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ABSTRAK

/DWDU�%HODNDQJ��.HVHKDWDQ�LEX�VDDW�KDPLO�VDQJDW�PHQHQWXNDQ�WHUMDGLQ\D�SHUVDOLQDQ�\DQJ�DPDQ�GDQ�WLGDN�EHULVLNR��

6HQL�8VLN�:LZLWDQ�\DQJ�EHUDVDO�GDUL�EXGD\D�-DZD�%DUDW�GDSDW�GLSUDNWLNNDQ�ROHK�LEX�KDPLO�XQWXN�PHQMDJD�NHVHKDWDQ�¿VLN�

GDQ�SVLNLVQ\D��6HQL�LQL�WHUGLUL�GDUL���EHQWXN�DNWLYLWDV�\DLWX�ODWLKDQ�QJDMXUXV�EHUXSD�RODK�WXEXK�GDQ�RODK�QDIDV�GDQ�ODWLKDQ�

WXPHNXQJ�EHUXSD�PHGLWDVL�RODK�UDVD��.HGXD�DNWLYLWDV�WHUVHEXW�GLODNXNDQ�GLLULQJL�GHQJDQ�GRD�NHSDGD�6DQJ�0DKDNXDVD��

0HODOXL�SUDNWLN�VHQDP�KDPLO�\DQJ�WHODK�PHQMDGL�SURJUDP�SHPHULQWDK�GDQ�GLNRPELQDVLNDQ�GHQJDQ�VHQL�8VLN�:LZLWDQ�

GLKDUDSNDQ�NHVHKDWDQ�¿VLN�GDQ�SVLNLV�LEX�KDPLO�WHWDS�WHUMDJD�VHKLQJJD�GDSDW�EHUVDOLQ�GHQJDQ�DPDQ��7XMXDQ��3HQHOLWLDQ�

LQL�LQJLQ�PHQJHWDKXL�SHQJDUXK�NRPELQDVL�VHQDP�KDPLO�GDQ�VHQL�8VLN�:LZLWDQ�WHUKDGDS�NHVHKDWDQ�LEX�KDPLO��0HWRGH��

GHVDLQ�SHQHOLWLDQ�LQL�DGDODK�TXDVL�H[SHULPHQW�GHQJDQ�VXEMHN�\DQJ�EHUDVDO�GDUL�ZLOD\DK�NHUMD�3XVNHVPDV�,EUDKLP�$GMLH�.RWD�

%DQGXQJ��VHEDQ\DN����RUDQJ�LEX�KDPLO�WULPHVWHU�,,,�\DQJ�GDODP�NRQGLVL�VHKDW��3HQHWDSDQ�NHORPSRN�LQWHUYHQVL�GDQ�NRQWURO�

GLODNXNDQ�VHFDUD�UDQGRP��,QWHUYHQVL�\DQJ�GLEHULNDQ�DGDODK�VHQDP�KDPLO�\DQJ�GLODQMXWNDQ�GHQJDQ�ODWLKDQ�VHQL�8VLN�:LZLWDQ�

EHUXSD�QJDMXUXV�GDQ�WXPHNXQJ�VHODPD����NDOL�SHUWHPXDQ�GDODP���PLQJJX��VHGDQJNDQ�NHORPSRN�NRQWURO�KDQ\D�PHODNXNDQ�

VHQDP�KDPLO�VDMD�GDODP�ZDNWX�\DQJ�VDPD��3DUDPHWHU�\DQJ�GLXNXU�DGDODK�NRQGLVL�¿VLN��WHNDQDQ�GDUDK��SURWHLQ�XULQH�GDQ�

NRQGLVL�HGHPD��GDQ�SVLNLV�GHQJDQ�PHQJJXQDNDQ�LQVWUXPHQ�NHFHPDVDQ�\DLWX�6WDWH�7UDLW�$Q[LHW\�,QYHQWRU\��67$,���+DVLO��

+DVLO�XML�SUH�GDQ�SRVW�WHVW�SDGD�NHORPSRN�NRQWURO�GDQ�LQWHUYHQVL�PHQXQMXNNDQ�EDKZD�DGD�EHGD�DQWDUD�NHORPSRN�LEX�KDPLO�

\DQJ�PHQGDSDW�LQWHUYHQVL�VHQDP�KDPLO�GHQJDQ�NRPELQDVL�VHQL�8VLN�:LZLWDQ��3DGD�NHORPSRN�LQWHUYHQVL�GL�SHUWHPXDQ�NH���

GDQ�NH����PHQJDODPL�SHQXUXQDQ�WHNDQDQ�GDUDK��SURWHLQ�XULQH�GDQ�WLQJNDW�NHFHPDVDQ�\DQJ�OHELK�VLJQL¿NDQ�GLEDQGLQJNDQ�

GHQJDQ�NHORPSRN�NRQWURO��.HVLPSXODQ��6HQL�8VLN�:LZLWDQ�\DQJ�EHUDVDO�GDUL�EXGD\D�ORNDO�-DZD�%DUDW�PHPEHULNDQ�SHQJDUXK�

\DQJ�SRVLWLI�SDGD�NRQGLVL�NHVHKDWDQ�¿VLN�GDQ�SVLNLV�LEX�KDPLO�WULPHVWHU�,,,��6DUDQ��6HQL�8VLN�:LZLWDQ�GDSDW�GLMDGLNDQ�UXMXNDQ�

EDJL�SURJUDP�GLQDV�NHVHKDWDQ�VHEDJDL�PRGHO�LQWHUYHQVL�EHUEDVLV�EXGD\D�ORNDO�XQWXN�NHKDPLODQ�\DQJ�VHKDW�GDQ�SHUVDOLQDQ�

\DQJ�DPDQ�GDQ�WLGDN�EHULVLNR��6DUDQ��VHPXD�GL�OXDU�EDKDVD�,QGRQHVLD�KDUXV�NRQVLVWHQ�GDODP�EHQWXN�,WDOLFV

.DWD�NXQFL��6HQL�8VLN�:LZLWDQ��.HKDPLODQ�6HKDW��%XGD\D�/RNDO

$%675$&7

%DFNJURXQG��$�KHDOWK\�SUHJQDQF\�LV�PRUH�OLNHO\�WR�LQFUHDVH�WKH�FKLOGELUWK�VDIHW\��8VLN�:LZLWDQ�IURP�:HVW�-DYD�LV�D�

WUDGLWLRQDO�SUDFWLFH�ZKLFK�LV�SXUSRUWHG�WR�PDLQWDLQ�SK\VLFDO�DQG�SV\FKRORJLFDO�KHDOWK�RI�SUHJQDQW�ZRPHQ��7KLV�SUDFWLFH�

FRQVLVWV�RI�WZR�IRUPV�RI�DFWLYLW\��ERG\ZRUN�DQG�EUHDWKZRUN��QJDMXUXV��DQG�PHGLWDWLRQ�OLNH��WXPHNXQJ���%RWK�RI�WKHVH�DFWLYLWLHV�

SHUIRUPHG�DUH�DFFRPSDQLHG�E\�SUD\LQJ��7KURXJK�JRYHUQPHQW¶V�SURJUDP�RI�SUHJQDQF\�H[HUFLVH�FRPELQHG�ZLWK�WKH�8VLN�

:LZLWDQ�LV�H[SHFWHG�WR�UHDFK�SK\VLFDO�DQG�SV\FKRORJLFDO�KHDOWK�RI�SUHJQDQW�ZRPHQ�XQWLO�WKH�EDE\¶V�GHOLYHU\��2EMHFWLYHV��

7KLV�VWXG\�LQYHVWLJDWHG�WKH�HIIHFW�RI�SUHJQDQF\�H[HUFLVH�FRPELQHG�ZLWK�8VLN�:LZLWDQ�WR�PDLQWDLQ�WKH�KHDOWK�RI�SUHJQDQW�

ZRPHQ��0HWKRGV��7KLV�VWXG\�GHVLJQ�LV�TXDVL�H[SHULPHQWDO��$�WRWDO�RI����SDUWLFLSDQWV�ZHUH�LQ�WKHLU�WKLUG�WULPHVWHU�RI�SUHJQDQF\�

