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KATA PENGANTAR 

 

Penggunaan terapi komplementer dalam kehamilan menjadi 

fenomena yang saat ini diminati oleh ibu hamil. Alasan yang 

mendasari diantaranya murah, mudah, tidak menimbulkan efek 

samping yang serius seperti penggunaan obat-obat kimia. 

Komplementer dalam kehamilan dapat berupa terapi biologi dan 

modalitas untuk mengurangi keluhan dalam masa hamil. 

Pelayanan kehamilan yang menerapkan komplementer menjadi 

salah satu daya tarik ibu hamil untuk mendatangi Praktek Mandiri 

Bidan (PMB). 

Buku ini merupakan bentuk kolaborasi dosen kebidanan 

yang memiliki ketertarikan untuk mengembangkan pelayanan 

komplementer dalam kehamilan. Penulis buku berasal dari Stikes 

Bahrul Ulum Jombang, Poltekkes Tanjungkarang, STIKES Karya 

Husada Kediri, Akbid An Nur Husada Walisongo Lampung 

Utara, Akbid Ika Bina Labuhanbatu dan Universitas Sains 

AlQuran Wonosobo. Buku ini membahas tentang herbal, thibbun 

nabawi, aromaterapi, nutrisi, food combining, akupresure, healing 

touch, pijat perineum, pijat prenatal dan hidroterapi dalam 

kehamilan.  

Buku ini dapat dijadikan referensi oleh mahasiswa 

kesehatan, praktisi, terapis ataupun ibu hamil yang tertarik 

dengan komplementer dalam kehamilan karena setiap bab ditulis 

oleh dosen yang kompeten. Buku ini mudah dipahami 

dikarenakan menggunakan bahasa yang singkat, padat dan jelas. 

Buku ini juga memuat gambar sehingga mempermudah pembaca 

untuk memahami maksud penulis.  

Semoga buku ini dapat bermanfaat dan memperkaya 

referensi komplementer dalam kehamilan khususnya dalam 

pemberian terapi biologi maupun terapi modalitas.  

 

30 Nopember 2021 

 

Editor 
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DAFTAR SINGKATAN 

 

ACTH : Adrenocorticotropic hormone  

APGAR : Appearance, Pulse, Grimace, Activity, Respiration 

ATP : Adenosin trifosfat 

BBTT : Baik, Betul, Terukur serta Tertata  

CRH : Corticotropin Releasing Hormone  

DM : Diabetes Mellitus 

DMG : Diabetes Mellitus Gestasional  

EEG : Elektroensepalografi  

EO : Essential Oil  

FDA : Food and Drug Administration 

GABA : Gama Amino Butyric Acid  

Hb : Haemoglobin 

HPA : Hipotalamus Pituitari Adrenal 

HPK : Hari Pertama Kehidupan  

HT : Healing touch  

IMT : Indeks Masa Tubuh  

MNT : Medical Nutrition Therapy  

TCM : Traditional Chinesse Medicine 

WHO : World Health Organization 
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Pendahuluan 

Penatalaksanaan non farmakologis dengan menggunakan 

terapi herbal dapat menjadi terapi tambahan pada ibu hamil yang 

mengalami keluhan hipertensi ataupun mual muntah. Selain 

untuk menurunkan ketidaknyamanan pada kehamilan, herbal juga 

dapat digunakan sebagai vitamin tambahan pada ibu hamil seperti 

konsumsi buah jambu sebagai pengganti dari vitamin C. Beberapa 

herbal mudah ditemukan dan dibudidayakan di Indonesia, 

sehingga dapat memanfaatkan lahan pekarangan sebagai lahan 

untuk menanam tanaman herbal. Tumbuhan herbal yang ditanam 

di pekarangan rumah diantaranya lidah buaya, temulawak, 

kunyit, kemangi, cocor bebek, daun dewa, belimbing wuluh, daun 

kemangi, cabai, bawang putih. Sekitar 12 ribu senyawa telah 

diisolasi dari berbagai tumbuhan obat di dunia, namun hanya 

sepuluh persen dari jumlah total senyawa yang dapat diekstraksi 

dari seluruh tumbuhan obat.  

