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BAB 5 

PEMBAHASAN 

 

Bab ini akan diuraikan pembahasan dari hasil penelitian pengaruh senam 

yophytta terhadap lama persalinan kala II pada ibu primigravida di RSIA 

Kendangsari Surabaya tahun 2018. 

5.1 Identifikasi Lama Proses Persalinan Kala II pada Ibu Primigravida 

 yang Tidak Melakukan Senam Yophytta di RSIA Kendangsari 

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa ibu yang tidak melakukan senam 

yophytta, yang mengalami lama persalinan kala II <1,5 jam atau kategori cepat 

sebanyak 2 orang (13,33%) dan yang mengalami lama persalinan kala II kategori 

normal 1,5-2 jam sebanyak 5 orang (33,33%), dan yang mengalami lama 

persalinan kala II kategori lambat sebanyak 8 orang (53,33%) dari jumlah 15 

orang yang tidak melakukan senam hamil dan 31 orang yang melakukan senam 

hamil dengan total ibu 46 orang. 

Partus lama disebabkan oleh lima macam faktor (Kelainan 5P), yaitu: power 

(kekuatan yang mendorong janin keluar), passanger (kelainan janin itu sendiri), 

passage (kelainan ukuran maupun bentuk panggul/ jalan lahir), psikologi ibu 

bersalin dan penolong persalinan (Ekayanthi, 2014). Lamanya persalinan yang 

terjadi pada kala II dari suatu persalinan, yang berlangsung terlalu lama bisa 

menyebabkan dehidrasi, infeksi, kelelahan ibu serta asfiksia, dan kematian janin 

dalam kandungan / Intra Uterin Fetal Death (Eniyah, 2013).  

75 



76 

 

Kelainan pada faktor tenaga bisa disebabkan karena terjadinya inersia 

(his yang tidak sesuai fasenya), inkoordinit (his tidak teratur, tidak ada 

koordinasi dan sinkronisasi antara kontraksi bagian-bagiannya) dan tetanik (his 

yang terlampau kuat dan terlalu sering sehingga tidak ada relaksasi rahim). Hal 

tersebut di atas dapat menyebabkan kemacetan persalinan, jika tidak segera 

ditangani maka akan menyebabkan gawat janin, dan rahim ibu pecah. Upaya 

yang bisa dilakukan ibu hamil agar persalinan berjalan lancar dapat 

dikendalikan dengan melakukan senam hamil (Achmad, 2008). 

Hal ini mempengaruhi lama persalinan kala II pada ibu primiravida 

tersebut, dikarenakan tidak mengikuti senam hamil sebanyak 8 orang (53,33%) 

ibu mengalami proses persalinan kala II yang lambat dengan waktu lebih dari  

2 jam, sejalan dengan teori yang sudah dikemukakan, persalinan kala II lama 

menyebabkan berbagai macam komplikasi, tentunya proses pada persalinan 

kala II sangat diharapakan berjalan dengan baik dan waktu yang tidak terlalu 

lama, agar segala kondisi yang tidak diinginkan tidak terjadi. Faktor-faktor 

tersebut juga sejalan dengan usia pada ibu primigravida, pada ibu primigravida 

yang tidak melakukan senma yophytta rentang usia terbanyak terdapat pada 

usia 27-29 tahun sebanyak 5 orang (33,33%) yang seharusnya pada rentang 

usia ini ibu primigravida memiliki cukup banyak tenaga dan elastisitas otot 

yang baik, tentunya harus dengan cukup latihan agar tenaga dan elastisitas otot 

dapat berperan cukup baik dalam proses persalinan kala II, karena tanpa latihan 

tenaga dan otot tidak akan terkordinasi dengan baik saat persalinan 

berlangsung. 

5.2 Identifikasi Lama Proses Persalinan Kala II pada Ibu Primigravida 
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 yang Melakukan Senam Yophytta di RSIA Kendangsari 

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa ibu yang melakukan senam 

yophytta, yang mengalami lama persalinan kala II <1,5 jam atau kategori cepat 

sebanyak 22 orang (70,97%) dan yang mengalami lama persalinan kala II kategori 

normal 1,5-2 jam sebanyak 8 orang (25,81%), dan yang mengalami lama 

persalinan kala II kategori lambat sebanyak 1 orang (3,23%) dari jumlah 31 orang 

yang melakukan senam hamil dan 15 orang yang tidak melakukan senam hamil 

dengan total ibu 46 orang. 

