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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Nyeri adalah perasaan tidak nyaman yang sangat subyektif dan hanya 

orang yang mengalaminya yang dapat menjelaskan dan mengevaluasi perasaan 

tersebut (Mubarok, 2007). Rasa nyeri pada persalinan adalah manifestasi dari 

adanya kontraksi (pemendekan) otot rahim. Kontraksi inilah yang menimbulkan 

rasa sakit pada pinggang, daerah perut dan menjalar kearah paha. Nyeri persalinan 

disebabkan adanya regangan segmen bawah rahim dan servik serta adanya 

ischemia otot rahim. Tingkat nyeri persalinan digambarkan dengan intensitas 

nyeri yang dipersepsikan oleh ibu saat proses persalinan. Intensitas nyeri 

tergantung dari sensasi keparahan nyeri itu sendiri. Intensitas rasa nyeri persalinan 

bisa ditentukan dengan cara menanyakan intensitas atau merujuk pada skala nyeri.  

Contohnya, skala 0-10 (skala numerik), skala deskriptif yang menggambarkan 

intensitas tidak nyeri sampai nyeri yang tidak tertahankan, skala dengan gambar 

kartun profil wajah dan sebagainya. Intensitas nyeri rata-rata ibu bersalin kala I 

fase aktif digambarkan dengan skala VAS sebesar 6-7 sejajar dengan intensitas 

berat pada skala deskriptif (Judha, dkk, 2012). 

Nyeri selama persalinan umumnya terasa hebat, dan hanya 2-4% yang 

mengalami nyeri ringan selama persalinan. Nyeri pada saat persalinan menempati 
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skor 30-40 dari 50 skor yang ditetapkan Wall dan Mellzack. Skor tersebut lebih 

tinggi dibandingkan syndrome nyeri klinik seperti nyeri punggung kronik, nyeri 

akibat kanker, nyeri tungkai dan lainnya (Fraser, dkk, 2009). Nyeri dan ketakutan 

menyebabkan stress. Stress berakibat meningkatkan sekresi adrenalin. Salah satu 

efek adrenalin adalah kontraksi pembuluh darah sehingga suplai oksigen pada 

janin menurun. Penurunan aliran darah juga menyebabkan melemahnya kontraksi 

rahim dan berakibat memanjangnya proses persalinan. Nyeri persalinan yang 

lama menyebabkan timbulnya hiperventilasi sehingga frekuensi pernafasan dapat 

mencapai 60-70 kali per menit, menurunkan kadar PaCO2 ibu dan meningkatnya 

pH. Apabila kadar PaCO2 ibu rendah maka kadar PaCO2 janin juga rendah 

sehingga menyebabkan deselerasi denyut jantung janin (Fraser, dkk, 2009). 

Nyeri menyebabkan  aktivitas uterus tidak terkoordinasi dan akan 

menyebabkan persalinan lama yang akhirnya dapat mengancam kehidupan ibu 

dan janin, dan ibu serta menyebabkan meningkatnya tekanan darah sistolik 

sehingga berpotensi terhadap adanya syok kardiogenik (Mender, 2003). Nyeri 

menyebabkan berkurangnya motilitas usus serta vesika urinaria. Keadaan ini akan 

merangsang peningkatan katekolamin yang dapat menyebabkan gangguan pada 

kekuatan kontraksi uterus sehingga terjadi inersia uteri yang dapat berakibat 

kematian ibu saat melahirkan. Selain itu inersia uteri menyebabkan ibu sangat 

kesakitan dan terjadi fetal distress sehingga meningkatkan kematian bayi, 
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kemungkinan infeksi bertambah ibu kehabisan tenaga dan dehidrasi. Inersia uteri 

juga menyebabkan kala I lebih panjang (Uswah, 2009). 

