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ABSTRAK 

 

Aprillia, Dina (2018). Pengaruh Masase Effleurage Terhadap Tingkat 

Skala Nyeri Punggung Pada Ibu Hamil Trimester III Primigravida Di BPM 

Kenny, Kotalama Malang. Tugas Akhir. S1 Program Studi Ilmu 

Keperawatan. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widyagama Husada 

Malang. Pembimbing:1. Ns. Ari Damayanti., S.Kep., M.Kep. 2. Ns. Ika 

Arum  Dewi Satiti., S.Kep., M.Biomed 

 

Kehamilan merupakan proses fisiologis yang terjadi pada setiap wanita 

dalam fase reproduksi. Pertumbuhan dan perkembangan janin di uterus 

dapat mengakibatkan perubahan anatomi dan fisiologis pada ibu hamil. 

Terjadinya nyeri punggung diakibatkan karena adanya perubahan 

musculoskeletal, dengan pemberian terapi non farmakologi masase 

effleurage dapat menurunkan tingkat skala nyeri punggung pada ibu hamil 

trimester III. 

 

Penelitian ini menggunakan desain Quasi Eksperimental dengan metode 

pengambilan sampel teknik total sampling, yang mana mengambil sampel ibu 

hamil trimester III primigravida yang mengalami nyeri punggung di BPM 

Kenny, Kotalama Malang. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalahuji analisa Marginal Homogeinity untuk mengetahui pengaruh masase 

effleurage terhadap tingkat skala nyeri punggung.  

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dari 16 responden yang belum 

mendapatkan terapi masase effleurage mengalami tingkat skala nyeri 

punggung: 10 responden (62,5%) mengalami tingkat skala nyeri sedang (4-6) 

dan 6 responden (37,5%) mengalami tingkat skala nyeri berat (7-10). 

Sedangkan sesudah diberikan masase effleurageskala nyeri punggung turun: 

6 responden (37,5%) menjadi tingkat skala nyeri ringan (1-3) dan 10 

responden (62,5%) dengan rentang tingkat skala nyeri sedang (4-6). Hasil 

dari analisa bivariat menggunakan uji Marginal Homogeneity Test 

menunjukkan bahwa nilai ρ ≤ 0,05 yaitu 0,001 sehingga terdapat pengaruh 

masase effleurage terhadap tingkat skala nyeri punggung ibu hamil trimester 

III primigravida. Bagi pembaca manfaat masase effleurage dapat digunakan 

sebagai informasi dan pengetahuan terapi untuk penanganan ibu hamil yang 

mengalami nyeri punggung.  

 

Kepustakaan :50 Kepustakaan (2007 – 2018) 

   Kata Kunci : kehamilan, trimester III, primigravida, masase 

  effleurage, nyeripunggung.  
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ABSTRACT 

 
Aprillia,Dina (2018). Effect of Effleurage Massage on Scale of Back Pain 

In Pregnant Women Trimester III Primigravida In Kenny Midwife 

Practitioner, Kotalama Malang. Thesis. S1 Nursing Science Study 

Program of WidyagamaHusada School of Health Malang. Advisors: 1. 

Ns. Ari Damayanti.,S.Kep., M.Kep. 2. Ns. Ika Arum Dewi Satiti., S.Kep., 

M.Biomed. 

 

Pregnancy is a physiological process that occurs in every woman in the 

reproductive phase. Growth and development of the fetus in the uterus may 

lead to anatomical and physiological changes in pregnant women. The 

occurrence ofmusculoskeletal changes may cause back pain which can be 

reduced by doing non-pharmacological treatment of effleuragemassage to 

decrease the scale of back pain in the third trimester pregnant women. 

 

In this study the design used Quasi Experimental design with total sampling 

technique in which the samples taken from third trimesterprimigravida 

pregnant women who experienced back pain in Kenny Midwife Practitioner, 

Kotalama Malang. The data analysis used in this research is Marginal 

Homogeinityanalysis to know the effect of effleuragemassage to the level of 

back pain scale. 

 

Based on the research done there were 16 respondents who had not 

received therapy of effleurage massage experienced the level of back pain 

scale: 10 respondents (62.5%) experienced moderate pain scale level (4-6) 

and 6 respondents (37.5%) experienced severe pain scale level (7-10). 

Meanwhile, after the treatment of effleuragemassagethere was a decrease in 

pain scale, in which: 6 respondents (37.5%) became light pain scale (1-3) and 

10 respondents (62.5%) with moderate pain scale range (4-6). The result of 

bivariate analysis using Marginal Homogeneity Test shows that the value of ρ 

≤ 0.05 is 0.001 experienced by the third trimester pregnancy mother 

primigravida, so that there is an influence of effleuragemassage to the scale 

of back pain to pregnant mother of third trimester primigravida. Finally, for the 

readers the benefits of effleuragemassage can be used as information and 

therapeutic knowledge for the handling of pregnant women who experience 

back pain. 

 

References :50 References (2007 – 2018) 

Key Word        : pregnancy, trimester III, primigravida, effleurage 

  massage, back pain. 

 

 

 



 

v 
 

DAFTAR ISI 

 

 

HALAMAN SAMPUL 

LEMBAR PERSETUJUAN 

LEMBAR PENGESAHAN 

KATA PENGANTAR...............................................................................................i 

ABSTRAK.............................................................................................................iii 

DAFTAR ISI...........................................................................................................v 

DAFTAR TABEL.................................................................................................viii 

DAFTAR GAMBAR...............................................................................................ix 

DAFTAR LAMPIRAN.............................................................................................x 

DAFTAR SINGKATAN DAN ARTI LAMBANG DAN ISTILAH..........................xi 

DAFTAR PUSTAKA 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang .......................................................................................... 1 

B. Rumusan Masalah .................................................................................... 4 

C. Tujuan Penelitian ...................................................................................... 4 

1. Tujuan Umum ...................................................................................... 4 

2. Tujuan Khusus .................................................................................... 4 

D. Manfaat Penelitian .................................................................................... 5 

1. Teoritis ................................................................................................ 5 

2. Praktis ................................................................................................. 5 

BAB II (TINJAUAN PUSTAKA)  

A. Konsep Kehamilan ................................................................................... 6 

1. Definisi Kehamilan .............................................................................. 6 

2. Tanda dan Gejala Kehamilan ............................................................. 7 

3. Usia Kehamilan ................................................................................ 12 

4. Perubahan Fisiologis ........................................................................ 12 

B. Konsep Nyeri Punggung ........................................................................ 17 

1. Definisi Nyeri Punggung ................................................................... 17 

2. Tanda dan Gejala Nyeri Punggung ................................................... 19 

3. Penatalaksanaan Nyeri Punggung ................................................... 20 

4. Pengukuran Intesitas Nyeri............................................................... 23 

 



 

vi 
 

C. Terapi Masase Effleurage ...................................................................... 24 

1. Definisi Masase Effleurage ............................................................... 24 

2. Metode Gerakan Masase Effleurage ................................................ 25 

3. Langkah – Langkah Metode Masase Effleurage ............................... 27 

D. Mekanisme Nyeri Punggung pada Kehamilan Primigravida ................... 28 

E. Pengaruh Masase Effleurage Terhadap Penurunan Nyeri Punggung .... 29 

F. Kerangka Teori....................................................................................... 31 

BAB III KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN   

A. Kerangka Konsep ................................................................................... 32 

B. Hipotesis Penelitian ................................................................................ 35 

BAB IV METODE PENELITIAN  

A. Desain Penelitian ................................................................................... 36 

B. Populasi dan Sampel.............................................................................. 37 

1. Populasi ........................................................................................... 37 

2. Sampel ............................................................................................. 37 

3. Teknik Sampling ............................................................................... 37 

C. Variabel Penelitian ................................................................................. 38 

1. Variabel Dependent .......................................................................... 38 

2. Variabel Independent ....................................................................... 38 

D. Tempat dan Waktu ................................................................................. 38 

E. Definisi Operasional ............................................................................... 39 

F. Instrument Penelitian .............................................................................. 40 

G. Prosedur Penelitian ................................................................................ 40 

H. Pengolahan Data .................................................................................... 42 

I. Analisa Data ........................................................................................... 43 

1. Analisa Univariat .............................................................................. 43 

2. Analisa Bivariat ................................................................................. 43 

J. Etika Penelitian....................................................................................... 44 

1. Informed Concent (Persetujuan) ....................................................... 44 

2. Confidentiality ( Kerahasiaan) ........................................................... 44 

3. Anonimity (Tanpa Nama) .................................................................. 44 

 

 

 

 



 

vii 
 

BAB V HASIL PENELITIAN  

A. Gambaran umum lokasi penelitian ......................................................... 45 

B. Data Umum ............................................................................................ 46 

1. Karakteristik berdasarkan usia ........................................................... 46 

2. Karakteristik berdasarkan pendidikan ................................................. 46 

3. Karakteristik berdasarkan pekerjaan .................................................. 47 

4. Faktor yang mempengaruhi nyeri punggung ...................................... 48 

5. Efek dari nyeri punggung ................................................................... 49 

6. Kualitas nyeri punggung .................................................................... 49 

7. Ekspresi Wajah Ibu hamil Trimester III Primigravida .......................... 50 

C. Data Khusus ........................................................................................... 50 

1. Karakteristik tingkat skala nyeri punggung Trimester III Primigravida ..... 50 

2. Tabulasi silang karakteristik tingkat skala nyeri punggung setelah 

diberikan masase effleurage .................................................................. 52 

3. Tabulasi silang arakteristik tingkat skala nyeri punggung setelah diberikan 

KIE ......................................................................................................... 53 

4. Analisa Data ........................................................................................... 54 

BAB VI PEMBAHASAN 

A. Karakteristik berdasarkan usia ............................................................... 56 

B. Karakteristik berdasarkan pendidikan ..................................................... 57 

C. Karakteristik berdasarkan pekerjaan ...................................................... 58 

D. Faktor yang mempengaruhi nyeri punggung .......................................... 59 

E. Efek dari nyeri punggung ........................................................................ 60 

F. Kualitas nyeri punggung ......................................................................... 61 

G. Ekspresi Wajah Ibu hamil Trimester III Primigravida ............................... 62 

H. Tingkat skala nyeri punggung ibu hamil trimester III primigravida pada 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol .......................................... 62 

I. Keterbatasan Penelitian ......................................................................... 66 

BAB VII PENUTUP 

A. Kesimpulan ............................................................................................ 67 

B. Saran ..................................................................................................... 69 

LAMPIRAN  

 

 

 



 

viii 
 

DAFTAR TABEL 

 

Nomor Judul Tabel Halaman 

4.1 Desain Penelitian 36 

5.1 Karakteristik Berdasarkan Usia 46 

5.2 
Karakteristik responden 

berdasarkan pendidikan 
46 

5.3 
Karakteristik Responden 

Berdasarkan Pekerjaan 
47 

5.4 
Faktor yang mempengaruhi nyeri 

punggung 
48 

5.5 
Efek atau dampak dari nyeri 

punggung 
49 

5.6 Kualitas nyeri punggung 49 

5.7 Ekspresi Wajah 50 

5.8 
Tingkat Skala Nyeri setelah 

diberikan masase effleurage. 
50 

5.9 
Karakteristik tingkat skala nyeri 

sebelum diberikan KIE 
51 

5.10 
Tingkat skala nyeri setelah 

diberikan Masase Effleurage 
52 

5.11 
Karakteristik tingkat skala nyeri 

setelah diberikan KIE 
53 

5.12 
Pengaruh masase effleurage 

terhadap tingkat skala nyeri 
54 

5.13  
Pengaruh masase effleurage 

terhadap tingkat skala nyeri 
55 

5.14 
Pengaruh KIE terhadap tingkat 

skala nyeri 
55 

 

 

 

 



 

ix 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Nomor Judul Gambar Halaman 

2.1 Numeric Rating Scale 23 

2.2 Metode Usapan Ringan 25 

2.3 Metode Gerakan Melingkar Lebar 26 

2.4 Metode Gerakan Mengurut Seperti Gelombang 26 

2.5 Kerangka Teori Pengaruh masase effleurage 31 

3.1 
Kerangka Konseptual Analisis Pengaruh masase 

effleurage 
32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

x 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

Nomor Judul Lampiran  

1.  Surat Penjelasan Menjadi Responden 

2.  Surat Persetujuan Menjadi Responden 

3.  Kuesionar Tingkat Skala Nyeri 

4.  Satuan Operating Procedur (SOP) Masase Effleurage 

5.  Satuan Acara Penyuluhan (SAP) Cara Penanganan Ketidaknyamanan 

Trimester III 

6.  Satuan Acara Kegiatan (SAK) 

7.  Row Data  

8.  Hasil Data SPSS 

9.  Jadwal Penelitian Skripsi 

10.  Dokumentasi Penelitian 

11.  Lembar Konsultasi 

12.  Surat Studi Pendahuluan dari STIKES Widyagama Husada Malang 

13.  Surat Balasan Dari BPM Kenny Muharto Kotalama Malang 

14.  Surat Studi Pengambilan data dari STIKES Widyagama Husada Malang 

15.  Surat Pernyataan Sudah Melakukan Penelitian di BPM Kenny Kotalama 

Malang 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xi 
 

DAFTAR SINGKATAN 

 

 

ACTH  Adeno Cortico Tropik Hormon 

ADH  Anti diuretika Hormon 

BPM Bidan Praktek Mandiri 

BKKBN  Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

BMR Basal metabolic rate  

HCS  Hormon Chorionic somatotropin 

CO2 Karbondioksida 

IASP The International Association for The Study of Pain 

NRS Numeric Rating Scale 

NHS National Health System  

NSAID Non Steroid Anti Inflamsi Drugs 

O2 Oksigen 

PO2 Tekanan Oksigen  

SOP Satuan Operating Procedure 

SAK Satuan Acara Kegiatan 

TENS Trancutaneous Electrical Nerves Stimulation  

USG Ultrasonography 

WHO Word Health Organization 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kehamilan merupakan keadaan alamiah, fisiologis dan normal yang 

dialami seorang wanita di dalam fase kehidupan dan  fase reproduksi. 

Menurut (WHO, 2014) menyatakan kehamilan merupakan kondisi dimana 

seorang wanita sedang mengandung dan mengembangkan fetus di dalam 

rahimnya  selama 9 bulan atau selama fetus masih di dalam kandungan ibu. 

Kehamilan terbagi menjadi 3 trimester, dimana trimester I berlangsung dalam 

1 - 12 minggu, trimester II 15 minggu (minggu ke-13 sampai ke-27) dan 

trimester III yaitu 13 minggu, minggu ke-28 hingga ke- 40 (Walyani, 2015). 

Proses kehamilan banyak perubahan psikologis ataupun fisiologis dapat 

terjadi dan menyebabkan ibu hamil mengalami ketidaknyamanan pada 

musculoskeletal berupa nyeri punggung (Saminem, 2009). Perubahan 

musculoskeletal terjadi terutama pada ibu hamil di usiakehamilantrimester III, 

terdapat perubahan hormon progesterone dan relaxin yang menyebabkan 

ligament tulang belakang tidak stabil sehingga mudah menjepit pembuluh 

darah dan serabut syaraf sehingga terjadi relaksasi jaringan ikat dan otot 

pada jaringan lunak penyangga dan penghubung (Connective tissue) 

sehingga menyebabkan elastisitas dan flexibiltas otot dan menimbulkan nyeri 

pada tulang belakang (Reeves, 2005). 

Menurut Fraser (2009) menjelaskan faktor predisposisi nyeri punggung 

disebabkan pertumbuhan uterus menyebabkan perubahan postur tubuh, 

pengaruh  hormon relaksin terhadap ligamen, paritas, aktivitas dan 

penambahan berat badan dapat mengubah postur tubuh sehingga pusat 
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gravitasi tubuh bergeser ke depan dan dapat mengkompensasi perubahan 

bahu  lebih tertarik ke belakang, lebih melengkung dan sendi tulang belakang 

akan lebih lentur sehinga mengakibatkan terjadinya nyeri pada tulang 

belakang (Fraser,et al., 2009). 

