.2 Lingkungan 

Lingkungan dapat meningkatkan atau menghalangi seseorang 

untuk tidur. Pada lingkungan yang tenang memungkinkan seseorang dapat 

tidur dengan nyenyak. Sebaliknya lingkungan yang ribut, bising, dan 

gaduh akan menghambat seseorang untuk tidur. Keadaan lingkungan yang 

tenang dan nyaman bagi seseorang dapat mempercepat terjadinya proses 

tidur (Hidayat, 2008). 

2.2.8.3 Stress Psikologis 

Cemas dan depresi akan menyebabkan gangguan pada frekuensi 

tidur. Hal ini disebabkan karena pada kondisi cemas akan meningkatkan 

norepinefrin darah melalui sistem saraf simpatis. Zat ini akan mengurangi 

tahap IV NREM dan REM (Asmadi, 2008)  

2.2.8.4 Diet dan Nutrisi 

Terpenuhinya kebutuhan nutrisi yang cukup dapat mempercepat 

proses tidur. Protein yang tinggi seperti pada keju, susu, daging, dan ikan 

tuna dapat mempercepat proses tidur, karena adanya triptofan yang 

merupakan asam amino dari protein yang dicerna (Hidayat, 2008). 

Sebaliknya minuman yang mengandung kafein maupun alkohol akan 

mengganggu tidur (Asmadi, 2008) 

2.2.8.5 Gaya Hidup 

Kelelahan dapat mempengaruhi pola tidur seseorang. Kelelahan 

tingkat menengah orang dapat tidur dengan nyenyak. Sedangkan pada 

kelelahan yang berlebihan akan menyebabkan periode tidur REM lebih 

pendek (Asmadi, 2008).  
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2.2.8.6 Obat-Obatan 

Obat dapat juga mempengaruhi proses tidur. Beberapa jenis obat 

yang dapat mempengaruhi proses tidur adalah jenis golongan obat diuretic 

menyebabkan seseorang insomnia, anti depresan dapat menekan REM, 

kafein dapat meningkatkan saraf simpatis yang menyebabkan kesulitan 

untuk tidur, golongan beta bloker dapat berefek pada timbulnya insomnia, 

dan golongan narkotik dapat menekan REM sehingga mudah mengantuk 

(Hidayat, 2008). 

Peringatan ini dimaksudkan pula untuk obat-obat yang dijual bebas 

di toko-toko dan produk-produk "alamiah," seperti jamu. Beberapa jenis 

obat dan makanan kesehatan bisa mempengaruhi kemampuan seseorang 

untuk jatuh tidur dan mempengaruhi tingkat kesiagaan secara mengejutkan 

(Rafknowledge, 2009). 

2.2.8.7 Motivasi 

Motivasi merupakan suatu dorongan atau keinginan seseorang untuk tidur, 

yang dapat mempengaruhi proses tidur. Selain itu adanya keinginan untuk 

menahan tidak tidur dapat menimbulkan gangguan proses tidur (Hidayat, 

2008) 

2.2.8.8 Olahraga 

Olahraga adalah karunia, merupakan cara efektif untuk 

meningkatkan kualitas tidur dan mempertinggi pengeluaran hormon 

pertumbuhan nokturnal, juga bisa merangsang konsolidasi memori lewat 

pengaruhnya pada sintesis protein. Olahraga juga amat membantu bagi 
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Anda untuk meredakan dengkuran dan keluhan tidur apnea obstruktif 

(Rafknowledge, 2009). 

2.2.8.9 Kafein 

Kafein adalah “obat” nomor satu yang biasa digunakan oleh 

kebanyakan orang untuk melawan rasa kantuk. Banyak orang 

mengkonsumsinya dalam berbagai bentuk. Umumnya, kafein ditemukan 

dalam minuman kopi atau cake, dan sejumlah kecil ditemukan didalam 

coklat dan teh. Meminum kopi berkafein, membuat seseorang terjaga dan 

menhilangkan rasa kantuk. Namun, cara ini tidak baik digunakan dalam 

jangka waktu yang relatif panjang. Sebaiknya, bagi orang-orang yang 

ingin mendapatkan tidur yang higienis di malam hari, sebaiknya mereka 

menhindarkan diri untuk meminum kopi (Rafknowlegde, 2009). 

2.2.8.10 Alkohol 

Alkohol memang memiliki manfaat, namun efek yang diberikan 

alkohol akan lebih besar lagi. Jika seseorang meminum alkohol dengan 

alasan agar bisa tidur, maka yang harus diingat bahwa alkohol bisa cepat 

dicerna dan akan menghasilkan efek balasan asetaldehida yang akan 

memperbesar kemungkinan terjaga di waktu malam (Rafknowledge, 

2009). 

 

2.3 Konsep Kehamilan  

2.3.1 Pengertian 

Kehamilan merupakan suatu proses yang alamiah dan fisiologis setiap 

wanita yang memeiliki organ reproduksi sehat, yang telah mengalami 

menstruasi, dan melakukan hubungan seksual dengan seorang pria yang 
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organ reproduksinya sehat (Wiknjosastro, 2012). Kehamilan ialah seorang 

wanita mengandung sel telur yang telah dibuahi oleh sperma (Christina, 

2011). Kehamilan dibagi menjadi 3 triwulan : 

1. Triwulan I antara 0 – 12 minggu 

2. Triwulan II antara 12 – 28 minggu 

3.  Triwulan III antara 28  – 40 minggu (Mochtar, 2013). 

Reproduksi sehat untuk hamil dan melahirkan adalah usia 20-30 

tahun, jika terjadi kehamilan di bawah atau di atas usia tersebut maka akan 

dikatakan beresiko akan menyebabkan terjadinya kematian 2-4x lebih 

tinggi dari reproduksi sehat (Manuaba, 2012). 

2.3.2 Tanda –Tanda Kehamilan  

1. Tanda Tidak Pasti Kehamilan  

a. Tidak Terjadi Menstruasi / Haid (Amenorea) 

Biasanya, wanita mengalami menstruasi setiap bulan. Hari 

datangnya menstruasi bergantung pada siklus / kebiasaan wanita 

itu sendiri, diawal ditengah, ataupun di akhir bulan. Seorang wanita 

yang sudah menikah sebaiknyamenggingat waktu datang bulan, 

sehingga ketika bulan berikutnya belum mengalami menstruasi 

setelah tanggal menstruasi trakhir, terakhir dapat di lakukan lebih 

lanjut untuk mengetahui kehamilannya atau tidak. 

b. Mengidam 

Mengidam adalah perasaan mengingginkan sesuatu,dapat 

berbentuk makana,barang ataupun tindakan tertentu.mengidam 
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makanan adalah salah satu bentuk keinginan yang dapat di jelaskan 

dengan ilmiah. 

c. Pingsan 

Pada wanita hamil, terjadi pengenceran darah akibat proses 

kehamilan. Kekentalan darah yang berkurang menyebabkan zat 

penting, misalnya oksigen dan sari makanan, tidak dapat di alirkan 

baik di dalam tubuh 

d. Perdarahan Sedikit 

Perdarahan yang biasanya muncul pada hari ke sebelas sampai 

hari ke 14 setelah haid berwarnah merah muda,sedikit dengan lama 

satu sampai 1-3 hari.jika hail ini terjadi sebaiknya ibu harus 

istirahat dan berbaring di tempat tidur hingga tidak lagi bercak 

darah tersebut. 

e. Suhu Tubuh Naik 

Metabolisme di dalam tubuh wanita hamil menjadi lebih cepat 

hal ini di lakukan untuk memenuhi zat gizi bagi ibu dan janin. 

f. Penciuman Lebih Sensitif 

Peningkatan hormon ektrogen yang drastis jika menyebabkan 

pelebaran pembulu darah,termasuk yng ada di daerah hidung dan 

sekitarnya sehingga kerja saraf olfaktorius jadi lebih sensitif . 

g. Mual dan Muntah 

Mual dan muntah pada ibu hamil di sebabkn oleh hormon 

progesteron dan HCG yang terjadi dalam selama kehamilan. 
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h. Lelah 

Hormon pergesteron menyebabkan penurunkan fungsi 

beberapa organ tubuh sehingga tubuh berkerja lebih keras untuk 

menstabilkan dan untuk membantu kerja organ tersebut.  

i. Payudara Membesar 

Pada awal kehamilan, tepatnya 1-2 minggu setelah kehadiran 

menstrusi terlambat timbulrasa nyeri dan tegang di payudara. 

j. Sering Berkemih 

Pada awal kehamilan, ibu akan sering ke toilet, hal tersebut 

disebabkan oleh penebalan rahim yang terisi janin dan terus 

membesar. Namun kejadian tersebut timbul kembali ketika 

trisemester ke-3 kehamilan tersebut. Akibat bagian terendahnya 

janin turun kedalam panggul dan menekan kandung kemih. 

k. Sembelit/Konstipasi  

Ibu hamil biasanya akan mengeluhkan adanya sembelit terjadi 

2-3 hari sekali, hal ini di sebabkan hormon steroit yang meningkat 

sehingga menyebabkan peristaltik atau kerja usus menjadi lambat. 

l. Pigmentasi kulit 

Warna kulit di wajah, payudara, perut, paha, dan ketiak 

biasannya bertambah gelap, hal ini merupakan pengaruh hormon 

dalam kehamilan. 

m. Epulsi  

Epulsi dalam multosa menjadi mudah berdarah yang melebar 

akibat pembuluh darah selama kehamilan. 
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n. Varises 

Pelebaran pembuluh darah vena sering terjadi pada wanita 

hamil, tetapi pada triwulan akhir kahamilan. 

2. Tanda Mungkin Hamil 

a. Perut Membesar 

Perut yang besar identik dengan adanya kehamilan. Pada 

wanita yang benar hamil perut ikut membesar karena rahim yang 

membesar. Namun, tidak semua perut membesar akibat kehamilan, 

mungkin saja akibat faktor kegemukan atau terjadi penyakit di 

abdomen. Misal tumor atau cairan di rongga perut. 

b. Uterus Membesar 

Dengan kehamilan yang sehat uterus pun akan membesar 

sedikit demi sedikit sesuai usia kehamilan. 

c. Tanda Hegar 

Melunaknya segmen bawah rahim. Pemeriksaan ini dilakukan 

dengan tenaga medis, dalam tangan kanan dan kiri berada di dalam 

fundus. Dengan penekanan ke arah dalam pemeriksaan dapat 

merasakan ke-2 tangan seolah – olah bertemu. 

d. Tanda Chadwik 

Terjadinya perubahan warna pada porsio, yang pada awalnya 

berwarna merah muda menjadi kebiru–biruan selaput lendir dan 

vagina pun berwarna keungu-unguan. 

  



 

 
53 

e. Tanda Piscacek 

Terjadinya pembesaran dan perlunakan yang tidak simetris 

pada tempat hasil kontrasepsi tertanam.  

f. Braxton-Hicks 

Ibu yang hamil dapat merasakan kondisi yang timbul sesekali 

tepatnya berada diperut bagian bawah, misalnya perasaan nyeri dan 

tegang. 

g. Teraba Ballotement 

Ballotement adalah pantulan pada saat rahim digoyangkan. 

Memeriksa kontraksi ini dilakukan dengan cara memegang bagian 

rahim yang mengeras sambil sedikit digoyangkan sehingga akan 

terasa bahwa rahim tersebut bergoyang. 

3. Tanda pasti hamil 

Beberapa tanda yang memastikan adanya kehamilan meliputi :  

a. Gerakan janin yang dilihat dan dirasakan. Ibu merasakan gerakan 

janin ketika usia kehamilan 16 minggu atau awal bulan ke-5. 

Gerakan janin lebih terasa dipagi hari atau saat ibu beristirahat. 

b. Denyut jantung janin. Terlihat dan terdengar denyut jantung janin 

dengan bantuan alat: 

1) Didengar dan dicatat dengan doppler mulai usia kandungan 12 

minggu. 

2) Didengar dengan stetoskop monokuler laennec mulai usia 

kandungan 20 minggu 

3) Dicatat dengan feto-electro kardiogram mulai usia 6 minggu 
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4) Dilihat dan dicatat dengan ultra sonografi melalui usia 

kandungan 6 minggu 

c. Dengan melihat tulang – tulang pada foto rontgent tulang rangka 

janin tamapak jelas pada foto rontgent sejak usia kandungan 8 

minggu. Selain itu mempunyai efek samping USG dapat 

memberikan gambaran lebih akurat, jelas, dan cepat, tentang kasus 

kesehatan janin (Astuti, 2010). 

 

2.4 Konsep Ibu Hamil Trimester II dan III 

2.4.1 Pengertian 

Ibu hamil atau gravida adalah wanita yang sedang hamil. Ibu hamil 

trimester II adalah wanita yang sedang hamil dengan usia kehamilan 12-28 

minggu, sedangkan ibu hamil trimester III adalah wanita yang sedang 

hamil dengan usia kehamilan 28-40 minggu. Keadaan kesehatan ibu hamil 

sangat mempengaruhi kehidupan janin (Mochtar, 2013). Untuk melahirkan 

bayi yang sehat ibu hamil harus mempunyai kesehatan yang optimal.  