Bab ini membahas tentang herbal untuk ibu hamil yang 

meliputi pengertian, kontra indikasi penggunaan herbal pada ibu 

hamil, penelitian tentang herbal ibu hamil. 

 

Herbal untuk Ibu Hamil 

Praktisi medis yang memanfaatkan pengobatan nabati 

dikenal sebagai herbalis oleh World Health Organization (WHO). 

Ada beberapa keuntungan menggunakan tumbuhan sebagai obat 

dibandingkan obat tradisional, salah satunya adalah harganya 

yang jauh lebih murah. Herbal dapat menjadi pilihan yang lebih 

aman untuk penggunaan sehari-hari karena murah, mudah dibeli, 

dan tidak memiliki banyak efek samping. (Lestaridewi, 2017; 

Hidayanto, 2015) 
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Selain dibuat jus buah bit bisa juga dikonsumsi dengan cara 

direbus, dengan cara buah bit dipotong (sekitar 5 cm) tambahkan 

sedikit cuka dalam rebusan. Buah bit dapat juga dikukus untuk 

mempertahankan pigmen dan nutrisi. Pengolahan buah bit dapat 

juga cara dipanggang secara utuh atau diiris-iris terlebih dahulu. 

Buah bit dapat juga diolah menjadi keripik, pelengkap roti, isian 

pastry, atau isian pie ataupun salad buah. 

 

Penutup 

Herbal dapat menjadi alternatif dalam menurunkan keluhan 

dan ketidaknyamanan masa hamil pada ibu hamil yang tidak 

menginginkan terapi farmakologis atau memiliki alergi tertentu. 

Penggunaan herbal pada ibu hamil perlu berkonsultasi terlebih 

dahulu dengan terapis l agar dapat dipastikan keamanan dan 

efektifitasnya. 
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Pendahuluan  

Pengobatan thibbun nabawi dalah petunjuk Rasulullah 

berupa formula-formula umum dan praktis yang dapat digunakan 

untuk menjaga keselamatan lahir dan batin, termasuk yang 

berkaitan dengan terapi atau pengobatan. Masyarakat sudah 

mengenal dengan baik metode pengobatan thibbun nabawi yang 

meliputi terapi Al-Qur’an, madu, kurma, bekam, penggunaan 

siwak. Perubahan pada harapan dan pilihan masyarakat, yang 

menghasilkan keinginan untuk memperkecil ketergantungan pada 

obat-obatan dan terapi invasif yang sering kali menimbulkan efek 

samping yang merugikan, mendorong masyarakat memilih 

pengobatan alternatif lain yaitu thibbun nabawi. Penggunaan 

pengobatan thibbun nabawi, didasari oleh keyakinan positif 

terhadap pengobatan thibbun nabawi sebagai pengobatan yang 

disabdakan Rasulullah.  

Pada bab ini akan dijelaskan tentang thibbun nabawi dalam 

kahamilan yang meliputi pengertian, metode, jenis pengobatan, 

bukti penelitian thibbun nabawi. 

 

Thibbun Nabawi  

Thibbun nabawi adalah segala sesuatu yang disebutkan 

didalam Al-Qur’an dan As-Sunnah yang shahih berkaitan dengan 

kedokteran baik untuk pencegahan penyakit atau pengobatan. 

Thibbun nabawi adalah kumpulan petunjuk Nabi Muhammad SAW 

dalam kedokteran yang beliau berobat dengannya atau digunakan 

untuk mengobati orang lain. Thibbun Nabawi adalah petunjuk 

Rasulullah berupa formula-formula umum dan praktis yang dapat 

digunakan untuk menjaga kesehatan lahir dan batin, termasuk 

yang berkaitan dengan terapi atau pengobatan. Thibbun nabawi 
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Pada kehamilan, kebersihan gigi dan mulut perlu 

ditingkatkan. Peningkatan hormon estrogen dan progesteron pada 

kehamilan menyebabkan gusi edema, lunak seperti spons. 

