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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perlakuan pijat berpengaruh terhadap tingkat stres ibu postpartum 

primipara dengan p value = 0,014 dan skor menurun sebanyak 26,758.  

2. Perlakuan aromaterapi berpengaruh terhadap tingkat stres pada ibu 

postpartum primipara dengan p value = 0,019 dan skor menurun 

sebanyak 4,387.  

3. Perlakuan pijat aromaterapi berpengaruh terhadap tingkat stres pada ibu 

postpartum primipara dengan p value = 0,012 dan skor menurun 

sebanyak 34,551. Kelompok pijat aromaterapi yang paling memberikan 

banyak pengaruh terhadap penurunan tingkat stres dengan skor 

penurunan yang lebih banyak dibandingkan pada kelompok pijat, 

aromaterapi maupun kontrol. 

4. Ada perbedaan tingkat stres pada ibu postpartum primipara yang 

mendapatkan perlakuan pijat,  aromaterapi, kombinasi pijat aromaterapi 

dengan kelompok kontrol dengan p value = 0,024.  

5. Perlakuan pijat berpengaruh terhadap kadar IL-6 ibu postpartum 

primipara dengan p value = 0,000 dan kadar menurun sebanyak 28,700 

pg/mL. 
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6. Perlakuan aromaterapi berpengaruh terhadap kadar IL-6 ibu postpartum 

primipara dengan p value = 0,000 dan kadar menurun sebanyak 5,752 

pg/mL.  

7. Perlakuan pijat aromaterapi berpengaruh terhadap kadar IL-6 ibu 

postpartum primipara dengan p value = 0,000 dan kadar menurun 

sebanyak 29,244 pg/mL. Kelompok pijat aromaterapi yang paling 

memberikan banyak pengaruh terhadap penurunan kadar interleukin 6 

dengan skor penurunan yang lebih banyak dibandingkan pada kelompok 

pijat, aromaterapi maupun kontrol. 

8. Ada perbedaan kadar IL-6 pada ibu postpartum primipara yang 

mendapatkan perlakuan pijat,  aromaterapi, kombinasi pijat aromaterapi 

dan kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan dengan p value = 

0,000.  

 

B. Saran 

1. Bagi Ibu Postpartum 

a. Diharapkan ibu postpartum dapat menggunakan terapi pijat 

aromaterapi sebagai alternatif pemecahan masalah terutama bagi ibu 

yang mengalami kecemasan dan stres emosional  serta mampu 

menurunkan kadar IL-6 dalam darah. 
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2. Bagi masyarakat 

a. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan masyarakat dapat 

melestarikan dan mengembangkan budaya pijat di masyarakat 

dengan menggunakan pijat yang bermanfaat bagi kesehatan dan 

dilakukan oleh tenaga profesional. 

b. Diharapkan masyarakat dapat bekerjasama dengan dinas pertanian 

sehingga dapat mengembangkan bahan baku adas dan melati ini 

yang digunakan sebagai aromaterapi sehingga bermanfaat secara 

kesehatan dan ekonomi. 

3. Bagi Peneliti 

a. Dengan keterbatasan penelitian yang ada, diharapkan ada penelitian 

tentang pengaruh pijat aromaterapi terhadap tingkat stres yang 

mampu mengendalikan faktor-faktor pengganggu seperti suhu, 

infeksi kuman, nyeri, psikologi.  

b. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian 

yang lebih lanjut tentang menilai kadar mediator pro inflamasi lain 

seperti TNF-α dan IL-1. 

c. Penelitian selanjutnya agar menggunakan kuesioner yang lain, yang 

lebih spesifik untuk menilai keadaan ibu postpartum. 
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4. Bagi pemberi pelayanan kesehatan 

a. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan pemberi pelayanan 

kesehatan merekomendasikan pijat aromaterapi sebagai tambahan 

asuhan kebidanan pada ibu nifas  

b. Diharapkan pemberi pelayanan kesehatan dapat memacu motivasi 

pemberi pelayanan kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dan 

ketrampilan memberikan pijat aromaterapi baik melalui seminar 

maupun pelatihan. 