2.4.2 Adaptasi Anatomis dan Fisiologis Ibu Hamil 

Menurut Kumalasari (2015), adalah :  

Berikut beberapa perubahan anatomi dan fisiologis yang terjadi pada 

wanita hamil : 

1. Perubahan pada Sistem Reproduksi 

a. Vagina dan Vulva 

Hormon estrogen memengaruhi sistem reproduksi sehingga 

terjadi peningkatan vaskularisasi dan hyperemia pada vagina dan 

vulva. Peningkatan vaskularisasi menyebabkan warna kebiruan 
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pada vagina yang disebut dengan tanda chadwick. Perubahan pada 

dinding vagina meliputi peningkatan ketebalan mukosa, pelunakan 

jaringan penyambung, dan hipertrofi otot polos. Akibat peregangan 

otot polos meneyebabkan vagina menjadi lebih lunak. Perubahan 

yang lain adalah peningkatan sekret vagina dan mukosa vagina 

memetabolisme glikogen, metabolisme ini terjadi akibat pengaruh 

hormon estrogen. Peningkatan laktobasilus menyebabkan 

metabolisme meningkat. 

b. Serviks  

Perubahan serviks merupakan akibat pengaruh hormon 

estrogen sehingga menyebabkan massa dan kandungan air 

meningkat. Peningkatan vaskularisasi dan edema, hiperplasia dan 

hipertrofi kelenjar serviks menyebabkan serviks menjadi lunak 

(tanda Goodell) serta serviks berwarna kebiruan tanda chadwick. 

Akibat perlunakan ismus terjadi antefleksi uterus berlebihan pada 

tiga bulan pertama kehamilan. 

c. Uterus 

Pertumbuhan uterus dimulai setelah implantasi dengan proses 

hiperplasia dan hipertrofi sel. Hal ini terjadi akibat pengaruh 

hormon estrogen dan progesteron. Penyebab pembesaran uterus 

antara lain sebagai berikut : 

1) Peningkatan vaskularisasi dan dilatasi pembuluh darah 

2) Hiperplasia dan hipertrofi 

3) Perkembangan desidua 



 

 
56 

  Uterus bertambah berat sekitar 70-1.100 gram. Selama 

kehamilan, dinding-dinding otot rahim menjadi kuat dan elastis, 

fundus uteri dan serviks mudah difleksikan disebut tanda Mc 

Donald. Korpus uteri dan serviks melunak dan membesar pasca 

umur kehamilan minggu kedelapan yang disebut tanda Hegar. 

Sementara posisi rahim pada awal kehamilan adalah antefleksi atau 

retrofleksi, pada umur kehamilan empat bulan kehamilan rahim 

berada dalam rongga pelvis dan setelahnya memasuki rongga perut. 

Tabel 2.3 Tinggi Fundus Uteri Selama kehamilan 

Umur Kehamilan Tinggi Fundus Uteri 

12 minggu Tiga jari di atas simfisis 

20 minggu Tiga jari di bawah pusat 

24 minggu Setinggi pusat 

28 minggu Tiga jari di atas pusat 

32  minggu Pertengan pusat dengan prosesus xifoid 

36 minggu Setinggi prosesus xifoid 

40 minggu Dua jari di bawah prosesus xifoid 

Sumber: Kumalasari, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.32 Tinggi Fundus Uteri Sesuai Dengan Usia Kehamilan 
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d. Ovarium  

Selama kehamilan ovulasi berhenti. Pada awal kehamilan 

masih terdapat korpus luteum graviditatum dengan diameter sebesar 

3 cm. setelah plasenta terbentuk, korpus luteum graviditatum 

mengecil dan korpus luteum mengeluarkan hormon estrogen dan 

progesteron. 

2. Perubahan Kardiovaskular atau Hemodinamik 

a. Kehamilan darah ibu meningkat  sekitar 30-50% pada kehamilan 

tunggal dan 50% pada kehamilan kembar, biasanya karena adanya 

retensi garam dan air yang disebabkan sekresi aldosterone dari 

adrenal oleh estrogen. Cardiac output meningkat ± 30%, pompa 

jantung meningkat 30% setelah kehamilan tiga bulan dan kemudian 

melambat hingga umur kehamilan 32 minggu. Setelah itu volume 

darah menjadi relatif stabil. 

b. Penekanan pada vena cava (aliran balik vena) dapat menyebabkan 

hipotensi arterial dan wanita dapat menjadi pingsan atau kehilangan 

kesadaran. Hal ini dapat di atasi dengan wanita tersebut berbaring 

miring atau duduk.  

3. Perubahan pada Sistem Pernafasan 

a. Timbul keluhan sesak dan pendek nafas. Hal ini disebabkan karena 

usus yang tertekan ke arah diafragma akibat pembesaran rahim. 

b. Volume tidal (volume udara yang di inspirasi/ di ekspresi setiap kali 

bernafas normal) meningkat. Hal ini dikarenakan pernafasan cepat 
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dan perubahan bentuk rongga toraks sehingga O 2 dalam darah 

meningkat. 

4. Perubahan pada Ginjal 

a. Selama kehamilan ginjal bekerja lebih berat. Ginjal menyaring 

darah yang volumenya meningkat sampai 30-50% atau lebih, yang 

puncaknya terjadi pada kehamilan 16-24 minggu sampai sesaat 

sebelum persalinan ( pada saat aliran darah ke ginjal berkurang 

akibat penekanan rahim yang membesar). 

b. Terjadi miksi (berkemih) sering pada awal kehamilan karena 

kandung kemih tertekan oleh rahim yang membesar. Gejala ini akan 

menghilang pada trimester III kehamilan dan di akhir kehamilan 

gangguan ini muncul kembali karena turunnya kepala janin ke 

rongga panggul yang menekan kandung kemih. 

5. Sistem Muskolosketal 

a. Gigi, tulang dan persendian membutuhkan kira-kira sepertiga lebih 

banyak kalsium dan fosfor pada masa kehamilan. 

b. Saliva yang asam pada saat hamil membantu aktivitas penghancuran 

bakteri email yang menyebabkan karies. 

c. Sendi pelvik sedikit dapat bergerak 

d. Bahu tertarik lebih ke belakang dan tulang belakang lebih 

melengkung sebagai akibat dari penyesuaian diri karena janin 

membesar dalam abdomen sehingga tulang belakang menjadi 

kifosis. 
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6. Perubahan Sistem Gastrointestinal 

a. Rahim yang semakin membesar akan menekan rektum dan usus 

bagian bawah sehingga terjadi sembelit (konstipasi). Sembelit 

semakin berat karena gerakan otot di dalam usus diperlambat oleh 

tingginya kadar ptogesteron. 

b. Wanita hamil sering mengalami heartburn (rasa panas di dada) dan 

sendawa, yang kemungkinan terjadi karena makanan lebih lama 

berada di dalam lambung dan karena relaksasi sfingter di 

kerongkongan bagian bawah yang memungkinkan isi lambung 

mengalir kembali ke kerongkongan. 

2.4.3 Perubahan Fisik Ibu Hamil Trimester II dan III 

Menurut Kurnia (2012), perubahan fisik pada trimester II dan III 

adalah : 

2.4.3.1 Sakit Bagian Tubuh Belakang 

Sakit pada bagian tubuh belakang (punggung-pinggang), karena 

meningkatnya beban berat dari bayi dalam kandungan yang dapat 

mempengaruhi postur tubuh sehingga menyebabkan tekanan ke arah 

tulang belakang. 

2.4.3.2 Payudara 

Keluarnya cairan dari payudara, yaitu colostrum, merupakan makanan 

bayi pertama yang kaya akan protein. Biasanya, pada trimester ini, ibu 

hamil akan merasakan hal itu, yakni keluarnya colostrum. 
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2.4.3.3 Konstipasi 

Pada trimester ini sering terjadi konstipasi karena tekanan rahim yang 

membesar kearah usus selain perubahan hormone progesteron. 

2.4.3.4 Pernafasan 

Karena adanya perubahan hormonal yang memengaruhi aliran darah 

ke paru-paru, pada kehamilan 33-36 minggu, banyak ibu hamil akan 

merasa susah bernapas. Ini juga didukung oleh adanya tekanan rahim yang 

membesar yang berada di bawah diafragma (yang membatasi perut dan 

dada). Setelah kepala bayi turun kerongga panggul ini biasanya 2-3 

minggu sebelum persalinan pada ibu yang baru pertama kali hamil akan 

merasakan lega dan bernapas lebih mudah, dan rasa panas diperut 

biasanya juga ikut hilang, karena berkurangnya tekanan bagian tubuh bayi 

dibawah diafragma/tulang iga ibu. 

2.4.3.5 Sering Kencing 

Pembesaran rahim ketika kepala bayi turun ke rongga panggul akan 

makin menekan kandungan kencing ibu hamil. 

2.4.3.6 Masalah Tidur 

Setelah perut besar, bayi akan sering menendang di malam hari 

sehingga merasa kesulitan untuk tidur nyenyak. 

2.4.3.7 Varises 

Peningkatan volume darah dan alirannya selama kehamilan akan 

menekan daerah panggul dan vena di kaki, yang mengakibatkan vena 

menonjol, dan dapat juga terjadi di daerah vulva vagina. Pada akhir 
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kehamilan, kepala bayi juga akan menekan vena daerah panggul yang akan 

memperburuk varises. Varises juga dipengaruhi faktor keturunan. 

2.4.3.8 Kontraksi Perut 

Braxton-Hicks atau kontraksi palsu ini berupa rasa sakit di bagian 

perut yang ringan, tidak teratur, dan akan hilang bila ibu hamil duduk atau 

istirahat. 

2.4.3.9 Bengkak 

Perut dan bayi yang kian membesar selama kehamilan akan 

meningkatkan tekanan pada daerah kaki dan pergelangan kaki ibu hamil, 

dan kadang membuat tangan membengkak. Ini disebut edema, yang 

disebabkan oleh perubahan hormonal yang menyebabkan retensi cairan. 

2.4.3.10 Kram pada Kaki 

Kram kaki ini timbul karena sirkulasi darah yang menurun, atau 

karena kekurangan kalsium. 

2.4.3.11 Cairan Vagina 

Peningkatan cairan vagina selama kehamilan adalah normal. Cairan 

biasanya jernih. Pada awal kehamilan, cairan ini biasanya agak kental, 

sedangkan pada saat mendekati persalinan cairan tersebut akan lebih 

cair. 

2.4.4 Perubahan Psikologis pada Ibu Hamil Trimester II dan III 

Menurut Sulistyawati (2011), perubahan psikologis pada trimester II 

dan III adalah : 

1. Rasa tidak nyaman, merasa dirinya jelek, aneh, dan tidak menarik 

2. Merasa tidak menyenangkan ketika bayi tidak lahir tepat waktu 
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3. Takut akan rasa sakit dan bahaya fisik yang timbul pada saat 

melahirkan, khawatir akan keselamatannya 

4. Khawatir bayi akan dilahirkan dalam keadaan tidak normal, bermimpi 

yang mencerminkan perhatian dan kekhawatirannya 

5. Merasa sedih karena akan terpisah dari bayinya 

6. Merasa kehilangan perhatian 

7. Perasaan mudah terluka (sensitif) 

8. Libido menurun 

2.5 Pengaruh Senam Yoga Terhadap Pola Tidur Ibu Hamil Trimester II dan 

III 

Menurut Lebang (2013) latihan yoga diberikan kepada ibu hamil 

sesuai dengan kondisi fisik ibu hamil. Latihan yoga dengan gerakan yang 

perlahan dapat dikombinasikan dengan latihan pernafasan terkontrol dan 

rangkaian kontraksi peregangan serta relaksasi kelompok otot. Latihan yoga 

dapat menstimulasi respon relaksasi baik fisik maupun psikologis, dimana 

respon tersebut menstimulasi aktifitas sistem saraf otonom parasimpatis 

nuklei rafe yang terletak diseparuh bawah pons dan di medulla, yang 

mengakibatkan penurunan metabolisme tubuh, denyut jantung, nadi, tekanan 

darah dan frekuensi pernafasan serta peningkatan serotonin sehingga tubuh 

menjadi rileks dan dapat meningkatkan kualitas tidur. 