National Health System (NHS) 2014 menyatakan sebagian besar 

perempuan akan mengalami nyeri tulang belakang saat kehamilan sebagai 

gejala ketidaknyamanan. Nyeri tulang belakang yang dialami akan memicu 

terjadinya stress dan perubahan mood pada ibu hamil berujung terhadap 

semakin memburuknya nyeri tulang belakang (Association Chartred 

Physiotherapist for Woman Health, 2011). 

Prevalensi terjadinya nyeri tulang belakang pada ibu hamil terjadi lebih 

dari 50% di Amerika Serikat, Kanada,Turki, Korea dan Israel. Sedangkan 

yang terjadi di Negara Non-Skandinavia seperti Amerika bagian utara, Afrika, 

Timur tengah, Norwegia, Hongkong maupun Nigeria lebih tinggi 

prevalensinya berkisar antara 21% hingga 89,9% (Ansari, 2010). Survey 

online yang dilakukan oleh University of Ulster pada tahun 2014, dari 157 ibu 

hamil yang mengisi kuisioner 70% pernah mengalami nyeri tulang belakang 

(Marlene, 2014). 

Prevalensi nyeri tulang belakang saat kehamilan di Indonesia dari 

penelitian Suharto 2001, mejelaskan dari 180 ibu hamil yang diteliti, 47% 

mengalami nyeri tulang belakang. Prevalensi kehamilan di Indonesia 

berdasarkan data Kemenkes RI  tahun 2016 terdapat 5.354.594 ibu hamil 

dan mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2014 yaitu berjumlah 

5.928.285 kehamilan. Di Jawa Timur prevalensi kehamilan berjumlah 

638.168 ibu hamil sedangkan di Kota Malang prevalensi kehamilan berjumlah 

15.214 ibu hamil (Harsono, 2014).  
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Nyeri tulang belakang pada ibu hamil trimester III jika tidak segera 

ditangani dengan baik menyebabkan terganggunya kondisi ibu hamil saat 

beraktivitas seperti duduk, berpindah dari tempat tidur, mengangkat ataupun 

memindahkan benda disekitar dan kondisi yang lebih sakit terjadi ketika nyeri 

sampai menyebar ke area pelvis dan lumbal yang menyebabkan kesulitan 

berjalan sehingga memerlukan kruk ataupun alat bantu jalan lainnya (Leung, 

2012). 

Penatalaksanaan nyeri tulang belakang saat kehamilan bervariatif seperti 

penatalaksanaan farmakologis dan non farmakologis (Sinclair, 2010). 

Pemberian analgesic seperti paracetamol dan ibupropen termasuk 

penatalaksanaan nyeri secara farmakologis, sedangkan penatalaksanaan 

non farmakologis meliputi terapi manual seperti pijat dan latihan 

mobilisasi,akupuntur, Trancutaneous Electrical Nerves Stimulation (TENS) 

dan relaksasi menggunakan air hangat atau air dingin dan masase 

(Manurung, 2013). Terapi Masase merupakan gerakan penekanan oleh 

tangan pada jaringan lunak biasanya pada otot, tendon atau ligamen, tanpa 

menyebabkan pergeseran atau perubahan posisi sendi untuk menurunkan 

nyeri (Henderson, 2006).Masase Effleurage menurut Yuliatun (2008) adalah 

gerakan mengusap tubuh lembut pada daerah punggung atau sacrum 

menggunakan pangkal telapak tangan, masase merupakan terapi non 

farmakologis yang mudah dan tidak menimbulkan efek pada ibu hamil dan 

janin yang dikandungnya (Yuliatun, 2008). 

Penelitian yang dilakukan oleh Paramita dkk, 2013 di BPM Yusnaeni 

Yogyakarta didapatkan teknik pemijatan pada punggung dapat menurunkan 

nyeri pada kala 1 aktif persalinan. Dan Penelitian yang dilakukan oleh Aini, 

2016 di BPS Furida Azis Desa Gemekan Sooko Mojokerto menunjukkan 

penggunaan Massase Effleurage dapat menurunkan nyeri punggung secara 
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signifikasi pada ibu hamil trimester III, namun dalam penelitian ini tidak 

terdapat kriteria Multigravida atau Primigravida. Oleh karena itu peneliti ingin 

meneliti tentang “ Pengaruh Massase Effleurage terhadap Tingkat Skala 

Nyeri Punggung pada Ibu Hamil Trimester III Primigravida di BPM Kenny 

Muharto Kotalama Malang”. BPM Kenny terletak di tempat yang strategis di 

kota Malang, sehingga banyak pasien yang berkunjung dan memeriksakan 

kehamilannya di tempat tersebut dan terdapat 45  pasien ibu hamil trimester 

III primigravida atau sekitar 37,5% dari jumlah 120 ibu hamil pada bulan 

September 2017 sampai bulan Juni 2018. Ibu hamil trimester III primigravida 

yang mengalami nyeri punggung di BPM Kenny berjumlah 32 ibu hamil.  

B. Rumusan Masalah  

Bagaimana pengaruh Massase Effleurage terhadap tingkat skala nyeri 

punggung pada ibu hamil trimester III primigravida BPM Kenny Muharto  

Kotalama Malang ? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

Mengetahui pengaruh Massase Effleurage terhadap tingkat skala 

nyeri punggung pada ibu hamil trimester III primigravida BPM Kenny 

Muharto Kotalama Malang. 

2. Tujuan Khusus  

a. Mengidentifikasi pemberian Massase Effleurage terhadap tingkat 

skala nyeri punggung pada ibu hamil trimester III primigravida BPM 

Kenny Muharto Kotalama Malang. 

b. Mengukur tingkat skala nyeri punggung pada ibu hamil trimester III 

primigravida BPM Kenny Muharto Kotalama Malang. 
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c. Menganalisis pengaruh Massase Effleurage terhadap tingkat skala 

nyeri punggung pada ibu hamil trimester III primigravida BPM Kenny 

Muharto Kotalama Malang. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Teoritis  

Sebagai bahan kajian pustaka bagi perkembangan Ilmu Keperawatan, 

khususnya Ilmu Keperawatan Maternitas terkait Intervensi pemberian 

massase effleurage tehadap penurunan skala nyeri pada ibu hamil 

trimester III primigravida dan digunakan dalam penelitian ilmu 

keperawatan selanjutnya. 

2. Praktis  

a. Bagi STIKES Widyagama Husada 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan 

ilmu keperawatan khususnya keperawatan Maternitas di STIKES 

Widyagama Husada. 

b. Bagi BPM Kenny  

Hasil penelitian diharapkan dapat dipergunakan sebagai informasi 

dan intervensi khususnya terhadap tingkat skala nyeri punggung pada 

ibu hamil trimester III primigravida. 

c. Bagi Masyarakat  

Mendapatkan pelayanan dan tindakan yang cepat,tepat dan aman 

sesuai dengan kebutuhan. 

d. Bagi Peneliti  

Untuk meningkatkan pelayan, ketrampilan dan pengetahuan 

perkembangan ilmu keperawatan khususnya dibidang Maternitas. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Kehamilan  

1. Definisi Kehamilan  

Menurut Nugroho (2014) Kehamilan merupakan proses fisiologis yang 

terjadi pada setiap wanita, terjadi setelah bertemunya sperma dan ovum, 

tumbuh dan berkembang di dalam uterus selama 259 hari, 37 minggu 

sampai 42 minggu (Nugroho, 2014). Manuaba (2008) menyatakan proses 

kehamilan dimulai dari pertumbuhan dan perkembangan janin di intra 

uteri saat terjadi konsepsi hingga persalinan (Manuaba, 2008). 

BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) 

menjelaskan bahwa kehamilan merupakan awal proses keluarnya sel 

telur matang pada saluran sel telur kemudian bertemu sperma, hingga 

menyatu membentuk sel yang akan tumbuh menjadi janin. Kehamilan 

adalah rantai yang saling berhubungan, terdiri dari ovulasi (pematangan 

sel) kemudian bertemunya sel ovum (sel telur) dengan spermatozoa 

(sperma) hingga terjadi pembuahan dan pertumbuhan zigot akan 

bernidasi (tertanam) di dalam uterus hingga terjadi pembentukan plasenta 

dan pada tahap akhir terjadilah pertumbuhan dan perkembangan hasil 

konsepsi hingga aterm (Manuaba, 2012). 
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2. Tanda dan Gejala Kehamilan  

(Nugroho, 2014) menyatakan tanda gejala kehamilan terbagi menjadi 

3 bagian yaitu :  

a. Tanda tidak pasti ( Presumtif) 

Perubahan tanda dan gejala tidak pasti yaitu : 

1. Amenorhea ( tidak haid) 

Amenorhea menandakan kemungkinan kehamilan pada 

wanita dengan haid (menstruasi) teratur. Pada umumnya wanita 

yang hamil tidak mengalami haid. Amenorhea dapat disebabkan 

oleh penyakit lain.  

2. Nause (enek) dan Emesis ( muntah) 

Nausea dapat terjadi pada awal bulan hingga akhir triwulan 

pertama dan disertai dengan emesis. Nausea sering terjadi di saat 

pagi hari, keadaan ini sangat normal dan fisiologis pada masa 

kehamilan disebut morning sickness. Namun jika mengakibatkan 

gangguan kesehatan dapat dapat disebut Hiperemesis 

gravidarum. 

3. Mengidam (menginginkan makanan atau minuman tertentu) 

Mengidam proses dimana seorang wanita hamil pasti 

merasakan keinginan yang sangat ibu inginkan, dan biasaya 

seorang suami atau pasangannya akan memberikannya. 

Mengidam biasa terjadi pada bulan pertama masa kehamilan dan 

dengan bertambahnya usia kehamilan biasanya akan hilang. 
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4. Payudara menjadi tegang dan membesar 

Adanya pengaruh hormone progesterone dan estrogen pada 

masa kehamilan yang akan merangsang duktus dan alveoli pada 

payudara (mamae), sehingga glandula montglomery terlihat jelas, 

menyebabkan payudara menjadi tegang dan membesar.  

5. Anoreksia  

Tidak nafsu makan pada kehamilan biasa terjadi pada awal 

bulan pertama hingga beberapa bulan, namun dengan 

bertambahnya usia kehamilan maka nafsu makan akan kembali 

seperti keadaan semula dan terjadi peningkatan pola makan 

sampai usia kehamilan pada trimester III. 

6. Poliuria  

Sering buang air kecil terjadi pada awal bulan pertama 

kehamilan, karena uterus mulai membesar. Pada triwulan kedua 

keadaan akan kembali seperti semula, karena uterus yang 

membesar dan janin masuk ke rongga panggul. Pada akhir 

triwulan gejala ini akan timbul kembali karena janin mulai masuk 

ke rongga panggul dan akan menekan kandung kencing. 

7. Obstipasi  

Obstipasi merupakan bentuk konstipasi disebabkan 

terhalangnya pergerakan feses di dalam usus (obstruksi usus), 

yang disebabkan terjadi penurunan tonus otot adanya  pengaruh 

hormone steroid. 
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8. Epulis Gravidarum 

Epulis adanya reaksi jaringan granulomatik yang berkembang 

pada gusi selama awal masa kehamilan. Hal ini disebabkan 

karena terjadi  hipertrofi papilla ginggivae yang biasa timbul 

padatriwulan pertama. 

9. Varises  

Adanya penekanan pembuluh darah vena biasanya terjadi 

pada kehamilan multigravida yang terdahulu, kemudian timbul 

kembali pada triwulan pertama kehamilan. Varises dapat menjadi 

tanda dan gejala pertama kehamilan muda. 

b. Tanda kemungkinan kehamilan  

Biasanya di observasi oleh pemeriksa (bersifat objektif), jika 

semakin banyak tanda kehamilan yang didapatkan, maka semakin 

besar kemungkinan hamil. Tanda kemungkinan hamil yaitu : 

1. Uterus membesar  

Uterus membesar biasanya seiring dengan bertambahnya usia 

kehamilan. Pada keadaan ini biasanya pemeriksaan dalam teraba 

bahwa adanya uterus yang membesar dan semakin lama 

perubahan bentuk akan semakin bundar. 

2. Tanda Hegar  

Terdapat perubahan konsistensi rahim menjadi lunak, 

terutama pada daerah ismus. Pada minggu pertama ismus uteri 

akan mengalami hipertrofi sehingga pada triwulan pertama 

mengakibatkan ismus menjadi panjang dan lebih lunak sehingga 

saat diletakkan 2 jari dalam fornix posterior maka tangan satunya 

berada di diding perut di atas simpisis maka ismus tidak teraba 

dan terasa seperti korpus uteri yang terpisah dengan uterus. 
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3. Tanda Chadwik 

Pengaruh hormone estrogen pada masa kehamilan dapat 

menyebabkan terjadinya hipervaskularisasisehingga 

mengakibatkan vagina dan vulva terlihat lebih kemerahan dan 

kebiruan (livide). 

4. Tanda Piscaseck 

Terjadi pembesaran uterus tidak rata namun di daerah telur 

bernidasi (tertanam) dapat mengalami pertumbuhan lebih cepat, 

menyebabkan uterus membesar ke salah satu sisi dan uterus 

terlihat lebih miring ke arah tersebut. 

5. Tanda Braxton Hicks 

Apabila terjadi rangsangan uterus pada masa kehamilan, 

menyebabkan terjadinya kontraksi. Sehingga saat pemeriksaan 

palpasi ataupun pemeriksaan dalam uterus akan teraba lunak 

kemudian menjadi keras saat kontraksi terjadi. Hal ini merupakan 

tanda khas pada uterus saat masa kehamilan. 

6. Goodell Sign  

Biasa terjadi pada masa kehamilan dan pada kondisi tidak 

hamil konsistensi serviks teraba keras seperti ujung hidung, 

sedangkan pada masa kehamilan akan teraba lunak seperti bibir 

ataupun ujung bawah daun telinga, tentu saja itu menjadi ciri khas 

terjadinya kehamilan. 

7. Reaksi kehamilan positif 

Test air seni pada pagi hari dilakukan untuk menentukan 

adanya human chorionic gonadotropin pada kehamilan muda, 

pada test ini dapat menentukan diagnosa awal kehamilan sedini 

mungkin. 
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c. Tanda pasti kehamilan  

Tanda objektif dari pemeriksaan menentukan atau menegakkan 

diagnosa kehamilan, yaitu : 

1. Terasa gerakan janin 

Pergerakan janin pada primigravida dirasakan ibu pada usia 

kehamilan 18 minggu. Pada multigarvida dapat dirasakan pada 

usia kehamilan 26 minggu karena pada multigravida lebih 

berpengalaman pada kehamilan sebelumnya. Pada triwulan 

kedua janin akan lebih kecil jika dibandingkan dengan air ketuban, 

sehingga saat dilakukan pemeriksaan akan teraba seperti 

melenting di dalam rahim. 

2. Teraba bagian tubuh janin 

Saat pemeriksan dilakukan pemeriksaan palpasi oleh tenaga 

kesehatan dengan menggunakan teknik leopod maka akan teraba 

bagian janin yang dikandungnya, namun di dalam pemeriksaan 

leopod lebih baik jika dilakukan pada triwulan kedua pada masa 

kehamilan. 

3. Denyut jantung janin 

Dapat diketahui oleh pemeriksa secara objektif dengan 

menggunakan pemeriksaan : 

a. Fetal Electrocardiograph pada usia kehamilan 12 minggu. 

b. System Doopler pada usia kehamilan 12 minggu. 

c. Stetoskop Laenec pada usia kehamilan 18 – 20 minggu . 
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4. Terlihat adanya kerangka janin pada pemeriksaan rontgen 

Pemeriksaan pada kehamilam dapat dilakukan menggunakan 

rontgen untuk mengetahui adanya kerangka janin, namun 

pemeriksaan rontgen sangat tidak dianjurkan, jika tidak terlalu 

mendesak, karena adanya sinar rontgen juga dapat menyebabkan 

terganggunya pertumbuhan janin. 