ZKR�KDYH�QR�VHULRXV�LOOQHVVHV��7KH\�ZHUH�VHOHFWHG�IURP�DQDUHD�RI�3XVNHVPDV�,EUDKLP�$GMLH�%DQGXQJ��6HOHFWLRQ�RI�WKH�

LQWHUYHQWLRQ�JURXS�DQG�WKH�FRQWURO�ZDV�GRQH�UDQGRPO\��7KH�LQWHUYHQWLRQ�ZDV�SUHJQDQF\�H[HUFLVH�FRPELQHG�ZLWK�8VLN�

:LZLWDQ��7KLV�ZDV�SHUIRUPHG�IRU����VHVVLRQV�LQ���ZHHNV��ZKLOH�WKH�FRQWURO�JURXS�RQO\�GLG�SUHJQDQF\�H[HUFLVH�DORQH�LQ�WKH�

VDPH�WLPH��7KH�PHDVXUHG�SDUDPHWHU�DUH�WKH�SK\VLFDO�FRQGLWLRQ��EORRG�SUHVVXUH��XULQH�SURWHLQ�DQG�RHGHPD�FRQGLWLRQV��DQG�
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DQ[LHW\�OHYHO�E\�XVLQJ�D�6WDWH�7UDLW�$Q[LHW\�,QYHQWRU\��67$,���5HVXOWV��7KHUH�LV�D�VLJQL¿FDQW�GLIIHUHQFH�EHWZHHQ�WKH�FRQWURO�

DQG�WKH�LQWHUYHQWLRQ�JURXS�DQG�EHWZHHQ�SUH�DQG�SRVW�WHVW�ZLWKLQ�WKH�LQWHUYHQWLRQ�JURXS��7KH�LQWHUYHQWLRQ�JURXS�VKRZHG�

PRUH�VLJQL¿FDQW�GHFUHDVH�RI�EORRG�OHYHO��XULQH�SURWHLQ�DQG�DQ[LHW\�OHYHO�LQ���ZHHN�DQG����ZHHN�FRPSDUHG�WR�FRQWURO�JURXS��

&RQFOXVLRQV��8VLN�:LZLWDQ�KDYH�VKRZQ�D�SRVLWLYH�LQÀXHQFH�RQ�WKH�SK\VLFDO�DQG�SV\FKRORJLFDO�KHDOWK�FRQGLWLRQV�RI�WKLUG�

WULPHVWHU�SUHJQDQW�ZRPHQ��5HFRPPHQGDWLRQ��7KH�DUW�RI�8VLN�:LZLWDQ�FDQ�EH�XVHG�DV�D�PRGHO�RI�LQWHUYHQWLRQ�SURJUDP�

IRU�KHDOWK�SURPRWLRQ�GXULQJ�SUHJQDQF\�DQG�IRU�VDIH�GHOLYHU\�

.H\�ZRUGV��7KH�DUW�RI�8VLN�:LZLWDQ��+HDOWK¶V�3UHJQDQF\��/RFDO�:LVGRP

PENDAHULUAN

Angka kematian ibu dalam kurun waktu 1990–2007 

mengalami penurunan yaitu dari 390 menjadi 229 per

100.000 Kelahiran Hidup (KH), namun masih 

belum memenuhi target 0LOOHQLXP�'HYHORSPHQW�*RDOV 

(MDGs) yaitu 102 per 100.000 KH pada tahun 2015 

(BAPPENAS, 2010). Penyebab utama kematian ibu di 

Indonesia adalah perdarahan, preeklamsia, eklamsia, 

partus lama, komplikasi aborsi, dan infeksi. Proporsi 

penyebab kematian ibu tersebut sebesar perdarahan 

45,2%, preeklamsia-eklamsia 12,9%, aborsi yang tidak 

aman 11,1%, dan sepsis 9,6%, persalinan lama 6,5%, 

anemia 1,6% serta penyebab kematian tidak langsung 

14,1%. Semua ini adalah kondisi yang dihadapi oleh 

ibu saat bersalin (Depkes & WHO, 2010).