Gerakan pemanasan berfungsi untuk menghangatkan tubuh, 

meningkatkan kelenturan otot dan sendi serta untuk menghindari cedera pada 

otot dan ligament. Gerakan penyatuan berfungsi membuat tubuh rileks, 

menguatkan otot panggul dan kaki dan gerakan meditasi berfungsi sebagai 
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sebagai relaksai otot-otot yang bekerja dan menjaga keharmonisan tubuh 

(Shindu, 2014). 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Konseptual 

Kerangka konsep penelitian pada dasarnya adalah kerangka hubungan 

antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian-

penelitian yang akan dilakukan (Notoatmodjo, 2012). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

   : Diteliti    : Mempengaruhi 

   : Tidak diteliti    : Dipengaruhi 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Pengaruh Senam yoga Terhadap Pola tidur 

Pada Ibu Hamil Trimester II dan III Di Puskesmas Cukir Kecamatan 

Diwek Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur. 

  

Pola Tidur 

Tidur pendek (<6 

jam/hari) 

Tidur panjang (> 

8 jam/hari) 

Faktor yang 

mempengaruhi pola 

tidur: 

1. Status 

kesehatan 

2. Lingkungan 

3. Stress 

psikologis 

4. Diet dan Nutrisi 

5. Gaya hidup 

6. Obat-obatan 

7. Motivasi 

8. Olahraga 

9. Kafein 

10. Alkohol  

 

Senam Yoga 

Tidur optimal (6-

8 jam/hari) 
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3.2 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian adalah rangkuman dari kesimpulan-kesimpulan 

teoritis yang diperoleh dari kajian pustaka (Notoatmodjo, 2012). Pada 

penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H1  :   Ada pengaruh senam yoga terhadap pola tidur pada ibu hamil trimester 

II dan III di Desa Grogol Wilayah Kerja Puskesmas Cukir Kecamatan 

Diwek Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

 

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memperoleh kebenaran ilmu 

pengetahuan atau pemecahan suatu masalah, pada dasarnya menggunakan metode 

ilmiah (Notoatmodjo, 2012). Dalam bab ini akan diuraikan secara rinci tentang 

waktu dan tempat penelitian, desain, kerangka kerja, populasi, sampel, sampling, 

idenifikasi dan definisi operasional variabel, pengumpulan data meliputi 

instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data, pengelolaan data, analisa data, 

dan etika penelitian. 

 

4.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu menjelaskan 

secara ringkas tentang pendekatan atau metode dan rancangan penelitian 

yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini menggunakan rancangan 

penelitian analitik eksperimental jenis pre eksperimental dengan pendekatan 

pretest-post test one group design yaitu pada paradigma ini terdapat pretest 

sebelum diberi perlakuan sehingga hasil perlakuan dapat diketahui lebih 

akurat, karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum dan sesudah 

diberi perlakuan (Hidayat, 2012). Bagan penelitian ini dapat dilihat dari 

gambar berikut: 

  O1  X  O2 

Keterangan: 

O1  : pengukuran pola tidur sebelum perlakuan 

X   : treatment/perlakuan 
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O2  : pengukuran pola tidursesudah perlakuan  

 

4.2 Rancangan Penelitian 

Desain penelitian merupakan rencana penelitian yang ditetapkan 

dengan tujuan agar penelitian dapat dilakukan dengan efektif dan efisien 

(Salamah, 2013). Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam desain 

penelitian ini berdasarkan ada tidaknya intervensi kebidanan yang 

dilaksanakan pada responden termasuk penelitian pre eksperimental, 

berdasarkan tipe perbandingan yang digunakan termasuk jenis analitik 

komparasi. Penelitian ini menggunakan sampel berpasangan karena data 

dikumpulkan berasal dari 1 responden yang sama yaitu sebelum dan 

sesudah intervensi. Berdasarkan lingkup tempat penelitian, penelitian ini 

dilaksanakan di rumah bidan praktek mandiri. 

 

4.3 Waktu dan Tempat Penelitian 

4.3.1 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan mulai penyusunan proposal sampai 

dengan penyusunan skripsi sejak bulan Maret sampai Juli 2018.  

4.3.2 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Grogol Wilayah Kerja Puskesmas 

Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur.  

 

4.4 Populasi, sampel dan sampling  

4.4.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2011) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/ subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik 
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tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil 

trimester II dan III di Desa Grogol Wilayah Kerja Puskesmas Cukir 

Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur sejumlah 56 

orang. 

4.4.2 Sampel 

Sampel adalah bagian populasi yang akan diteliti atau sebagian 

jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Hidayat, 2012). 

Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian ibu hamil trimester II dan III 

di Desa Grogol Wilayah Kerja Puskesmas Cukir Kecamatan Diwek 

Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur, yang memenuhi kriteria 

penelitian sebanyak 20 orang karena 36 orang tidak bersedia mengikuti 

senam yoga. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah: 

1. Kriteria Inklusi: 

a. Ibu hamil trimester II dan III yang bersedia menjadi responden 

b. Ibu hamil trimester II dan III yang tidak mengalami Placenta 

Previa  

2. Kriteria Eksklusi 

a. Ibu hamil dengan hipertensi 

b. Ibu hamil dengan preklampsia 

c. Riwayat perdarahan/ keguguran berulang pada kehamilan 

sebelumnya 

4.4.3 Teknik Sampling  

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Non 

Probability Sampling yaitu pengambilan sampel yang tidak didasarkan 
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atas kemungkinan yang dapat diperhitungkan, tetapi semata-mata hanya 

berdasarkan kepraktisan belaka. Teknik Non Probability Sampling yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu 

pengambilan sampel didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang 

dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri atau sifat populasi yang sudah 

diketahui sebelumnya (Notoatmodjo, 2012). 

 

4.5 Jalannya Penelitian (Kerangka Kerja) 

Kerangka kerja adalah pertahapan (langkah-langkah dalam aktifitas 

dan ilmiah) mulai dari penetapan populasi, sampel, dan seterusnya yaitu 

kegiatan sejak awal penelitian akan dilaksanakan (Nursalam, 2013). 

Langkah-langkah kerja penelitian dengan judul pengaruh senam yoga 

terhadap pola tidur pada ibu hamil trimester II dan III di Desa Grogol 

Wilayah Kerja Puskesmas Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang 

Propinsi Jawa Timur dapat dilihat pada kerangka kerja penelitian yang 

dapat dilihat pada gambar 4.1 
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Gambar 4.1  Kerangka Kerja Penelitian Pengaruh Senam Yoga Terhadap Pola 

Tidur Pada Ibu Hamil Trimester II dan III Di Desa Grogol Wilayah 

Kerja Puskesmas Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang 

Propinsi Jawa Timur. 

Populasi: 

Semua ibu hamil trimester II dan III di Desa Grogol Wilayah Kerja Puskesmas Cukir Kecamatan 

Diwek Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur sejumlah 56 orang. 

Sampel: 

Sebagian ibu hamil trimester II dan III di Desa Grogol Wilayah Kerja Puskesmas Cukir 

Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur yang memenuhi kriteria inklusi 

sejumlah 20 orang 

Sampling: 

Purposive sampling. 

 

Desain penelitian: 

Preeksperimental jenis one group pretest post test design 

Pretest  

(pola tidur) 

 

Intervensi  

(senam yoga 3 kali seminggu 

selama 1 bulan) 

 

Posttest  

(pola tidur) 

 

Identifikasi masalah 

Pengolahan  data: 

Editing, scoring, coding,dan tabulating. 

Analisa  data: 

Uji Wilcoxon 

 

Penyajian hasil penelitian: 

Tabel distribusi frekuensi dan persentase 

 

Penyusunan Skripsi 

 

 

Pengumpulan data 

Kuesioner 
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4.6 Identifikasi Variabel 

Variabel sebagai gejala yang bervariasi.Variabel juga dapat diartikan 

atribut dari subjek/objek yang akan diteliti yang bervariasi antara satu 

subjek/objek yang satu dengan yang lain (Notoatmodjo, 2012). 

1. Variabel independen merupakan variabel yang menjadi sebab perubahan 

atau timbulnya variabel dependen (Notoatmodjo, 2012). Variabel 

independen dalam peneliitian ini adalah senam yoga. 

2. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi 

akibat variabel independen (Notoatmodjo, 2012). Variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah pola tidur ibu hamil trimester II dan III. 

 

4.7 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional 

berdasarkan karakteristik yang diamati, sehingga memungkinkan peneliti 

untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu 

objek atau fenomena ( Hidayat, 2012). 
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Tabel 4.1  Definisi Operasional Penelitian Pengaruh Senam Yoga Terhadap Pola 

Tidur Pada Ibu Hamil Trimester II dan III Di Desa Grogol Wilayah 

Kerja Puskesmas Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang 

Propinsi Jawa Timur. 

 
Variabel Definisi 

Operasional 

Parameter Alat ukur Skala 

data 

Skor/ Kriteria 

Senam yoga 

pada ibu hamil 

trimester II 

dan III 

Gerakan 

rileksasi olah 

tubuh yang 

dapat di 

terapkan pada 

ibu hamil 

dengan usia 

kehamilan 16-40 

minggu  

1. Latihan fisik 

yoga,  

2. Pernapasan 

(pranayama),  

3. Positions 

(mudra),  

4. Meditasi  

5. Deep relaksasi  

SOP - 

 

- 

Pola tidur ibu 

hamil 

trimester II 

dan III 

Jumlah 

kebutuhan tidur 

ibu hamil 

dengan usia 

kehamilan 16-40 

minggu  

1. Jam berangkat 

tidur 

2. Jam bangun 

tidur 

3. Durasi tidur 

siang 

Kuisioner  Ordinal  1) Tidur 

pendek: 

< 6 jam 

2) Tidur 

optima: 

6-8 jam 

3) Tidur 

panjang: 

> 8 jam 

(Miller et 

al, 2014) 

 

 

4.8 Pengumpulan Data 

4.8.1 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner 

pola tidur untuk mengidentifikasi pola tidur responden, dan senam yoga 

dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang dipimpin oleh 

seorang instruktur prenatal yoga. 

4.8.2 Prosedur Penelitian 

Yang harus diteliti dalam penelitian pada bab ini dimulai dari 

memberikan surat perintah perijinan dari STIKES ICMe Jombang ke Desa 

Grogol Wilayah Kerja Puskesmas Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten 

Jombang Propinsi Jawa Timur, setelah mendapatkan izin dari Kepala Desa 
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Grogol Wilayah Kerja Puskesmas Cukir untuk melakukan penelitian, 

maka peneliti mendatangi sampel yang menjadi responden. Peneliti 

menjelaskan maksud dan tujuan melakukan penelitian kemudian peneliti 

memberikan surat permohonan kesediaan menjadi responden. Apabila 

responden bersedia diteliti, maka harus menandatangi surat persetujuan 

yang telah disediakan peneliti, dari 56 ibu hamil, hanya 31 orang yang 

bersedia menndatangi informed consent. Peneliti menjelaskan bahwa 

kerahasiaan responden akan terjaga. Peneliti memberikan kuesioner pola 

tidur untuk mengidentifikasi pola tidur responden selama 1 minggu 

terakhir. Melakukan senam yoga selama 1 minggu dengan intensitas 3x 

dalam seminggu dengan durasi waktu 15 menit. Namun, pada pertemuan 

kedua dan ketiga, terdapat 11 responden yang tidak mengikuti senam yoga 

lagi sehingga didiskualifikasi dari penelitian, sehingga sampel yang 

didapatkan sejumlah 20 orang. Peneliti memberikan kuesioner pola tidur 

setelah melakukan senam yoga selama 1 minggu. Kemudian peneliti 

melakukan pengolahan data dan analisa data dengan Uji Wilcoxon, 

dilanjutkan dengan menyusun laporan skripsi. 

 

4.9 Pengolahan dan Analisa Data 

4.9.1 Pengolahan Data 

1. Editing 

Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meneliti kembali 

apakah isian pada lembar pada pengumpulan data (kuesioner) sudah 

cukup baik sebagai upaya menjaga kualitas data agar dapat diproses 

lebih lanjut (Hidayat, 2012). Peneliti melakukan editing dengan cara 
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meneliti kembali kuesioner dan memastikan seluruh pertanyaan telah 

dijawab oleh responden sesuai dengan petunjuk pengisian. 

2. Coding 

Merupakan kegiatan pemberian kode numerik  (angka) 

terhadap data yang terdiri atas beberapa kategori (Hidayat, 2012). 

Setelah lembar observasi diterima oleh peneliti kembali, peneliti 

memastikan relevansi atau kesesuaian jawaban. Setelah diperiksa tahap 

berikutnya adalah pemberian tanda (coding) yang digunakan untk 

mengklasifikasikan jawaban dari responden ke dalam katagori. 

