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Abstract 

 

Back pain is the most common cause of long-term disability worldwide if not resolved immediately. 

The resarch purpose was analyzed the effect of Pregnancy Back Massage and the use of essential 

oils on back pain of Trimester III pregnant women in the Working Area of PKD Kwarasan Grogol 

Sukoharjo. Research design used quasi experimental with one group pre test post test design. The 

researh population is all of pregnant women trimester III in the working area of PKD Kwarasan 

Grogol sukoharjo who meet the criteria of inclusion and exclusion as many as 30 respondents. This 

research was conducted in working area of PKD Kwarasan Grogol Sukoharjo. Data consists of 

primary and secondary data. The pain scale uses NRS sheet with 4 levels of no pain, mild pain, 

moderate pain and severe pain. Analysis techniques were used univariate and bivariate analysis. 

Bivariate analysis used Wilcoxon Signed Ranks test. The results showed that Asymp. Sig. (2-tailed) 

is 0.000, because the value of 0.000 < 0.05 then it can be concluded that “Ha accepted” which 

means there is a difference in the pain scale of the pretest and postest, so it can also be concluded 

that there is an influence of Pregnancy Back Massage with essential oil on back pain pregnant 

women Trimester III. This study can be concluded that there is an effect of Pregnancy Massage 

Back with essential oil to the back pain of pregnant women of Trimester III. 
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1. PENDAHULUAN 

Kehamilan didefinisikan sebagai 

fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa 

dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi 

atau implantasi. jika dihitung dari saat 

fertilisasi hingga bayi lahir, kehamilan 

normal akan berlangsung selama 40 minggu 

atau menurut kalender internasional 9 

sampai 10 bulan. Kehamilan terbagi dalam 

3 trimester, Trimester pertama mulai dari 0-

12 minggu, trimester kedua 15- 28 minggu 

dan trimester ketiga 29-42 minggu, 

(Fatimah dan Nuryaningsih, 2017) 

Kehamilan merupakan masa yang 

cukup berat bagi ibu, khususnya pada 

trimester III, seorang ibu hamil lebih 

sering mengalami keluhan, keluhan ringan 

yang dijumpai pada kehamilan seperti 

edema dependen, nokturia, konstipasi, 

sesak napas, nyeri ulu hati, kram tungkai 

serta nyeri punggung bawah (Varney, 

2010) Nyeri punggung bawah merupakan 

nyeri punggung yang terjadi pada area 

lumbosacral. Nyeri punggung bawah 

biasanya akan meningkat intensitasnya 

seiring pertambahan usia kehamilan 
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karena nyeri ini merupakan akibat 

pergeseran pusat gravitasi wanita tersebut 

dan postur tubuhnya, akibat berat uterus 

yang membesar yang apabila tidak 

dilakukan penanganan maka akan 

menyebabkan posisi tubuh saat berjalan 

condong ke belakang akibat peningkatan 

lordosis. Lengkung ini kemudian akan 

meregangkan otot punggung dan 

menimbulkan rasa sakit atau nyeri 

(Varney, 2010).   

Dalam penelitian yang dilakukan oleh 

purnamasari dan Widyawati terhadap 30 

orang responden di dapat hasil bahwa 

(73,33%)  ibu hamil mengalami nyeri 

sedang, 10% nyeri ringan dan 16,67% 

nyeri berat (Purnamasari dan Widyawati 

2019) dalam  jurnal tersebut juga di 

sebukan bahwa nyeri punggung adalah 

penyebab paling banyak kecacatan jangka 

panjang di seluruh dunia (Lima et al, 2018 

dalam purnamasari dan Widyawati 2019) 

Pada dewasa ini banyak dilakukan 

menajemen nyeri pada nyeri punggung ibu 

hamil yang diterapkan secara farmakologis 

dan non farmakologis. Terapi non 

farmakologi yang paling banyak 

dianjurkan untuk ibu hamil yaitu 

pregnancy massage (61%),  akupuntur  

(45%),  relaksasi (43%), yoga (41%) dan 

terapi  chiropractic  (37%) (Field, 2010 

dalam  Widiyanti, 2018). Studi lain juga 

menyebutkan bahwa pragnancy massage 

dapat membantu mengatasi permasalahan 

seperti kecemasan, depresi, stres, nyeri dan 

insomnia dengan mengurangi ketegangan 

otot. (Sulisdiana, 2017 dalam  Widiyati 

2018) beberapa jenis masasse selain 

pragnany massase yaitu Back massase, 

juga terbukti dapat menurunkan intensitas 

nyeri dalam jurnal penelitian yang 

dilakukan oleh Nababan terhadap pasien 

post operasi Appendiksitis di RSU Royal 

prima (Nababan dkk,2019). Manfaat lain 

back massage juga untuk mengurangi 

hormon stres dan kadar hormon serotinin 

meningkat yang dapat meningkatkan 

kenyamanan ibu hamil dalam mengatasi 

nyeri punggung (Jackson, 2014). 

