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ABSTRAK 
 

Angka kematian maternal dan perinatal merupakan indikator keberhasilan khususnya pelayanan 
kebidanan dan perinatal. Sampai sekarang angka kematian maternal dan perinatal di Indonesia 
masih cukup tinggi. Salah satu upaya yang bisa dilakukan ibu hamil agar persalinan berjalan lancar 
dapat dikendalikan dengan melakukan senam hamil yaitu merupakan salah satu kegiatan dalam 
pelayanan selama kehamilan atau prenatal care yang bertujuan untuk mempersiapkan dan melatih 
otot sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam persalinan normal. Tujuan penelitian ini 
untuk mengetahui hubungan paritas dengan partisipasi ibu hamil mengikuti senam hamil. 
Desain penelitian menggunakan Analitik dengan pendekatan Cross Sectional. Metode sampling 
yaitu simple random sampling. Jumlah sampel yaitu 33 responden. Data penelitian diambil dengan 
menggunakan kuesioner dan observasi. Kemudian ditabulasi dan diuji dengan uji Spearman Rank. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ibu nullipara tidak pernah senam hamil (80%), 
seluruhnya ibu primipara jarang senam hamil (100%) dan sebagian besar ibu multipara sering 
mengikuti senam hamil (72,2%). Hasil uji spearman rank dengan taraf signifikansi sebesar 0,000 
(p<0,05) maka H1 diterima artinya terdapat hubungan paritas dengan partisipasi ibu hamil 
mengikuti senam hamil.  
Kesimpulannya H1 diterima artinya terdapat hubungan paritas dengan partisipasi ibu hamil 
mengikuti senam hamil. Diharapkan tenaga kesehatan lebih meningkatkan penyuluhan tentang 
senam hamil sehingga partisipasi ibu hamil lebih aktif dalam mengikuti senam hamil.   
 
Kata kunci: paritas, partisipasi, ibu hamil, senam hamil. 
 

PENDAHULUAN 
 
Angka kematian maternal dan 

perinatal merupakan indikator keberhasilan 
pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan 
kebidanan dan perinatal. Sampai sekarang 
angka kematian maternal dan perinatal di 
Indonesia masih cukup tinggi. Menurut SDKI 
tahun 2003 – 2007 AKI sebesar 228 per 
100.000 kelahiran hidup. Banyak faktor 
penyebab tingginya AKI. Salah satunya 
adalah kondisi emosi ibu hamil selama 
kehamilan hingga kelahiran bayi (Kemenkes, 
2011). 

Salah satu upaya yang bisa dilakukan 
ibu hamil agar persalinan berjalan lancar 
dapat dikendalikan dengan melakukan senam 
hamil. Senam hamil merupakan salah satu 
kegiatan dalam pelayanan selama kehamilan 
atau prenatal care yang bertujuan untuk 
mempersiapkan dan melatih otot sehingga 
dapat dimanfaatkan secara optimal dalam 
persalinan normal. Bila dicermati lebih lanjut, 
sebenarnya dalam gerakan senam hamil 

terkandung efek relaksasi yang dapat 
menstabilkan emosi ibu hamil.  

Banyak faktor yang mempengaruhi 
partisipasi ibu diantaranya  karakteristik ibu 
yang meliputi umur, pendidikan, status 
bekerja, penghasilan dan  paritas (Hanifa 
wiknjosastro, 2005). 

Berdasarkan latar belakang diatas 
maka peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian mengenai “Hubungan Paritas 
dengan Partisipasi Ibu Hamil Mengikuti 
Senam Hamil”.  

Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui hubungan paritas dengan 
partisipasi ibu hamil mengikuti senam hamil. 
 

METODE  PENELITIAN 
  

Desain yang dipakai dalam penelitian 
ini adalah analitik korelasi dengan jenis 
rancangan Cross Sectional yaitu rancangan 
penelitian yang menekankan waktu 
pengukuran atau pengamatannya dilakukan 
secara simultan pada satu saat atau sekali 
waktu (Nursalam, 2008). 
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Dalam penelitian ini populasinya 
adalah seluruh ibu hamil trimester 3 minggu 
Di Dusun Karangsambihgalih, Desa 
Sambiroto Kecamatan Sugio Kabupaten 
Lamongan sebanyak 35 responden. Sampel 
dalam penelitian ini 33 responden. 

