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I. Pendahuluan 

Indikator untuk menentukan derajat kesehatan suatu negara adalah tinggi 

rendahnya tingkat Angka Kematian Ibu dan Bayi. Menurut definisi WHO (World 

Health Organization) “kematian maternal ialah kematian seorang wanita waktu 

hamil atau dalam 42 hari sesudah berakhirnya kehamilan oleh sebab apa pun, 

terlepas dari tuanya kehamilan dan tindakan yang dilakukan untuk mengakhiri 

kehamilan”. (Prawiroharjo,2011: 7 )  

Berdasarkan penelitian WHO di seluruh dunia terdapat kematian ibu sebesar 

500.000 jiwa pertahun dan kematian bayi khususnya neonatus sebesar 10.000.000 

jiwa pertahun. Kematian maternal dan bayi tersebut terjadi terutama di Negara 

berkembang sebesar 99%. WHO memperkirakan jika ibu hanya melahirkan rata – 

rata 3 bayi, maka kematian ibu dapat di turunkan menjadi 300.000 jiwa dan 

kematian bayi sebesar 5.600.000 jiwa per tahun. (Manuaba, dkk. 2010: 3) 

 

II. Latar Belakang 

Upaya pemerintah dalam menurunkan angka morbiditas dan mortalitas ibu 

adalah mengadakan program pelayanan antenatal terpadu. Pelayanan antenatal 

terpadu adalah pelayanan antenatal komprehensif dan berkualitas yang diberikan 

kepada semua ibu hamil. Salah satu intervensi kesehatan yang efektif pada 

pelayanan antenatal yaitu senam hamil.  

Bidan dalam melakukan pelayanan kepada ibu hamil memiliki wewenang 

untuk membimbing dalam melakukan senam hamil (Depkes RI, 2010). Senam hamil 

merupakan suatu program latihan bagi ibu hamil sehat untuk mempersiapkan 

kondisi fisik ibu dengan menjaga kondisi otot-otot dan persendian yang berperan 

dalam proses persalinan, serta mempersiapkan kondisi psikis ibu terutama 

menumbuhkan kepercayaan diri dalam menghadapi persalinan. Senam hamil 

memberikan manfaat terhadap komponen biomotorik otot yang dilatih, dan juga 



dapat meningkatkan daya tahan kordiorespirasi dengan meningkatkan konsumsi 

oksigen. (Sani R, 2002).  

Salah satu senam yang dapat digunakan untuk mempercepat proses 

persalinan kala I adalah senam hamil dengan menggunakan gerakan Pelvic 

Rocking. Pelvic Rocking merupakan salah satu gerakan dengan menggoyangkan 

panggul ke sisi depan, belakang, sisi kiri dan kanan. Gerakan ini digunakan untuk 

mengurangi rasa kurang nyaman pada saat proses persalinan di mana gerakan 

yang dilakukan ini ternyata memberi banyak sekali manfaat. Senam hamil pelvic 

rocking bertujuan untuk melatih otot pinggang, pinggul dan membantu penurunan 

kepala bayi agar masuk kedalam rongga panggul dan menuju jalan lahir (Hermina 

CW, 2015). Kelebihan lain dari Pelvic Rocking antara lain gerakan yang relatif 

sederhana, menggunakan alat yang sederhana, tanpa tempat khusus dan 

pengawasan khusus (Aprilia, 2011). 

Ibu hamil yang berkunjung ke Puskesmas melalui pelayanan KIA, banyak 

yang mengeluhkan sakit punggung dan pinggul, terutama pada ibu hamil yang 

sudah memasuki trimester III.  Untuk itu, inovasi Rabu Perbal (RelAksasi Ibu Hamil 

melalui Pelvic Rocking dengan gym BALL) ini diadakan untuk menjadi solusi 

permasalahan nyeri pada ibu hamil di trimester III melalui senam hamil 

menggunakan gerakan Pelvic Rocking.  

 

III. Tujuan  

A. Tujuan Umum 

Untuk mempersiapkan kondisi fisik ibu dengan menjaga kondisi otot-otot dan 

persendian yang berperan dalam proses persalinan, serta mempersiapkan 

kondisi psikis ibu terutama menumbuhkan kepercayaan diri dalam menghadapi 

persalinan. 