Data Umum 

1) Kondisi ruangan tempat tidur 

Kode 1: Panas 

Kode 2: Hangat 

Kode 3: Dingin 

2) Kelelahan: 

Kode 1: Mengalami kelelahan 

Kode 2: Tidak mengalami kelelahan 

3) Konsumsi kopi: 

Kode 1: Ya 

Kode 2: Tidak 

4) Konsumsi Obat Penenang 

Kode 1: Ya 

Kode 2: Tidak 
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5) Gravida 

Kode 1: Primigravida 

Kode 2: Multigravida 

Kode 3: Grandemultigravida 

6) Konsumsi makanan/minuman beralkohol 

Kode 1: Ya 

Kode 2: Tidak 

7) Kebiasaan Olahraga 

Kode 1: ≥ 3 kali seminggu 

Kode 2: < 3 kali seminggu 

Data Khusus 

1) Pola Tidur Sebelum Senam Yoga 

Kode 1: Tidur Pendek 

Kode 2: Tidur Optimal 

Kode 3: Tidur Panjang 

2) Pola Tidur Sesudah Senam Yoga 

Kode 1: Tidur Pendek 

Kode 2: Tidur Optimal 

Kode 3: Tidur Panjang 

3. Tabulating 

Penyusunan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Data 

yang diperoleh kemudian dimasukkan dalam master table kemudian 

data tersebut diproses dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi 

dan tabel silang (Hidayat, 2012). Peneliti melakukan tabulasi setelah 
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mendapatkan seluruh data yang diperlukan. Seluruh data yang telah 

terkumpul ditabulasi sesuai hasil scoring dan coding untuk dilakukan 

pengolahan data untuk mendapatkan tabel distribusi frekuensi, 

persentase hasil, dan tabel silang antara intensitas nyeri sebelum dan 

sesudah diberikan senam yoga. 

4.9.2 Analisa Data 

Data yang telah terkumpul dianalisis dengan mengggunakan analisis 

univariat dan bivariat, yaitu: 

1. Analisis Univariat 

Analisis univariat dilakukan tiap variabel dari hasil penelitian. 

Pada umumnya dalam analisis ini hanya menghasilkan distribusi 

frekuensi dan persentase tiap variabel (Notoatmodjo, 2012).  

Untuk mengukur pola tidur sebelum dan sesudah Senam Yoga 

dihitung dengan: 

(Jam bangun tidur - Jam mulai tidur malam) – Jam terbangun di malam 

hari + Durasi tidur siang  

Pola tidur sebelum dan sesudah dilakukan senam yoga 

dikriteriakan: 

a. Tidur pendek : < 6 jam 

b. Tidur optimal : 6-8 jam 

c. Tidur panjang : > 8 jam  

Kemudian diinterpretasikan sebagai berikut: 

100% : seluruhnya 

76-99% : hampir seluruhnya 
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51-75% : sebagian besar 

50% : setengah 

26-49% : hampir setengah 

1-25% : sebagian kecil  

0%  : tidak satupun (Arikunto, 2012) 

2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat adalah analisis yang dilakukan terhadap dua 

variabel yang diduga berhubungan (Arikunto, 2012).Untuk 

menganalisis pengaruh senam yoga terhadap intensitas pola tidur pada 

ibu hamil trimester II dan III dengan menggunakan uji statistik 

Wilcoxon dengan α 0,05 (5%). Jika nilai ρ < 0,05 maka H1 diterima, 

artinya ada pengaruh senam yoga terhadap pola tidur pada ibu hamil 

trimester II dan III di Desa Grogol Wilayah Kerja Puskesmas Cukir 

Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur, jika nilai 

ρ > 0,05 maka H1 ditolak, artinya ada pengaruh senam yoga terhadap 

pola tidur pada ibu hamil trimester II dan III di Desa Grogol Wilayah 

Kerja Puskesmas Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang 

Propinsi Jawa Timur. 
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4.10 Etika Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian ini memperhatikan etika yaitu :  

1. Lembar Persetujuan (Informed Consent) 

Lembar persetujuan diberikan pada responden yang bertujuan agar 

subyek mengetahui maksud dan tujuan penelitian serta dampak yang 

diteliti selama pengumpulan data. Jika subyek bersedia diteliti maka 

harus menandatangani lembar persetujuan. Jika subyek menolak untuk 

diteliti maka penelitian tidak boleh memaksa dan tetap menghormati 

haknya  

2. Tanpa nama (Anonimity) 

Untuk menjaga kerahasiaan  idenitas   subyek   peneliti   tidak   

akan mencantumkan nama responden pada lembar tersebut hanya diberi 

nomor tertentu. 

3. Kerahasiaan (Confideniality) 

 Kerahasiaan informasi yang diberikan oleh subyek dijamin oleh 

peneliti banyak data yang dipaparkan untuk kepentingan analisa data 

(Hidayat,  2012). 
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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini dibahas hasil penelitian yang dilakukan di Desa Grogol 

Wilayah Kerja Puskesmas Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Provinsi 

Jawa Timur pada ibu hamil trimester II dan III sebanyak 20 orang tentang 

pengaruh senam yoga terhadap pola tidur ibu hamil trimester II dan III yang 

dilaksanakan pada tanggal 25 Juni-8 Juli 2018.  

Hasil penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu gambaran 

umum lokasi penelitian, data umum dan data khusus. Data umum memuat 

karakteristik responden berdasarkan umur, Penyakit, Lingkungan, Kelelahan, 

Konsumsi Kopi, Konsumsi Obat Penenang, dan Gravida. Data khusus meliputi 

Pola Tidur Sebelum Senam Yoga, Pola Tidur Sesudah Senam Yoga dan pengaruh 

senam yoga terhadap pola tidur ibu hamil trimester II dan III. Data tersebut 

disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. 

5.1   Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

UPT Puskesmas Cukir Kecamatan Diwek membawahi 11 

Desa yaitu Desa Kayangan, Desa Puton, Desa Bendet, Desa 

Bulurejo, Desa Grogol, Desa Jatirejo, Desa Cukir, Desa Ceweng, 

Desa Bandung, Desa Kedawong, dan Desa Ngudirejo. UPT 

Puskesmas Cukir memiliki 2 Puskesmas Pembantu. UPT 

Puskesmas Cukir membawahi 51 dusun, 75 RW, dan 222 RT. UPT 

Puskesmas Cukir terdapat ruang rawat inap, Poli KIA, ruang 

bersalin, ruang nifas rawat gabung.  Tenaga kesehatan yang 
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bertugas di UPT Puskesmas Cukir antara lain: 17 orang Bidan, 13 

orang Perawat, dan 2 Dokter Gigi, dan 2 Dokter Umum. Penelitian 

dilakukan di Desa Grogol karena di desa ini belum pernah diadakan 

penyuluhan maupun mengajarkan ibu hamil tentang senam yoga 

dan manfaatnya bagi kehamilan terutama pola tidur ibu hamil. 

5.1.2 Data Umum  

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur Ibu 

Distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan 

umur dikriteriakan menjadi 3 yaitu< 20 tahun, 20 -35tahun  dan>35 

tahun, yang dapat dilihat pada tabel 5.1. 

Tabel 5.1   Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur Di Desa Grogol Wilayah 

Kerja Puskesmas Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Provinsi 

Jawa Timur Tanggal 25 Juni-8 Juli 2018 

No Umur Ibu Frekuensi (f) Presentase (%) 

1 < 20 tahun 2 10,0 

2 20-35 tahun 17 85,0 

3 > 35 tahun 1 5,0 

 
Total 20 100,0 

Sumber : Data Primer, 2018 

Berdasarkan tabel 5.1 Menunjukan bahwa dari 20 responden 

hampir seluruhnya berumur 20-35 tahun, yaitu 17 (85%) 

responden. 

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Penyakit 

Distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan 

penyakit dikriteriakan menjadi 3 yaitu tidak ada penyakit, asma, 

dan batuk, yang dapat dilihat pada tabel 5.2. 
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Tabel 5.2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Penyakit Di Desa Grogol 

Wilayah Kerja Puskesmas Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang 

Provinsi Jawa Timur Tanggal 25 Juni-8 Juli 2018 

No Penyakit Frekuensi (f) Presentase (%) 

1 Tidak Ada 16 80,0 

2 Asma 1 5,0 

3 Batuk 3 15,0 

 
Total 20 100,0 

Sumber : Data Primer, 2018 

Berdasarkan Tabel 5.2 Menunjukan bahwa dari 20 responden 

hampir seluruhnya tidak mempunyai penyakit, yaitu 16 orang 

(80%) responden.  

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Lingkungan 

Distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan 

lingkungan dikriteriakan menjadi 3 yaitu panas, dingin, dan hangat, 

yang dapat dilihat pada tabel 5.3. 

Tabel 5.3   Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Lingkungan Di Desa Grogol 

Wilayah Kerja Puskesmas Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang 

Provinsi Jawa Timur Tanggal 25 Juni-8 Juli 2018 

No Lingkungan Frekuensi (f) Presentase (%) 

1 Panas 4 20,0 

2 Hangat 11 55,0 

3 Dingin 5 25,0 

 
Total 20 100 

Sumber : Data Primer, 2018 

Berdasarkan tabel 5.3 Menunjukan bahwa dari 20 responden 

sebagian besar lingkungan tempat tidurnya hangat, yaitu 11 (55%) 

responden.  

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Kelelahan 

Distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan 

kelelahan dikriteriakan menjadi 2 yaitu mengalami kelelahan dan 

tidak mengalami kelelahan, yang dapat dilihat pada tabel 5.4. 
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Tabel 5.4   Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kelelahan Di Desa Grogol 

Wilayah Kerja Puskesmas Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang 

Provinsi Jawa Timur Pada Tanggal 25 Juni-8 Juli 2018 

No Kelelahan Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 Mengalami Kelelahan 7 35,0 

2 Tidak Mengalami Kelelahan 13 65,0 

 
Jumlah 20 100,0 

Sumber : Data Primer, 2018 

Berdasarkan Tabel 5.4 Menunjukan bahwa dari 20 responden 

Sebagian besar responden tidak mengalami kelelahan, yaitu 13 

(65%) responden. 

5. Karakteristik Responden Berdasarkan Konsumsi Kopi 

Distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan 

konsumsi kopi dikriteriakan menjadi 2 yaitu ya dan tidak, yang 

dapat dilihat pada tabel 5.5. 

Tabel 5.5   Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Konsumsi Kopi Di Desa 

Grogol Wilayah Kerja Puskesmas Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten 

Jombang Provinsi Jawa Timur Pada Tanggal 25 Juni-8 Juli 2018 

No Konsumsi Kopi Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 Ya 8 40,0 

2 Tidak 12 60,0 

 
Jumlah 20 100,0 

Sumber : Data Primer, 2018 

Berdasarkan tabel 5.5 Menunjukan bahwa dari 20 responden 

sebagian besar responden tidak mengkonsumsi kopi, yaitu 12 

(60%) responden.  

6. Karakteristik Responden Berdasarkan Konsumsi Obat Penenang 

 Distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan 

konsumsi obat penenang dikriteriakan menjadi 2 yaitu ya dan tidak, 

yang dapat dilihat pada tabel 5.6 
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Tabel 5.6   Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Konsumsi Obat Penenang Di 

Desa Grogol Wilayah Kerja Puskesmas Cukir Kecamatan Diwek 

Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur Pada Tanggal 25 Juni-8 Juli 

2018 

No Konsumsi Obat Penenang Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 Ya 0 0 

2 Tidak 20 100,0 

 
Jumlah 20 100,0 

Sumber : Data Sekunder, 2018 

Berdasarkan Tabel 5.6 Menunjukan bahwa dari 20 responden 

seluruhnya tidak mengkonsumi obat penenang, yaitu 20 (100%) 

responden.  

7. Karakteristik Responden Berdasarkan Gravida 

Distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan 

gravida dikriteriakan menjadi 3 yaitu primigravida, multigravida 

dan grandemultigravida yang dapat dilihat pada tabel 5.7 

 

Tabel 5.7  Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Gravida Di Desa Grogol 

Wilayah Kerja Puskesmas Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang 

Provinsi Jawa Timur Pada Tanggal 25 Juni-8 Juli 2018 

No  Gravida Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 Primigravida 8 40,0 

2 Multigravida 12 60,0 

3 Grandemultigravida 0 0 

 
Jumlah 20 100,0 

Sumber : Data Sekunder, 2018 

Berdasarkan Tabel 5.7 Menunjukan bahwa dari 20 responden 

sebagian besar responden adalah multgravida, yaitu 12 (60%) 

responden.  

8. Karakteristik Responden Berdasarkan Konsumsi Alkohol 

Distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan 

konsumsi alkohol dikriteriakan menjadi 2 yaitu ya dan tidak, yang 

dapat dilihat pada tabel 5.8 
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Tabel 5.8  Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Konsumsi Alkohol Di Desa 

Grogol Wilayah Kerja Puskesmas Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten 

Jombang Provinsi Jawa Timur Pada Tanggal 25 Juni-8 Juli 2018 

No  Konsumsi Alkohol Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 Ya 0 0 

2 Tidak 20 100,0 

 
Jumlah 20 100,0 

Sumber : Data Sekunder, 2018 

Berdasarkan Tabel 5.8 Menunjukan bahwa dari 20 responden 

seluruhnya tidak mengkonsumsi makanan/minuman beralkohol, 

yaitu 20 (100%) responden. 