Keadaan ini menyebabkan gusi mudah berdarah karena trauma 

ringan seperti sikat gigi. Peningkatan pertumbuhan kapiler gusi 

menyebabkan gusi mengalami pembengkakan yang sangat 

vaskuler disebut epulis atau gingivitis. Produksi air liur yang 

berlebihan atau salivasi yang berlebihan atau ptialisme juga dialami 

oleh ibu hamil akibat stimulasi kelenjar saliva oleh makanan 

terutama zat tepung atau ketika ibu hamil sedang merasa mual. 

Meskipun kondisi ini normal dan tidak membahayakan kesehatan, 

ibu hamil tetap perlu menjaga kebersihan gigi dan mulut secara 

teratur. 

 

Penutup 

 Pengobatan dengan metode thibbun nabawi, saat ini sudah 

diterapkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan 

sehari-hari bahkan pada ibu hamil penggunaan thibbun nabawi 

meliputi terapi Al-Qur’an, konsumsi habatus sauda, madu, 

penggunaan minyak zaitun. Penggunaan thibbun nabawi 

cenderung aman, namun karena ibu hamil merupakan kelompok 

yang rentan sebaiknya berkonsultasi dengan dokter ataupun 

tenaga kesehatan untuk memastikan kondisi ibu dan janin dalam 

keadaan sehat dan dapat menggunakan thibbun nabawi.  
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Pendahuluan 

Salah satu bentuk terapi komplementer adalah dengan 

menggunakan aromaterapi. Aromaterapi saat ini menjadi terapi 

yang diminati dibidang obstetri, karena melihat keuntungan yang 

didapat lebih besar dibanding efek negatifnya. Sekitar 20-60% 

keluhan ibu hamil dapat diatasi dengan penggunaan terapi 

komplementer. Istilah aromaterapi dimulai sejak awal abad ke-20, 

namun istilah Essential Oil (EO) untuk aromaterapi yang berasal 

dari tumbuh-tumbuhan telah digunakan sejak lebih dari 3500 

tahun sebelumnya untuk parfum atau wewangian atau 

pembuatan obat. Aromaterapi tidak sama dengan terapi herbal, 

karena untuk mengahasilkan EO telah melalui berbagai tahap 

ekstraksi dari bagian tanaman yang bisa diambil dari biji, bunga, 

buah, kulit buah, batang, cabang maupun akar tanaman. 

Beberapa jenis aromaterapi yang aman dan sering 

digunakan pada ibu hamil, diantaranya adalah jenis EO yang 

mengandung lavender (Lavandula angustifolia), petitgrain (Citrus 

aurantium(Fe)) , dan Bergamot (Citrus aurantium L. ssp. Bergamia), 

pappermint dan lemon  

 

Aromaterapi untuk Ibu Hamil 

Definisi aromaterapi berasal dari kata “aroma” yang 

memiliki arti bau, dan “terapi” yang memiliki arti pengobatan. 

Aromaterapi sudah digunakan untuk pengobatan sejak ribuan 

tahun sebelumnya, bahkan Hipokrates yang merupakan bapak 

kedokteran modern juga menganjurkan penggunaan aromaterapi 

untuk pengobatan karena meyakini bahwa penggunaan 
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(Lavandula angustifolia), Petitgrain (Citrus aurantium(Fe)) dan 

Bergamot (Citrus aurantium L. ssp. Bergamia) yang dapat 

menurunkan stres dan kecemasan, pappermint dan lemon untuk 

menurunkan mual muntah. Penggunaan EO untuk aromaterapi 

perlu berkonsultasi terlebih dahulu dengan terapis yang telah 

dipercaya agar meminimalkan efek samping dari penggunaan 

aromaterapi selama masa kehamilan. 
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Pendahuluan 

 Food combining atau diistihkan dengan makanan kombinasi. 