5. Pemeriksaan menggunakan USG 

Pemeriksaan USG berfungsi untuk melihat adanya gambaran 

janin, ukuran kantong dan panjang janin, serta dapat mengetahui 

diameter bipateralis yang digunakan untuk memperkirakan usia 

kehamilan.  

3. Usia Kehamilan  

Kehamilan dapat dibagi menjadi tiga golongan sesuai dengan usia 

janin yang dikandungnya (Prawirohardo, 2007). 

a. Kehamilan trimester I (pertama) yaitu usia kehamilan 0 sampai 12 

minggu. 

b. Kehamilan trimester II (kedua) yaitu usia kehamilan 13 sampai 27 

minggu. 

c. Kehamilan trimester III (ketiga) yaitu usia kehamilan 28 sampai 40 

minggu.  

4. Perubahan fisiologis  

Federasi Obstetri Ginekologi International (2009) di dalam buku 

kebidanan menjelaskan kehamilan adalah proses fertilisasi atau 

penyatuan spermatozoa dengan ovum yang kemudian dilanjutkan dengan 

nidasi atau implantasi sampai bayi lahir, pada kehamilan normal akan 

berlangsung dalam 12 minggu, trimester kedua 15 minggu (minggu ke-13 

sampai minggu ke-27), dan trimester ketiga 13 minggu (minggu ke-28 
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sampai minggu ke-40). Dan dalam proses kehamilan terjadi proses 

perubahan fisiologis, antara lain : 

a. System reproduksi  

1. Uterus  

Ukuran uterus akan membesar sesuai dengan usia kehamilan, 

karena pengaruh dari hormone estrogen dan progesterone yang 

meningkat. Dimana uterus akan membesar disebabkan karena 

otot polos uterus menjadi hipertrofi. Berat uterus normal kurang 

lebih 30 gram dan pada akhir kehamilan menjadi 1000 gram 

dengan panjang kurang lebih 20 cm dan ketebalan dinding sekitar 

2,5 cm. Ukuran uterus pada wanita yang tidak hamil berukuran 

seperti telur ayam, jika pada usia kehamilan 8 minggu ukuran 

uterus akan membesar seperti ukuran telur bebek, usia kehamilan 

12 minggu sebesar telur angsa, usia kehamilan 16 minggu 

berukuran seperti kepala bayi atau gengaman tangan orang 

dewasa, pada usia kehamilan 20 minggu fundus uteri berada tepat 

di pinggir atas pusat, usia kehamilan 28 minggu fundus uteri 

terletak 3 jari di atas pusat atau sepertiga jarak antara pusat ke 

prosessus xipodeus, dan pada usia kehamilan 32 minggu fundus 

uteri terletak diantara setengah jarak pusat dan prosessus 

xipodeous dan pada usia kehamilan 36 minggu fundus uteri 

terletak 1 jari di bawah prosessus xipodeous. 
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2. Serviks Uteri 

Serviks uteri menjadi lunak karena terjadi vaskularisasi disebut 

Goodell. Dimana kelenjar endoservikal akan membesar dan 

mengeluarkan banyak cairan mucus menyebabkan terjadinya 

pertambahan dan pelebaran pembuluh darah, sehingga warnanya 

menjadi livid disebut tanda Chadwick. 

3. Vulva dan Vagina  

Hormone estrogen menyebabkan terjadinya perubahan vulva 

dan vagina, karena hipervaskularisasi mengakibatkan vulva dan 

vagina berwarna merah dan kebiruan disebut tanda Chadwick. 

4. Ovarium  

Corpus luteum graviditasi terdapat pada awal kehamilan 

sampai terbentuknya plasenta pada usia kehamilan 16 minggu, 

dalam hal ini proses ovulasi berhenti. Dan pada awal kehamilan 

sintesis hormone relaxin terjadi di corpus luteum sehingga dapat 

mengeluarkan hormone estrogen dan progesterone. 

b. Sirkulasi darah (vaskularisasi) 

Pada kehamilan sirkulasi darah dipengaruhi oleh sirkulasi ke 

dalam plasenta, sehingga dengan bertambah usia kehamilan maka 

uterus akan membesar dan di ikuti dengan pembesaran pembuluh 

darah, sehingga volume darah bertambah 25% pada usia kehamilan 

32 minggu dan cardiac output meningkat hingga 30%, trombosit dan 

leukosit meningkat sampai 10.000/ml. 
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c. System respirasi  

Usia kehamilan dapat mempengaruhi pernafasan,karena 

bertambahnya usia kehamilan menyebabkan bernafas lebih dalam, 

dapat meningkatkan volume tidal dan menambah kecepatan volume 

ventilasi sehingga kebutuhan oksigen meningkat 20%, yang 

diakibatkan adanya sekresi hormone progesterone, terjadi pernafasan 

berlebihan dan PO2 arteri lebih rendah. Hal tersebut menjadi salah 

satu faktor pada ibu hamil mengalami sesak nafas. 

d. System Urinaria 

Awal kehamilan kandung kemih tertekan oleh uterus mulai 

bertambah besar, sehingga mengalami poliuria. Dan selama kehamilan 

organ ginjal mengalami perubahan ukuran dengan bertambah panjang 

1-1,5 cm dan volume meningkat menjadi 60 ml dari keadaan normal 

hanya 10ml dan terjadi dilatasi ureter, Sehingga dapat mempengaruhi 

fungsi kerja ginjal pada kehamilan disebabkan adanya hormone 

maternal dan plasenta ACTH (Adeno Cortico Tropik Hormon), ADH 

(Anti diuretika Hormon) HCS (Hormon Chorionic somatotropin) dan 

Hormon tiroid yang dapat mempengaruhi system sekresi. 

e. System Integumen 

Perubahan warna kulit terjadi karena deposit pigmentasi ataupun 

hiperpigmentasi disebabkan adanya Melanophore stimulating 

hormone (MSH) yang mempengaruhi lobus hipofisis anterior dan 

kelenjar suprarenalis. Hiperpigmentasi pada kehamilan biasa terjadi 

pada striae gravidarum lividae atau alba, areola mamae, papilla 

mamae, linea nigra dan chloasma gravidarum, namun perubahan 

warna tersebut akan kembali normal setelah persalinan. 
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f. System Musculoskeletal  

Hormone estrogen dan progesterone dapat meningkatkan 

keadaan rileks pada ligament dan otot pada bagian pelvik, sehingga 

terjadi peningkatan mobilitas dan elastisitas. Dengan bertambah  

besarnya ukuran uterus menyebabkan perubahan pada tulang 

belakang sehingga menyebabkan timbulnya rasa ketidaknyamanan 

dan rasa sakit pada bagian tulang belakang. 

Hormone progesterone dan estrogen dapat menyebabkan 

terjadinya relaksasi pada jaringan ikat dan otot, dapat terjadi 

perubahan pada postur tubuh secara bertahap karena dengan 

bertambahnya usia kehamilan maka janin akan membesar di dalam 

abdomen, maka terjadi kompensasi penambahan berat badan, 

menyebabkan badan tertarik kebelakang dan tulang akan lebih 

melengkung dan sendi tulang belakang menjadi lebih lentur dan dapat 

menimbulkan nyeri punggung pada wanita hamil. Sehingga dapat 

terjadi lordosis progresif dapat mengambarkan karakteristik pada 

kehamilan normal, cara untuk mengkompensasi posisi anterior uterus 

semakin membesar maka lordosis menggeser pusat gravitas ke 

belakang pada tungkai bawah dan semakin lama akan menyebabkan  

ligamentum rotundum untuk menghalangi terjadinya hipertropi dan 

mendapatkan tekanan dari uterus yang mengakibatkan rasa nyeri 

ligamen pada bagian tulang belakang. 
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g. Sistem Pencernaan 

Trimester pertama akan menimbulkan keluhan mual dan muntah. 

Sehingga terjadi peningkatan salivasi, dan tonus otot saluran 

pencernaan menjadi melemah yang dapat menyebabkan motilitas 

usus menurun dan makanan akan lebih lama berada dalam saluran 

makanan jika dibandingkan dengan keadaan normalnya yaitu 6 jam 

setelah makanan masuk dan sampai di dalam usus. 

h. Sistem metabolisme 

Wanita hamil basal metabolic rate (BMR) akan meningkat hingga 

15-20% pada trimester ke III, terjadi gangguan keseimbangan asam 

basa, kebutuhan protein dan kalori meningkat yang dapat 

menyebabkan wanita hamil merasa sering haus, nafsu makan 

bertambah dengan bertambahnya usia kehamilan sehingga berat 

badan bertambah dan dapat mempengaruhi pada system 

musculoskeletal. 

B. Konsep Nyeri Punggung : 

1. Definisi Nyeri Punggung  

Perubahan anatomis, fisiologis dan biokimiawi merupakan perubahan 

yang sering terjadi dialami oleh wanita hamil, dimana perubahan ini dapat 

terjadi saat awal pembuahan hingga selama kehamilan, akibat dari 

respon terhadap rangsangan fisiologis biasa ditimbulkan oleh janin dan 

plasenta dapat menimbulkan adanya rangsangan nyeri, khususnya pada 

area punggung (Cunningham, 2013). 
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The International Association for The Study of Pain (IASP) (1994) 

dikutip oleh Setiyohadi (2009) menjelaskan nyeri merupakan pengalaman 

sensori dan emosional tidak menyenangkan dan berhubungan dengan 

terjadinya kerusakan jaringan atau potensial sehingga akan 

menyebabkan kerusakan jaringan (Setiyohadi, et al., 2009). Nyeri adalah 

fenomena bersifat multidimensi yaitu sulit diberikan batasan pasti 

terhadap timbulnya nyeri (Prasetyo, 2010). 

Timbulnya nyeri tulang belakang saat kehamilan dapat menganggu 

aktivitas sehari –hari, selain itu nyeri berdampak pada kualitas hidup 

seperti pada pola tidur, selera makan, aktivitas keseharian ( activities of 

the daily living), hubungan dengan sesama manusia misalnya mudah 

tersinggung ataupun perubahan terhadap mood dan kesusahan dalam 

berkonsentrasi pada pekerjaan ataupun saat beraktivitas (Setiyohadi, et 

al., 2009) 

Huldani (2012) menjelaskan nyeri dapat terjadi pada bagian tubuh 

lumbal, lumbosakral dan dibagian daerah leher, sedangkan nyeri pada 

punggung diakibatkan oleh adanya otot yang rengang dan tekanan pada 

akar saraf sehingga timbul rasa sakit, tegangan dan rasa kaku pada 

bagian punggung (Huldani, 2012). Pada kehamilan nyeri punggung 

diakibatkan oleh tekanan dari rahim atau uterus yang semakin membesar, 

sehingga menimbulkan rasa ketidaknyamanan pada bagian punggung 

bawah, bokong dan tungkai kaki (Murkoff, et al., 2006). 

Indriyani (2013) menjelaskan adanya peningkatan distensiabdomen 

dapat membuat panggul miring ke depan, sehingga tonus otot abdomen 

mengalami penurunan dan berat badan meningkat membutuhkan 

penyesuaian  ulang (realignment), sehingga pusat gravitasi bergeser ke 

depan. Kurva lumbosacral normalnya harus semakin melengkung dan 
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pada daerah servikodorsal harus terbentuk kurvatura (fleksi anterior 

kepala berlebihan) berfungsi mempertahankan keseimbangan. Jika 

adanya pergerakan yang sulit maka ligamentum dan otot tulang belakang 

bagian tengah dan bawah akan mendapat tekanan yang berat sehingga 

menimbulkan rasa ketidaknyamanan pada musculoskeletal(Indriyani, et 

al., 2014). 

2. Tanda dan Gejala Nyeri Punggung 

Pada kehamilan nyeri tulang belakang merupakan perasaan atau rasa 

subjektif dirasakan oleh seseorang, tergantung pada tingkat 

keparahannya. Nyeri punggung atau nyeri pada tulang belakang dapat 

dirasakan secara bervariasi dari satu orang ke orang lain. Nyeri dapat 

merespon tubuh melalui aspek psikologis, fisiologis dan merangsang 

saraf otonom (simpatis dan parasimpatis) seperti (Berman, 2009). 

1. Meningkatnya dan menurunnya tekanan darah 

2. Denyut nadi dan pernafasan meningkat dan menurun 

3. Ketegangan otot semakin meningkat 

4. Dilatasi pupil, wajah pucat dan diaphoresis 

5. Nyeri dalam, mual, muntah dan kelelahan 

Nyeri punggung atau tulang belakang pada ibu hamil dapat menjalar 

mulai dari punggung sampai bokong, tungkai bawah dan sampai ke kaki. 

Jika tidak segera ditangani nyeri akan bertambah berat dan semakin lama 

akan berdampak pada gangguan pola tidur, nafsu makan menurun 

bahkan sampai terjadi depresi (Marmi, et al., 2013). 
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3. Penatalaksanaan Nyeri Punggung 

Word Health Organization (WHO) (2014) menjelaskan bahwa nyeri 

atau ketidaknyamanan dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu ringan, sedang 

dan berat. Nyeri dapat dikatakan skala ringan jika terdapat pada angka     

1–3, nyeri dapat dikatakan pada skala sedang pada angka 4-6 dan nyeri 

dapat dikatakan skala berat berada pada angka 7-10 (WHO, 2014). 

Penatalaksanaan nyeri punggung pada masa kehamilan bervariasi yaitu 

seperti terapi farmakologi dan non farmakologi (Marlene, 2014).  

a. Farmakologi  

Green & Wilkinson (2004) menjelaskan bahwa penggunaan obat 

paracetamol dan analgesic (ibu profen) pada nyeri punggung aman 

jika digunakan pada ibu yang sedang mengandung (Wilkinson, et al., 

2012). Namun penggunaan obat paracetamol dan analgesik tidak 

selalu efektif digunakan pada ibu hamil, karena terdapat kandungan 

Non Steroid Anti Inflamsi Drugs (NSAID) yang sebenarnya tidak boleh 

digunakan pada kandungan bayi dibawah 30 minggu, jika tetap 

digunakan berefek samping pada proses pembentukan janin 

(Marlene, 2014). 

b. Non Farmakologi  

Nyeri punggung pada kehamilan dapat diminimalkan dengan 

menggunakan terapi non farmakologis yaitu (Potter, et al., 2007). 

1. Menggunakan kompres air hangat  

Penggunaan kompres hangat dapat memberikan rasa hangat 

sehingat dapat menimbulkan rasa nyaman, mengurangi, 

menghilangkan rasa nyeri, dengan pemberian kompres hangat 

sebagai konduktor panas dapat melemaskan otot, meredakan 

nyeri dan mengurangi pengaruh gravitasi akibat struktur lainnya 
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(Hidayat, 2008). Kompres hangat dapat menghambat reseptor 

nyeri dengan vasodilatasi pembuluh darah sehingga otot menjadi 

relaksasi dan nyeri akan berkurang. 

2. Posisi tidur menyamping  

Usia kehamilan semakin bertambah, membuat ukuran uterus 

dan perut semakin membesar, sehingga ibu hamil mengalami 

kesusahan dalam posisi tidur dan penggunaan posisi tidur 

menyamping merupakan alternatif yang dapat digunakan yaitu 

dengan salah satu atau kedua lutut ditekuk. Posisi tidur 

menyamping atau posisi miring kiri dengan kaki diangkat di atas 

bantal dapat mengurangi tekanan pada pembuluh darah balik 

(vena cava inferior) pada bagian depan tulang belakang yang 

mengembalikan darah dari seluruh tubuh ke jantung, sehingga 

peredarah darah lancar dan meminimalisir pembengkakan pada 

bagian kaki dan tangan (Archard, et al., 2007). 