Berdasarkan data di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri tahun 2010 

menunjukan hasil survey pada tahun 2009 didapatkan persalinan lama 330 kasus 

(11,1%) dari total persalinan yang dirujuk oleh bidan. Sedangkan pada tahun 

2010 terjadi peningkatan kasus sebanyak 336 (10,6%). Beberapa penelitian 

menunjukan bahwa pada masyarakat primitif, persalinannya lebih lama dan nyeri, 

sedangkan di masyarakat yang telah maju 7-14% bersalin tanpa rasa nyeri dan 

sebagian besar (90%) persalinan disertai nyeri (Prawirohardjo, 2002). 

Beberapa teori telah menjelaskan mekanisme nyeri. Teori yag paling 

banyak dipakai adalah teori Gate Conrol oleh Melzack & Wall (1996). Teori ini 

menyatakan bahwa selama proses persalinan impuls nyeri berjalan dari uterus 

sepanjang serat-serat syaraf  besar kearah uterus ke substansia gelatinosa di dalam 

spinal kolumna, sel-sel transmisi memproyeksikan pesan nyeri ke otak. Adanya 

stimulasi (seperti vibrasi, menggosok-gosok atau massage) mengakibatkan pesan 

yang berlawanan yang lebih kuat, cepat dan berjalan sepanjang serat syaraf kecil. 

Pesan yang berlawanan ini menutup gate di substansia gelatinosa lalu memblokir 

pesan nyeri sehingga otak tidak mencatat pesan nyeri tersebut (Judha, dkk, 2012). 

Sebagian besar persalinan (90%) disertai nyeri. Sedangkan nyeri pada 

persalinan merupakan proses fisiologis (Prawirohardjo, 2002). Faktor-faktor yang 

mempengaruhi nyeri persalinan meliputi faktor psikis dan fisiologis. Faktor 
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fisiologis yang dimaksud adalah kontraksi. Gerakan otot ini menimbulkan rasa 

nyeri karena saat itu otot-otot rahim memanjang dan kemudian memendek. Servik 

juga akan melunak, menipis dan mendatar kemudian tertarik. Saat itulah kepala 

janin menekan mulut rahim dan membukanya. Jadi kontraksi merupakan upaya 

membuka jalan lahir. Untuk faktor psikologis yang dimaksud adalah rasa takut 

dan cemas berlebihan yang akan mempengaruhi rasa nyeri ini. Setiap ibu 

mempunyai versi sendiri-sendiri tentang nyeri pada saat persalinan. Hal ini karena 

ambang batas nyeri setiap orang berlainan. Beragam respons tersebut merupakan 

suatu mekanisme proteksi dan rasa nyeri yang dirasakan (Andarmoyo, 2013). 

Selama kala I persalinan, nyeri diakibatkan oleh dilatasi servik dan 

segmen bawah uterus dan distensi korpus uteri. Intensitas nyeri persalinan pada 

primipara seringkali lebih berat daripada nyeri persalinan pada multipara. Hal ini 

karena multipara mengalami penipisan serviks bersamaan dengan dilatasi serviks 

sedangkan pada primipara proses penipisan serviks terjadi lebih dulu daripada 

dilatasi serviks. Proses ini menyebabkan intensitas kontraksi yang dirasakan 

primipara lebih berat dari multipara, terutama pada kala I persalinan (Andarmoyo, 

2013). 

Intensitas nyeri persalinan pada primipara seringkali lebih berat daripada 

nyeri persalinan pada multipara. Primipara juga mengalami proses persalinan 

lebih lama dibandingkan proses persalinan pada multipara sehingga primipara 

mengalami kelelahan yang lebih lama. Kelelahan berpengaruh terhadap 
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peningkatan persepsi nyeri. Hal itu menyebabkan nyeri sebagai suatu lingkaran 

setan (Andarmoyo, 2013). 

Dewasa ini banyak metode yang ditawarkan untuk menurunkan nyeri pada 

persalinan, baik metode farmakologis (menggunakan obat-obatan) maupun 

nonfarmakologis (secara tradisional). Jika memungkinkan pilihan terapi 

nonfarmakologis untuk penatalaksanaan nyeri pada persalinan harus 

dipertimbangkan sebelum menggunakan obat analgesik. Beberapa pengelolaan 

nyeri persalinan secara farmakologis sebagian besar merupakan tindakan medis. 