9. Karakteristik Responden Berdasarkan Konsumsi Kebiasaan 

Olahraga 

Distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan 

kebiasaan olahraga dikriteriakan menjadi 2 yaitu ya dan tidak, yang 

dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5.9  Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Konsumsi Alkohol Di Desa 

Grogol Wilayah Kerja Puskesmas Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten 

Jombang Provinsi Jawa Timur Pada Tanggal 25 Juni-8 Juli 2018 

No  Kebiasaan Olahraga Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 ≥3 Kali Seminggu 5 25,0 

2 < 3 Kali Seminggu 15 75,0 

 
Jumlah 20 100,0 

Sumber : Data Sekunder, 2018 

Berdasarkan Tabel 5.9 Menunjukan bahwa dari 20 responden 

sebagian besar olahraga < 3 kali seminggu, yaitu 15 (75%) 

responden. 

10.     Karakteristik Responden Berdasarkan Trimeter Kehamilan 

Distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan 

trimester kehamilan dikriteriakan menjadi 2 yaitu Trimester II dan 

Trimester III, yang dapat di ketahui pada table 5.10 

 



 

 
85 

Tabel 5.10  Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Trimester Kehamilan Di Desa 

Grogol Wilayah Kerja Puskesmas Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten 

Jombang Provinsi Jawa Timur Pada Tanggal 25 Juni-8 Juli 2018 

No  Kebiasaan Olahraga Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 Trimester II 12 60,0 

2 Trimester III 8 40,0 

 
Jumlah 20 100,0 

Sumber : Data Sekunder, 2018 

 Berdasarkan Tabel 5.10 dapat diketahui dari 20 responden 

sebagian adalah ibu hamil trimester II, yaitu 12 (60%) responden. 

5.1.3 Data Khusus 

1. Pola Tidur Ibu Hamil Trimester II dan III Sebelum Senam Yoga 

Distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan 

pola tidur sebelum senam yoga dikriteriakan menjadi 3 yaitu tidur 

pendek, tidur optimal, dan tidur panjang, yang dapat dilihat pada 

tabel 5.10 

Tabel 5.10 Distribusi Frekuensi Pola Tidur Sebelum Senam Yoga Di Desa Grogol 

Wilayah Kerja Puskesmas Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang 

Provinsi Jawa Timur Pada Tanggal 25 Juni-8 Juli 2018 

No Pola Tidur Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 Tidur Pendek 8 40,0 

2 Tidur Optimal 12 60,0 

3 Tidur Panjang 0 0 

 
Jumlah 20 100,0 

Sumber : Data Sekunder, 2018 

Berdasarkan Tabel 5.10 Menunjukan bahwa dari 20 

responden pola tidur sebelum senam yoga sebagian besar optimal, 

yaitu 12 (60%) responden. 

2. Pola Tidur Ibu Hamil Trimester II dan III Sesudah Senam Yoga 

Distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan 

pola tidur sesudah senam yoga dikriteriakan menjadi 3 yaitu tidur 

pendek, tidur optimal, dan tidur panjang, yang dapat dilihat pada 

tabel 5.11 
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Tabel 5.11 Distribusi Frekuensi Pola Tidur Sesudah Senam Yoga Di Desa Grogol 

Wilayah Kerja Puskesmas Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang 

Provinsi Jawa Timur Pada Tanggal 25 Juni-8 Juli 2018 

No Pola Tidur Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 Tidur Pendek 0 0 

2 Tidur Optimal 17 85,0 

3 Tidur Panjang 3 15,0 

 
Jumlah 20 100,0 

Sumber : Data Sekunder, 2018 

Berdasarkan Tabel 5.10 Menunjukan bahwa dari 20 

responden pola tidur sesudah senam yoga hampir seluruhnya tidur 

optimal, yaitu 17 (85%) responden. 

3. Pengaruh senam yoga terhadap pola tidur ibu hamil trimester II dan 

III 

Tabel 5.12 Tabulasi Silang Pengaruh Senam Yoga Terhadap Pola Tidur Ibu Hamil 

Trimester II dan III di Desa Grogol Wilayah Kerja Puskesmas Cukir 

Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur Pada Tanggal 

25 Juni-8 Juli 2018 

Pola Tidur 

Sebelum 

Senam Yoga 

Pola Tidur Sesudah Senam Yoga 
Jumlah 

Tidur Pendek Tidur Optimal Tidur Panjang 

f % f % f % f % 

Tidur Pendek 0 0 8 40,0 0 0 8 40,0 

Tidur 

Optimal 
0 0 9 45,0 3 15,0 12 60,0 

Tidur Panjang 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jumlah 0 0 17 85,0 3 15,0 20 100,0 

Uji Wilcoxon Signed Rank  ρvalue= 0,001 < 0,05 

Sumber : Data Sekunder, 2018 

Hasil tabulasi silang pada Tabel 5.12 Menunjukkan bahwa 

dari 20 ibu hamil trimester II dan III pola tidur sebelum dan 

sesudah dilakukan senam yoga hampir setengahnya tidur optimal 

yaitu 9 orang (45%). 

Berdasarkan hasil analisa menggunakan uji statistik Wilcoxon 

Signed Rank diperoleh hasil ρvalue 0,001 < 0,05 yang berarti H1 

diterima artinya ada pengaruh senam yoga terhadap pola tidur ibu 

hamil trimester II dan III. 
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5.2 Pembahasan 

5.2.1 Pola Tidur Ibu Hamil Trimester II dan III Sebelum Senam Yoga 

Berdasarkan Tabel 5.10 dapat diketahui bahwa dari 20 

responden pola tidur sebelum senam yoga sebagian besar optimal, 

yaitu 12 (60%) responden.  

Menurut peneliti, ibu hamil yang mengalami tidur optimal 

disebabkan karena pola tidur hanya mengacu pada banyaknya jam 

tidur ibu hamil dalam 1 hari tanpa mengidentifikasi apakah 

tidurnya nyenyak atau tidak, adanya gangguan tidur di malam hari, 

latensi tidurnya, sehingga sebagian besar responden mengalami 

tidur optimal yaitu 6-8 jam sehari. 

Menurut (hidayat, 2008) tidur nyanyak yang optimal 

mencapai 6-8 jam sehari karena di pengaruhi oleh faktor – faktor 

penyakit, lingkungan, kelelahan, konsumsi kopi, dan olahraga. 

Berdasarkan Tabel 5.2 dapat diketahui bahwa dari 20 

responden hampir seluruhnya tidak mempunyai penyakit, yaitu 16 

orang (80%) responden.  

Menurut peneliti, responden yang pola tidurnya optimal 

karena tidak mempunyai penyakit sehingga tidak terganggu oleh 

penyakitnya ketika tidur atau saat mengawali tidur. Ibu hamil yang 

dalam keadaan sehat hanya akan mengalami masalah tidur karena 

perutnya yang semakin membesar yang dapat membuat ibu tidur 

tidak nyenyak secara kualitas, akan tetapi secara kuantitas atau pola 
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tidurnya tidak mengalami gangguan karena dapat memenuhi tidur 

optimal selama 6-8 jam dalam sehari. 

 Menurut (Asmadi, 2008).Seseorang yang kondisi tubuhnya 

sehat memungkinkan ia dapat tidur dengan nyenyak. Tetapi pada 

orang yang sakit dan rasa nyeri, maka kebutuhan istirahat dan 

tidurnya tidak dapat dipenuhi dengan baik sehingga ia tidak dapat 

tidur dengan nyenyak . setelah perut besar bayi akan sering 

menendang di malam hari sehingga merasa kesulitan untuk tidur 

nyeyak (Kurnia,2012) 

Berdasarkan tabel 5.3 dapat diketahui bahwa dari 20 

responden sebagian besar lingkungan tempat tidurnya hangat, yaitu 

11 (55%) responden.  

Menurut peneliti, setiap individu mempunyai penilaian yang 

berbeda-beda mengenai kondisi lingkungan, beberapa orang 

menyukai lingkungan yang hangat, dan beberapa orang menyukai 

lingkungan yang dingin. Hal ini yang menyebabkan perbedaan pola 

tidur pada responden. Lingkungan yang hangat akan menimbulkan 

kondisi yang nyaman sehingga lebih mudah untuk tidur, begitu 

juga dengan lingkungan yang dingin seringkali merangsang saraf-

saraf untuk beristirahat dan memudahkan untuk tidur, namun bagi 

responden yang tidur di lingkungan panas, semuanya mengalami 

pola tidur yang pendek, karena lingkungan yang panas akan 

menimbulkan ketidaknyamanan sehingga menghambat responden 

untuk tidur.  
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Menurut (Hidayat, 2008).Lingkungan dapat meningkatkan 

atau menghalangi seseorang untuk tidur. Pada lingkungan yang 

tenang memungkinkan seseorang dapat tidur dengan nyenyak. 

Sebaliknya lingkungan yang ribut, bising, dan gaduh akan 

menghambat seseorang untuk tidur. Keadaan lingkungan yang 

tenang dan nyaman bagi seseorang dapat mempercepat terjadinya 

proses tidur. 

Berdasarkan Tabel 5.4 dapat diketahui bahwa dari 20 

responden Sebagian besar responden tidak mengalami kelelahan, 

yaitu 13 (65%) responden.  

Menurut peneliti, ibu hamil tidak mengalami kelelahan yang 

berlebihan sehingga membuat pola tidur ibu optimal karena setelah 

melakukan aktivitas seharian akan membuat ibu mengalami 

kelelahan ringan yang akan membuat tidur ibu lebih nyenyak 

sehingga mendapatkan jam tidur optimal. 

Menurut (Asmadi, 2008).Kelelahan dapat mempengaruhi 

pola tidur seseorang. Kelelahan tingkat menengah membuat orang 

dapat tidur dengan nyenyak. Sedangkan pada kelelahan yang 

berlebihan akan menyebabkan periode tidur REM lebih pendek. 

Berdasarkan tabel 5.5 dapat diketahui bahwa dari 20 

responden sebagian besar responden tidak mengkonsumsi kopi, 

yaitu 12 (60%) responden.  

Menurut peneliti, ibu hamil mengalami tidur optimal juga 

disebabkan karena ibu tidak mengkonsumsi kopi dimana kopi ini 
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mengandung kafein yang bekerja melawan irama sirkadian tubuh 

yang menyebabkan ibu tidak merasa mengantuk, maka dengan 

menghindari konsumsi kopi selama kehamilan akan sangat 

membantu ibu untuk mendapatkan tidur yang optimal. 

Menurut (Rafknowlegde, 2009).Kafein adalah “obat” 

nomor satu yang biasa digunakan oleh kebanyakan orang untuk 

melawan rasa kantuk. Banyak orang mengkonsumsinya dalam 

berbagai bentuk. Umumnya, kafein ditemukan dalam minuman 

kopi atau cake, dan sejumlah kecil ditemukan didalam coklat dan 

teh. Meminum kopi berkafein, membuat seseorang terjaga dan 

menghilangkan rasa kantuk. Namun, cara ini tidak baik digunakan 

dalam jangka waktu yang relatif panjang. Sebaiknya, bagi orang-

orang yang ingin mendapatkan tidur yang higienis di malam hari, 

sebaiknya mereka menghindarkan diri untuk meminum kopi. 

Berdasarkan Tabel 5.9 dapat diketahui bahwa dari 20 

responden sebagian besar olahraga < 3 kali seminggu, yaitu 15 

(75%) responden.  

Menurut peneliti, responden yang rajin olah raga lebih dari 

3 kali dalam seminggu mempunyai pola tidur yang lebih baik 

daripada ibu yang jarang atau bahkan tidak pernah berolahraga, 

karena olahraga memberikan banyak manfaat bagi tubuh melalui 

mekanisme hormonal dapat mempengaruhi pola tidur ibu, akan 

tetapi dalam penelitian ini meskipun ibu jarang melakukan olah 

raga akan tetapi mempunyai pola tidur baik, karena sebagai ibu 
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rumah tangga ataupun ibu yang bekerja, melakukan aktivitas 

pekerjaan sehari-hari sudah cukup untuk membantu melancarkan 

sirkulasi darah yang pada akhirnya akan merangsang sistem 

hormonal untuk memberikan efek relaksasi pada tubuh ibu. 

Menurut (Rafknowledge, 2009).Olahraga merupakan cara 

efektif untuk meningkatkan pola tidur dan mempertinggi 

pengeluaran hormon pertumbuhan nokturnal, juga bisa merangsang 

konsolidasi memori lewat pengaruhnya pada sintesis protein. 

Olahraga juga amat membantu bagi Anda untuk meredakan 

dengkuran dan keluhan tidur apnea obstruktif  

5.2.2 Pola Tidur Ibu Hamil Trimester II dan III Sesudah Senam Yoga 

 Berdasarkan Tabel 5.11 dapat diketahui bahwa dari 20 

responden pola tidur sesudah senam yoga hampir seluruhnya 

optimal, yaitu 17 (85%) responden.  