3. Metode Relaksasi 

Nafas panjang atau pengaturan nafas merupakan salah satu 

metode relaksasi yang dapat membantu dalam pengurangan nyeri 

pada kehamilan. Metode relaksasi dapat dilakukan secara 

perlahan dan teratur sehingga dapat meminimalkan kadar 

karbondioksida (CO2) dan memaksimalkan kadar oksigen (O2) di 

dalam sel darah merah. Dan saat timbulnya nyeri metode 

relaksasi dengan pernafasan teratur dapat memberikan 

ketenangan bagi ibu sehingga nyeri pada punggung dapat 

berkurang (Reeder, et al., 2011). 
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4. Metode Akupresur 

Akupresur merupakan salah satu teknik non farmakologis 

yang biasa dilakukan di Cina untuk menurunkan nyeri, mengobati 

penyakit dan cidera (Salehian, et al., 2010). Metode akupresur 

dapat dilakukan dengan memberikan penekanan fisik pada 

beberapa titik permukaan tubuh yang merupakan tempat sirkulasi 

energi dan keseimbangan pada gejala nyeri. Penggunaan 

akupresur tidak invasif, aman dan efektif. Akupresur pada titik 

akupuntur dapat memberikan efek lokal yaitu efek penurunan 

nyeri melalui stimulasi dan biokimia, sehingga terdapat penurunan 

nyeri (Adikara, 2015). 

5. Metode Masase  

Masase merupakan metode pemijatan yang dapat 

meningkatkan relaksasi tubuh, sehingga efektif, aman, sederhana 

dan tidak menimbulkan efek merugikan bagi janin dan ibu 

(Cunningham, 2013). Pemberian masase pada punggung dapat 

merangsang titik sepanjang medulla spinalis yang di transmisikan 

melalui serabut saraf besar menuju formation retikularis dan 

thalamus sehingga system limbic tubuh akan melepaskan 

endorphin, dimana fungsi endorphin sebagai neurotransmitter atau 

neuromodulator yang dapat menghambat pengiriman rangsangan 

nyeri dengan menempel pada reseptor opiate pada saraf dan 

sumsum tulang belakang sehingga dapat memblok pesan nyeri 

menuju pusat yang lebih tinggi sehingga dapat menurunkan rasa 

nyeri (Bobak, 2005). 
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4. Pengukuran Intesitas Nyeri 

Intensitas nyeri adalah gambaran mengenai tingkat keparahan nyeri 

yang dirasakan oleh individu, nyeri yang dirasakan setiap individu 

berbeda satu sama lain dan nyeri dapat di nilai dari sikap subyektif dan 

penilaian secara objektif yaitu menggunakan respon fisiologis tubuh 

terhadap nyeri (Tamsuri, 2007). 

a. Skala Pengukuran Nyeri Numeric Rating Scale (NRS) 

 Pengukuran nyeri Numeric Rating Scale atau biasa disebut 

dengan skala numerik verbal dapat menggunakan dengan angka 0 

sampai 10 untuk mengambarkan tingkatan nyeri. Pada skala numerik 

verbal lebih bermanfaat pada pasien dengan pascabedah, karena 

selain menggunakan angka 0 sampai 10 juga menggunakan penilaian 

berdasarkan kategori (Black, et al., 2009). 

Numeric Rating Scale menjelaskan bahwa Skala 0 

mengambarkan bahwa tidak ada nyeri, pada skala 1-3 

mengambarkan bahwa sebagai nyeri ringan yaitu adanya rasa nyeri 

(mulai terasa tapi masih masih dapat ditahan), kemudian pada skala 

4-6 mengambarkan sebagai nyeri sedang yaitu ada nyeri dan adanya 

usaha yang cukup kuat untuk menahannya dan pada skala 7-10 

mengambarkan sebagai nyeri berat yaitu adanya nyeri yang terasa 

sangat mengganggu dan tidak bisa di tahan sehingga harus meringis, 

menjerit atau berteriak (Brunner, et al., 2002). 

Numeric Rating Scale 

 

 

Gambar 2. 1Numeric Rating Scale 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 Nyeri Ringan Nyeri Sedang Nyeri Berat Tidak 

Nyeri 
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C. Terapi Masase Effleurage 

1. Definisi Masase Effleurage 

Masase merupakan teknik pemijatan yang menstimulasi pada bagian 

cutaneus tubuh secara umum, massase dipusatkan pada bagian tubuh 

bahu dan punggung (Smeltzer., et al., 2002). Pemberian stimulasi 

cutaneus pada bagian kulit tubuh selama 3 – 10 menit dapat 

menghilangkan nyeri dengan cara melepaskan hormone endorphin 

sehingga dapat memblok transmisi stimulus nyeri. Teori gate control 

menjelaskan bahwa memberikan stimulasi pada kulit dapat mengaktifkan 

transmisi serabut saraf sensori A Beta yang lebih besar dan lebih cepat, 

sehingga dapat menurunkan transmisi nyeri melalui serabut C dan delta-

A yang berdiameter kecil sehingga gerbang sinaps menutup transmisi 

implus nyeri (Aslani, 2003). Pemberian teknik masase salah satu teknik 

yang digunakan dengan memberikan usapan secara perlahan pada 

punggung (Slow stroke back massage) (Potter, et al., 2006). 

Health (2007) menjelaskan Effleurage merupakan gerakan mengusap 

tubuh dengan lembut dan perlahan, pengurutan dapat berupa gerakan 

pendek dan panjang dengan menggunakan telapak tangan secara 

berulang (Health, 2007). Effleurage merupakan gerakan mengusap ringan 

dan menenangkan saat memulai dan mengakhiri pemijatan, saat 

melakukan pemijatan telapak tangan dan jemari harus rapat dan 

menggikuti kontur tubuh saat meluncur diatasnya (Yuliatun, 2008). 

Masase Effleurage dilakukan dengan usapan yang ringan dan tanpa 

adanya tekanan yang kuat dengan kedua telapak tangan dan jari pada 

punggung setinggi servikal 7 menuju kearah luar sisi tulang rusuk, 

dilakukan selama 30 menit dengan frekuensi 40 kali masase permenit 
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dan mengusahakan untuk ujung jari tidak lepas dari permukaan kulit 

(Pasuty, 2010).  

2. Metode Gerakan Masase Effleurage 

 Aslani (2008) menjelaskan penggunaan masase effleurage pada 

punggung dapat menggunakan 3 metode gerakan yaitu (Aslani, 2003). 

a. Metode Usapan Ringan  

 Meletakkan kedua telapak tangan pada permukaan tubuh, jemari 

rapat dan ujung jari agak mendongak, dalam sekali gerakan tidak 

terputus, kemudian meluncurkan kedua tangan pada bagian atas 

tubuh, kemudian pisahkan tangan dan kembali kebawah. Di dalam 

gerakan ini mengusap seluas mungkin pada permukaan tubuh. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 2 Metode Usapan Ringan 

b. Metode Gerakan Melingkar Lebar 

Meletakkan tangan dengan mendatar dan jemari rapat, melakukan  

gerakan seperti berenang, membuat lingkaran saling bertumpukan 

dengan kedua telapak tangan secara bergantian, kemudian 

mengusap seluruh permukaan tubuh sehingga mencapai pada bagian 

sisi yang lainnya. Kemudian saat sampai pada bagian bawah, maka 

gerakan tangan diulang kembali ke atas. 
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Gambar 2. 3 Metode Gerakan Melingkar Lebar 

 

c. Metode Gerakan Mengurut Seperti Gelombang  

Setelah metode gerakan mengusap ringan tubuh, maka metode 

selanjutnya gerakan mengurut seperti gelombang, gerakan yang 

dilakukan tangan turun zig – zag bergelombang menuju pada bagian 

tengah dari sisi tubuh, kemudian mengusap dan mengurut seluas 

mungkin pada permukaan tubuh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 4 Metode Gerakan Mengurut Seperti Gelombang 
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3. Langkah – Langkah Metode Masase Effleurage 

a. Mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan.  

b. Mengidentifikasi responden atau ibu hamil. 

c. Memberitahu responden mengenai tindakan apa yang akan 

dilakukan. 

d. Mencuci tangan. 

e. Mengatur posisi responden senyaman mungkin. 

f. Meletakkan sebuah bantal kecil dibawah perut untuk menjaga 

kenyamanan dan posisi yang tepat. 

g. Meletakkan sedikit lotion atau minyak telon ke tangan (tangan 

perawat), mengusap kedua tangan sehingga lotion merata keseluruh 

permukaan tangan (perhatikan kemungkinan responden alergi 

terhadap minyak ataupun lotion). 

4. Langkah melakukan masase effleurage : 

1. Mengusap kedua telapak tangan di permukaan tubuh, dengan 

jemari rapat dan ujung- ujungnya sedikit  mendongak. Dalam 

sekali gerakan tidak terputus, kemudian memisahkan tangan dan 

kembali ke bawah. Gerakan ini harus mengusap seluas mungkin 

permukaan tubuh.  

2. Gerakan melingkar, meletakkan tangan mendatar dengan jemari 

rapat dan melakukan gerakan seperti berenang. Membuat 

lingkaran yang saling bertumpuk dengan kedua telapak tangan 

secara bergantian. Mengusap seluruh permukaan tubuh hingga 

mencapai bagian sisinya. Ketika sampai bagian bawah gerakan 

tangan kembali ke atas.  
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3. Mengurut seperti gelombang, setelah mengusap ringan pada 

permukaan tubuh, kemudian mengerakan tangan turun zig-zag 

bergelombang menuju bagian tengah dari sisi tubuh. mengusap 

seluas mungkin permukaan tubuh.  

D. Mekanisme Nyeri Punggung pada Kehamilan Primigravida  

Terjadinya nyeri punggung merupakan efek dari adanya perubahan 

secara anatomis dan fisiologis, khususnya pada sistem musculoskeletal. 

Dengan bertambahnya usia kehamilan akan mengakibatkan uterus 

bertambah berat dan menjadi salah satu faktor terjadinya nyeri punggung. 

Mekanisme nyeri punggung pada ibu multigravida berbeda dengan ibu hamil 

primigravida, dikarenakan pada multipara terjadi perubahan pada masa 

kehamilan sebelumnya yang tidak bisa sepenuhnya dipulihkan setelahmasa 

kehamilan hingga persalinan selesai, hal tersebut dipengaruhi  oleh tonus 

otot yang mengalami peregangan pada kehamilan sebelumnya 

(Cunningham, 2013). 

Pada multipara jika setelah melahirkan tidak melakukan latihan fisik yang 

tepat, maka otot pada uterus dan abdomen akan mengendur. Sehingga otot 

abdomen menjadi lemah saat kehamilan berikutnya dan menyebabkan 

tejadinya kegagalan dalam menompang uterus yang semakin membesar dan 

akan mengendur sehingga dapat menyebabkan lengkung punggung semakin 

memanjang. Dengan demikian keparahan nyeri punggung bagian bawah 

akan semakin meningkat seiring dengan terjadinya paritas (Ummah, 2012).  
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Kehamilan primigravida adanya nyeri punggung diakibatkan adanya 

pengaruh hormone progesterone dan relaxin yang meningkat sehingga 

menyebabkan otot dan ligament menjadi elastis. Seiring dengan 

bertambahnya usia kehamilan, terjadi kompensasi pada berat badan 

sehingga menyebabkan badan tertarik ke belakang, tulang akan melengkung 

dan sendi tulang akan lentur dan dan semakin lama akan menyebabkan 

ligamentum rotundum menjadi hipertropi sehingga terjadi tekanan dari uterus 

yang mengakibatkan rasa nyeri ligament pada bagian tulang belakang  

(Cunningham, 2013). 

E. Pengaruh Masase Effleurage Terhadap Penurunan Nyeri 

Punggung Pada Trimester III 

Kehamilan merupakan keadaan dimana ibu mengalami suatu perubahan 

anatomi dan fisiologis, perubahan ini akibat dari adanya respon terhadap 

rangsangan fisiologis ditimbulkan oleh janin, sehingga dapat menimbulkan 

nyeri (Cunningham, 2013). Penanganan nyeri punggung pada kehamilan 

dapat dilakukan dengan terapi farmakologi maupun non farmakologi, dimana 

farmakologi dapat diberikan obat ibuprofen, namun obat tersebut 

mengandung Non Steroid Anti Inflamsi Drugs (NSAID) , jika dikonsumsi 

secara berkelanjutan pada kehamilan di bawah 30 minggu akan berefek 

samping pada proses pembentukan janin(Wilkinson, et al., 2012). 

Penatalaksanaan non farmakologi dapat diberikan masase effleurage 

dimana dalam mekanisme masase dapat menghambatan terjadinya nyeri 

punggung pada saat kehamilan berdasarkan pada konsep gate control 

theory. Menjelaskan bahwa adanya stimulasi serabut takstil dapat 

menghambat sinyal nyeri dari area tubuh  yang sama atau area lainnya. 

Sehingga rangsangan atau impuls nyeri yang disampaikan oleh syaraf perifer 
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aferen ke korda spinalis dapat dimodifikasi sebelum transmisi ke otak(Aslani, 

2003).  

 Adanya sinaps dalam dorsal medulla spinalis berfungsi sebagai pintu 

untuk mengijinkan  impuls masuk ke dalam otak. Sehingga coonterpresure 

bekerja hanya bergantung  pada sistem kerja saraf besar (serabut delta A) 

dan kecil (serabut C) yang berada di dalam rangsangan akar ganglion 

dorsalis dan menyebabkan rangsangan pada serat akan meningkatkan 

aktivitas substansia gelatinosa yang mengakibatkan tertutupnya pintu 

sehingga aktivitas sel T terhambat dan menyebabkan hantaran rangsangan 

nyeri terhambat. Kemudian rangsangan nyeri tersebut dapat di blok, dengan 

cara memberikan rangsangan pada serabut A delta sehingga pintu aktivitas 

sel  menutup dan menyebabkan rangsangan nyeri tidak dapat diteruskan ke 

korteks serebral. Sehingga nyeri pada punggung dapat berkurang dan hilang 

secara bertahap (Ummah, 2012). 

Timbulnya nyeri pada kehamilan sering terjadi sehingga dibutuhkan 

berbagai macam terapi non farmakologi untuk menangani hal tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari pada bulan Juni 2017 di BPS Tri 

Handayani Gebog Kabupaten Kudus didapatkan hasil bahwa penggunaan 

masase punggung cukup efektif untuk mengurangi rasa nyeri pada 

persalinan kala 1 (Astuti, 2017). 
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F. Kerangka Teori  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibu Hamil Trimester III Primigravida  

Perubahan anatomis dan fisiologis 

1. Usia kehamilan semakin tua. 
2. Berat badan janin semakin 

bertambah. 
3. Pergeseran pusat gravitasi. 
4. Perubahan postur tubuh. 
5. Hormone estrogen dan progesterone 

meningkat. 

Ligament dan otot pada tulang Pelvis 
melunak 

Nyeri Punggung 

1. ADL dan kualitas hidup terganggu. 

2. Perubahan terhadap mood. 

3. Konsentrasi menurun. 

4. Ketegangan otot meningkat. 

5. Nyeri kronik. 

Terapi Farmakologi : 
Analgesic NSAID 
(Non Steroid Anti Inflamsi Drug) 

Terapi non Farmakologi : 

1. Mengurangi gerakan membungkuk dan 

mengangkat beban berat. 

2. Istirahat yang cukup dengan posisi tidur 

menyamping. 

3. Menggunakan kompres hangat. 

4. Metode relaksasi. 

5. Metode akupresure. 

6. Metode masase. 

 
7. Metode masase effleurage 

Konsep Gate Control Theory 

Stimulasi Serabut Taktil 

Terganggunya implus saraf perifer 
aferen ke korda spinalis 

Implus tidak dapat masuk ke Dorsal 
Medula Spinalis 

Merangsang akar ganglion dorsalis 
serabut delta A dan C 

Substansia Gelatinosa meningkat 

Aktivitas sel T terhambat 

 

Tingkat Skala Nyeri 

Skala 0 (Tidak Nyeri) 
Skala 1-3 (Nyeri Ringan) 
Skala 4-6 (Nyeri Sedang) 
Skala 7-10 ( Nyeri Berat) 

Gambar 2. 5 Kerangka Teori Pengaruh masase effleurage terhadap tingkat skala 

nyeri punggung pada ibu hamil trimester III Primigravida. 