S a l a h s a t u u p a y a p e m e r i n t a h u n t u k 

mempertahankan kesehatan ibu selama hamil dan 

mempersiapkan persalinan yang aman dan tidak 

berisiko adalah melalui program latihan senam 

hamil. Latihan ini bermanfaat untuk mempersiapkan 

kemampuan fisik ibu dalam menghadapi persalinan 

dan memperlancar proses persalinan. Pemerintah 

Indonesia telah melakukan berbagai upaya 

penanggulangan kematian ibu, namun kejadian 

kematian ibu masih tetap tinggi. Salah satu upaya 

untuk menurunkan angka kematian ibu bersalin 

adalah dengan menjaga kesehatan ibu selama hamil 

hingga bersalin. Kesehatan fisik dan psikis ibu sangat 

menentukan kejadian persalinan yang aman dan tidak 

berisiko. Senam ibu hamil telah menjadi salah satu 

program di tingkat pelayanan dasar, baru menyentuh 

aspek kesehatan fisik ibu hamil. 

Latihan senam hamil dapat dikombinasikan dengan 

seni yang berasal dari budaya lokal Jawa Barat yaitu 

seni Usik Wiwitan. Seni 8VLN�:LZLWDQ�terdiri dari olah 

nafas, olah tubuh (QJDMXUXV) dan olah rasa (WXPHNXQJ) 

diduga dapat memengaruhi kesehatan fisik dan 

psikis ibu.

Kesejahteraan psik is per lu dimi l ik i  o leh 

seorang ibu hamil agar dapat menjalani kehamilan 

dan persalinan dengan baik. Salah satu upaya untuk 

mencapai kondisi kesejahteraan psikis adalah dengan 

latihan relaksasi. Beberapa latihan relaksasi seperti 

meditasi yang berasal dari India dan China, yoga dari 

India, taichi dan chikung dari China terbukti mampu 

meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan psikis 

pelakunya. Latihan chikung yang terdiri dari olah 

nafas dan olah tubuh (taichi) dilaporkan mampu 

menurunkan tingkat depresi dan meningkatkan 

kualitas hidup lansia dengan penyakit kronis (Tsang, 

Mok, Yeung, & Chan, 2003).

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan 

di Puskesmas Ibrahim Adjie Kota Bandung selama 

Bulan Januari sampai Desember tahun 2014, 

didapatkan 37 ibu bersalin dengan kasus preeklamsi 

baik preeklamsi ringan maupun berat. Hanya 11 dari 

total ibu bersalin dengan preeklamsi yang ditolong di 

puskesmas, sedangkan selebihnya dirujuk karena 

komplikasi yang terjadi pada saat menjelang proses 

persalinan. Gambaran klinis kejadian preeklamsi 

ditandai dengan tekanan darah 140/90 mmHg atau 

kenaikan sistolik 30 mmHg dan diastolik 15 mmHg, 

edema pada anggota tubuh dan kadar protein uria 

yang melebihi 0,3 gr/24 jam.

Latihan olah nafas dan olah tubuh yang hampir 

serupa dengan praktik meditasi, yoga dan chikung 

yang berasal dari kearifan lokal Jawa Barat adalah 

seni 8VLN�:LZLWDQ. Praktik dalam seni ini terdiri dari 

2 tahap yaitu olah tubuh (QJDMXUXV) dan meditasi 

(WXPHNXQJ). Latihan QJDMXUXV�ini hampir serupa dengan 

taichi yaitu setiap gerakan dilakukan dengan perlahan 

dan penuh perasaan, sedangkan perbedaannya 

adalah QJDMXUXV�yang dilakukan dalam posisi duduk. 

Latihan QJDMXUXV�sesuai bagi ibu hamil, karena tidak 

memerlukan banyak gerakan dan instruksi. Tujuan 

dari QJDMXUXV�adalah untuk memperlancar peredaran 

darah dan meningkatkan oksigenasi ke seluruh tubuh. 