Dalam penelitian ini menggunakan 
tehnik Simple Random Sampling yaitu 
pengambilan sampel dengan cara acak tanpa 
memperhatikan strata yang ada dalam anggota 
populasi (Aziz Alimul Hidayat, 2010). 
 

HASIL PENELITIAN 
 
1. Data Umum 
Tabel 1 Distribusi Frekuensi Usia Ibu 

No. Usia Ibu F % 
1 <20 tahun 4 12,1 
2 20-30 tahun 8 24,2 
3 31-40 tahun 18 54,6 
4 >40 tahun 3 9,1 

Jumlah 33 100 
Dari Tabel 1 menunjukkan bahwa 

sebagian besar (54,6%) ibu hamil berusia 31-
40 tahun dan sebagian kecil (9,1%) ibu hamil 
berusia >40 tahun. 

 
Tabel 2 Distribusi Frekuensi Pendidikan Ibu  

No. Pendidikan F % 
1 PT 7 21,2 
2 SMA 4 12,1 
3 SMP 17 51,5 
4 SD 4 12,1 
5 Tidak Sekolah 1 3,1 

Jumlah 33 100 
Dari Tabel 2 menunjukkan bahwa 

sebagian besar (51,4%) ibu hamil 
berpendidikan SMP dan sebagian kecil (3,1%) 
tidak sekolah. 

 
Tabel 3 Distribusi Frekuensi Pekerjaan Ibu 
No. Pekerjaan Frekuensi % 
1 PNS/TNI/POLRI 9 27,2 
2 Swasta 16 48,5 
3 Wiraswasta 5 15,1 
4 Petani/Nelayan 2 6,1 
5 Buruh Tani 1 3,1 

Jumlah 33 100 
Dari Tabel 3 menunjukkan bahwa 

sebagian besar (48,5%) ibu hamil bekerja 
swasta dan sebagian kecil (3,1%) sebagai 
buruh tani. 
2. Data Khusus 
Tabel 4 Distribusi Frekuensi Paritas 

No. Paritas F % 
1 Nullipara 5 15,2 
2 Primipara 17 51,5 
3 Multipara 11 33,3 

Jumlah 33 100 
Dari Tabel 4 menunjukkan bahwa 

sebagian besar 17 orang (51,5%) primipara 
dan sebagian kecil 5 orang (15,2%) nullipara. 

 
Tabel 5 Distribusi Frekuensi Partisipasi 

Senam Hamil  
No Senam Hamil F % 
1. Sering 9 27,2 
2. Jarang 22 66,7 
3 Tidak Pernah 2 6,1 

Jumlah 33 100 
Dari tabel 5 di atas menunjukkan 

bahwa sebagian besar 22 orang (66,7%) ibu 
hamil jarang mengikuti senam hamil dan 
sebagian kecil 2 orang (6,1%) tidak pernah 
mengikuti senam hamil. 
 
Tabel 6 Tabel silang hubungan paritas  dengan 

partisipasi ibu hamil mengikuti senam 
hamil  

No Paritas Partisipasi senam hamil Total 
Sering Jarang Tidak 

pernah 
N (%) N (%) N (%) N (%) 

1. 
2. 
3. 

Nullipara 
Primipara 
Multipara 

1(20%) 
0(0%) 

8(72,7%) 

0(0%) 
17(100%) 
3(27,3%) 

4(80%) 
0(0%) 
0(0%) 

5(100%) 
17(100%) 
11(100%) 

Jumlah 9 20 4 33 
Z= 0,739               p =0,000 

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan 
bahwa sebagian besar ibu nullipara tidak 
pernah senam hamil (80%), seluruhnya ibu 
primipara jarang senam hamil (100%) dan 
sebagian besar ibu multipara sering mengikuti 
senam hamil (72,2%).  

Hasil uji spearman rank dengan taraf 
signifikansi sebesar 0.000 (p<0,05) maka H1 
diterima artinya terdapat hubungan paritas 
dengan partisipasi ibu hamil mengikuti senam 
hamil. 