 

Hantaran Nyeri terhambat 
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Gambar 3 .1  Kerangka Konseptual Analisis Pengaruh masase effleurage terhadap tingkat skala 

nyeri punggung pada ibu hamil trimester III Primigravida 

BAB III 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

A. Kerangka Konsep : 

Green H, 2014 menyatakan bahwa kerangka teori merupakan pernyataan 

simbolis yang menjelaskan suatu fenomena atau sub fenomena tertentu yang 

akan diteliti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ibu Hamil Primigravida Trimester III  
(28 – 40 Minggu) 

1. Berat Janin semakin bertambah. 

2. Peningkatan otot rectus 

abdomen. 

3. Hormon Progesteron dan 

Relaksin meningkat. 

4. Kenaikkan berat badan. 

5. Perubahan postur tubuh akibat 

gravitasi tubuh. 

6. Perubahan system 

musculoskeletal.  

Nyeri Punggung 

1. ADL dan kualitas hidup terganggu. 

2. Perubahan terhadap mood. 

3. Konsentrasi menurun. 

4. Ketegangan otot meningkat. 

5. Nyeri kronik. 

Terapi Farmakologi : 
Analgesic NSAID 
 (Non Steroid Anti Inflamsi Drug) 

Terapi non Farmakologi : 

1. Mengurangi gerakan membungkuk 

dan mengangkat beban berat. 

2. Istirahat yang cukup dengan posisi 

tidur menyamping. 

3. Menggunakan kompres hangat. 

4. Metode relaksasi. 

5. Metode akupresure. 

6. Metode masase. 

 
7. Metote masase effleurage 

Tingkat Skala Nyeri  

Keterangan  

Variabel yang diteliti          :  

Variabel yang tidak Diteliti : 

Hubungan           :  

 

Post  
 Skala 0 (Tidak Nyeri) 

Skala 1-3 (Nyeri Ringan) 
Skala 4-6 (Nyeri Sedang) 
Skala 7-10 ( Nyeri Berat) 

Pra 
Skala 0 (Tidak 
Nyeri) 
Skala 1-3 (Nyeri 
Ringan) 
Skala 4-6 (Nyeri 
Sedang) 
Skala 7-10  
( Nyeri Berat) 

 

 

KIE (komunikasi,Informasi dan Edukasi ) 

1. Pola tidur dan istirahat 

2. Metode Distraksi dan Relaksasi  

3. Kompres Hangat 

4. Pola Aktifitas Sehari - hari 
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Berdasarkan kerangka konsep di atas dijelaskan bahwa peneliti akan 

melakukan penelitian pada ibu hamil pada trimester III (28 minggu – 40 minggu) 

primigravida dengan memberikan masase effleurage pada kelompok eksperimen 

dan memberikan KIE pada kelompok kontrol. Dimana pada kelompok 

eksperimen dankelompok Kontrol yang pertama peneliti lakukan yaitu 

menjelaskan tujuan, prosedur tindakan, manfaat dan efek yang dapat ditimbulkan 

saat,setelah atau tidak dilakukan masase effleurage, kemudian memberikan 

inform consent pada responden (ibu hamil), setelah mengisi inform consent 

responden (ibu hamil) mempunyai hak untuk menolak ataupun bersedia menjadi 

responden dalam penelitian.  

Apabila responden (ibu hamil) bersedia mengikuti anjuran atau tindakan 

yang diberikan peneliti, selanjutnya pada kelompok kontrol peneliti hanya 

memberikan lembaran pre-test untuk mengukur tingkat skala nyeri punggung dan 

juga memberikan KIE  tentang pola tidur, istirahat, aktivitas dan metode distraksi 

ataupun relaksasi pada responden. Sedangkan pada kelompok eksperimen 

peneliti memberikan lembaran pre-test bertujuan untuk mengukur tingkat skala 

nyeri punggung sebelum diberikan tindakan masase effleurage. Setelah mengisi 

lembaran pre- test, peneliti mulai mempersiapkan untuk melakukan masase 

effleurage. Pertama yang dilakukan yaitu mempersiapkan responden (ibu hamil) 

dengan mengatur posisi senyaman mungkin dan memberikan ganjalan bantal 

pada bagian perut untuk menjaga janin tetap dalam keadaan nyaman dan aman. 

Kemudian memberikan lotion ataupun minyak untuk memudahkan dalam 

gerakan masase effleurage pada punggung responden. Dimana lotion atau 

minyak yang dipakai tidak berpengaruh atau membuat responden (ibu hamil) 

merasa terganggu dengan aromanya.  
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Setelah diberikan lotion atau minyak kemudian mulai melakukan masase 

effleurage, langkah pertama yang dilakukan yaitu mengusap kedua tangan di 

permukaan tubuh dengan jemari rapat dan ujung – ujung jari sedikit mendongak. 

Dalam sekali gerakan tidak terputus, kemudian memisahkan tangan dan kembali 

ke bawah. Gerakan ini harus mengusap seluas mungkin pada permukaan tubuh. 

Langkah kedua yaitu gerakan melingkar, melektakkan tangan mendatar dengan 

jemari rapat dan melakukan gerakan seperti berenang. Membuat gerakan 

lingkaran yang saling bertumpuk dengan kedua telapak tangan secara 

bergantian. Ketika sampai bagian bawah gerakan tangan kembali ke atas. 

Langkah ketiga yaitu mengurut seperti gelombang, setelah mengusap ringan 

pada permukaan tubuh, kemudian mengerakkan tangan turun zig – zag 

bergelombang menuju bagian tengah dari sisi tubuh dan mengusap seluas 

mungkin pada permukaan tubuh.  

Masase effleurage dapat dilakukan dalam jangka waktu 30 menit dan 

disetiap gerakan dapat dilakukan sekitar 10 menit ataupun sekitar 40 gerakan 

seluruhnya. Kemudian setelah masase effleurage selesai dilakukan pada 

kelompok eksperimen peneliti melakukan kontrak waktu keesokan harinya 

dengan responden (ibu hamil) untuk mengukur tingkat skala nyeri punggung 

dengan  memberikan lembaran post-test setelah diberikan masase effleurage. 

Masasse effleurage diberikan dua kali pada setiap responden kemudian 

keesokan harinnya diberikan lembaran post test. 
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B. Hipotesis Penelitian : 

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu H0 ditolak dan terdapat pengaruh 

pemberian masase effleurage terhadap tingkat skala nyeri punggung pada 

ibu hamil trimester III primigravidaDi BPM Kenny Muharto Kotalama Malang. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian : 

Desain Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan desain Penelitian Semu (quasi eksperimental) bertujuan 

mengetahui pengaruh masase effleurage terhadap tingkat skala nyeri 

punggung pada ibu hamil trimester III primigravida. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode total sampling.  

Rancangan ini  berupaya untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat 

dengan cara melibatkan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. 

Kemudian pada kelompok eksperimen responden di berikan pre-test untuk 

mengetahui tingkat  skala nyeri sebelum diberikan intervensi dan setelah 

diberikan intervensi kemudian responden diberikan post-test, untuk 

mengetahui perbedaan tingkat skala nyeri punggung sebelum diberikan 

intervensi dan sesudah diberikan intervensi. Sedangkan pada kelompok 

kontrol hanya diberikan pre-test dan KIE untuk mengetahui skala nyeri 

punggung yang dirasakan responden.  

 

Subyek Pra Perlakuan Pasca-tes 
K-A O I OI-A 
K-B O - O1-B 

 Time 1 Time 2 Time 3 

 

 

 

 

Keterangan : 

K-A  : Subyek ( Ibu hamil trimester III) Perlakuan (eksperimen) 

K-B  :  Subyek ( Ibu hamil trimester III) Kontrol 

O  : Observasi dan di berikan pre-test 

I  : Perlakuan yang diberikan (masase effleurage) 

OI (A+B) : Post-tes sesudah perlakuan  

 

4.1 Tabel Desain Penelitian 
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B. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh ibu hamil yang 

memeriksakan kandungannya di BPM Kenny Muharto Kotalama Malang 

pada bulan September 2017 sampai bulan Juni 2018 berjumlah 120 ibu 

hamil dan ibu hamil trimester III berjumlah  75 orang. 

2. Sampel  

Ibu hamil trimester III yang berjumlah 75 orang. Sampel dalam 

penelitian ini yaitu ibu hamil trimester III primigravida yang berjumlah 45 

orang dan  yang mengalami nyeri punggung berjumlah 32 ibu hamil pada 

periode bulan September 2017 sampai bulan Juni 2018. 

3. Teknik Sampling  

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah total 

sampling. Adapun kriteria inklusi dan ekslusi sebagai berikut : 

a. Kriteria Inklusi  

Kriteria dimana responden atau obyek penelitian dapat mewakili 

dalam sampel penelitian yang memenuhi syarat sebagai sampel pada 

kelompok eksperimen ataupun kelompok kontrol (Notoatmodo, 2012).  

1. Ibu hamil trimester III primigravida. 

2. Ibu hamil yang mengalami nyeri punggung. 

3. Ibu hamil yang bersedia menjadi subjek dalam penelitian. 
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b. Kriteria Eksklusi 

Kriteria penelitian dimana responden atau objek peneliti tidak 

dapat mewakili sampel, karena tidak memenuhi syarat sebagai 

sampel pada kelompok eksperimen ataupun kelompok kontrol  

(Notoatmodo, 2012). 

1. Ibu hamil yang tidak bersedia menjadi subjek penelitian. 

2. Ibu hamil yang mempunyai riwayat low back pain. 

3. Ibu hamil trimester I dan II.  

4. Ibu hamil yang mengalami masalah didalam kehamilannya (janin 

terlilit tali pusat atau posisi janin tidak tepat). 

5. Ibu hamil yang mengkonsumsi obat analgesic.  

C. Variabel Penelitian  

1. Variabel Dependent  

Variabel dependent dalam penelitian ini yaitu tingkat skala nyeri 

punggung pada ibu hamil trimester III primigravida. 

2. Variabel Independent 

Variabel independent dalam peneltian ini yaitu pemberian masase 

effleurage. 

D. Tempat dan Waktu  

1. Tempat  

Tempat penelitian dilaksanakan di BPM Kenny Muharto Kotalama 

Malang dan dirumah responden.  

2. Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 21 April  2018 sampai 7 Mei 

2018. 
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E. Definisi Operasional  

Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Hasil Ukur Skala Ukur 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Independent 

Pemberian 
masase 
effleurage 

Gerakan mengusap tubuh 
dengan lembut dan 
perlahan dengan  
menggunakan 3 gerakan 
yaitu usapan ringan, 
gerakan melingkar lebar, 
mengurut seperti 
gelombang. Tindakan 
masase dilakukan selama 
30 menit dan setiap 
gerakan dilakukan sekitar 
10 menit dan diberikan 2 
kali pada setiap responden. 

SOP 
masase 
effleurage 
dan SAK 
Masase 
Effleurage 

  

Dependent  

Tingkat 
skala nyeri 
punggung 
Pre-test 
 
 
 
 
 
Tingkat 
skala nyeri 
punggung 
Post-test 
 
 

Tingkat skala nyeri 
punggung pada ibu hamil 
trimester III primigravida 
sebelum diberikan masase 
effleurage.  
 
 
 
 
Tingkat skala nyeri 
punggung pada ibu hamil 
trimester III primigravida 
sesudah diberikan masase 
effleurage.  
 
 

Lembar 
Kuesioner 
Numeric 
Rating Scale 
(NRS) 
 
 
 
 
Lembar 
Kuesioner 
Numeric 
Rating Scale 
(NRS) 

Skala 0 
(Tidak Nyeri) 
Skala 1-3 
 (Nyeri Ringan) 
Skala 4-6 
(Nyeri Sedang) 
Skala 7-10  
( Nyeri Berat) 

 
Skala 0  
(Tidak Nyeri) 
Skala 1-3 
 (Nyeri Ringan) 
Skala 4-6 
(Nyeri Sedang) 
Skala 7-10  
( Nyeri Berat) 

 

Ordinal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 
 

F. Instrument Penelitian 

Instrument yang digunakan dalam penelitian berfungsi mengetahui 

pengaruh masase effleurage terhadap tingkat skala nyeri punggung pada ibu 

hamil trimester III primigravida, maka disini peneliti menggunakan alat ukur 

Numeric Rating Scale (NRS). Kategori tingkatan Numeric Rating Scale (NRS) 

yaitu skala 0 (Tidak Nyeri), skala 1-3 (nyeri ringan), skala 4-6 (nyeri sedang) 

dan skala 7-10 (nyeri berat). Dengan karakteristik tidak nyeri (klien tidak 

merasakan kesakitan), nyeri ringan (secara obyektif klien dapat 

berkomunikasi dengan baik), nyeri sedang (Secara obyektif klien mendesis, 

menyeringai, dapat menunjukkan lokasi nyeri, dapat mendeskripsikannya, 

dapat mengikuti perintah dengan baik) dan nyeri berat (secara obyektif klien 

terkadang tidak dapat mengikuti perintah namun masih berespon terhadap 

tindakan, dapat menunjukkan lokasi nyeri, tidak dapat mendeskripsikannya, 

tidak dapat diatasi dengan alih posisi nafas panjang dan distraksi).  

G. Prosedur Penelitian 

Pengumpulan data pada penelitian ini melalui tahapan – tahapan sebagai 

berikut : 

1. Prosedur Administrasi 

a. Peneliti meminta surat ijin dari prodi S1 Ilmu Keperawatan STIKES 

Widyagama Husada untuk melakukan penelitian di BPM Kenny 

Muharto Kotalama Malang. 

b. Peneliti meminta persetujuan dari BPM Kenny Muharto Kotalama 

Malang dengan memberikan surat permohonan ijin sebagai tempat 

untuk melakukan penelitian. 

c. Peneliti mendapatkan surat ijin dari BPM Kenny Muharto Kotalama  

untuk melakukan penelitian di tempat tersebut. 
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2. Prosedur pengumpulan data 

a. Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu menjelaskan 

tujuan penelitian, tindakan yang akan dilakukan dan cara pengisian 

kuesioner kepada responden. 

b. Setelah responden memahami tujuan penelitian, maka responden 

yang setuju diminta untuk menandatangani surat pernyataan 

kesediaan menjadi responden penelitian. 

c. Peneliti melakukan wawancara (pre-test) mengunakan kuesioner 

pada responden yang telah bersedia berpartipasi dalam kegiatan 

penelitian. 

d. Kuesioner yang sudah diisi, kemudian peneliti melihat kelengkapan 

dari kuesioner untuk melakukan pengolahan dan analisa data. 

e. Selanjutnya peneliti melakukan intervensi kepada responden yang 

sudah menandatangani surat kesedian dan mengisi kuesioner pre-

test. 

f. Setelah intervensi dilakukan, kemudian diberikan kuesioner post-test 

kepada respoden. 

g. Peneliti melakukan pengolahan data sesuai dengan data yang 

dibutuhkan. 
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H. Pengolahan Data 

Data yang di dapat kemudian diolah menggunakan program komputer 

spss 16, dengan tahap sebagai berikut : 

1. Pemeriksaan data 

Memeriksa kelengkapan data yang ada dan memperbaiki data 

menjadi data yang benar, bersih dan terisi secara lengkap. 

2. Pemberian kode (coding) 

Pemberian kode pada setiap komponen data variabel, dilakukan 

untuk mempermudah proses tabulasi dan analisa data. Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah pemberian massase 

effleurage dengan menggunankan SOP. Variabel dependen dalam 

penelitian ini yaitu tingkat skala nyeri punggung yang dibuat dalam 

skala ordinal yaitu nyeri ringan dengan kode 1 skala “0”,Tidak nyeri, 

kode 2 skala“1-3”, nyeri sedang dengan kode 3 skala “4-6”, dan nyeri 

berat dengan kode 4 skala “7-10”. 

3. Memasukkan Data (Entry) 

Data hasil penelitian kemudian diproses ke dalam program paket 

komputer SPSS 16. 