Walaupun tindakan farmakologis lebih efektif dalam mengurangi nyeri 

persalinan, selain lebih mahal juga berpotensi mempunyai efek samping bagi ibu 

maupun janinnya (Maryunani, 2010).  

Berdasarkan alasan tersebut di atas, tindakan non farmakologis dalam 

manajemen nyeri merupakan trend baru yang dapat dikembangkan dan 

merupakan metode alternative dapat digunakan pada ibu untuk mengurangi nyeri 

persalinan. Metode non farmakologis dapat memberikan efek relaksasi kepada 

pasien dan dapat membantu meringankan ketegangan otot dan emosi serta dapat 

mengurangi nyeri persalinan (Astuti, 2009). Metode non farmakologis juga dapat 

meningkatkan kepuasan selama persalinan, karena ibu dapat mengontrol 

perasaannya dan kekuatannya. Relaksasi, teknik pernafasan, pergerakan dan 

perubahan posisi, massage, hidroterapi, terapi panas/dingin, musik, guided 

imagery, akupresur, dan aromaterapi merupakan beberapa teknik non 
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farmakologis yang dapat meningkatkan kenyamanan ibu saat bersalin dan 

mempunyai pengaruh pada koping yang efektif terhadap pengalaman persalinan 

(Arifin, 2008). 

Salah satu  metode yang sangat efektif dalam menanggulangi rasa nyeri 

adalah dengan massage yang merupakan salah satu metode nonfarmakologi yang 

dilakukan untuk mengurangi nyeri persalinan. Dasar teori massage adalah teori 

gate control yang dikemukakan oleh Melzack & Wall. Teori ini menjelaskan 

tentang dua macam serabut syaraf berdiameter kecil dan serabut berdiameter 

besar yang mempunyai fungsi berbeda. Bidan mempunyai andil yang sangat besar 

dalam mengurangi nyeri nonfarmakologi intervensi yang termasuk dalam 

pendekatan nonfarmakologi adalah analgesia psikologis yang dilakukan sejak 

awal kehamilan, relaksasi, massage, aromaterapi, akupuntur dan yoga. Studi yang 

dilakukan oleh National Birthday Trust terhadap 1000 wanita menunjukan 90% 

wanita merasakan manfaat relaksasi dan pijatan untuk meredakan nyeri (Schott, et 

al, 2002).  Dua studi skala kecil menunjukan bahwa pijatan dapat memberikan 

manfaat bagi wanita hamil dan wanita bersalin. Wanita yang mendapatkan pijatan 

selama persalinan mengalami penurunan kecemasan, pengurangan nyeri dan 

waktu persalinan lebih pendek secara bermakna (Schott, et al, 2002).  

Aromaterapi  merupakan salah satu metode nonfarmakologi berikutnya 

untuk mengurangi nyeri persalinan, sebuah terapi komplementer yang melibatkan 

penggunaan wewangian berasal dari minyak esensial. Aromaterapi juga dapat 
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digunakan untuk mengurangi rasa nyeri persalinan saat persalinan, sebab 

aromaterapi mampu memberikan sensasi yang menenangkan diri dan otak, serta 

stress yang dirasakan (Lailiyana, dkk, 2011). 

Massage Abdominal Lifting merupakan salah satu dari metode massage 

yang digunakan dalam mengatasi nyeri persalinan. Massage ini dilakukan dengan 

cara membaringkan pasien pada posisi terlentang dengan posisi kepala lebih 

tinggi, letakkan kedua telapak tangan pada pinggang belakang pasien kemudian 

secara bersamaan lakukan usapan yang berlawanan kearah puncak perut tanpa 

menekan kearah dalam. Ibu yang dipijat dua puluh menit setiap jam selama 

persalinan akan lebih terbebas dari rasa sakit. Hal ini disebabkan karena pijatan 

merangsang tubuh untuk melepaskan senyawa endorphin yang merupakan pereda 

rasa sakit. Endorphin juga dapat menciptakan rasa nyaman, enak, rileks dan 

nyaman dalam persalinan. Banyak wanita yang merasa bahwa pijatan sangat 

efektif dalam menghilangkan rasa sakit pada saat melahirkan (Danuatmadja & 

Meiliasari, 2004).  