Pola makan food combining mengacu pada mekanisme pencernaan 

alamiah tubuh. Pola makan ini dilakukan dengan mengatur 

keseimbangan kombinasi menu, jumlah asupan, serta jadwal 

makan. Penerapan dengan cara memisah-misahkan makanan 

sebagai upaya untuk menyelaraskan unsur-unsur gizi yang 

diperlukan tubuh, kombinasi makanan yang tepat bertujuan 

mencapai keseimbangan asam dan basa sehingga terhindar dari 

gangguan fungsi tubuh dan penyakit. Food combining dapat 

diterapkan pada ibu hamil agar makanan yang dikonsumsi tidak 

berlebihan sehingga dapat berakibat buruk untuk ibu dan bayi. 

Penerapan food combining pada ibu hamil harus dilakukan dengan 

hati-hati karena ibu hamil memerlukan asupan nutrisi untuk 

pertumbuhan dan perkembangan janin. 

Pada bab ini akan dibahas lebih mendalam tentang food 

combining untuk ibu hamil yang meliputi pengertian, indikasi dan 

kontra indikasi, bukti penelitian tentang food combining pada ibu 

hamil, food combining untuk ibu hamil obesitas. 

 

Food Combining untuk Ibu Hamil 

Pengertian food combining menurut Gunawan (2012) adalah 

metode pengaturan asupan makanan yang diselaraskan dengan 

mekanisme alamiah tubuh, khususnya yang berhubungan dengan 

sistem pencernaan. Pola makan food combining bertujuan untuk 

membantu melancarkan pencernaan dan mengkombinasikan dua 

atau lebih nutrisi makanan yang tepat. Penerapan food combining 

memperhatikan waktu siklus mencerna makanan sebagai penentu 

pemilihan jenis makanan serta kombinasi makanan sehingga dapat 
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asupan makanan menjadi kunci penting untuk menjaga kesehatan 

tubuh ibu dan janin di dalam kandungan.  
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Pendahuluan 

Salah satu masalah nutrisi di Indonesia adalah Diabetes 

Mellitus Gestasional (DMG) pada ibu hamil yang dapat 

menyebabkan gangguan kesehatan ibu dan janinnya. DMG dapat 

diatasi dengan terapi nutrisi sebagai terapi manajemen diri yang 

berisi tentang pendidikan, dukungan maupun tindak lanjut yang 

diperlukan untuk membantu ibu hamil membuat perubahan gaya 

hidup. Prinsip utama diet ibu hamil tidak sekadar hanya untuk 

menurunkan berat badan atau membatasi kalori, akan tetapi juga 

mengacu pada perbaikan pola makan untuk memenuhi nutrisi 

yang dibutuhkan pada masa kehamilan melalui diet. Kuantitas 

dan kualitas nutrisi pada ibu hamil berdampak pada 

pertumbuhan dan perkembangan janin secara keseluruhan. Upaya 

terapi nutrisi pada masa kehamilan mendukung program 

pemerintah dalam mempercepat perbaikan gizi masyarakat 

dengan fokus utama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).  

Bab ini membahas tentang terapi nutrisi dalam kehamilan 

yang meliputi pengertian, diet ibu hamil, makanan yang dihindari 

oleh ibu hamil, terapi nutrisi pada kasus DMG. 

 

Terapi Nutrisi pada Masa Kehamilan 

Asupan nutrisi memiliki peran yang penting dalam 

meningkatkan kesehatan masa hamil. Hal ini dikarenakan 

pertambahan tubuh ibu hamil dan ukuran tubuh merupakan dua 

faktor yang mempengaruhi berat badan lahir bayi. Adaptasi ibu 

selama kehamilan akan mempengaruhi kebutuhan kalori untuk 

memenuhi kenaikan berat badan yang direkomendasikan. 

Adaptasi tersebut meliputi peningkatan metabolisme basal, 
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Beberapa pilihan camilan yang aman dikonsumsi klien 

DMG, antara lainpotongan sayuran segar yang dikukus, telur 

utuh atau putih telur, oatmeal dengan potongan buah segar, 

dada ayam tanpa kulit, ikan yang dipanggang, yoghurt tawar, 

sup sayuran, buah-buahan dengan porsi tidak berlebihan. 