4. Tabulating 

Proses memasukkan data yang sudah di edit dan di coding ke 

dalam lembar rekapan data penelitian.  
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I. Analisa Data 

1. Analisa Univariat 

Analisa yang dapat dilakukan terhadap tiap variable dari hasil 

penelitian. Analisis dapat menghasilkan distribusi dan presentase setiap 

variable. Berfungsi untuk mendapatkan gambaran tentang distribusi 

frekuensi (Notoatmodo, 2012). Di dalam penelitian ini melakukan analisa 

distribusi frekuensi dan deskriptif untuk dapat melihat variable 

independent mengenai pengaruh masase effleurage dan variabel 

dependent mengenai tingkat skala nyeri punggung pada ibu hamil 

trimester III primigravida.  

2. Analisa Bivariat 

Analisa yang dilakukan terhadap dua variabel yang diduga 

berpengaruh ataupun berkolerasi (Notoatmodo, 2012). Analisa bivariat di 

dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh masase effleurage 

terhadap tingkat skala nyeri punggung pada ibu hamil trimester III 

primigravida. Dan menggunakan hipotesis komparatif kategorik 

berpasangan dengan pemilihan Uji Marginal Homogeneity atau Uji 

Wilcoxon menggunakan prinsip (P x K) yaitu pengulangan dengan 

kategorik. 
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J. Etika Penelitian 

1. Informed Concent (persetujuan) 

Bertujuan memberitahu responden mengenai maksud dan tujuan 

dilakukan penelitian selama dalam pengumpulan data. jika responden 

bersedia untuk di teliti maka harus bersedia menandatangani lembar 

persetujuan yang diberikan peneliti. Apabila responden menolak untuk 

diteliti maka peneliti tidak akan memaksa dan menghargai dan 

menghormati keputusan atau hak responden. 

2. Confidentiality (Kerahasiaan) 

Peneliti menjaga kerahasiaan data yang diperoleh dari responden. 

Data akan disajikan dalam kelompok tertentu yang berhubungan dengan 

penelitian, sehingga rahasia responden benar – benar terjamin. 

3. Anonimity ( Tanpa nama) 

Menjaga kerahasiaan identitas responden, maka peneliti tidak 

mencantumkan nama responden pada lembar persetujuan dan kuesioner, 

tetapi hanya mencantumkan inisial. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

Pada bab 5 hasil penilitian ini akan diuraikan mengenai hasil data 

penelitian. Hasil analisis data penelitian dapat disajikan menjadi tiga bagian 

yaitu gambaran umum tempat penelitian, data umum penelitian yaitu data 

demografi ibu hamiltrimester IIIprimigravidayang menjadi responden meliputi 

usia, pendidikan terakhir, pekerjaan dan faktor – faktor yang mempengaruhi 

tingkat skala nyeri punggung. Sedangkan data khusus menjelaskan secara 

deskriptif mengenai gambaran tingkat skala nyeri punggung yang dialami oleh 

ibu hamil trimester IIIprimigravida sebelum dan sesudah diberikan tindakan 

masase effleurage pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.  

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di BPM Kenny Muharto Kotalama Malang. 

BPM Kenny merupakan salah satu BPM (BIdan Praktek Mandiri) di Kota 

Malang. BPM Kenny  terletak di Jalan Muharto 27B Kelurahan Kotalama 

Kecamatan Kedungkandang Malang. BPM Kenny memiliki pelayanan 

kesehatan ibu dan anak (KIA), pemeriksaan kesehatan ibu hamil secara rutin 

(ANC), pelayanan KB (Keluarga Berencana), pertolongan persalinan dan 

imunisasi. Di BPM Kenny mempunyai tenaga kesehatan yang tetap yaitu 1 

Bidan senior sebagai pemilik BPM tersebut, dan 2 Bidan sebagai asisten 

yang selalu siap memberikan peleyanan kesehatan. Fasilitas yang ada di 

BPM Kenny yaitu terdapat 1 ruangan periksa, 1 ruang tindakan pertolongan 

persalinan, 1 tempat menunggu dan 1 tempat untuk melakukan pendaftaran 

dan pembelian obat.  
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B. Data Umum 

1. Karakteristik berdasarkan usia  

Responden yang merupakan ibu hamil trimester III Primigravida yang 

mengalami nyeri punggung dengan kelompok eksperiment memberikan 

perlakuan atau tindakan masase effleurage dan pada kelompok kontrol 

dengan memberikan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) 

menggunakan leaflet, memiliki kisaran usia yang berbeda- beda antara lain. 

Tabel 5.1 Karakteristik Berdasarkan Usia 

Usia Responden Frequensi Presentase (%) 

≤ 20 Tahun 2 6,2 
20 – 30 Tahun 29 90,6 

≥ 30 Tahun 1 3,1 

Total 32 100,0 
Sumber : (Data penelitian,2018) 

Tabel 5.1 menjelaskan bahwa dari 32 responden ibu hamil trimester 

III primigravida yang terlibat dalam penelitian, responden yang berusia 20 – 

30 tahun memilik nilai responden yang tertinggi yaitu berjumlah 29 

responden (90,6%), responden ibu hamil trimester III primigravida  yang 

berusia 20 tahun kebawah sejumlah 2 responden (6,2%) dan responden 

berusia lebih dari 30 tahun ke atas sejumlah 1 responden (3,1%).  

 

2. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan  

Responden memiliki tingkat pendidikan yang beragam sehingga dapat 

mempermudah dalam proses perjalanan penelitian.  

Tabel 5.2 Karakteristik responden berdasarkan pendidikan 

Pendidikan Frekuensi Presentase (%) 

SD 1 3,1 
SMP 7 21,9 
SMA 21 65,6 

Diploma 2 6,2 
Sarjana 1 3,1 

Total 32 100,0 
Sumber : (Data penelitian,2018) 
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Tabel 5.2 menjelaskan bahwa dari 32 responden yang mengikuti 

penelitian, memiliki latar belakang pendidikan terakhir yang berbeda – 

beda. Responden yang berpendidikan paling tertinggi berada di tingkatan 

(SMA) Sekolah Menegah Atas sebanyak 21 responden (65,6%),responden 

yang hanya lulusan (SMP) Sekolah Menengah Pertama hanya terdapat 7 

responden ( 21,9%), responden lulusan Pendidikan Diploma sebanyak 2 

responden (6,2%), responden yang hanya lulusan di Sekolah Dasar 

sebanyak 1 responden (3,1%), dan lulusan Pendidikan Sarjana hanya 

terdapat 1 responden (3,1%). 

 

3. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan.  

Responden dalam penelitian ini yaitu ibu hamil trimester III 

primigravida yang memiliki aktivitas pekerjaan berbeda – beda, sehingga 

dapat mempengaruhi terjadinya nyeri punggung saat beraktivitas.  

Tabel 5.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan Frekuensi Presentase (%) 

Pegawai Negeri 3 9,4 
Pegawai Swasta 8 25,0 

Ibu Rumah Tangga 21 65,6 

Total 32 100,0 
Sumber : (Data Penelitian, 2018) 

Tabel 5.3 Menjelaskan bahwa dari 32 responden yang mengikuti 

penelitian terdapat 21 responden (65,6%) tidak bekerja atau sebagai ibu 

rumah tangga, 8 responden (25,0%) bekerja sebagai pegawai swasta, 

dan 3 responden (9,4%) yang bekerja sebagai pegawai negeri yaitu 2 

sebagai Guru SD dan 1 responden sebagai Guru Paud.  
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4. Faktor yang mempengaruhi nyeri punggung.  

Tabel 5.4 Faktor yang mempengaruhi nyeri punggung 

Faktor yang mempengaruhi Frekuensi Presentase (%) 

Aktivitas di dalam rumah 8 25,0 
Aktivitas di luar rumah 5 15,6 
Posisi tidur yang salah 12 37,5 

Posisi duduk dan berdiri yang lama 7 21,9 

Total 32 100,0 
Sumber : (Data Penelitian,2018) 

Tabel 5.4 menjelaskan bahwa responden yang mengikuti 

penelitian mempunyai aktivitas yang berbeda – beda, sehingga dapat 

menjadi salah satu faktor pemberat terjadinya nyeri punggung. Dimana 

terdapat 12 responden (37,5%) yang mengalami nyeri punggung akibat 

posisi tidur yang salah, seperti posisi tulang punggung melengkung atau 

posisi tidur miring dan  tidak dengan posisi terlentang merupakan salah 

satu penyebab tejadinya nyeri punggung, sebanyak 8 responden (25,0%) 

yang mengalami nyeri punggung saat beraktivitas di dalam rumah 

misalnya saat mencuci piring, mencuci baju, mengepel dengan posisi 

membungkuk yang merupakan penyebab terjadinya nyeri punggung yang 

bertambah nyeri. 7 responden (21,9%) yang mengalami nyeri punggung 

akibat posisi duduk dan berdiri terlalu lama, misalnya saat bekerja 

ataupun saat beraktivitas di dalam ataupun di luar rumah dan 5 

responden (15,6%) yang mempunyai aktivitas di luar rumah juga 

merupakan faktor terjadinya nyeri punggung, misalnya saat bekerja yang 

terus menerus, jalan dengan menggunakan alas kaki yang tinggi 

merupakan salah satu penyebab nyeri pada punggung.  
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5. Efek dari nyeri punggung  

Tabel 5.5 Efek atau dampak dari nyeri punggung 

Efek atau Dampak Frekuensi Presentase (%) 

Nafsu makan menurun 6 18,8 
Aktivitas terganggu 14 43,8 

Pola tidur atau istirahat terganggu 10 31,2 
Cepat marah 1 3,1 

Menangis 1 3,1 

Total 32 100,0 
Sumber : (Data penelitian,2018) 

Tabel 5.5 menjelaskan bahwa nyeri punggung pada ibu hamil 

trimester III primigravida dapat menyebabkan efek atau dampak yang 

tidak menyenangkan yang berbeda - beda yaitu terdapat14 responden 

(43,8%) terganggunya aktivitas sehari – hari akibat dari nyeri punggung,  

10 responden (31,2%) mengalami gangguan pola tdur atau isirahat, 

sebanyak 6 responden (18,8%) yang mengalami penurunan nafsu makan 

akibat dari nyeri punggung yang dialami,1 responden (3,1%) yang 

mengalami peningkatan emosional dan 1 responden (3,1%) yang 

menangis saat nyeri punggung terjadi.  

 

6. Kualitas nyeri punggung  

Tabel 5.6 Kualitas nyeri punggung  

Kualitas Nyeri Frekuensi Presentase (%) 

Tumpul dan Dalam 17 53,1 
Tajam 14 43,8 
Panas 1 3,1 

Total 32 100,0 
Sumber : (Data penelitian,2018) 

Tabel 5.6 menjelaskan bahwakualitas nyeri punggung yang di 

alami tiap responden berbeda – beda yaitu terdapat 17 responden 

(53,1%) yang mengalami kualitas nyeri tumpul dan dalam seperti di pukul 

atau di tekan sehingga nyeri yang ditimbulkan terasa sakit, 14 responden 

(43,8%) yang mangalami kualitas nyeri punggung tajam seperti diberikan 
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tusukan ataupun sayatan akibat benda yang tajam dan 1 responden 

(3,1%) mengalami nyeri punggung yang terasa panas seperti tersiram air 

panas yang mendidih. 

 

7. Ekspresi Wajah 

Tabel 5.7 Ekspresi Wajah Responden Pre Masase Effleurage dan KIE 

Ekspresi Wajah Frekuensi Presentase (%) 

Grimace (+) 21 65,6 
Grimace (-) 11 34,4 

Total 32 100,0 
            Sumber : (Data penelitian,2018) 

Tabel 5.7 menjelaskan bahwa ekspresi wajah responden sebelum 

diberikan masase effleurage dan KIE menunjukkan bahwa tingkat skala 

nyeri punggung mengakibatkan responden mempunyai ekspresi wajah 

yang berbeda – beda dan terdapat 21 responden (65,6%) yang 

mengambarkan grimace (+) yang menjelaskan bahwa responden 

meringgis, sedih dan merasa kesakitan. Dan sebanyak 11 responden 

(34,4%) grimace (-) yang mengambarkan bahwa responden tampak biasa 

saja saat nyeri punggung.  

 

C. Data Khusus  

1. Karakteristik tingkat skala nyeri punggung ibu hamil trimester III 

primigravidasebelum di berikan masase effleurage 

Tabel 5.8 Tingkat Skala Nyeri punggung Pre masase effleurage 
 

Tingkat Skala Nyeri Frekuensi Presentase (%) 

Tidak Nyeri - - 
Nyeri Ringan - - 
Nyeri Sedang 10 62,5 
Nyeri Berat 6 37,5 

Total 16 100,0 
Sumber : (Data Penelitian,2018) 
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Tabel 5.8 menjelaskan bahwa tingkat skala nyeri yang di alami 

oleh 16 responden ibu hamil trimerster III primigravida, setelah dilakukan 

penelitian dan pengambilan data secara langsung pada kelompok 

eksperimen didapatkan data tingkat skala nyeri yaitu tingkat skala nyeri 

sedang sebanyak 10 responden ( 62,5%) dengan tingkat skala nyeri 4-6 

dan sebanyak 6 responden (37,5%) dengan tingkatan rentang skala nyeri 

7- 10.  

Tabel 5.9 Tingkat Skala Nyeri punggung sebelum diberikanKIE 
 

Tingkat Skala Nyeri Frekuensi Presentase (%) 

Tidak Nyeri - - 
Nyeri Ringan - - 
Nyeri Sedang 3 18,8 
Nyeri Berat 13 81,2 

Total 16 100,0 
Sumber : (Data Penelitian,2018) 

Tabel 5.9 menjelaskan bahwa tingkat skala nyeri yang di alami 

oleh 16 responden ibu hamil trimerster III primigravida, setelah dilakukan 

penelitian dan pengambilan data secara langsung pada kelompok kontrol 

didapatkan data tingkat skala nyeri yaitu tingkat skala nyeri berat 

sebanyak 13 responden (81,2%) dengan tingkatan rentang skala nyeri 7 -

10 dan tingkat skala nyeri sedang sebanyak 3 responden (18,8%) dengan 

tingkat skala nyeri 4-6. 
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2. Karakteristik tingkat skala nyeri punggung ibu hamil trimester III 

primigravidasebelum dan setelah diberikan masase effleurage.  

Tabel 5.10 Tingkat Skala Nyeri setelah diberikan masase effleurage. 

Tingkat Skala Nyeri Post Masase Effleurage  

 
 

Tingkat 
Skala 

Nyeri Pre 
Masase 

Effleurage 

 
Tidak 
Nyeri 

Nyeri 
Ringan 

Nyeri 
Sedang 

Nyeri 
Berat 

Total % ρ 

Tidak 
Nyeri 

 
- - 10 - -  

 

Nyeri 
Ringan 

 
- 6 - - -  

 

Nyeri 
Sedang 

 
10 - - - 10 62,5% 

0,001 

Nyeri 
Berat 

6 - - - 6 37,5% 
 

Total - 6 10 - 16   

%  37,5% 62,5%   100,0%  

Sumber : (Data Penelitian,2018) 

Tabel 5.10 menjelaskan bahwa dalam penelitian kelompok 

ekperimen yang berjumlah 16 responden ibu hamil primigravida sebelum 

diberikan perlakuan masase effleurage, yang mengalami nyeri sedang 

terdapat 10responden (62,5%) dengan rentang tingkat skala nyeri 4-6. 