Selanjutnya, adalah tumekung yang merupakan 

media untuk harmonisasi seluruh sistem tubuh, 

meningkatkan spiritualits rasa kedekatan dengan 

Sang Pencipta dengan cara berdiam diri dan relaksasi. 

Serupa dengan meditasi, tumekung dilakukan dalam 

posisi duduk bersila, namun perbedaannya dalam 

WXPHNXQJ tidak ada penekanan pada otot tubuh 

tertentu seperti menekan otot punggung agar tegak 

dan juga tidak ada instruksi pada pikiran untuk fokus 

pada objek tertentu.
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Seni 8VLN�:LZLWDQ dapat dikembangkan dan 

ditambahkan pada kegiatan senam hamil yang sudah 

menjadi program pemerintah. Karena berasal dari 

budaya lokal, ada kecenderungan seni ini dapat 

mudah diadaptasi oleh peserta latihan. Mengingat 

potensi seni ini sebagai bagian dari kekayaan budaya 

lokal maka dilakukan penelitian untuk menentukan 

pengaruh kombinasi senam hamil dan seni�8VLN�

:LZLWDQ terhadap kesehatan fisik dan psikis ibu 

hamil.

METODE

Jenis penelitian ini adalah intervensi yang Berbasis 

Budaya Lokal yang merupakan salah satu riset 

Intervensi dari Pusat Humaniora, Pemberdayaan 

Masyarakat dan Kebijakan Kesehatan. Desain 

penelitian ini adalah kuasi experimen. Penelitian ini 

dilakukan di Kota Bandung, Jawa Barat pada tahun 

2015. Lokasi penelitian di wilayah kerja Puskesmas 

Ibrahim Adjie Kota Bandung yaitu Kelurahan 

Kebon Gedang sebagai intervensi) dan Kelurahan 

Cibangkong sebagai kontrol.

Subjek yaitu ibu hamil trimester III. Dalam penelitian 

ini diambil 41 responden, di masing-masing kelurahan 

sejumlah 20–21 ibu hamil trimester III yang dalam 

kondisi sehat. 

Intervensi yang diberikan adalah senam hamil 

yang dikombinasikan dengan latihan 8VLN�:LZLWDQ�

berupa QJDMXUXV�dan WXPHNXQJ, sedangkan kelompok 

kontrol hanya melakukan senam hamil saja. Kelompok 

kontrol dan intervensi masing-masing melakukan 

kegiatan selama 8 minggu dengan frekuensi latihan 

dua kali dalam satu minggu. Parameter yang akan 

diukur dalam penelitian ini adalah kondisi fisik ibu 

berupa tekanan darah, kadar protein urine dan kondisi 

edema pada tubuh ibu. Adapun kondisi psikis ibu 

diukur dengan instrumen kecemasan yaitu 6WDWH�7UDLW�

$Q[LHW\�,QVWUXPHQW�(STAI). Hasil pengumpulan data 

indikator fisik dan psikis ini dapat dijadikan rujukan 

untuk menjadikan intervensi ini bagian dari program 

kehamilan yang sehat dan persalinan yang aman 

tidak berisiko.

HASIL

Gambaran Umum Karakteristik Responden

Penel i t ian ini di lakukan di wi layah ker ja 

Puskesmas Ibrahim Adjie Kota Bandung. Lokasi 

yang dijadikan penelitian ditentukan oleh petugas 

puskesmas yaitu Kelurahan Kebon Gedang dan 

Cibangkong. Selanjutnya kedua kelurahan ini diundi 

untuk penetapan wilayah kelompok eksperimen dan 

kontrol. Sebanyak 21 orang ibu hamil di kelurahan 

Kebon Gedang sebagai kelompok eksperimen, 

sedangkan sebanyak 20 orang ibu hamil dari 

kelurahan Cibangkong menjadi kelompok kontrol. 