 
PEMBAHASAN 

 
1. Paritas 

Dari Tabel 4 menunjukkan bahwa 
sebagian besar ibu primipara dan sebagian 
kecil ibu nullipara. Hal ini kemungkinan 
dipengaruhi usia dan pendidikan ibu. 
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Paritas adalah banyaknya kelahiran 
hidup yang dipunyai oleh seorang wanita 
(BKKBN, 2006). Sedangkan menurut 
Manuaba (2008) paritas adalah wanita yang 
pernah melahirkan bayi aterm. 

Dari Tabel 1 menunjukkan bahwa 
sebagian besar ibu hamil berusia 31-40 tahun 
dan sebagian kecil ibu hamil berusia >40 
tahun. Seorang wanita yang sudah berusia 
dewasa akan lebih mudah berpikir tentang 
dirinya dan kehidupannya serta keluarganya 
sehingga bisa lebih rasional dalam 
merencanakan tentang kehamilan dan 
persalinannya.  

Pada usia 31-40 tahun merupakan usia 
dewasa, dalam hal berpikir seseorang lebih 
logis, sehingga daya ingat dan cara pandang 
lebih luas terhadap informasi sehingga mudah 
mengingat dan memahami suatu hal yang 
baru. Dengan dengan bertambahnya umur 
maka akan menjadikan ibu semakin dewasa 
dalam hal berpikir untuk memenuhi 
kebutuhan dirinya (Atiul Impartina, 2015). 

 Dari Tabel 2 menunjukkan bahwa 
sebagian besar ibu hamil berpendidikan SMP 
dan sebagian kecil tidak sekolah. Makin tinggi 
tingkat pendidikan seseorang, maka makin 
mudah dalam memperoleh menerima 
informasi, sehingga kemampuan ibu dalam 
berpikir lebih rasional untuk menciptakan 
keluarga yang berkualitas. Ibu yang 
mempunyai pendidikan semakin tinggi akan 
lebih berpikir rasional tentang jumlah anak 
yang ideal.  

 Makin tinggi Pendidikan seseorang 
semakin mudah pula mereka menerima 
informasi, dan pada akhirnya makin banyak 
pula pengetahuan yang dimilikinya (Wahid 
Iqbal Mubarak, 2007). 
 
2. Partisipasi Senam Hamil 

Berdasarkan tabel 5 di atas 
menunjukkan bahwa sebagian besar ibu hamil 
jarang mengikuti senam hamil dan sebagian 
kecil tidak pernah mengikuti senam hamil. 

Senam hamil bukan merupakan hal 
yang baru di Indonesia, akan tetapi banyak ibu 
hamil yang kurang mengetahui atau bahkan 
tidak mengetahui tentang senam hamil, 
padahal jika ibu hamil mengetahui tentang 
senam hamil akan ada banyak manfaat yang 
akan diperoleh untuk kehamilan atau bahkan 
untuk persalinan. Senam hamil merupakan 
bagian penting dari perawatan kehamilan serta 

untuk menghadapi persalinan yang aman. 
Umumnya ibu-ibu (baik yang belum maupun 
yang sudah berpengalaman melahirkan) di 
landa rasa lemas dan panik. Hal ini 
mempengaruhi otot-otot di jalan lahir dan 
sekitarnya, sehingga akan menghambat 
kelancaran proses persalinan. Lewat berbagai 
latihan senam hamil, diharapkan calon ibu 
lebih percaya diri dan tidak panik saat 
menghadapi persalinan (Anggriyana dan 
Atikah, 2010). 

Beberapa faktor yang dapat 
mempengaruhi keikutsertaan ibu hamil dalam 
senam hamil meliputi: yaitu pekerjaan, 
paritas. 

Dari tabel 3 menunjukkan bahwa 
sebagian besar ibu hamil bekerja swasta dan 
sebagian kecil sebagai buruh tani. Ibu hamil 
yang bekerja cenderung menghabiskan 
sebagian besar waktunya untuk bekerja 
sehingga partisipasi dalam mengikuti senam 
hamil pun jarang bahkan sampai tidak pernah 
ikut. Ibu hamil yang bekerja juga ada yang 
merasa lelah dan capek setelah bekerja 
sehingga lebih memilih untuk berisitirahat 
bila sudah selesai bekerja. 