Aromaterapi lavender dikenal sebagai efek penenang. Secara teoritis 

aromaterapi lavender bekerja dengan mempengaruhi tidak hanya fisik tetapi juga 

psikologi (Hutasoit, 2002). Kandungan lavender yang dapat menurunkan, 

mengendorkan dan melemaskan secara spontan kontraksi uterus. Apabila 

aromaterapi masuk melalui hidung secara penghirupan langsung, akan bekerja 

lebih cepat karena molekul-molekul dari aromaterapi minyak esensial mudah 
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menguap oleh hipotalamus karena aroma tersebut diolah dan dikonversikan oleh 

tubuh menjadi suatu aksi dengan pelepasan substansi neurokimia berupa 

endorphin dan serotonin sehingga berpengaruh langsung pada organ penciuman 

dan dipersepsikan oleh otak untuk memberikan reaksi yang membuat perubahan 

fisiologis pada tubuh, pikiran, jiwa dan menghasilkan efek menenangkan pada 

tubuh  (Hutasoit, 2002). Selain itu lavender juga menghasilkan efek terapeutik yg 

dapat mengendurkan otot-otot yang tegang sehingga membuka aliran darah yang 

sempit (Shinobi, 2008). 

Penelitian Rini Astuti (2009) dengan judul Pengaruh aromaterapi lavender 

terhadap tingkat nyeri persalinan kala I primipara di Bidan Praktik Swasta 

Polokarto membuktikan bahwa aromaterapi dapat menurunkan nyeri persalinan 

dari skala 9,58 menjadi 7, 30. 

Berdasarkan studi pendahuluan pada bulan Maret 2015 di Rumah bersalin 

Kasih Ibu Kabupaten Kediri diperoleh data ibu bersalin selama bulan Januari-

Februari 2015 sebanyak 41 orang, rata-rata 20 orang tiap bulan. Terdapat 18 

orang pasien primigravida sedang dalam persalinan kala I. Para ibu primigravida 

menyatakan tidak tahan dengan nyeri yang dirasakan terutama pada kala 

pembukaan. Ibu merasakan nyeri dibagian perut, pinggang, punggung dan 

menjalar ke tulang belakang. Di Rumah bersalin Kasih Ibu belum pernah 

memberikan terapi nonfarmakologi seperti massage dan aromaterapi kepada ibu 

yang melahirkan, sehingga ibu terus merasakan nyeri saat persalinan. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan 

penelitian tentang perbedaan efektifitas massage abdominal lifting dan 

aromaterapi lavender terhadap tingkat nyeri persalinan kala I fase aktif pada  

primigravida di Rumah Bersalin Kasih Ibu Kabupaten Kediri.  

B. Perumusan Masalah 

Nyeri persalinan merupakan suatu kondisi yang fisiologis. Nyeri 

persalinan merupakan perasaan yang tidak menyenangkan yang terjadi selama 

proses persalinan. Nyeri disebabkan oleh kontraksi uterus dan dilatasi serviks. 

Makin lama nyeri yang dirasakan akan bertambah kuat, puncak nyeri terjadi pada 

fase aktif, dimana pembukaan lengkap sampai 10 cm. Intensitas nyeri selama 

persalinan mempengaruhi kondisi psikologis ibu, proses persalinan, dan 

kesejahteraan janin (Potter & Perry, 2005). Beberapa penelitian menunjukkan 

bahwa pada masyarakat primitif, persalinannya lebih lama dan nyeri, sedangkan 

masyarakat yang telah maju 7-14% bersalin tanpa rasa nyeri dan sebagian besar 

(90%) persalinan disertai rasa nyeri. 