Sesuai teori yang sudah dikemukakan, senam hamil ini merupakan 

gabungan antara Yoga, Pilates, Hypnoteraphy dan Tai Chi, sehingga apabila 

dilakukan secara teratur akan membuat tubuh ibu hamil menjadi lebih sehat bugar 

dan mempermudah proses persalinan (Lestari 2014; Muhimah dan Safe 2010 

dalam Umamah, 2011). Dengan senam yophytta diharapkan ibu hamil akan 

mempunyai kemampuan berpikir positif, menghilangkan stres, menjaga kestabilan 

emosi, dan mengurangi keluhan selama hamil (nyeri sendi, sakit pinggang, dan 

morning sickness) Manfaat fisik senam yophytta dapat memperkuat elastisitas otot 

dasar panggul dan dinding perut yang tentu sangat berperan terhadap kehamilan 

dan persalinan. Senam yophytta dilakukan untuk menarik lebih banyak energi ke 

dalam tubuh ibu hamil melalui pernafasan, dan akan disimpan dalam tubuh, 

sedangkan energi negatif di dalam tubuh ibu hamil dikeluarkan melalui udara 

yang dikeluarkan saat pernapasan (Lestari, 2014; Susanti, 2014). 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Wahyuningsih (2012) tentang 

pengaruh senam hamil terhadap proses persalinan pada primigravida di RSIA 
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Aisyiyah Klaten menyatakan bahwa ibu yang mengikuti senam hamil memiliki 

hubungan signifikan antara senam hamil dengan proses persalinan di RSIA 

Aisyiyah Klaten dengan uji hipotesis dengan Fisher’s Exact probability test 

diperoleh nilai sig 0.025.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Maryunani (2014) senam hamil 

merupakan suatu metode penting untuk mempertahankan atau memperbaiki 

keseimbangan fisik ibu hamil dan merupakan terapi latihan yang diberikan pada 

ibu hamil dengan tujuan mencapai persalinan yang cepat, mudah dan aman. 

Penelitian sebelumnya yang telah ada bahwa senam hamil dapat mempersingkat 

lama persalinan kala II pada wanita primigravida, hal ini ditunjukkan bahwa 

wanita primigravida yang melakukan senam hamil akan mengalami lama 

persalinan kala II <1 jam. Dari hasil uji Chi Squre didapatkan nilai p < 0,05, 

menurut penelitian yang dilakukan oleh  Izzatul Yazidah dan Saribin Hasibuan 

(2010). 

Sesuai data responden yang didapat pada rekam medis pasien, faktor - 

faktor yang mempengaruhi proses persalinan kala II antara lain besar dari bayi, 

penolong, letak atau posisi bayi saat akan melahirkan, serta psikis pasien. Faktor - 

faktor ini memang berpengaruh terhadap lama proses persalinan kala II, akan 

tetapi hal utama yang terpenting adalah power dari ibu sendiri yang melahirkan. 

Data yang didapat penolong seluruhnya adalah dokter, letak atau posisi bayi 

dalam kondisi yang tidak menyulitkan dalam pengeluaran bayi, seperti posisi 

letak kepala dan letak puncak, letak puncak pada persalinan sangat berpengaruh 

tetapi pada data yang didapat, letak puncak sangat jarang dan kondisi bayi tidak 

terlalu besar sehingga masih memungkinkan bayi keluar dengan baik.  
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Pada prosentase yang didapat, paling besar adalah persalinan kala II 

kategori cepat dengan jumlah sebanyak 22 orang (70,97%), menunjukkan bahwa 

senam yophytta mempengaruhi lama persalinan kala II pada ibu primigravida, 

karena latihan yang selama hamil dijalankan sangat membantu proses pengeluaran 

bayi.  

Berdasarkan pendidikan dari responden yang melakukan senam yophytta, 

sebanyak 25 orang (80,65%) adalah lulusan Perguruan Tinggi dan lulusan SMA 

sebanyak 6 orang (19,35%) dari total 31 orang.  

Menurut teori Notoadmojo (2012) semakin tinggi tingkat pengetahuan 

seseorang, maka akan semakin mudah untuk menerima informasi tentang obyek 

atau yang berkaitan dengan pengetahuan. Teori ini juga sejalan dengan teori yang 

dikemukakan oleh Rahayu (2013) yaitu pendidikan merupakan sebuah proses 

pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dan juga usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, maka jelas dapat 

kita kerucutkan bahwa sebuah visi pendidikan yaitu untuk mencerdaskan 

manusia. 