Rekomendasi pedoman diet umum American Diabetes 

Association (2009)  pada ibu hamil DMG setiap makan harus 

terdiri dari 25 persen protein, 25 persen pati, dan 50 persen 

makanan yang tidak mengandung tepung, seperti sayuran atau 

salad. 

 

Penutup 

Terapi nutrisi dapat diberikan pada ibu hamil dengan kasus 

DMG. Terapi nutrisi dikaitkan dengan diet dan perubahan pola 

hidup dengan mengkonsumsi makanan yang sehat. Terapi nutrisi 

yang benar akan dapat mengontrol berat badan selama kehamilan 

dengan harapan ibu dan bayi dapat sehat dan selamat. Ibu hamil 

perlu memperhatikan asupan nutrisi agar dapat memberikan 

kesehatan pada tubuh ibu dan janin yang di kandung. Makanan 

yang membahayakan dan mengandung zat-zat yang berbahaya 

perlu dihindari selama hamil.  
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Pendahuluan  

Persalinan merupakan kejadian fisiologi yang normal dalam 

kehidupan, namun kadang-kadang dalam persalinan terjadi 

robekan perineum. Robekan perineum dapat dihindari dan 

dicegah apabila seorang ibu hamil memiliki perineum yang elastis 

dan kemampuan yang baik untuk mengejan. Oleh karena itu ada 

beberapa upaya yang bisa di lakukan untuk menghindari 

terjadinya robekan perineum. Salah satunya adalah dengan cara 

melakukan tehnik pijat perineum. Pijat perineum ini dapat 

dilakukan sendiri di rumah dan dapat dilakukan setiap hari. Selain 

itu pijat perineum juga tidak memerlukan biaya yang sangat 

mahal. Pijat perineum adalah salah satu cara yang paling kuno 

untuk meningkatkan kesehatan, aliran darah, elastisitas, dan 

relaksasi otot otot dasar panggul. Pijat perineum selama masa 

kehamilan akan melindungi fungsi perineum, aman dan tidak 

berbahaya.  

Dalam bab ini akan dibahas tentang pengertian, waktu 

pelaksanaan, indikasi dan kontra indikasi, manfaat, dasar 

penelitian pelaksanaan pijat perineum pada ibu hamil serta cara 

melakukan pijat perineum. 

 

Pijat Perineum dalam Kehamilan 

Perineum adalah area kulit antara liang vagina dengan anus 

(dubur) yang dapat robek ketika melahirkan atau secara sengaja 

digunting guna melebarkan jalan keluar bayi (episiotomi). 

Pijat perineum adalah tehnik memijat perineum di saat 

hamil atau beberapa minggu sebelum melahirkan untuk 

meningkatkan perubahan hormonal yang melembutkan jaringan 

ikat sehingga jaringan perineum lebih elastis dan lebih mudah 
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Pendahuluan  

 Saat ini masyarakat lebih cenderung kembali ke alam (back 

to nature) dalam perihal melindungi, memelihara serta 

peningkatan derajat kesehatan dengan menggunakan pelayanan 

kesehatan tradisional yang salah satunya merupakan pijat. Massage 

ataupun pijat menggunakan tekanan tangan pada jaringan lunak, 

tanpa menimbulkan gerakan ataupun pergantian posisi sendi buat 

menciptakan relaksasi serta membetulkan perputaran. Tenaga 

kesehatan pada saat ini banyak menggunakan pijat hamil guna 

memberikan efek relaksasi yang bertujuan untuk mengurangi 

setres serta kecemasan dan juga merupakan salah satu bentuk 

terapi komplementer. Pijat hamil efektif menghilangkan 

ketidaknyamanan pada kehamilan, menurunkan depresi, 

kecemasan, nyeri pada kaki dan punggung, menurunkan hormone 

kortisol, mengurangi nyeri persalinan menurunkan kejadian 

prematuritas. 

 Bab ini menguraikan tentang prenatal massage yang 

meliputi pengertian, hal yang dicermati pelaksanaan prenatal 

massage, titik-titik yang perlu dihindari, kontra indikasi prenatal 

massage, teknik pemijatan, penelitian tentang prenatal massage. 