Perempuan hamil yang melakukan 
senam hamil diharapkan dapat menjalani 
persalinan dengan lancar, dapat 
memanfaatkan tenaga dan kemampuan 
sebaik-baiknya sehingga proses persalinan 
dapat berjalan relatif cepat dan rasa sakit 
berkurang. Selain itu bermanfaat diantaranya 
untuk mengurangi rasa sakit selama 
persalinan, memperkuat otot-otot panggul, 
membuat tubuh lebih rileks, melatih teknik 
pernafasan yang penting agar proses 
persalinan berjalan lancar (Anggriyana dan 
Atikah, 2010). 

 
3. Hubungan paritas dan partisipasi senam 

hamil 
Berdasarkan tabel 6 menunjukkan 

bahwa sebagian besar ibu nullipara tidak 
pernah senam hamil, seluruhnya ibu primipara 
jarang senam hamil dan sebagian besar ibu 
multipara sering mengikuti senam hamil. 
Hasil uji spearman rank dengan taraf 
signifikansi sebesar 0,000 (p<0,05) maka H1 
diterima artinya terdapat hubungan paritas 
dengan partisipasi senam hamil. 

Senam hamil jarang diikuti ibu 
nullipara bisa dikarenakan kurangnya 
informasi tentang manfaat senam hamil untuk 
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menghadapi persalinan. Sedangkan bagi ibu 
primipara selain informasi yang kurang bisa 
juga karena kesibukan pekerjaan sehingga 
menyita waktu untuk melakukan senam hamil. 
Banyaknya pengalaman dalam persalinan juga 
menentukan besarnya partisipasi ibu dalam 
mengikuti senam hamil.  

Menurut Suryaningsih (2007), ibu 
yang sedang mengalami kehamilan, dituntut 
tidak hanya harus siap secara fisik, tetapi juga 
harus siap secara mental. Hal inilah yang 
kurang diperhatikan ibu hamil yang umumnya 
lebih siap dalam menghadapi perubahan fisik, 
tetapi tidak siap secara mental. Perubahan 
secara fisik pada ibu hamil memang mudah 
ditebak dan umum terjadi pada setiap ibu 
yang sedang mengalami kehamilan, seperti 
perubahan bentuk tubuh dengan badan yang 
semakin membesar, munculnya jerawat di 
wajah atau kulit muka yang mengelupas. 

Dalam perkembangannya, masih 
banyak ibu hamil yang jarang melakukan 
senam hamil diantaranya karena kurangnya 
pengetahuan ibu terhadap senam hamil dan 
tidak aktifnya pelaksanaan senam hamil, 
sehingga berdampak negatif terhadap keadaan 
ibu dan janinnya. Dampak ibu yang tidak 
melakukan senam hamil lebih rentan 
mengalami ketegangan jiwa dan fisik yang 
menyebabkan persendian dan otot kaku, 
sehingga akan mengakibatkan  memperlambat 
proses persalinan (Amru Sofian, 2011). 

Untuk itu diharapkan tenaga 
kesehatan lebih meningkatkan penyuluhan 
tentang senam hamil sehingga partisipasi ibu 
hamil lebih aktif dalam mengikuti senam 
hamil.   

 
PENUTUP 

 
1. Kesimpulan  
1) Sebagian besar ibu hamil primipara Di 

Dusun Karangsambihgalih, Desa 
Sambiroto Kecamatan Sugio Kabupaten 
Lamongan. 

2) Sebagian besar ibu hamil jarang 
mengikuti senam hamil Di Dusun 
Karangsambihgalih, Desa Sambiroto 
Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan. 

3) Ada hubungan paritas dengan partisipasi 
senam hamil Di Dusun 
Karangsambihgalih, Desa Sambiroto 
Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan. 
 

2. Saran 
1) Bagi Ibu Hamil 

Bagi  Ibu hamil supaya dapat 
melakukan senam hamil secara rutin sehingga 
dapat menurunkan kecemasan menghadapi 
persalinan dan memperlancar persalinan. 
2) Bagi profesi kebidanan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
menjadi informasi tambahan dalam 
pengembangan pendidikan kebidanan tentang 
senam hamil. 
3) Bagi peneliti selanjutnya 

Perlu dilakukan penelitian lanjutan 
dengan memperluas variabel yang diduga juga 
dapat mempengaruhi senam hamil. 
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