Dan terdapat nyeri berat sebanyak 6responden (37,5%) dengan rentang 

tingkat skala nyeri 7-10. Dan setelah diberikan perlakuan masase 

effleurage terdapat perubahan tingkat skala nyeri pada setiap responden, 

dengan hasil terdapat 6 responden yang mengalami tingkat penurunan 

skala nyeri menjadi nyeri ringan (37,5%) yaitu antara rentang tingkat nyeri 

1-3, dan 10 responden (62,5%) yang mengalami perubahan nyeri namun 

tetap dalam skala nyeri sedang dengan nilai skala nyeri 4-6. 
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3. Karakteristik tingkat skala nyeri ibu hamil trimester III primigravidasebelum 

dan setelah diberikan KIE 

Tabel 5.11 Karakteristik tingkat skala nyeri setelah diberikan KIE 

Tingkat Skala Nyeri Post Masase KIE  

 
 

Tingkat 
Skala 

Nyeri Pre 
KIE 

 
Tidak 
Nyeri 

Nyeri 
Ringan 

Nyeri 
Sedan

g 

Nyeri 
Berat 

Total % ρ 

Tidak 
Nyeri 

 
- - 3 13 -  

 

Nyeri 
Ringan 

 
- - - - -  

 

Nyeri 
Sedang 

 
3 - - - 3 18,8% 

1,000 

Nyeri 
Berat 

13 - - - 13 81,2% 
 

Total 0 - 3 13 16   

%   18,8% 81,2%  100,0%  

Sumber : (Data Penelitian,2018) 

Tabel 5.11 menjelaskan bahwa dari 16 responden pada kelompok 

kontrol sebelum mengikuti penelitian maka di ukur terlebih dahulu tingkat 

skala nyerinya, kemudian diberikan KIE menggunakan leaflet. Dan di 

dapatkan hasil data bahwa responden setelah di ukur tingkat skala nyeri 

menunjukkan bahwa terdapat 13 responden (81,2%) yang mengalami 

nyeri berat dengan rentang tingkat skala nyeri 7-10, dan terdapat 3 

responden (18,8%) yang mengalami nyeri sedang dengan tingkat skala 

nyeri 4-6. Kemudian 16 responden oleh peneliti di berikan KIE 

menggunakan leaflet dan diukur kembali tingkat skala nyeri keesokan 

harinyadi dapatkan hasil data bahwa 13 responden (81,2%) yang 

mengalami nyeri berat dengan rentang tingkat skala nyeri 7-10, dan 

terdapat 3 responden (18,8%) yang mengalami nyeri sedang dengan 

tingkat skala nyeri 4-6.  
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4. Analisa Data  

Analisa data dilakukan dengan menggunakan uji Marginal Homogeneity 

Test yang digunakan untuk menguji adanya pengaruh Masase Effleurage 

terhadap tingkat skala nyeri punggung ibu hamil trimester III primigravida 

yang di lakukan secara bivariat. Jika hasilnya ≤ 0,05 maka pengaruh masase 

effleurage yang di hasilkan signifikan dan jika hasil yang di dapat ≥ 0,05 

maka terdapat pengaruh masase effleurage yang tidak signifikan.  

 

Tabel 5.12 Pengaruh masase effleurage terhadap tingkat skala nyeri 

punggung ibu hamil trimester III primigravida. 

 

 Asymp.Sig.(2-tailed) 
Marginal Homogeneity Test 0,001 

 

Interpretasi  

Hasil data di atas di dapatkan bahwa hasil uji Marginal Homogeneity Test 

adalah 0,001 (α ≤ 0,05), sehingga dapat di simpulkan bahwa terdapat 

pengaruh masase effleurage terhadap tingkat skala nyeri punggung ibu hamil 

trimester III primigravida.  

Setelah diketahui bahwa tindakan masase effleurage memiliki pengaruh 

terhadap tingkat skala nyeri punggung pada ibu hamil trimester III 

primigravida, maka akan dilakukan analisa data perbandingan menggunakan 

uji Wilcoxon pada responden yang sudah dilakukan masase pada kelompok 

eksperimen  ataupun diberikan KIE pada kelompok kontrol. Penggunaan uji 

ini dikarenakan distribusi data tidak normal di dapatkan dari hasil uji analisa 

Shapiro-Wilk yaitu dengan nilai 0,05, syarat distribusi data dikatakan normal 

apabila nilai lebih dari 0,05. Pada uji Wilcoxon apabila nilai α≤ 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pemberian masase effleurage 

terhadap tingkat skala nyeri punggung ibu hamil trimester III primigravida.  
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Tabel 5.13 Pengaruh masase effleurage terhadap tingkat skala nyeri 

punggung ibu hamil trimester III primigravida. 

 

 Asymp.Sig.(2-tailed) 
Wilcoxon Signed Ranks Test  0,001 

 

Tabel 5.14 Pengaruh KIE terhadap tingkat skala nyeri punggung ibu 

hamil trimester III primigravida. 

 

 Asymp.Sig.(2-tailed) 
Wilcoxon Signed Ranks Test  1,000 

 

Interpretasi  

Hasil data tabel 5.13 di atas didapatkan, bahwa hasil uji Wilcoxon Signed 

RanksTest pada kelompok eksperimen adalah 0,001 (α ≤ 0,05), sehingga 

dapat di simpulkan bahwa terdapat pengaruh masase effleurage terhadap 

tingkat skala nyeri punggung ibu hamil trimester III primigravida. Dan hasil 

data tabel 5.14 di atas didapatkan bahwa hasil uji Wilcoxon Signed 

RanksTest pada kelompok kontroladalah 1,000 (α ≥ 0,05), sehingga dapat di 

simpulkan bahwa pemberian KIE tidak dapat mempengaruhi penurunan 

tingkat skala nyeri punggung ibu hamil trimester III primigravida. Dari kedua 

data tersebut dapat disimpulkan bahwa masase effleurage dapat 

mempengaruhi terhadap tingkat skala nyeri punggung pada ibu hamil 

trimester III, jika dibandingkan dengan pemberian KIE tidak dapat 

menurunkan tingkat skala nyeri punggung pada ibu hamil trimester III.   
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

 

A. Karakteristik responden berdasarkan usia.  

Jumlah responden yang terlibat dalam penelitian ini sebanyak 32 

responden ibu hamil trimester III primigravida. Responden yang berusia 20 – 

30 tahun berjumlah 29 responden ( 90,6%), berusia kurang dari 20 tahun 

sejumlah 2 responden (6,2%), dan responden yang berusia lebih dari 30 

tahun ke atas sejumlah 1 responden (3,1%). Usia sangat menentukan 

pengetahuan, ketrampilan dan sikap seseorang dalam menghadapi suatu 

masalah, khususnya pada saat masa kehamilan.  

Usia mempengaruhi juga pada saat masa kehamilan, dimana wanita yang 

mengalami kehamilan pertama atau primigravida lebih besar mengalami 

ketidaknyamanan ataun nyeri di bagian punggung, dikarenakan dengan 

adanya respon nyeri yang tidak berulang atau yang belum pernah terjadi 

(Prawirohardjo, 2012). 

 Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan, peneliti berpendapat 

bahwa usia dengan rentang usia 20-30 tahun merupakan usia yang bagus 

dalam masa reproduksi, khususnya pada masa kehamilan. Usia juga dapat 

mempergaruhi di saat masa kehamilan, dikarenakan jika hamil di bawah usia 

20 tahun ataupun di atas 30 tahun, juga tidak baik dikarenakan tubuh masih 

dalam masa perkembangan dan  tidak dapat mengkompensasi di saat 

kehamilan, sedangkan dengan bertambahnya usia atau di atas 30 tahun 

mungkin ovum atau seltelur yang dimiliki tidak sesubur ketika masih usia 

muda, dan seseorang wanita mempunyai jumlah ovum yang terbatas, 

sehingga jumlah ovum semakin lama semakin menurun mengikuti usia. 
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B. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan  

Pendidikan merupakan latar belakang yang dapat mempengaruhi pola 

perilaku yang berbeda – beda pada setiap responden dan dari 32 responden 

yang mengikuti penelitian ini. Di dapatkan hasil bahwa responden terbanyak 

dengan kelulusan di tingkat (SMA) Sekolah Menegah Atas sebanyak 21 

responden (65,6%), lulusan pada tingkat (SMP) Sekolah Menengah Pertama 

hanya terdapat 7 responden ( 21,9%),lulusan Pendidikan Diploma sebanyak 

2 responden (6,2%) dan responden yang berpendidikan hanya sampai di 

Sekolah Dasar sebanyak 1 responden (3,1%), dan lulusan Pendidikan 

Sarjanah hanya terdapat 1 responden (3,1%). 

Notoatmodjo (2006) menyatakan bahwa Pendidikan mempengaruhi 

terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang, semakin bertambah usia 

dan pendidikannya akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola 

pikirnya sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin membaik. 

Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran bagi setiap individu untuk 

mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi. Pengetahuan 

yang diperoleh secara formal tersebut berakibat pada setiap individu yang 

memiliki pola pikir, perilaku dan akhlak yang sesuai dengan pendidikan yang 

diperolehnya (Darmaningtyas, 2009). 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti berpendapat bahwa latar 

belakang pendidikan responden juga dapat mempengaruhi di saat masa 

kehamilan, dengan bertambahnya tingkat pendidikan maka seseorang 

tersebut mengerti dan memahami berbagai ilmu yang diberikan mengenai 

kehamilan, jadi pengetahuan dan tindakan yang di ambil di saat masa 

kehamilan juga seimbang atau sama. Sedangkan jika seseorang yang 

memiliki pendidikan rendah, kadang juga banyak tidak mengerti mengenai 
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apa yang harus dilakukan saat masa kehamilan, atau seseorang tersebut 

melakukan sesuatu hanya sepengetahuan mereka, tanpa mengetahui benar 

atau salah.  

C. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan.  

Pekerjaan yang dimiliki setiap individu berbeda – beda tergantung pada 

keahlian yang dimilikinya. Di Indonesia masyarakat tidak di wajibkan untuk 

melakukan perkerjaan di luar keahliannya. Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan dari 32 responden ibu hamil yang mengikuti penelitian terdapat 21 

responden (65,6%) tidak bekerja atau sebagai ibu rumah tangga, 8 

responden (25,0%) bekerja sebagai pegawai swasta,3 responden (9,4%) 

yang bekerja sebagai pegawai negeri yaitu 2 sebagai Guru SD dan 1 

responden sebagai Guru Paud.  

Pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan oleh setiap responden 

merupakan salah satu faktor yang dapat mempenga ruhi tingkat nyeri pada 

ibu hamil. Timbulnya nyeri tulang belakang pada saat masa kehamilan dapat 

menganggu aktivitas sehari – hari, selain itu nyeri juga berdampak pada 

kualitas hidup seperti terganggunya hubungan dengan sesama manusia dan 

juga terganggunya aktivutas keseharian (activities of the daily 

living)(Setiyohadi, et al., 2009). 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut yang sudah dilakukan, peneliti 

berpendapat bahwa pekerjaan merupakan suatu aktivitas yang berbeda -  

beda, dengan demikian respon nyeri yang di miliki seseorang juga 

mengalami perbedaan. Dimana terdapat individu yang sedang hamil, jika 

sedang melakukan aktivitas pekerjaan dapat mengurangi rasa nyeri, ataupun 

sebaliknya jika sedang melakukan aktivitas pekerjaan nyeri yang di rasakan 

bertambah sakit. Dengan demikian seseorang yang sedang hamil harus 
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dapat melakukan aktivitas sebisanya tanpa ada paksaan ataupun tuntutan 

yang dapat mempengaruhi kesehatan dirinya dan juga janin yang 

dikandungnya.  

D. Faktor yang mempengaruhi nyeri punggung  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada responden ibu hamil 

trimester III primigravida didapatkan hasil bahwa aktivitas responden yang 

berbeda – beda juga menjadi salah satu penyebab terjadinya nyeri punggung 

yang bertambah nyeri yaitu terdapat 12 responden (37,5%) yang mengalami 

nyeri punggung akibat posisi tidur yang salah, seperti posisi tulang punggung 

melengkung atau posisi tidur miring dan  tidak dengan posisi terlentang 

merupakan salah satu penyebab tejadinya nyeri punggung, 8 responden 

(25,0%) yang mengalami nyeri punggung saat beraktivitas di dalam rumah 

misalnya saat mencuci piring, mencuci baju, mengepel dengan posisi 

membungkuk yang merupakan penyebab terjadinya nyeri punggung yang 

bertambah nyeri. Sebanyak 7 responden (21,9%) yang mengalami nyeri 

punggung akibat posisi duduk dan berdiri terlalu lama, misalnya saat bekerja 

ataupun saat beraktivitas di dalam ataupun di luar rumah dan 5 responden 

(15,6%) yang mempunyai aktivitas di luar rumah juga merupakan faktor 

terjadinya nyeri punggung, misalnya saat bekerja yang terus menerus, jalan 

dengan menggunakan alas kaki yang tinggi merupakan salah satu penyebab 

nyeri pada punggung.  

Cunningham (2013) menjelaskan bahwa nyeri punggung merupakan di 

akibatkan karena adanya perubahan anatomis, fisiologis dan biokimiawi, 

yang dimana perubahan ini dapat terjadi pada awal pembuahan hingga 

selama kehamilan. Akibat dari adanya respon fisiologis yang ditimbulkan oleh 
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janin dan plasenta sehingga dapat menimbulkan adanya rangsangan nyeri, 

khusunya pada area punggung (Cunningham, 2013). 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah di dapatkan, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa posisi badan atau tubuh yang salah merupakan salah 

satu faktor terbesar yang dapat menyebabkan tingkat skala nyeri punggung 

pada ibu hami trimester III primigravida yang lebih parah, karena pada masa 

kehamilan terjadi peningkatan distensi abdomen, sehingga tonus abdomen 

mengalami penurunan dan berat badan meningkat yang membutuhkan 

penyesuaian ulang (reliagment), sehingga pusat gravitasi bergesar ke depan 

dan ligamentum atau otot tulang belakang bagian tengah dan bawah akan 

mendapat tekanan yang berat sehingga menimbulkan rasa ketidaknyamanan 

pada bagian musculoskeletal.   

E. Efek dari nyeri punggung pada ibu hamil trimester III primigravida.  

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti di dapatkan 

hasil data bahwa terdapat 14 responden (43,8%) terganggunya aktivitas 

sehari – hari akibat dari nyeri punggung, 10 responden (31,2%) mengalami 

gangguan pola tdur atau isirahat,6 responden (18,8%) yang mengalami 

penurunan nafsu makan akibat dari nyeri punggung yang dialami dan 

terdapat 1 responden (3,1%) yang mengalami peningkatan emosional dan 1 

responden (3,1%) yang menangis saat nyeri punggung terjadi. Efek atau 

dampak yang biasa terjadi yaitu terganggunya aktivitas sehari – hari dan 

yang sedikit terjadi yaitu peningkatan emosional dan menangis.  

Nyeri merupakan suatu pengalaman sensori dan emosional yang 

dianggap tidak menyenangkan bagi setia individu dan pada ibu hamil di usia 

kehamilan yang semakin tua, nyeri dapat berhubungan dengan adanya 

perubahan ataupun kerusakan jaringan pada bagian tulang belakang 
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sehingga dapat menimbulkan rasa nyeri dan berdampak pada keadaan 

fisiologis seseorang (Setiyohadi, et al.,2009)  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti berpendapat bahwa setiap 

responden ibu hamil trimester III khusunya primigravida mempunyai dampak 

atau efek yang dapat menganngu pola aktivitas sehari – hari dan juga setiap 

responden mempunyai cara atau tindakan yang berbeda – beda dalam 

menanganinya. Oleh karena itu penanganan saat timbulnya nyeri pada ibu 

hamil trimester III dapat segera di berikan ataupun dilakukan pada tim 

kesehatan terdekat maupun dapat di lakukan dirumah.  

F. Kualitas nyeri punggung ibu hamil trimester III primigravida. 

Berdasarkan data hasil penelitian yang sudah dilakukan dan 

mendapatkan hasil data bahwa dari 32 responden yang mengikuti penelitian 

mempunyai kualitas rasa nyeri yang berbeda – beda, antara lain terdapat 17 

responden (53,1%) yang mengalami kualitas nyeri tumpul dan dalam seperti 

di pukul atau di tekan sehingga nyeri yang ditimbulkan terasa sakit, 14 

responden (43,8%) yang mangalami kulaitas nyeri punggung tajam seperti 

diberikan tusukan ataupun sayatan akibat benda yang tajam dan 1 

responden (3,1%) mengalami nyeri punggung yang terasa panas seperti 

tersiram air panas yang mendidih. 