 

Prenatal Massage  

Arti massage diambil dari bahasa Arab ialah mash yang 

artinya menekan dengan lembut, dalam bahasa Yunani artinya 

massien dimana diartikan memijat ataupun melutut. Pijat terapi 

atau therapeutic massage telah digunakan selama berabad-abad 

yang lalu untuk meningkatkan kesehatan, mengurangi stres, 

dan meredakan ketegangan otot. Terapi pijat prenatal atau 

prenatal massage therapy merupakan bagian yang penting pada 
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pada trimester pertama dikarenakan ibu hamil masih memmiliki 

keluhan mual muntah bahkan dikhawatirkan adanya penekanan 

pada titik tertentu dapat menyebabkan abortus. Pelaksanaan 

prenatal massage sebaiknya dilakukan oleh terapis yang sudah 

kompeten untuk menghindari pemijatan pada titik tertentu yang 

dapat membahyakan ibu maupun janin. 
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Pendahuluan 

Terapi akupresure yang merupakan bagian dari Traditional 

Chinesse Medicine (TCM) yang dapat menjadi komplementer dari 

perawatan secara holistik yang memiliki pandangan bahwa 

kondisi kesehatan setiap manusia adalah holistik meliputi body, 

mind, and soul yang saling terhubung dan harus seimbang. 

Akupresure dilakukan dengan cara memberikan tekanan 

menggunakan tangan, ibu jari atau perangkat lain untuk 

merangsang bagian atau titik tertentu pada tubuh yang sesuai 

dengan organ, emosi atau reseptor sensorik tertentu. Akupresure 

dapat membantu mengatasi mual ataupun meredakan kecemasan 

pada kehamilan. 

Pada bab ini dijelaskan tentang akupresure dalam 

kehamilan yang meliputi pengertian, manfaat, penggunaan 

akupresure dlaam kehamilan, bukti penelitian akupresure dalam 

kehamilan, akupresure untuk keluhan mual dan muntah pada ibu 

hamil. Akupresure untuk keluhan nyeri punggung, hal-hal yang 

perlu diperhatikan saat melakukan akupresure, titik-titik yang 

diwaspadai dalam melaksanakan akuresure pada ibu hamil. 

 

Akupresure Pada Kehamilan 

Terapi akupresure merupakan salah satu terapi non 

farmakologi dengan memberikan pijatan pada titik-titik tertentu 

(acupoint) yang berhubungan dengan organ di dalam tubuh. Titik-

titik yang diterapkan pada terapi akupresure sama dengan titik-

titik yang digunakan pada terapi akupuntur dengan penekanan 

pada titik acupoint akan mempengaruhi aliran bioenergi tubuh 

yang disebut “Qi”(Moradi,2014).  
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4. Titik Bladder 60 (BL 60)  

5. Titik Bladder 67 (BL 67) 

6. Titik Gallbladder 21 (GB 21) 

7. Titik Kidney 1 (Ki 1) 

8. Titik Spleen 6 (SP 6) 

9. Titik-titik disepanjang tulang belakang (SU) 

10. Titik refleksi di area telapak kaki 

Titik-titik tersebut berfungsi merangsang kontraksi, 

membantu merubah posisi janin, membantu pembukaan serviks, 

mengurangi rasa nyeri dan menurunkan kecemasan.  

 

Penutup 

Terapi akupresure merupakan salah satu terapi non 

farmakologi dengan memberikan pijatan pada titik-titik tertentu 

(acupoint) yang berhubungan dengan organ di dalam tubuh. 

Penggunaan akupresure dalam kehamildiantaranya untuk kasus 

mual dan muntah, konstipasi ataupun nyeri punggung, Penekanan 

pada titik tertentu dalam kehamilan dapat menyebabkan abortus, 

kelahiran prematur sehingga perlu dihindari pada saat kehamilan. 
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Pendahuluan 

Healing touch (HT) atau dikenal dengan teknik 

penyembuhan dengan sentuhan merupakan salah satu cara 

mengurangi kecemasan dengan sentuhan karena diyakini dapat 

memperbaiki ketidakseimbangan energi dengan memberi 

sentuhan. Fokus pada medan energi di sekitar tubuh dengan 

menggunakan sentuhan ringan pada atau di atas sendi dan tubuh. 