Penanganan dan pengawasan nyeri persalinan terutama pada kala I fase 

aktif sangat penting, Karena ini sebagai titik penentu apakah seorang ibu bersalin 

dapat menjalani persalinan normal atau diakhiri dengan suatu tindakan 

dikarenakan adanya penyulit yang diakibatkan nyeri yang sangat hebat (Sarwono, 

2003).  
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Tindakan non farmakologis dalam manajemen nyeri merupakan trend 

baru yang dapat dikembangkan dan merupakan metode alternatif dapat digunakan 

pada ibu untuk mengurangi nyeri persalinan. Metode non farmakologis dapat 

memberikan efek relaksasi kepada pasien dan dapat membantu meringankan 

ketegangan otot dan emosi serta dapat mengurangi nyeri persalinan (Astuti, 

2009). Metode non farmakologis juga dapat meningkatkan kepuasan selama 

persalinan, karena ibu dapat mengontrol perasaannya dan kekuatannya.  

Ibu yang dipijat dua puluh menit setiap jam selama persalinan akan lebih 

terbebas dari rasa sakit. Hal ini disebabkan karena pijatan merangsang tubuh 

untuk melepaskan senyawa Endorphin yang merupakan pereda rasa sakit. 

Massage yang digunakan adalah massage abdominal lifting. Metode non 

farmakologi selanjutnya adalah aromaterapi. Aromaterapi lavender mempunyai 

efek menenangkan. Lavender dapat memberikan ketenangan, keseimbangan, rasa 

nyaman, rasa keterbukaan dan keyakinan. Lavender dapat bermanfaat untuk 

mrngurangi rasa nyeri dan dapat memberikan relaksasi (Hutasoit, 2002). 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut: Apakah ada perbedaan efektifitas massage abdominal lifting dan 

aromaterapi lavender terhadap tingkat nyeri persalinan kala I fase aktif pada 

primigravida di Rumah Bersalin Kasih Ibu Kabupaten Kediri?.  
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Menganalisis perbedaan efektifitas massage abdominal lifting dan 

aromaterapi lavender (Lavandula angustifolia) terhadap nyeri persalinan kala 

I fase aktif pada primigravida di Rumah Bersalin Kasih Ibu Kabupaten Kediri. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi intensitas nyeri persalinan kala I fase aktif pada 

primigravida sebelum dan sesudah diberikan massage abdominal lifting. 

b. Mengidentifikasi intensitas nyeri persalinan kala I fase aktif pada 

primigravida sebelum dan sesudah diberikan aromaterapi lavender 

(Lavandula angustifolia). 

c. Menganalisa perbedaan intensitas nyeri persalinan kala I fase aktif pada 

primigravida sebelum dan sesudah diberikan massage abdominal lifting 

dan aromaterapi lavender (Lavandula angustifolia).  

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peneliti 

tentang perbedaan efektifitas massage abdominal lifting  dan aromaterapi 

lavender terhadap intensitas nyeri persalinan kala I fase aktif pada 

primigravida. 
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2. Bagi Institusi Pendidikan 

Dapat memberikan dan memperkaya ilmu kebidanan khususnya dalam 

penanganan nyeri persalinan pada ibu bersalin. 

3. Bagi Rumah Bersalin 

Dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam upaya memberikan 

pelayanan atau intervensi kebidanan pada wanita yang sedang mengalami 

nyeri dalam menghadapi persalinannya. 

4. Bagi Masyarakat 

Dapat memberikan masukan dan informasi pada masyarakat tentang 

system atau cara mengurangi nyeri pada primigravida kala I fase aktif 

persalinan fisiologis dengan teknik yang sederhana. 

E. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

Nama Peneliti Judul Penelitian Metode  Hasil  

Rini Astuti (2009) Pengaruh 

Aromaterapi 

Terhadap Nyeri 

Persalinan Kala I 

Pada Primipara di 

Bidan Praktik 

Swasta 

Kecamatan 

Polokarto. 

Quasi experiment, 

dengan 

menggunakan 

desain penelitian:  

non equivalent 

control group 

pretest and 

posttest design. 

Tingkat nyeri 

persalinan kala I 

pada kelompok 

yang diberi 

aromaterapi 2,28 

lebih rendah 

apabila 

dibandingkan  

dengan kelompok 

yang tidak diberi 

aromaterapi. 