Pola tidur merupakan pola kebiasaan kita mengistirahatkan 

tubuh kita dengan tertidur. Hal ini mencakup jam tidur dan berapa 

lama kita tertidur. Pola tidur optimal menurut Miller et al (2014) 

untuk usia dewasa adalah 6-8 jam karena dalam keadaan normal, 

manusia cenderung aktif pada siang hari dan tertidur di malam hari 

hingga pagi. 

Responden mengalami peningkatan pola tidur setelah 

diberikan senam yoga sehingga tidak ada responden yang 

mengalami pola tidur pendek, hal ini disebabkan karena setelah 

pemberian senam yoga, jam tidur responden di malam hari 
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bertambah, bangun di tengah malam berkurang frekuensinya, tidak 

bermimpi pendek karena merasa tidur nyaman dan tenang, 

responden merasa lebih rileks sebelum tidur sehingga pada saat 

tidur tidak merasakan adanya gangguan dan dapat tidur nyenyak, 

meskipun ada beberapa responden yang masih sering terbangun di 

malam hari dan mendengkur, hal ini disebabkan sudah menjadi 

kebiasaan responden sejak sebelum hamil sehingga sulit untuk 

dirubah. 

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 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). 
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5.2.3 Pengaruh senam yoga terhadap pola tidur ibu hamil trimester II dan 

III 

 

 Hasil tabulasi silang pada Tabel 5.12 menunjukkan bahwa 

dari 20 ibu hamil trimester II dan III pola tidur sebelum dan 

sesudah dilakukan senam yoga hampir setengahnya tidur optimal 

yaitu 9 orang (45%).. Berdasarkan hasil analisa menggunakan uji 

statistik Wilcoxon Signed Rank diperoleh hasil ρvalue 0,001 < 0,05 

yang berarti H1 diterima artinya ada pengaruh senam yoga terhadap 

pola tidur ibu hamil trimester II dan III. 

Menurut peneliti, sebagian besar responden mengalami 

peningkatan pola tidur disebabkan karena senam yoga memberikan 

efek relaksasi dan tenang yang bekerja langsung pada sistem limbic 

di otak sehingga menimbulkan kenyamanan pada ibu hamil yang 

menjadikan tidur ibu hamil lebih lama dan tidak mudah terganggu 

sehingga ibu hamil dapat tidur lebih nyenyak.  

Salah satu cara untuk mengatasi pola tidur yang pendek 

senam yoga. 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 tidur karena sering ditemui ibu hamil 

susah untuk tidur malam maupun siang hari karna perubahan 

bentuk tubuh yang dialami oleh ibu hamil (Indriati, 2009). 

Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Harahap (2018) tentang efektifitas yoga terhadap kalitas tidur ibu 

hamil di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar 
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Wilayah Kerja Puskesmas Tambang dengan melibatkan 34 

responden yang terdiri dari 17 responden eksperimen dan 17 

responden kontrol didapatkan berdasarkan hasil uji statistik pada 

kelompok eksperimen didapatkan ada perbedaan skor kualitas tidur 

sebelum dan sesudah diberikan yoga sedangkan pada kelompok 

kontrol didapatkan tidak ada perbedaan skor kualitas tidur sebelum 

dan tanpa diberikan yoga sehingga yoga efektif terhadap kualitas 

tidur ibu hamil. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahma (2014) 

tentang hubungan senam yoga terhadap kualitas peningkatan tidur 

pada ibu hamil trimester III mengatakan bahwa gerakan yoga 

menekankan pada pernapasan, meditasi, rileksasi yang akan 

membuat tubuh menjadi lentur terutama pada otot-otot jalan lahir, 

sehingga pada senam yoga dapat meningkatkan kualitas tidur yang 

baik karena pengaruh neuro transmitter endorfin meningkat yang 

akan membuat ibu hamil merasa nyaman dan rileksasi sehingga 

akan meningkatkan kualitas tidur. Dari hasil penelitian tersebut 

terdapat hubungan senam yoga terhadap peningkatan kualitas tidur 

pada ibu hamil trimester III. 

Hasil penelitian Putri (2016) tentang perbedaan senam hamil 

dan yoga dalam meningkatkan durasi tidur ibu hamil trimester III 

menunjukkan bahwa pemberian yoga berpengaruh terhadap 

peningkatan durasi tidur pada ibu hamil trimester III. 

  



95 

 

BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1 Kesimpulan 

1. Pola tidur sebelum melakukan senam yoga pada ibu hamil trimester II 

dan III di Desa Grogol Wilayah Kerja Puskesmas Cukir Kecamatan 

Diwek Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur sebagian besar tidur 

optimal. 

2. Pola tidur sesudah melakukan senam yoga pada ibu hamil trimester II 

dan III di Desa Grogol Wilayah Kerja Puskesmas Cukir Kecamatan 

Diwek Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur hampir seluruhnya 

tidur optimal. 

3. Ada pengaruh senam yoga terhadap pola tidur pada ibu hamil trimester II 

dan III di Desa Grogol Wilayah Kerja Puskesmas Cukir Kecamatan 

Diwek Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur dibuktikan dengan hasil 

Uji Wilcoxon Signed Rank dimana pvalue=0,001. 

 

6.2 Saran 

6.2.1 Bagi Responden 

Diharapkan untuk melakukan senam yoga secara teratur bila 

merasakan kesulitan tidur, tidak memaksakan diri melakukan pekerjaan 

hingga selesai agar badan tidak lelah.  

6.2.2 Bagi Tenaga Kesehatan (Bidan Desa) 

Diharapkan untuk bidan agar melakukan pelatihan senam yoga agar 

mampu memberikan informasi dan edukasi pada ibu hamil trimester III 
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tentang cara memperbaiki pola tidur dan manfaat senam yoga yang dapat 

memperbaiki pola tidur ibu hamil 

6.2.3 Bagi Penelitian Selanjutnya 

Melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut tentang metode 

lain untuk menghilangkan keluhan ibu hamil. 

6.2.4 Bagi Tempat Penelitian 

Diharapkan untuk memperbaiki pelayanan kebidanan terhadap ibu 

hamil, bekerja sama dengan fasilitas kesehatan tingkat di bawahnya 

(pustu, ponkesdes, posyandu) dalam memberikan penyuluhan kepada ibu 

hamil yang mengalami masalah kesehatan terutama pola tidur  
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LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

 

Dengan hormat,  

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Program Studi D IV 

Bidan Pendidik STIKES ICME Jombang: 

Nama :  Galuh Pinekawati Irianto 

NIM :  172120028 

 Dengan ini saya selaku mahasiswa yang akan mengadakan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Senam Yoga Terhadap Pola Tidur Ibu Hamil 

Trimester II dan III di Desa Grogol Wilayah Kerja Puskesmas Cukir 

Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.”. 

 Untuk kepentingan di atas, maka saya mohon kesediaan saudara untuk 

menjadi responden dalam penelitian ini.  Selanjutnya saya mohon saudara untuk 

memberikan jawaban secara jujur. Jawaban yang saudara berikan dijamin 

kerahasiaannya dan tidak perlu mencantumkan nama pada lembar kuesioner. 

 Demikian permohonan saya, atas kesediaan dan kerjasamanya, saya  

sampaikan terima kasih 

 

        Jombang, Juni 2018 

      Hormat saya 

 

          Peneliti 
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LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

(INFORMED CONCENT) 

 

Yang bertanda  tangan dibawah ini 

Kode responden : 

Alamat  : 

  Setelah mendapat penjelasan tentang tujuan dan manfaat penelitian yang 

diselenggarakan oleh mahasiswa STIKES ICME Jombang, maka saya 

( Bersedia / Tidak Bersedia* ) 

Untuk berperan serta sebagai responden. 

  Apabila sesuatu hal yang merugikan diri saya akibat penelitian ini, maka 

saya akan bertanggung jawab atas pilihan saya sendiri dan tidak akan menuntut di 

kemudian hari. 

 

 

*) Coret yang tidak dipilih 

 

 

 

          

         Jombang, Juni  2018 

       Yang bersangkutan 
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KUESIONER 

  

Pengaruh Senam Yoga Terhadap Pola Tidur Ibu Hamil Trimester II dan III 

di Puskesmas Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang 

 

Data Umum: 

1) Umur     : .................. tahun 

2) Penyakit yang sedang diderita :....................................................................... 

3) Kondisi ruangan tempat tidur 

 Panas 

 Hangat 

 Dingin 

4) Kelelahan: 

 Mengalami kelelahan 

 Tidak mengalami kelelahan 

5) Konsumsi kopi: 

 Ya 

 Tidak 

6) Konsumsi Obat Penenang 

 Ya 

 Tidak 

7) Gravida 

 Primigravida 

 Multigravida 

 Grandemultigravida 

  

Kode Responden :                          

 



 

 
106 

8) Konsumsi makanan/minuman beralkohol 

 Ya 

 Tidak 

9) Kebiasaan Olahraga 

 ≥ 3 kali seminggu 

 < 3 kali seminggu 
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Data Khusus Pola Tidur Sebelum Melakukan Senam Yoga 

 

Hari 

tanggal 

1 2 3 4 5 6 7 

Saya  pergi tidur pada pukul        

Saya bangun di pagi hari 

pukul 

       

Tidur siang (jam)        

Durasi tidur dalam sehari        

 

Rata-rata durasi tidur: ............................. jam 

Kesimpulan: 

 Tidur pendek (<6 jam/hari) 

 Tidur optimal (6-8 jam/hari) 

 Tidur panjang (> 8 jam/hari) 

 

  



 

 
108 

Data Khusus Pola Tidur Sesudah Melakukan Senam Yoga 

 

 

Hari 

tanggal 

1 2 3 4 5 6 7 

Saya  pergi tidur pada pukul        

Saya bangun di pagi hari 

pukul 

       

Tidur siang (jam)        

Durasi tidur dalam sehari        

 

Rata-rata durasi tidur: ............................. jam 

Kesimpulan: 

 Tidur pendek (<6 jam/hari) 

 Tidur optimal (6-8 jam/hari) 

 Tidur panjang (> 8 jam/hari) 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  

PRENATAL YOGA 

 

NO TEKNIK 

1 Mempersiapkan alat  

a. Karpet 

b. Balok 

c. Penyangga (pegangan) 

2 Mempersiapkan pasien: 

a. Menjelaskan prosedur dan tujuan tindakan yang akan dilakukan  

b. Memberikan informed consent 

c. Menjaga privasi klien  

Prosedur Pelaksanaan 

3 Memeriksa keadaan umum, pemeriksaan fisik dan TTV 

4 Memposisikan ibu dengan posisi duduk di atas kasur dengan kaki bersila, tangan berada 

pada lutut, telapak tangan menghadap keatas 

5 Menganjurkan ibu untuk memejamkan mata  

6 Melakukan pernafasan diafragma dengan cara posisi kaki dan tangan seperti posisi 

awal, melakukan selama 15 menit dengan mengikuti arahan pembimbing 

7 Menganjurkan ibu posisi kaki masih sila, tetapi tangan kelingking berada di hidung 

menutupi hidung, ibu jari kea rah luar hidung. 

8 Lakukan dengan bergantian dengan hidung yang satu dan lakukan sesuai tahapan 

9 Lakukan selama 15 menit 

10 Menganjurkan klien untuk membuka mata 

11 Menganjurkan ibu tiduran diatas kasur, kepala diatas bantal 

12 Menganjurkan klien untuk menutup mata pelanpelan, tangan sambil memegang perut 

 Melakukan senam yoga visualisasi sesuai tahapan  

1. Mountain pose (Tadasana) 

 
Cara: 

a. Berdiri di atas kedua kaki, lebarkan kaki Anda selebar pinggang, lalu pastikan 

posisi telapak kaki paralel di mana jempol kaki menghadap ke bagian dalam 

tubuh dan saling berhadapan. Lebih baik bila Anda memberikan ruang di 

antara kedua kaki, karena dengan kondisi perut Anda, posisi ini lebih nyaman. 

b. Kedua lengan aktif di samping tubuh dengan telapak tangan aktif dan jari-jari 

menyatu. 

c. Lembutkan otot wajah dan otot bahu, bisa Anda lakukan sembari 

memejamkan mata. 
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Variasi: 

a. Satukan kedua telapak tangan di depan dada sembari memejamkan mata dan 

bernapas dalam. Lakukan ini sebelum memulai latihan yoga untuk 

menyelaraskan napas, fokus, serta keseimbangan tubuh. 

b. Satukan/jalin kedua telapak tangan, angkat lalu panjangkan lengan di samping 

kepala hingga telapak tangan yang terjalin dan telapak tangan terbuka ada di 

atas kepala Anda. 

c. Regangkan (stretching) lengan dan tubuh ke sisi kanan dan sisi kiri. 

 
d. Lakukan setiap postur sembari bernapas panjang dari hidung sebanyak 5-8 

napas. Untuk gerakan variasi, ulangi sebanyak 3 kali. Pose ini bisa Anda 

gunakan untuk pemanasan tubuh. Pastikan Anda tidak menahan napas, karena 

penting untuk selalu bernapas panjang untuk Anda dan bayi Anda. 