HT bekerja pada mental, emosional, dan spiritual sehingga dapat 

membantu dalam proses penyembuhan yang berkaitan dengan 

kecemasan dan stress, mengurangi rasa sakit dan meningkatkan 

rasa sejahtera. Penurunan stres dapat mengakibatkan peningkatan 

kekebalan, penurunan tekanan darah, dan peningkatan kualitas 

tidur, sehingga memulihkan penyembuhan alami tubuh. HT dapat 

membantu ibu hamil dengan ketegangan fisik dan nyeri otot yang 

sering menyertai kehamilan, pembengkakan pada kaki, 

pergelangan kaki, dan tungkai, serta dapat membantu mereka 

mempersiapkan kelahiran. 

Pada bab ini akan diuraikan tentang healing touch dalam 

kehamilan, manfaat, langkah-langkah dan penggunaan HT untuk 

mengurangi kecemasan. 

 

Healing Touch dalam Kehamilan 

HT adalah bagian dari terapi energi yang memungkinkan 

praktisi HT dapat terhubung dengan energi penyembuhan yang 

mengalir melalui tangan ke tubuh klien dengan menggunakan 

teknik penyembuhan tangan yang lembut.  Sentuhan lembut yang 

diberikan kepada ibu hamil dapat mempengaruhi dan 

mendukung sistem energi manusia di dalam dan di sekitar tubuh. 

HT merupakan terapi energi holistik yang menekankan perawatan 
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Penutup 

HT sebagai sarana kepedulian dan pengalaman yang 

digunakan sebagai media terapeutik, sarana berupa sentuhan yang 

digunakan secara menyeluruh dalam upaya proses penyembuhan 

atau pengurangan rasa cemas menjadikan HT sangat berpengaruh 

dalam kecemasan pada ibu hamil. HT dapat diterapkan pada ibu 

hamil karena HT berpusat pada tubuh, pikiran dan emosi yang 

bergabung menjadi energi yang kompleks sehingga dapat 

menurunkan keluhan serta ketidaknyamanan yang dialami pada 

masa hamil. HT pada ibu hamil perlu dilakukan oleh praktisi yang 

tersertifikasi dan memiliki kompetensi sehingga dapat menjamin 

keamanan ibu hamil dan janin. 
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Pendahuluan  

Hidroterapi atau terapi akuatik atau terapi air adalah 

pendekatan terapeutik komprehensif yang merupakan gabungan -

dari gerak fisik atau latihan fisik dengan menggunakan media air. 

Air merupakan salah satu elemen yang paling bermanfaat untuk 

tubuh karena air menghidrasi, merilekskan, dan membersihkan 

tubuh. Hidroterapi memiliki efek biologis maupun fisiologis 

terhadap sistem homeostasis bahkan dapat diterapkan pada aspek 

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Hidroterapi 

membutuhkan keterampilan khusus dan pelatihan untuk 

menerapkan hidroterapi dengan benar. Ibu hamil dapat 

melaksanakan hidroterapi di bawah pengawasan praktisi yang 

telah tersertifikasi sehingga tidak membahayakan kondisi ibu dan 

janin. Salah satu ketidaknyamanan selama kehamilan adalah 

merasakan tubuh yang berat, tetapi berada di dalam air, sensasi ini 

berkurang secara signifikan, bahkan membuat ibu dapat 

merasakan otot-ototnya rileks.  

Bab ini membahas mengenai hidroterapi dalam kehamilan 

yang meliputi pengertian, manfaat, latihan hidroterapi, penelitian 

terkait hidroterapi. 