B. Tujuan Khusus  

1. Membantu fokus saat hadapi kontraksi 

2. Mengurangi rasa sakit punggung dan bokong  

3. Mempercepat tahapan pembukaan  

4. Tingkatkan fleksibilitas  



5. Mempercepat penurunan kepala 

 

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan  

A. Kegiatan Pokok 

Pelvic Rocking merupakan salah satu gerakan dengan menggoyangkan 

panggul ke sisi depan, belakang, sisi kiri dan kanan. Gerakan ini digunakan untuk 

mengurangi rasa kurang nyaman pada saat proses persalinan di mana gerakan 

yang dilakukan ini ternyata memberi banyak sekali manfaat. Senam hamil pelvic 

rocking bertujuan untuk melatih otot pinggang, pinggul dan membantu penurunan 

kepala bayi agar masuk kedalam rongga panggul dan menuju jalan lahir. 

B. Rincian Kegiatan 

1) Informasikan kepada sasaran mengenai kegiatan ini  

2) Siapkan media gym ball untuk melakukan pelvic rocking  

3) Peserta mengikuti arahan gerakan yang dicontohkan oleh bidan  

 

V. Cara Melaksanakan Kegiatan   

Gerakan pelvic rocking ini dilakukan dengan alat seperti birth ball/gym ball. 

Ada banyak sekali manfaat dari menggunakan birth ball selama kehamilan, bahkan 

bisa menjadi pengganti kursi saat memasuki trimester ketiga kehamilan. Untuk 

melakukan pelvic rocking, duduk di atas birth ball dengan kedua kaki rata di 

lantai.Kemudian, goyangkan panggul ke depan dan belakang. Pastikan tubuh 

bagian atas tetap vertikal. Gerakan ini dapat diulangi 10-15 kali. Selain bergerak ke 

depan dan belakang, gerakan seperti angka 8 dan melingkar juga bisa 

dilakukan.Pastikan selalu berkonsultasi dengan dokter spesialis kandungan 

sekaligus memantau kondisi fisik masing-masing sebelum berolahraga saat hamil. 

Setiap orang memiliki kondisi berbeda, pilihan olahraga apa yang dilakukan selama 

mengandung pun terkadang perlu disesuaikan. 

 

VI. Sasaran  

Sasaran kegiatan ini adalah seluruh ibu hamil dengan usia kehamilan 36 minggu di 

wilayah kerja Puskesmas Citapen.  



VII. Jadwal Tahapan Inovasi dan Pelaksanaan Kegiatan 

A. Jadwal Tahapan Inovasi  

No. TAHAPAN 
WAKTU 

KEGIATAN 
Keterangan 

1. Latar Belakang 

Masalah 

April 2020 Konsultasi ibu hamil di Poli 

KIA Puskesmas Citapen  

2. Perumusan Ide 3 Mei 2020 Perumusan ide dari masukan 

semua pihak / koordinasi 

dengan Kepala Puskesmas 

3. Perancangan 31 Mei 2020 Menyusun tim pengelola 

inovasi dan linsek 

4. Implementasi 2 Juni 2020 Pelaksanaan 1 minggu sekali 

setiap hari Rabu  

 

B. Pelaksanaan Kegiatan 

No Kegiatan BULAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Pelvic Rocking Ibu 

Hamil dengan Gym 

Ball 

     V V V V V V V 

 

VIII. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan 

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan. 

Laporan evaluasi kegiatan dibuat oleh koordinator KIA. Pencatatan dan 

pelaporan dilaksanakan di Puskesmas, data dan informasi dari hasil pencatatan 

diolah dan dianalisa dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan. 

 

 

 

 

 



IX. Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan 

1. Pencatatan dan Pelaporan 

Pencatatan dilakukan selama kegiatan berlangsung meliputi hasil 

pelaksanaan pelvic rocking seperti efek yang dirasakan setelah melakukan 

kegiatan ini. Pencatatan menggunakan daftar tilik.  

2. Evaluasi Kegiatan 

Evaluasi dilakukan pasca peserta inovasi melahirkan.  
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