2. Chair pose (Uttkatasana) 

Cara: 

a. Lakukan posisi berdiri tegak (Tadasana) lalu tekuk lutut, seolah-olah Anda 

duduk di atas kursi. Pastikan Anda tidak menegangkan otot perut namun lebih 

menguatkan otot panggul. 

 
 

b. Lalu angkat dan panjangkan kedua lengan di samping tubuh Anda, telapak 
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tangan aktif. 

 
 

c. Lakukan setiap postur sembari bernapas panjang dari hidung sebanyak 5 

napas, lalu ulangi gerakan sebanyak 3 kali. Pastikan Anda tidak menahan 

napas, karena penting untuk selalu bernapas panjang untuk Anda dan bayi 

Anda. 

3. Tree pose (Vrksasana) 

Cara: 

a. Berdiri dalam posisi Tadasana, lalu bawa kedua telapak tangan Anda ke 

pinggang, tekuk lutut kanan dan bawa telapak kaki menempel pada paha 

dalam kiri. Bila terlalu sulit, bawa telapak kaki menempel pada betis. Bawa 

pandangan Anda pada satu titik untuk fokus dan keseimbangan tubuh. 

 
 

b. Di saat Anda sudah merasa seimbang, panjangkan lengan dan satukan kedua 

telapak tangan di atas kepala Anda. 
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Variasi: 

a. Sering kali di kala hamil, sulit untuk menyeimbangkan tubuh, namun Anda 

bisa gunakan bantuan saat berlatih postur ini, bisa dengan tembok ataupun 

dengan kursi. 

 
b. Lakukan setiap postur sembari bernapas panjang dari hidung sebanyak 5-8 

napas, lalu lakukan sisi kanan dan sisi kiri. Pastikan Anda tidak menahan 

napas, karena penting untuk selalu bernapas panjang untuk Anda dan bayi 

Anda. 

4. Half Intense Stretch Pose (Ardha Uttanasana) 

Cara: 

a. Berdiri dalam posisi Tadasana, lalu letakkan blok yoga dalam posisi vertikal di 

depan Anda. Letakkan tangan di atas kedua blok lalu sejajarkan posisi panggul 

dengan bahu Anda, dan panggul ada sejajar di atas pergelangan kaki Anda. 
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b. Anda juga bisa melakukan posisi ini dengan bantuan kursi atau tembok. Bila 

Anda menggunakan bantuan kursi atau tembok di hadapan Anda, maka 

telapak tangan Anda ada di depan kepala dan lengan sejajar dengan posisi 

telinga Anda. 

 
c. Lakukan setiap postur sembari bernapas panjang dari hidung sebanyak 5-8 

napas, lalu ulangi sebanyak 3 kali. Pastikan Anda tidak menahan napas, karena 

penting untuk selalu bernapas panjang untuk Anda dan bayi Anda. 

5. Intense Stretch Pose (Uttanasana) 

Cara: 

a. Berdiri dalam posisi Tadasana, lalu bawa kedua telapak tangan Anda ke 

pinggang, tekuk tubuh bagian atas Anda dan bawa telapak tangan menyentuh 

lantai. 
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b. Bila tangan Anda tidak menyentuh lantai, letakkan blok yoga di depan kaki 

Anda dan letakkan telapak tangan di atas blok. 

 
c. Lakukan setiap postur sembari bernapas panjang dari hidung sebanyak 5-8 

napas, lalu ulangi sebanyak 3 kali. Bila Anda merasa pusing, hentikan 

melakukan posisi ini, dan kembalilah pada posisi Tadasana. Rasa pusing 

biasanya terjadi bila Anda tidak bernapas dengan tepat. 

6. Warrior II (Virabhadrasana II) 

Cara: 
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a. Berdiri dalam posisi Tadasana, lalu bawa telapak kaki kanan ke belakang, jari-

jari kaki menghadap ke sisi kanan. Lalu, tekuk kaki depan dengan posisi jari 

kaki menghadap ke depan. 

b. Lalu buka kedua lengan Anda ke samping, sejajar dengan bahu Anda. Pastikan 

lengan belakang aktif dan sejajar dengan lengan depan. Pandangan Anda 

tertuju kepada jari depan Anda. 

c. Bawa kedua telapak tangan Anda ke pinggang, lalu langkahkan kaki ke depan 

kembali kepada posisi Tadasana. Lakukan untuk sisi kaki kiri. 

d. Lakukan setiap postur sembari bernapas panjang dari hidung sebanyak 5-8 

napas. Pastikan Anda tidak menahan napas, karena penting untuk selalu 

bernapas panjang untuk Anda dan bayi Anda. 

7. Extended Triangle Pose (Utthita Trikonasana) 

Cara: 

 
a. Berdiri dalam posisi Warrior II, lalu luruskan kaki depan Anda, kemudian 

bawa telapak tangan ke depan meraih jempol kaki depan Anda, atau 

pergelangan kaki depan Anda. Bila ini terlalu berat, Anda juga bisa 

meletakkan blok di samping kaki depan Anda dan meletakkan telapak tangan 

di atas blok sebagai penyangga. 

b. Lalu buka lengan Anda ke atas, sejajar dengan lengan Anda yang menyentuh 

jempol/blok Anda, buka dada Anda dan lihat ke jari tangan Anda di atas 

kepala. Pastikan otot bahu, leher, dan wajah rileks. 

c. Bawa tubuh ke posisi berdiri dengan lengan di samping, lalu letakkan kedua 

tangan ke pinggang Anda dan kembali ke posisi Tadasana. Lakukan gerakan 
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yang sama untuk sisi kiri. 

d. Lakukan setiap postur sembari bernapas panjang dari hidung sebanyak 5-8 

napas. Pastikan Anda tidak menahan napas, karena penting untuk selalu 

bernapas panjang untuk Anda dan bayi Anda. 

8. Intense Side Stretch Pose (Parsvottanasana) 

Cara: 

a. Dari Tadasana, bawa telapak kaki kanan ke belakang. Dengan posisi tubuh 

menghadap ke depan, luruskan kedua kaki, dan telapak kaki belakang 

menghadap 45 derajat ke samping. Lalu, satukan telapak tangan di belakang 

punggung, buka dada, dan aktifkan bahu. 

 
b. Pisahkan telapak tangan dari punggung dan bawa tubuh bagian depan 

mendekati paha depan, namun tetap memberikan ruang kepada perut Anda. 

Letakkan telapak tangan menyentuh lantai di samping telapak kaki depan, atau 

bila sulit menyentuh lantai, letakkan blok di samping telapak kaki dan letakkan 

telapak tangan di atas blok. 

 
c. Angkat tubuh Anda ke posisi berdiri lalu berdiri dalam posisi Tadasana. 

Lakukan posisi yang sama untuk sisi kiri. 

d. Lakukan setiap postur sembari bernapas panjang dari hidung sebanyak 5-8 

napas. Pastikan Anda tidak menahan napas, karena penting untuk selalu 

bernapas panjang untuk Anda dan bayi Anda. 

9. Warrior III (Virabhadrasana III) 
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Cara: 

a. Dari Tadasana, letakkan blok di depan kaki Anda, lalu lakukan half intense 

stretch pose (pose nomor 4). Letakkan tangan pada blok, panggul sejajar 

dengan bahu, lalu angkat salah satu kaki. Anda bisa melakukan posisi ini 

sampai di sini saja, atau satukan kedua telapak tangan di depan dada, 

pandangan ditujukan ke satu titik untuk fokus dan keseimbangan. 

 
b. Bila Anda merasa cukup stabil, Anda bisa panjangkan lengan lalu melakukan 

pose Warrior III secara sempurna. Berhati-hati dengan kesimbangan Anda 

 
c. Bila dirasa sulit, Anda juga bisa melakukan gerakan dengan bantuan kursi atau 

tembok di depan Anda. Letakkan tangan pada kursi/tembok, lalu angkat satu 

kaki memanjang ke belakang. Selalu aktif pada telapak kaki Anda, lalu ulangi 

untuk kaki sisi kiri. 
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d. Lakukan setiap postur sembari bernapas panjang dari hidung sebanyak 5-8 

napas, lalu ulangi sebanyak 3 kali. Bila Anda merasa pusing, hentikan 

melakukan posisi ini, dan kembalilah pada posisi Tadasana. Rasa pusing 

biasanya terjadi bila Anda tidak bernapas dengan tepat. 

10. Downward Dog (Adho Mukha Svanasana) 

Cara: 

a. Bawa tubuh Anda ke posisi Table Top, letakkan telapak tangan dan lutut di 

matras yoga, tekan jari-jari tangan Anda, lalu tekan jari-jari kaki Anda. 

Pandangan arahkan ke depan. 

 
b. Angkat lutut Anda, lalu luruskan kaki belakangan dan dekatkan tumit ke arah 

matras. Luruskan lengan, dorong bahu ke belakang. Ini adalah posisi 

Downward Dog yang sempurna. 
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Modifikasi: 

a. Bila terasa sakit pada paha belakang Anda, saat Anda meluruskan kedua 

kaki dan mendekatkan tumit ke matras, Anda bisa modifikasi gerakan 

dengan menekuk lutut Anda, namun tetap dorong bahu Anda ke belakang. 

b. Lakukan setiap postur sembari bernapas panjang dari hidung sebanyak 5-8 

napas, lalu ulangi sebanyak 3 kali. Anda bahkan bisa melakukan posisi ini 

di sela-sela pose yang lain. Bila Anda merasa pusing, hentikan melakukan 

posisi ini, dan kembalilah pada posisi Table Top. Rasa pusing biasanya 

terjadi bila Anda tidak bernapas dengan tepat. 

 

11. Low Lunge (Anjeneyasana) 

Cara: 

a. Bawa tubuh Anda ke posisi Table Top, letakkan telapak tangan dan lutut di 

matras yoga, tekan jari-jari tangan Anda lalu tekan jari-jari kaki Anda. 

Pandangan arahkan ke depan. 

 
b. Letakkan blok di depan kaki Anda, lalu letakkan telapak tangan di atas blok, 

bawa telapak kaki kanan ke depan. 
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c. Bila Anda merasa stabil dan lulut Anda nyaman, Anda bisa lepaskan tangan 

dari blok lalu bawa telapak tangan ke belakang punggung Anda. Satukan 

kedua telapak tangan menjadi satu kepalan, buka dada. 

 
d. Kembali ke pose nomer 10 cara 2, lalu ulangi gerakan untuk sisi kiri. 

e. Lakukan setiap postur sembari bernapas panjang dari hidung sebanyak 5-8 

napas. Bila kurang nyaman pada lutut Anda, gunakan selimut tipis atau 

handuk sebagai alas lutut Anda. Pastikan Anda tidak menahan napas, karena 

penting untuk selalu bernapas panjang untuk Anda dan bayi Anda. 

12. Extended Intense Leg Stretch Pose (Prasarita Padotanasana) 

Cara: 

a. Bawa tubuh Anda ke posisi Tadasana, bawa telapak kaki kanan ke belakang 

lalu buka tubuh ke arah samping. Lebarkan lengan Anda ke samping, aktifkan 

jari-jari tangan. 
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b. Tekuk tubuh Anda ke depan dan letakkan kedua telapak tangan di lantai. 

 
c. Bila sulit menyentuh lantai, gunakan blok dan letakkan telapak tangan di atas 

blok. 
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Variasi: 

a. Lalu buka lengan kanan ke sisi atas. Sembari membawa pandangan ke jari 

tangan atas, lembutkan otot leher bahu dan wajah. Bawa kembali lengan turun 

sampai telapak tangan menyentuh lantai atau blok. 

 
 

e. Ulangi gerakan yang sama untuk sisi kiri. 

f. Lalu kembali kepada pose nomor 11 cara 1, dan Tadasana. 

g. Lakukan setiap postur sembari bernapas panjang dari hidung sebanyak 5-8 

napas, lalu ulangi variasi sebanyak 3 kali. Bila Anda merasa pusing, hentikan 

melakukan posisi ini, dan kembalilah pada posisi Table Top. Rasa pusing 

biasanya terjadi bila Anda tidak bernapas dengan tepat. 

13. Goddess Pose/Half Squat (Utkata Konasana) 

Cara: 

a. Bawa tubuh Anda ke posisi Tadasana, satukan kedua telapak tangan di atas 

kepala. Lebarkan kedua kaki Anda dengan jari-jari kaki menghadap ke 

samping . Arahkan pandangan ke depan. 

 
b. Tekuk siku dan lutut Anda di saat bersamaan, pastikan Anda bernapas 

bersamaan dengan gerakan tubuh. 
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c. Kembali ke posisi Tadasana. 

d. Lakukan setiap postur sembari bernapas panjang dari hidung sebanyak 5-8 

napas, lalu ulangi sebanyak 5 kali. Anda bisa menarik napas saat berdiri tegak, 

dan mengembuskan napas saat menekuk siku dan lutut. 