Kelompok eksperimen melakukan senam hamil dan 

seni 8VLN�:LZLWDQ, sedangkan kelompok kontrol hanya 

melakukan senam hamil saja selama 16 kali dengan 

durasi dua kali dalam satu minggu (8 minggu).

Gambaran umum karakteristik responden yang 

meliputi umur, paritas, pendidikan terakhir dan 

pekerjaan dapat dilihat pada tabel 1.

Tidak ada perbedaan karakteristik yang signifikan 

antara kelompok eksperimen dan kontrol dari umur, 

paritas, pendidikan terakhir dan pekerjaan.

Pengaruh Kombinasi Senam Hamil dan Seni 

8VLN�:LZLWDQ�terhadap Kesehatan Ibu

Pengaruh kombinasi senam hamil dan seni Usik 

Wiwitan terhadap kesehatan ibu dari 4 variabel yaitu 

tekanan darah (sistolik dan diastolik), kadar protein 

urine, kondisi edema dan tingkat kecemasan ibu. 

Analisis data numerik dengan *HQHUDO�/LQHDU�0RGHO�

5HSHDWHG�0HDVXUH (GLM-RM), sedangkan data 

kategorik dengan tabulasi silang.

Tabel 1. Karakteristik Ibu Hamil Trimester III Puskesmas Ibrahim Adjie Kota Bandung Tahun 2015

Karakteristik Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol P Value*

Rata-rata Umur 29,23 ± 4,12 29,30 ± 4,84 0,338

Rata-rata Paritas 2 2 0,330

Pendidikan Terakhir

0,847

SD 1 1

SMP 5 7

SMA 13 11

Diploma 2 1

Pekerjaan

0,300Bekerja 0 1

Tidak Bekerja 21 19

*&KL�VTXDUH�WHVW untuk data kategori dan W�WHVW untuk data kontinyu
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Perubahan kesehatan fisik dan psikis ibu sebelum, 

selama dan sesudah intervensi disajikan pada  

Tabel 2.

Terdapat perbedaan tekanan darah sistolik antara 

kelompok eksperimen dan kontrol pada pengukuran 

minggu ke 8 (p = 0,008) dan tekanan darah diastolik 

pada pengukuran minggu ke 4 (p = 0,044).

Sedangkan kondisi edema pada kelompok 

intervensi tidak ada untuk seluruh responden mulai dari 

tahap sebelum intervensi, pertengahan intervensi 

hingga akhir intervensi. Adapun pada kelompok 

kontrol terdapat seorang yang menderita edema pada 

pertengahan dan akhir intervensi. Tetapi perbedaan 

ini tidak signifikan pada setiap pengukuran.

Tabel 2. Pengaruh Kombinasi Senam Hamil dan Seni Usik Wiwitan terhadap Kesehatan Ibu Hamil Trimester 

III Puskesmas Ibrahim Adjie Kota Bandung, Tahun 2015

Indikator
Kel Eksperimen

(n = 21)

Kel Kontrol 

(n = 20)

Beda antar kelompok 

(p-value)

Tekanan Darah Sistol

Minggu 0 107,61 + 10,44 111,00 + 10,71 0,312

Minggu 4 104,28 + 11,64 105,50 + 10,99 0,733

Minggu 8 114,28 + 7,46 105,50 + 12,34 0,008

Tekanan Darah Diastol

Minggu 0 71,90 + 8,13 72,00 + 8,94 0,972

Minggu 4 66,66 + 7,30 73,00 + 11,74 0,044

Minggu 8 79,52 + 9,20 73,00 + 11,74 0,054

Kondisi Edema

Minggu 0

 Positif 0 0

 Negatif 21 20

Minggu 4 0,488

 Positif 0 1

 Negatif 21 19

Minggu 8

 Positif 0 1 0,488

 Negatif 21 19

Protein Urine

Minggu 0

 Positif 0 0

 Negatif 21 20

Minggu 4 0,488

 Positif 0 1

 Negatif 21 19

Minggu 8 0,048

 Positif 0 4

 Negatif 21 16

Tingkat Kecemasan

Minggu 0 0,138

 Normal 0 0

 Ringan 9 13

 Sedang 12 7

Minggu 4 0,453

 Normal 0 0

 Ringan 18 11

 Sedang 13 9

Minggu 8 0,000

 Normal 6 0

 Ringan 15 8

 Sedang 0 12

*Uji *HQHUDO�/LQHDU�0RGHO�5HSHDWHG�0HDVXUHV�dan &URVV�WDE�

Sumber: Data Primer, 2015
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Kondisi protein urine pada kelompok kontrol 