 

Hidroterapi dalam Kehamilan 

Kata hidroterapi berasal dari bahasa Yunani  hydor  yang 

artinya air dan  therapeia  yang berarti terapi, jika digabungkan 

artinya penyembuhan melalui air. Hidroterapi didefinisikan 

sebagai penggunaan air topikal atau eksternal untuk tujuan 

terapeutik. Hidroterapi menggunakan media utama air untuk 

mencapai efek rehabilitasi dengan menggunakan energi mekanik 

untuk tubuh. Hidroterapi dalam kehamilan merupakan terapi 
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dapat diberikan yaitu dengan hidroterapi. Komponen hidroterapi 

dalam kehamilan yang berupa gerakan lembut dipercaya dapat 

mengurangi stres. Selain itu, sikap penuh belas kasih terapis 

menyebabkan ibu hamil memasuki keadaan parasimpatis.   

Selama praktek hidroterapi, ibu hamil mengalami 

penurunan denyut jantung yang menyebabkan keadaan 

parasimpatis relaksasi. Penurunan aktivitas aksis hipotalamus 

hipofisis adrenal menyebabkan kadar kortisol plasma lebih rendah 

seiring dengan peningkatan relaksasi mental dan fisik. Hidroterapi 

juga mengurangi tonus otot yang berlebihan dan rasa sakit akibat 

gerakan rotasi batang tubuh dan goyangan lembut di seluruh 

tubuh, yang menyebabkan tonus otot berkurang sebagai efek 

samping dari aktivasi sistem vestibular. Relaksasi dan kesenangan 

dalam berendam yang dirasakan oleh ibu hamil menjadi salah satu 

keunggulan hidroterapi.  

 

Penutup 

Hidroterapi merupakan pengobatan ilmiah dengan 

menggunakan air untuk menyembuhkan dan mengurangi nyeri 

serta berbagai penyakit ringan melalui cara yang berbeda. 

Hidroterapi dapat mengurangi kelelahan saat hamil, 

meningkatkan rasa nyaman, rileks serta menjaga keseimbangan 

tubuh. Pelaksanaan hidroterapi dalam kehamilan perlu dilakukan 

oleh terapis yang tersertifikasi. Ibu hamil yang menginginkan 

hidroterapi perlu berkonsultasi dahulu dengan dokter untuk 

memastikan kondisi ibu dan janin dalam keadaan sehat serta tidak 

ada kontra indikasi untuk melakukan hidroterapi. 
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INDEKS 

 

 

A 

acupoint, 105, 106, 111, 112, 113, 116 

Akupresure, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 115, 142 

Al-Qur’an, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 142 

Anemia, 7, 8, 10, 21, 24, 142 

Aromaterapi, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 142 

B 

Buah bit, 10, 12, 142 

C 

Chakra spread, 123, 142 

D 

DMG, iv, 52, 60, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 142 

E 

Effluarage, 95, 143 

Emesis gravidarum, 5, 143 

epulis, 26 

essensial oil, 31 

F 

farmakologis, 2, 5, 7, 10 

Food combining, 46, 47, 56, 143 

Friction, 95, 106, 143 

G 

gingivitis, 26 

H 

Habbatus Sauda, 17, 19, 21, 23 

hCG, 40 

Healing, iv, 120, 121, 127, 128, 143 
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hemoglobin, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 27 

Hidroterapi, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 143 

hipotalamus, 41, 70, 126, 138 

J 

jahe, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 

L 

Lymphatic drain, 123, 143 

M 

madu, 4, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28 

Mind clearing, 123, 143 

Minyak zaitun, 20, 22, 24, 25, 26, 143 

N 

non invasif, 121 

O 

Obesitas, 49, 50, 51, 57, 58, 61, 143 

Overweight, 50, 51, 57, 61, 143 

P 

Pain drain, 123, 143 

Percussion movement, 96, 143 

petrissage, 42, 96 

Pijat perineum, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 144 

Prenatal Massage, 87, 88, 94, 96, 98, 99, 100 

ptialisme, 26 

S 

shaking, 96 

Siwak, 20, 25, 144 

spinal ventromedial, 126 

T 

Tapotemen, 106, 144 

terapi nutrisi, 60, 61, 62, 73 
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Thibbun nabawi, 15, 20 

U 

Underweight, 48, 50, 61, 144 

V 

Vibration, 96, 106, 144 

 

 

 

 