14. Full squat (Malasana) 

Cara: 

a. Bawa tubuh Anda ke posisi Tadasana, lalu lebarkan kaki Anda dengan jari-jari 

menghadap ke samping. Tekuk lutut Anda hingga Anda ada pada posisi 

jongkok, upayakan untuk menekan tumit ke lantai. 

b. Satukan kedua telapak tangan di depan dada, bawa siku di depan lutut Anda, 

tegakkan punggung, buka bahu dan dada. 

 
c. Bagi Anda yang sulit menekan tumit ke lantai saat jongkok, Anda bisa 

meletakkan blok untuk Anda duduki. Dengan demikian, posisi Anda akan 

lebih baik dan Anda bisa lebih membuka kaki lebih lebar. Di usia kehamilan 

trimester akhir menjelang kelahiran, menggunakan blok sebagai support juga 

membuat Anda merasa lebih ringan saat melakukan postur ini. 
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d. Anda bisa keluar dari posisi ini dengan duduk di matras lalu kembali ke posisi 

Tadasana. 

e. Lakukan setiap postur sembari bernapas panjang dari hidung sebanyak 5-8 

napas. Pastikan Anda tidak menahan napas, karena penting untuk selalu 

bernapas panjang untuk Anda dan bayi Anda. 

f. Anda bisa melatih posisi-posisi di atas setiap hari di rumah. Pastikan Anda 

membaca jelas instruksinya dan selalu memperhatikan kondisi tubuh Anda, 

karena ada kalanya kondisi tubuh kita lebih lelah, mungkin karena kurang 

tidur atau karena hormon tubuh. Pastikan Anda selalu bernapas panjang di 

setiap gerakan untuk menambah energi tubuh, dan membuat sirkulasi tubuh 

lebih baik 

13 Lakukan dengan santai, tenang dan tidak gugup 

14 Lakukan selama 30 menit 

15 Setelah selesai memeberitahu ibu untuk membuka mata pelan-pelan 

16 Menganjurkan ibu untuk tidak tergesa-gesa bangun dari tempat tidur 

Tahap Terminasi 

17 Melakukan evaluasi tindakan yang dilakukan. 

18 Berpamitan dengan klien 
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Tabulasi Data Responden 

 

Pengaruh Senam Yoga Terhadap Pola Tidur Ibu Hamil Trimester II Dan III Di Puskesmas Cukir  

Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang 

No 
Umur 

Penyakit Lingkungan Kelelahan Kopi Penenang Gravida Alkohol Olahraga 
Pola Tidur  

Tahun Kode Jam Kategori Kode Jam Kategori Kode 

1 26 2 0 2 1 1 2 2 2 2 5 Pendek 1 6 Optimal 2 

2 31 2 0 3 2 2 2 2 2 2 6 Optimal 2 7 Optimal 2 

3 22 2 1 1 2 1 2 1 2 1 8 Optimal 2 9 Panjang 3 

4 24 2 0 2 2 1 2 1 2 2 7 Optimal 2 8 Optimal 2 

5 29 2 0 3 2 1 2 2 2 2 5 Pendek 1 7 Optimal 2 

6 24 2 0 3 1 2 2 1 2 1 7 Optimal 2 8 Optimal 2 

7 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 Pendek 1 7 Optimal 2 

8 21 2 0 1 2 1 2 1 2 2 8 Optimal 2 9 Panjang 3 

9 36 3 0 2 2 2 2 2 2 2 5 Pendek 1 7 Optimal 2 

10 19 1 0 2 1 2 2 1 2 1 7 Optimal 2 8 Optimal 2 

11 24 2 2 2 2 1 2 1 2 1 7 Optimal 2 8 Optimal 2 

12 27 2 0 1 2 2 2 2 2 2 5 Pendek 1 7 Optimal 2 

13 30 2 0 2 1 2 2 2 2 2 5 Pendek 1 8 Optimal 2 

14 33 2 0 2 1 2 2 2 2 2 6 Optimal 2 8 Optimal 2 

15 29 2 0 2 2 1 2 2 2 2 5 Pendek 1 7 Optimal 2 

16 18 1 0 3 1 2 2 1 2 1 7 Optimal 2 8 Optimal 2 

17 21 2 0 2 2 2 2 1 2 2 7 Optimal 2 8 Optimal 2 

18 25 2 0 2 2 2 2 2 2 2 7 Optimal 2 9 Panjang 3 

19 27 2 0 3 2 1 2 2 2 2 6 Optimal 2 7 Optimal 2 

20 37 2 2 1 1 2 2 2 2 2 5 Pendek 1 6 Optimal 2 
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Keterangan: 

Data Umum 

8) Kondisi Ruangan Tempat Tidur 

Kode 1: Panas 

Kode 2: Hangat 

Kode 3: Dingin 

9) Kelelahan: 

Kode 1: Mengalami Kelelahan 

Kode 2: Tidak Mengalami Kelelahan 

10) Konsumsi Kopi: 

Kode 1: Ya 

Kode 2: Tidak 

11) Konsumsi Obat Penenang 

Kode 1: Ya 

Kode 2: Tidak 

12) Gravida 

Kode 1: Primigravida 

Kode 2: Multigravida 

Kode 3: Grandemultigravida 

13) Konsumsi Makanan/Minuman Beralkohol 

Kode 1: Ya 

Kode 2: Tidak 

14) Kebiasaan Olahraga 

Kode 1: ≥ 3 Kali Seminggu 

Kode 2: < 3 Kali Seminggu 

Data Khusus 

3) Pola Tidur Sebelum Senam Yoga 

Kode 1: Tidur Pendek 

Kode 2: Tidur Optimal 

Kode 3: Tidur Panjang 

4) Pola Tidur Sesudah Senam Yoga 

Kode 1: Tidur Pendek 

Kode 2: Tidur Optimal 

Kode 3: Tidur Panjang 
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Tabel Distribusi Frekuensi 

 

 
Umur 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

< 20 Tahun 2 10,0 10,0 10,0 

20-35 Tahun 17 85,0 85,0 95,0 

> 35 Tahun 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 
Penyakit 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Tidak Ada 16 80,0 80,0 80,0 

Asma 1 5,0 5,0 85,0 

Batuk 3 15,0 15,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 
Lingkungan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Panas 4 20,0 20,0 20,0 

Hangat 11 55,0 55,0 75,0 

Dingin 5 25,0 25,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 
Kelelahan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Mengalami Kelelahan 7 35,0 35,0 35,0 

Tidak Mengalami Kelelahan 13 65,0 65,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 
Konsumsi Kopi 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Ya 8 40,0 40,0 40,0 

Tidak 12 60,0 60,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 
Penenang 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Tidak 20 100,0 100,0 100,0 

Gravida 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Primigravida 8 40,0 40,0 40,0 

Multigravida 12 60,0 60,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 
Alkohol 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Tidak 20 100,0 100,0 100,0 

 

 
Olahraga 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

>=3 Kali Seminggu 5 25,0 25,0 25,0 

< 3 Kali Seminggu 15 75,0 75,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 
Pretest 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Tidur Pendek 8 40,0 40,0 40,0 

Tidur Optimal 12 60,0 60,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 
Posttest 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Tidur Optimal 17 85,0 85,0 85,0 

Tidur Panjang 3 15,0 15,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Tabel Silang Data Umum Dan Data Khusus 

 

 
Umur * Pretest Crosstabulation 

 Pretest Total 

Tidur Pendek Tidur Optimal 

Umur 

< 20 Tahun 
Count 0 2 2 

% Within Umur 0,0% 100,0% 100,0% 

20-35 Tahun 
Count 7 10 17 

% Within Umur 41,2% 58,8% 100,0% 

> 35 Tahun 
Count 1 0 1 

% Within Umur 100,0% 0,0% 100,0% 

Total 
Count 8 12 20 

% Within Umur 40,0% 60,0% 100,0% 

 

 
Penyakit * Pretest Crosstabulation 

 Pretest Total 

Tidur Pendek Tidur Optimal 

Penyakit 

Tidak Ada 
Count 6 10 16 

% Within Penyakit 37,5% 62,5% 100,0% 

Asma 
Count 0 1 1 

% Within Penyakit 0,0% 100,0% 100,0% 

Batuk 
Count 2 1 3 

% Within Penyakit 66,7% 33,3% 100,0% 

Total 
Count 8 12 20 

% Within Penyakit 40,0% 60,0% 100,0% 

 

 
Lingkungan * Pretest Crosstabulation 

 Pretest Total 

Tidur Pendek Tidur Optimal 

Lingkungan 

Panas 
Count 2 2 4 

% Within Lingkungan 50,0% 50,0% 100,0% 

Hangat 
Count 5 6 11 

% Within Lingkungan 45,5% 54,5% 100,0% 

Dingin 
Count 1 4 5 

% Within Lingkungan 20,0% 80,0% 100,0% 

Total 
Count 8 12 20 

% Within Lingkungan 40,0% 60,0% 100,0% 
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Kelelahan * Pretest Crosstabulation 

 Pretest Total 

Tidur 
Pendek 

Tidur 
Optimal 

Kelelahan 

Mengalami Kelelahan 
Count 3 4 7 

% Within Kelelahan 42,9% 57,1% 100,0% 

Tidak Mengalami 
Kelelahan 

Count 5 8 13 

% Within Kelelahan 38,5% 61,5% 100,0% 

Total 
Count 8 12 20 

% Within Kelelahan 40,0% 60,0% 100,0% 

 

 
Konsumsi Kopi * Pretest Crosstabulation 

 Pretest Total 

Tidur 
Pendek 

Tidur 
Optimal 

Konsumsi Kopi 

Ya 
Count 3 5 8 

% Within Konsumsi Kopi 37,5% 62,5% 100,0% 

Tidak 
Count 5 7 12 

% Within Konsumsi Kopi 41,7% 58,3% 100,0% 

Total 
Count 8 12 20 

% Within Konsumsi Kopi 40,0% 60,0% 100,0% 

 

 
Penenang * Pretest Crosstabulation 

 Pretest Total 

Tidur Pendek Tidur Optimal 

Penenang Tidak 
Count 8 12 20 

% Within Penenang 40,0% 60,0% 100,0% 

Total 
Count 8 12 20 

% Within Penenang 40,0% 60,0% 100,0% 

 

 
Gravida * Pretest Crosstabulation 

 Pretest Total 

Tidur Pendek Tidur Optimal 

Gravida 

Primigravid
a 

Count 0 8 8 

% Within Gravida 0,0% 100,0% 100,0% 

Multigravida 
Count 8 4 12 

% Within Gravida 66,7% 33,3% 100,0% 

Total 
Count 8 12 20 

% Within Gravida 40,0% 60,0% 100,0% 
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Alkohol * Pretest Crosstabulation 

 Pretest Total 

Tidur Pendek Tidur Optimal 

Alkohol Tidak 
Count 8 12 20 

% Within Alkohol 40,0% 60,0% 100,0% 

Total 
Count 8 12 20 

% Within Alkohol 40,0% 60,0% 100,0% 

 

 
Olahraga * Pretest Crosstabulation 

 Pretest Total 

Tidur 
Pendek 

Tidur 
Optimal 

Olahraga 

>=3 Kali Seminggu 
Count 0 5 5 

% Within Olahraga 0,0% 100,0% 100,0% 

< 3 Kali Seminggu 
Count 8 7 15 

% Within Olahraga 53,3% 46,7% 100,0% 

Total 
Count 8 12 20 

% Within Olahraga 40,0% 60,0% 100,0% 
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Tabel Silang Pretest Dan Posttest 

 

 
Pretest * Posttest Crosstabulation 

 Posttest Total 

Tidur Optimal Tidur Panjang 

Pretest 

Tidur Pendek 
Count 8 0 8 

% Within Pretest 40,0% 0,0% 40,0% 

Tidur Optimal 
Count 9 3 12 

% Within Pretest 45,0% 15,0% 60,0% 

Total 
Count 17 3 20 

% Within Pretest 85,0% 15,0% 100,0% 

 

 

 

Hasil Uji Wilcoxon Signed Rank Test 

 

 
Ranks 

 N Mean Rank Sum Of Ranks 

Posttest - Pretest 

Negative Ranks 0
a
 ,00 ,00 

Positive Ranks 11
b
 6,00 66,00 

Ties 9
c
   

Total 20   
A. Posttest < Pretest 
B. Posttest > Pretest 
C. Posttest = Pretest 

 

 
Test Statistics

a
 

 Posttest - 
Pretest 

Z -3,317
b
 

Asymp. Sig. (2-Tailed) ,001 

A. Wilcoxon Signed Ranks Test 
B. Based On Negative Ranks. 
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