adalah negatif pada setiap pengukuran, sedangkan 

pada kelompok kontrol terdapat satu (1) orang yang 

terdiagnosa positif pada pengukuran ke dua dan 

empat (4) responden positif pada pengukuran ke 

tiga. Terdapat perbedaan signifikan antara kelompok 

eksperimen dan kontrol pada minggu 8 pengukuran 

(p = 0,048).

Terdapat perubahan tingkat kecemasan pada 

kelompok eksperimen yang mengarah positif secara 

signifikan (p = 0,00).

PEMBAHASAN

Seni 8VLN�:LZLWDQ�(terjemahan dari Basa Sunda 

“XVLN” = gerak/getar, “ZLZLWDQ” = mula-mula/pertama) 

adalah salah satu bentuk praktek olah energi yang 

berasal dari kearifan lokal Indonesia. Istilah 8VLN�

:LZLWDQ�atau “getaran pertama” mengandung makna 

bahwa Sang Pencipta melalui getaran energi kasih 

sayangnya menggerakkan seluruh alam semesta 

beserta isinya dengan gerakan yang tidak pernah 

sama dengan sebelumnya, dengan kata lain selalu 

memberikan gerakan/getaran energi baru. Latihan 

dalam seni 8VLN�:LZLWDQ�untuk mengoptimalkan 

fungsi aliran energi tubuh dilakukan melalui 

latihan olah nafas dan olah tubuh (QJDMXUXV) yang 

dilanjutkan dengan meditasi (WXPHNXQJ). Menurut 

Galantino & Muscatello (2011), kombinasi dari 

olah tubuh dan meditasi berpotensi kuat untuk 

menghasilkan kesehatan optimal.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa 

partisipan yang melakukan latihan QJDMXUXV�dan 

WXPHNXQJ�memiliki pengalaman berbeda-beda, 

namun ada kesamaan dalam aspek f isik dan 

emosional.

Semua partisipan menyatakan ada perubahan 

positif yang berkaitan dengan keluhan fisik mereka. 

Berdasarkan dimensi emosional, hampir semua 

partisipan menyatakan bahwa mereka menjadi lebih 

tenang dalam menghadapi masalah sehari-hari, 

sedangkan dari aspek spiritual terjadi peningkatan 

kualitas ritual mereka (Hartiningsih, 2014).

Latihan QJDMXUXV�merupakan perpaduan antara 

olah tubuh, olah nafas dan olah rasa. Latihan 

ini dilakukan dalam posisi duduk bersila dengan 

melakukan gerakan tangan secara perlahan diikuti 

dengan olah nafas. Melalui latihan QJDMXUXV�ini orang 

akan melatih fokus pandangan dan pikiran agar 

terhindar dari kepikunan, melancarkan peredaran 

darah melalui gerakan-gerakan tangan secara 

perlahan dan kontinyu serta melatih kekuatan nafas 

melalui tarikan, penahanan, dan hembusan nafas 

secara perlahan.