Berdasarkan teori dan hasil diatas maka pendidikan ibu primigravida sangat 

berpengaruh terhadap pengetahuan dan penerimaan informasi tentang senam 

yophytta yang dimiliki, dari total 31 ibu yang mengikuti senam yophytta  

prosentase pendidikan yang lulusan dari perguruan tinggi sebanyak 25 orang 

(80,67%) dari total 31 ibu, tentunya hal ini berpengaruh terhadap seberapa banyak 

ibu hamil yang mengetahui dan menerima informasi tentang senam hamil 

terutama senam yophytta yang memiliki manfaat lebih apabila dilakukan saat 
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kehamilan agar proses persalinan berjalan dengan lancar dan baik, dengan hasil 

penelitian yang ada maka dapat dijadikan acuan oleh tenaga kesehatan agar lebih 

banyak ibu hamil terutama primigravida yang diberi edukasi terkait senam 

yophytta, karena pengetahuan tentang senam yophytta ini dapat diserap dan 

diterima dengan baik, mengacu pada prosentase pendidikan yang ditempuh. 

 

5.3 Analisis Perbandingan Lama Persalinan Kala II pada Ibu 

 Primigravida yang Melakukan Senam Yophytta dan yang Tidak 

 Melakukan Senam Yophytta 

Berdasarkan analisa uji mann-whitney didapatkan hasil nilai signifikasi 

sebesar p = 0,00 sehingga lebih kecil dari nilai alfa (<0,05). Hal ini berarti H0 

ditolak dan dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh senam hamil terhadap lama 

persalinan kala II pada ibu primigravida, jelas terlihat perbandingan lama proses 

persalinan kala II pada ibu primigravida yang melakukan senam yophytta dan 

yang tidak melakukan senam yophytta, pada ibu yang mengikuti senam yophytta 

tentunya proses persalinan kala II berjalan lebih cepat. Peneliti berpendapat 

bahwa senam yophytta sangat mempengaruhi lama persalinan kala II pada ibu 

primigravida. Lama proses kala II akan dipersingkat karena ibu sudah memiliki 

bekal kelenturan otot, pernapasan, sikap tubuh serta kesiapan kekuatan untuk 

persalinan. Lama proses kala II ini yang sangat berpengaruh terhadap ibu dan bayi 

yang akan dilahirkan, tentunya apabila kala II berjalan dengan baik maka tidak 

ada resiko pada ibu dan bayi. Perbandingan ibu hamil yang melakukan senam dan 

tidak sangat signifikan, pada lama proses kala II pada ibu hamil yang melakukan 

senam sangat cepat dan pada ibu hamil yang tidak melakukan senam proses 
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melambat. Proses ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, dengan senam 

yophytta faktor kelenturan otot, pernapasan, kesiapan tubuh dilatih dan 

manfaatnya dapat dirasakan saat menjalani proses kala II saat persalinan. Maka 

dari itu penting sekali melakukan senam yophytta saat kehamilan dijalani. Senam 

yophytta yang merupakan rangkaian dari berbagai senam yang bermanfaat bagi 

ibu hamil ini tentunya perlu dijadikan program wajib bagi ibu hamil, terutama ibu 

yang untuk pertama kalinya hamil atau disebut dengan primigravida. 

5.4 Keterbatasan 

Keterbatasan peneliti adalah keterbatasan waktu pengerjaan dikarenakan 

proses pengambilan data melalui rekam medis pasien yang harus teliti dalam 

mengambil data yang diperlukan oleh peneliti. Kekurangan menurut peneliti 

dalam penelitian ini adalah data yang diambil adalah retrospektif, seluruh data 

sesuai dengan data yang telah lalu, diharapakan bagi peneliti selanjutnya dapat 

meneliti dengan data yang aktual, mengambil data sesuai dengan waktu yang 

berjalan. Mengawal proses senam yophytta yang berjalan dan memastikan proses 

senam berjalan dengan baik serta dilakukan secara total oleh peserta senam 

yophytta. Meneliti senam yophytta dengan variabel lain selain lama proses kala II. 

Karena senam yophytta merupakan variabel yang menarik untuk diteliti, perlu 

adanya penelitian lanjutan terkait senam yophytta terhadap variabel lain. 