Nyeri merupakan fenomena yang bersifat multidimensi yang sulit untuk 

diberikan batasan pasti terhadap timbulnya rasa nyeri (Prasetyo, 2010). Dan 

dari hasil penelitian yang di dapat, peneliti berpendapat bahwa pada masa 

kehamilan nyeri punggung di akibatkan oleh karena adanya tekanan dari 

rahim atau uterus yang semakin membesar, sehingga menimbulkan rasa 

ketidaknyamanan pada bagian punggung bawah, bokong dan tungkai kaki 

yang berbeda – beda pada setiap responden.  
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G. Ekspresi Wajah ibu hamil trimester III primigravida 

Hasil data penelitian yang sudah dilakukan dan didapatkan data yang 

menjelaskan bahwa ekspresi wajah responden sebelum diberikan masase 

effleurage dan KIE menunjukkan bahwa tingkat skala nyeri punggung 

mengakibatkan responden mempunyai ekspresi wajah yang berbeda – beda 

dan terdapat 21 responden (65,6%) yang mengambarkan grimace (+) yang 

menjelaskan bahwa responden meringgis, sedih dan merasa kesakitan. Dan 

sebanyak 11 responden (34,4%) grimace (-) yang mengambarkan bahwa 

responden tampak biasa saja saat nyeri punggung.   

Nyeri punggung yang di cerminkan oleh responden melalui ekspresi 

wajah mengambarkan bahwa nyeri punggung yang di alami begitu sakit dan 

memberikan rasa ketidaknyamanan, oleh sebab itu responden yang 

mengalami nyeri punggung sebaiknya dapat melakukan terapi ataupun 

aktivitas yang dapat menurunkan skala tingkat nyeri punggung.  

H. Tingkat skala nyeri punggung pada ibu hamil trimester III 

Primigravida pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.  

Hasil data penelitian yang sudah dilakukan dan didapatkan data bahwa 

pada kelompok eksperimen tingkat skala nyeri sedang sebanyak 10 

responden ( 62,5%) dengan tingkat skala nyeri 4-6 dan sebanyak 6 

responden (37,5%) dengan tingkatan rentang skala nyeri 7- 10. Dan pada 

kelompok kontrol didapatkan data tingkat skala nyeri berat sebanyak 13 

responden (81,2%) dengan tingkatan rentang skala nyeri 7- 10 dan tingkat 

skala nyeri sedang sebanyak 3 responden (18,8%) dengan tingkat skala nyeri 

4-6. 
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Hal tersebut dapat membuktikan bahwa dengan bertambahnya usia 

kehamilan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap timbunya nyeri 

punggung akibat dari perubahan anatomi dan fisiologis dari ibu hamil 

trimester III primigravida. 

Tingkat skala nyeri merupakan suatu gambaran tentang tingkat 

keparahan rasa nyeri yang dirasakan oleh setiap individu, dan rasa nyeri 

yang dirasakan oleh setiap individu memiliki respon atau rasa yang bebeda – 

beda satu sama lain dan dapat dinilai dari sikap subyektif maupun secara 

obyektif dengan menggunakan respon fisiologis tubuh terhadap respon nyeri 

(Murkoff, et al., 2006). Mekanisme nyeri punggung pada ibu primigravida dan 

multigravida mengalami perbedaan, karena pada ibu primigravida belum 

pernah hamil dan mengalami pengulangan nyeri pada bagian punggung, 

sedangkan pada ibu multigravida terjadi perubahan pada masa kehamilan 

sebelumnya yang tidak sepenuhnya dapat dipulihkan setelah masa 

kehamilan hingga masa persalinan selesai, hal tersebut dipengaruhi oleh 

tonus otot yang mengalami perengangan pada kehamilan sebelumnya  

(Cunningham, 2013).  

Pada penelitian ini tingkat skala nyeri punggung kemudian dapat di ukur 

menggunakan dua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan juga kelompok 

kontrol, dimana pada kelompok eksperimen di dapatkan data bahwa dalam 

penelitian sebelum diberikan masase pada setiap reponden ibu hamil 

trimester III, terlebih dahulu mengukur tingkat skala nyeri dengan 

menggunakan Numeric Rating Scale dengan skala numerik verbal 

menggunakan angka 0-10 dengan tingkatan 0 (tidak nyeri), 1-3 (nyeri ringan), 

4-6 (nyeri sedang), dan 7-10 ( nyeri berat). Setelah itu peneliti mendapatkan 

hasil bahwa terdapat 16 responden ibu hamil primigravida sebelum diberikan 

perlakuan masase effleurage, yang mengalami nyeri sedang terdapat 10 
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responden (62,5%) dengan rentang tingkat skala nyeri 4-6. Dan terdapat 

nyeri berat sebanyak 6 responden (37,5%) dengan rentang tingkat skala 

nyeri 7-10.  

Berdasarkan penelitian tersebut responden yang sudah diberikan masase 

effleurage pada hari pertama selama 30 menit dengan rentang waktu 10 

menit pada setiap gerakan dan 10 menit untuk memberikan kuesioner 

NRS(Numeric Rating Scale), kemudian keesokan harinya peneliti melakukan 

masase effleurage kembali dan menggukur tingkat skala nyeri sesudah 

diberikan masase effleurage. Dan di dapatkan hasil bahwa setelah diberikan 

perlakuan masase effleurage terdapat perubahan tingkat skala nyeri pada 

setiap responden, yaitu terdapat 6 responden yang mengalami tingkat 

penurunan skala nyeri menjadi nyeri ringan (37,5%) yaitu antara rentang 

tingkat nyeri 1-3, 10 responden (62,5%) yang mengalami perubahan nyeri 

menjadi nyeri sedang dengan tingkat skala nyeri 4-6. Dan hasil dari analisa 

bivariat menggunakan uji Marginal Homogeneity Test menunjukkan bahwa 

nilai ρ ≤ 0,05 yaitu 0,01 sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh 

masase effleurage terhadap tingkat skala nyeri punggung ibu hamil trimester 

III primigravida.  

Masase effleurage merupakan teknik pemijatan yang dapat menstimulasi 

pada bagian cutaneus secara umum dan dipusatkan pada bagian bahu dan 

punggung (Smeltzer, et al., 2002). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, 

peneliti berpendapat bahwa dalam pemberian masase effleurage dengan 

metode pemijatan pada punggung dapat meningkatkan relaksasi tubuh, 

sehigga dapat efektif, aman, sederhana dan tidak menimbulkan efek kepada 

ibu ataupun janin yang dikandungnya. Masase effleurage merupakan 

tindakan pemijatan yang dapat merangsang titik di sepanjang medulla 

spinalis yang kemudian di transmisikan melalui serabut saraf besar menuju 
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formation retikularis dan thalamus sehingga pada system limbic tubuh akan 

melepaskan endorphin, dimana fungsi endorphin berfungsi sebagai 

neurotransmitter yang dapat menghambat pengiriman rangsang nyeri dengan 

menempelkan diri pada reseptor opiate saraf dan sumsum tulang belakang, 

sehingga pada saat nyeri timbul dapat dicegah ataupun diturunkan. 

Pada kelompok kontrol peneliti hanya mengukur tingkat skala nyeri 

punggung menggunakan kuesioner NRS (Numeric Rating Scale) kemudian 

diberikan KIE dengan media leaflet. Sebelum diberikan KIE terlebih dahulu 

responden di ukur skala nyerinya dan di dapatkan hasil data bahwa dari 16 

responden setelah di ukur tingkat skala nyeri menunjukkan bahwa terdapat 

13 responden 81,2 % yang mengalami nyeri berat dengan tingkat skala nyeri 

7-10 dan 3 responden (18,8%) yang mengalami nyeri sedang dengan 

rentang tingkat skala nyeri 4-6. Kemudian responden tersebut di berikan KIE 

menggunakan leaflet. setelah itu peneliti melakukan kontrak dengan 

responden untuk datang kembali keesokan harinya untuk mengecek tingkat 

skala nyeri sesudah diberikan KIE. Dan dari 16 responden yang sudah 

mengikuti penelitian tersebut, di dapatkan hasil data bahwa terdapat 13 

responden 81,2 % yang mengalami nyeri berat dengan tingkat skala nyeri 7-

10 dan 3 responden (18,8%) yang mengalami nyeri sedang dengan rentang 

tingkat skala nyeri 4-6. Dan hasil dari analisa bivariat menggunakan uji 

Marginal Homogeneity Test menunukkan bahwa nilai ρ≥0,05 yaitu 1,000 

sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh pemberian KIE 

menggunakan leaflet terhadap tingkat skala nyeri punggung ibu hamil 

trimester III primigravida.  
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Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti berpendapat bahwa skala 

nyeri pada ibu hamil yang hanya di berikan KIE saja tidak berpengaruh pada 

penurunan tingkat skala nyeri punggung, di karenakan setiap individu 

mempunyai riwayat pendidikan yang berbeda sehingga pola pikir setiap 

responden juga berbeda – beda dalam menerima KIE yang sudah diberikan. 

Dan setelah dilakukan uji Wilcoxon Signed Ranks Test untuk mengetahui 

perbandingannya didapatkan hasil bahwa pada kelompok eksperimen nilai 

signifikasi 0,001 (α ≤ 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh masase effleurage terhadap tingkat skala nyeri punggung ibu hamil 

trimester III primigravida. Dan hasil pada kelompok kontrol didapatkan bahwa 

hasil uji Wilcoxon Signed RanksTestsignifikasinya adalah 1,000 (α ≥ 0,05), 

sehingga dapat di simpulkan bahwa pemberian KIE tidak dapat 

mempengaruhi penurunan tingkat skala nyeri punggung ibu hamil trimester III 

primigravida. 

 

I. Keterbatasan Penelitian  

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu, peneliti padakelompok 

eksperimen hanya memberikan masase effleurage dua kali pada setiap 

responden dan kurang menghasilkan perubahan tingkat skala nyeri yang 

cukup tinggi, sehingga skala nyeri pada responden mengalami penurunan 

hanya satu atau dua tingkat skala nyeri. Kemudian pada kelompok kontrol 

tingkat skala nyeri pada responden masih cukup tinggi, karena peneliti hanya 

memberikan KIE menggunakan leaflet dengan judul “ketidaknyamanan pada 

ibu hamil trimester III”.  
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BAB VII 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh masase effleurage 

terhadap tingkat skala nyeri punggung ibu hamil trimester III primigravida di 

BPM Kenny Muharto 27B Kotalama Malang, dapat diambil kesimpulan : 

1. Hasil penelitian didapatkan data bahwa ibu hamil trimester III primigravida 

yang memeriksakan kandungannya rata – rata berusia 20 – 30 tahun 

berjumlah 29 responden ( 90,6%). 

2. Karakteristik pendidikan dan pekerjaan responden ibu hamil trimester III 

primigravida rata – rata hanya lulusan Sekolah Menegah Atas (SMA) 

sebanyak 21 responden (65,6%) dan 21 responden (65,6%) tidak bekerja 

atau sebagai ibu rumah tangga dari seluruh total 32 responden yang ikut 

dalam penelitian. 

3. Hasil penelitian pada kelompok eksperimen sebelum diberikan perlakuan 

masase effleurage sebanyak 16 responden, 10 responden(62,5%) 

mengalami nyeri sedang dengan tingkatan skal nyeri 4-6 dan 6 

responden (37,5%) mengalami nyeri berat dengan tingkatan 7-10. Dan 

setelah diberikan perlakukan masase effleurageterdapat perubahan 

tingkat skala nyeri pada setiap responden, yaitu terdapat 6 responden 

yang mengalami tingkat penurunan skala nyeri menjadi nyeri ringan 

(37,5%) yaitu antara rentang tingkat nyeri 1-3, 10 responden (62,5%) 

yang mengalami perubahan nyeri menjadi nyeri sedang dengan tingkat 

skala nyeri 4-6. Dan hasil dari analisa bivariat menggunakan uji Marginal 

Homogeneity Test menunukkan bahwa nilai ρ ≤ 0,05 yaitu 0,001 sehingga 
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dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh masase effleurage terhadap 

tingkat skala nyeri punggung ibu hamil trimester III primigravida. 

4. Pada kelompok kontrol dapatkan hasil bahwa dari 16 responden setelah 

di ukur tingkat skala nyeri menunjukkan bahwa terdapat 3 responden 

(18,8%) yang mengalami nyeri sedang dengan rentang tingkat skala nyeri 

4-6, dan terdapat 13 responden (81,2%) yang mengalami nyeri berat 

dengan tingkat skala nyeri 7-10. Dan setelah diberikan KIE didapatkan 

hasil 3 responden (18,8%) mengalami nyeri sedang dengan rentang 

tingkat skala nyeri 4-6, dan terdapat 13 responden (81,2%) yang 

mengalami nyeri berat dengan tingkat skala nyeri 7-10. uji Marginal 

Homogeneity Test menunukkan bahwa nilai ρ≥0,05 yaitu 1,000 sehingga 

dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh pemberian KIE 

menggunakan leaflet terhadap tingkat skala nyeri punggung ibu hamil 

trimester III primigravida.  

5. Pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol setelah dilakukan uji 

Wilcoxon Signed Ranks Test untuk mengetahui perbandingan di antara 2 

kelompok tersebut. Dan didapatkan hasil bahwa pada kelompok 

eksperimen nilai signifikasi 0,001 (ρ ≤ 0,05) sehingga dapat dikatakan 

bahwa terdapat pengaruh masase effleurage terhadap tingkat skala nyeri 

punggung ibu hamil trimester III primigravida. Dan pada kelompok kontrol 

nilai signifikasi 1,000 (ρ≥0,05) sehingga dapat dikatakan bahwa tidak 

terdapat pengaruh pemberian KIE menggunakan leaflet terhadap tingkat 

skala nyeri punggung ibu hamil trimester III primigravida. Dan dapat 

disimpulkan bahwa pemberian masase effleurage dapat mempengaruhi 

tingkat skala nyeri punggung pada ibu hamil trimester III primigravida. 
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B. Saran 

1. Bagi Institusi Pendidikan STIKES Widyagama Husada Malang 

Diharapkan dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah 

referensi ataupun literature dan pengetahuan tentang teknik terapi non 

farmakologi dalam menangani nyeri pada ibu hamil trimester III 

primigavida. 

2. Bagi masyarakat  

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan 

pemahaman kepada masyarakat, khususnya dalam menangani nyeri 

punggung pada saat usia kehamilan yang semakin bertambah dengan 

penggunaan terapi masase effleurage. 

3. Bagi petugas kesehatan  

Diharapkan bagi petugas yang memberikan pelayanan, khususnya dalam 

bidang maternitas dapat menjadi pengetahuan baru tentang bagaimna 

penggunaan terapi non farmakologi masase effleurage dalam mengatasi 

tingkat skala nyeri punggung pada ibu hamil trimester III. 

4. Bagi peneliti selanjutnya  

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan 2 variabel yang 

berbeda yaitu pemberian masase effleurage dan pemberian terapi non 

farmakologis yang lainnya.  
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Moto : 

Jadilah orang yang gembira, Jangan memikirkan kegagalan hari ini, tapi sukses 

yang mungkin datang di hari esok. Kita mendapatkan tugas sulit, tapi kita akan 

sukses jika tekun dan gigih dan akan merasakan kesenangan dalam mengatasi 

hambatan. Ingat, tidak ada usaha yang sia – sia untuk meraih sesuatu yang indah 

(Helen Keller). 

 

 

 

Riwayat Pendidikan 

TK MUSLIMAT NU ROUDLOTUL ATHFAL MALANG (2002)  

SD NEGERI 1 PENATIH DENPASAR (2008) 

SMP NEGERI 10 DENPASAR (2011) 

SMA NEGERI 1 MALANG (2014) 

S1 ILMU KEPERAWATAN STIKES WIDYAGAMA HUSADA MALANG (2018) 

 

 