   Marni 

Wahyuningsih 

(2014) 

Efektifitas 

Aromaterapi 

Lavender 

(Lavandula 

Quasi experiment 

dengan desain 

penelitian pre and 

posttest without 

Massage 

effleurage dan 

aromaterapi 

lavender efektif 
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Angustifolia) dan 

Massage 

Effleurage 

Terhadap Tingkat 

Nyeri Persalinan 

Kala I Fase Aktif 

Pada Primigravida 

di BPS Utami dan 

Ruang PONEK 

RSUD 

Karanganyar. 

control. menurunkan 

tingkat nyeri 

persalinan kala I 

fase aktif. 

Insaffitan (2006) Pengaruh 

Massage 

Punggung 

Terhadap Nyeri 

Primigravida Kala 

I Persalinan 

Fisiologis di 

RSAB Gajayana 

Malang. 

Pre experiment 

dengan one group 

pretest and 

posttest. 

Rata-rata skala 

nyeri pada 

responden 

sebelum dilakukan 

massage (9,31) 

lebih tinggi 

daripada 

responden yang 

dilakukan 

massage yaitu 

sebesar (7,46). 

Handayani (2011) Pengaruh metode 

massage 

effleurage 

terhadap 

pengurangan 

intensitas nyeri 

persalinan kala I 

fase aktif pada 

primipara di RSIA 

Bunda Arif 

Purwokerto 

Pre experiment 

dengan desain one 

group pretest 

posttest. 

Sebelum 

dilakukan metode 

massage 

effleurage rata-

ratanya 7,647. 

Setelah dilakukan 

metode massage 

effleurage rata-

ratanya 6,117. 

Nilai perbedaan 

rata-rata sebelum 

dan sesudah 

dilakukan metode 

massage 

effleurage adalah 

1,53. 

Leli Faucin 

Maharani 

Simanjuntak 

(2009) 

Efektifitas 

Aromaterapi 

Lavender 

Menggunakan 

Design one group 

pretest posttest. 

Hasil yang 

diperoleh bahwa 

ibu-ibu yang 

diberikan 
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Tungku Pemanas 

Dalam 

Menurunkan 

Intensitas Nyeri 

Kala I Persalinan 

aromaterapi 

lavender 

mengalami 

penurunan yang 

signifikan. 

Sehingga dapat 

menurunkan 

intensitas nyeri 

persalinan kala I. 

Pratiwi Diah A, 

Heni Setyowati 

Er, Kartika Wijaya 

(2013). 

Efektifitas Teknik 

Abdominal Lifting 

dan Counter 

pressure  dalam 

mengatasi nyeri 

persalinan Fase 

Aktif Kala I Di 

RSUD Tidar 

Magelang. 

Quasy 

Eksperiment 

dengan two group 

posttest only 

design 

 Dari kedua teknik 

tersebut yang 

lebih efektif 

menurunkan nyeri 

persalinan adalah 

teknik 

counterpressure 

dengan hasil mean 

intensitas skala 

nyeri 43 lebih 

kecil daipada 

mean intensitas 

skala nyeri teknik 

abdominal lifting 

sebesar 46.58 

 

Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah pada variabel terikatnya 

yaitu nyeri persalinan kala I fase aktif dan populasinya yaitu ibu bersalin kala I 

fase aktif primigravida. 

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah variabel bebasnya yaitu 

massage abdominal lifting dan aromaterapi lavender dan tempat penelitian. 
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F. Ruang Lingkup 

1. Ruang Lingkup Waktu 

Penelitian dilakukan pada bulan September - Oktober 2015. 

2. Ruang Lingkup Materi 

Penelitian ini dibatasi pada masalah massage dan aromaterapi lavender 

terhadap tingkat nyeri persalinan kala I fase aktif pada primigravida. 

3. Ruang Lingkup Tempat 

Penelitian ini dilakukan di Rumah Bersalin Kasih Ibu Kabupaten 

Kediri. 

 

 

 