Selanjutnya dilakukan WXPHNXQJ�yaitu latihan 

seperti meditasi. 7XPHNXQJ�berasal dari bahasa Sunda 

yang berarti pasrah diri, melepaskan, memasrahkan 

atau menyadari ketidakberdayaan diri. Secara fisik, 

WXPHNXQJ�artinya membiarkan sistem tubuh bekerja 

dengan sendirinya tanpa intervensi dan manipulasi 

agar tercapai harmonisasi gelombang elektromagnetik 

tubuh dengan ritme alam. Tubuh manusia memiliki 

kecerdasan tersendiri untuk memperbaiki berbagai 

kerusakan yang terjadi dengan cara ber tukar 

informasi, materi dan energi dengan lingkungannya 

(Morowitz 1968 dalam Rubik, 2002). Sesuai dengan 

prinsip hemodinamik, proses fisiologis dan biokimia 

membantu memelihara sistem internal tubuh (seperti 

tekanan darah, suhu, pH, dll) dalam kesetimbangan 

yang dinamis terhadap perubahan lingkungan 

eksternal dan internal. Namun, rentang dinamis yang 

disebut juga kesehatan optimal sangat bervariasi 

antar individu (Rubik, 2002). Latihan WXPHNXQJ�adalah 

media untuk mengubah aktivitas fisiologis dari kondisi 

FKDRV�ke kondisi koheren dengan cara menurunkan 

frekuensi gelombang elektromagnetik tubuh. Dalam 

latihan ini otak dan seluruh otot tubuh berada pada 

kondisi relaksasi sehingga jantung dapat berfungsi 

opt imal.  Setelah melakukan latihan WXPHNXQJ 

umumnya mereka merasa tenang.

Latihan QJDMXUXV�dan WXPHNXQJ�memiliki 

beberapa efektivitas yaitu mudah dipelajari terutama 

oleh ibu hamil karena gerakan-gerakannya cukup 

sederhana dan mudah dilakukan. Selama latihan, 

pelaku didampingi oleh fasilitator yang berperan 

menuntun untuk memulai latihan QJDMXUXV�dan saat 

pelaku melakukan WXPHNXQJ�fasilitator memberikan 

sentuhan ringan pada kepala dan punggung, kemudian 

membaringkan pelaku serta membangunkannya jika 

sudah mencapai 15 menit. Beberapa responden 

menyatakan bahwa mereka merasakan kenyamanan 

pada tubuh dan perasaannya setelah melakukan 

latihan.

Kombinasi senam hamil dan seni 8VLN�:LZLWDQ�

melalui latihan QJDMXUXV�dan WXPHNXQJ�mampu 

menjadikan ibu hamil sehat dan menjalani persalinan 

dengan aman. Latihan QJDMXUXV�melalui praktik 

olah nafas dan olah tubuh dapat meningkatkan 

kebugaran sehingga ibu memiliki ketahanan fisik 

dan kekuatan untuk menghadapi proses bersalin. 

Adapun latihan WXPHNXQJ�adalah media olah rasa 

yang dibarengi dengan pengaturan nafas untuk 
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menciptakan ketenangan, kepasrahan pada 

Sang Pencipta dan kesabaran menjalani proses 

kehamilan hingga persalinan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara 

kelompok eksperimen dan kontrol terdapat perbedaan 

yaitu kelompok intervensi dengan seni 8VLN�:LZLWDQ�

menunjukkan kualitas kesehatan yang lebih baik dari 

aspek fisik dan psikis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Terdapat perbedaan tekanan darah dan skor tingkat 

kecemasan antara sebelum dan setelah intervensi 

pada kelompok eksperimen dan kontrol ibu hamil 

trimester III yang menunjukkan bahwa Seni 8VLN�

:LZLWDQ��kesenian asli Sunda memberikan pengaruh 

positif pada kondisi kesehatan fisik dan psikis ibu 

hamil trimester III hingga pada saat menjelang proses 

kelahiran.

Kadar protein urine dan kondisi edema ibu 

hamil trimester III pada kelompok intervensi dengan 

kombinasi senam hamil dan seni 8VLN�:LZLWDQ�tetap 

negatif dibandingkan pada kelompok kontrol.

Saran

Seni 8VLN�:LZLWDQ�dapat dijadikan rujukan bagi 

program dinas kesehatan Kota Bandung sebagai 

model tambahan intervensi berbasis budaya lokal 

Sunda terhadap senam kehamilan guna peningkatan 

kesehatan dan lebih memantapkan persalinan yang 

aman dan tidak berisiko.
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