Untuk menambah daya rileksasi yang 

ditimbulkan dari pregnancy masasse 

penulis tertarik untuk menambahkan 

penggunaan minyak Atsiri dalam proses 

pemijatan. Minyak atsiri atau yang disebut 

juga dengan essential oils atau volatile oil 

adalah komoditi ekstrak alami dari jenis 

tumbuhan yang berasal dari daun, bunga, 

kayu, biji biji bahkan putik bunga. 

Setidaknya ada 70 jenis minyak atsiri yang 

selama ini diperdagangkan di pasar 

internasional ada 40 jenis diantaranya 

dapat diproduksi di indonesia, 12 

diantaranya diklasifikasikan sebagai 

komoditi ekspor, meskipun banyak jenis 

minyak atsiri yang diproduksi di indonesia 

baru sebagian kecil jenis minyak atsiri 

yang telah berkembang dan sedang 

dikembangkan di Indonesia (Gustina, 

2014) 

Berbagai jenis minyak esensial 

digunakan untuk aromaterapi, seperti 

melissa, eucalyptus dan lavender. Minyak 

esensial bersifat rileksasi, mengurangi 

nyeri, stres, dan meningkatkan kesehatan 

(Apay et al., 2012 dalam Pujiati dkk, 

2019) sedangkan Menurut hasil penelitian 

dari yang dilakukan pada 21 orang ibu 

bersalin membuktikan bahwa ada 

pengaruh pemberian aromaterapi dari 

minyak esensial lavender terhadap 

penurunan intensitas nyeri persalinan. 

Pemberian aromaterapi pada ibu bersalin 

mampu mengeluarkan neuromodulator 

yaitu endorphin dan enkafalin yang 



berfungsi sebagai penghilang rasa sakit 

alami dan menghasilkan perasaan tenang 

sehingga dapat mempengaruhi intensitas 

nyeri persalinan. (Turlina L & Fadhilah N, 

2017) 

Berdasarkan latar belakang diatas 

maka penulis tertarik untuk 

meggabungkan antara pragnancy massase 

dan Back massase dengan menambahkan 

penggunaan minyak atsiri sehingga penulis 

mengambil judul “Pengaruh Pragnancy 

Back Massage dengan penggunaan minyak 

atsiri terhadap keluhan nyeri punggung ibu 

hamil trimester III”. 

  

2. METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan renana 

penelitian experimental yaitu penelitian 

yang dialukan dengan mengadakan 

manipulasi terhadap objek penelitian, serta 

adanya kontrol yang di sengaja terhadap 

objek penelitian tersebut (Susanti, 2016) 

dengan quasi experimental designs dimana 

pada desain pebelitian ini tidak ada 

pembatasan yang ketat terhadap 

randomisasi dan pada saat yang sama dapat 

mengontrol ancaman ancaman validitas 

(Matsuroh dan Anggita, 2018) 

Rancangan penelitian yang digunakan 

pada penelitian ini adalah one group pre 

test post test design dimana tidak 

menggunakan kelompok pembanding 

(control), namun sebelumnya kelompok 

tersebut sudah dilakukan observasi pretest 

sehingga peneliti dapat membandingkan  

perubahan setelah dilakukan eksperimen. 

(Notoadmojo, 2012). 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh ibu hamil trimester III di PKD 

Kawarasan, Grogol, Sukoharjo. Teknik 

pengambilan Sampel dalam penelitian ini 

dengan menggunakan purposive sampling. 

Sampel penelitian sebanyak 30 orang.  

Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah 

Kerja PKD Desa Kwarasan, Grogol, 

Sukoharjo. 

Variabel Bebas dalam penelitian ini 

adalah Pregnancyback massagedengan 

penggunaan minyak Atsiri. Variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah Nyeri punggung 

ibu hamil trimester III. Data skala Nyeri 

NRS adalah  0  = Tidak Nyeri, 1-3 = Nyeri 

Ringan, 4-6  = Nyeri Sedang, dan 7-10 = 

Nyeri Berat. 

Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini untuk variabel independen 

yaitu Pregnancy Back Massage 

menggunakan SOP teknik Pregnancy Back 

Massage sedangkan untuk pengukuran nyeri 

punggung peneliti ini menggunakan lembar 

observasi intensitas nyeri, dimana penelit 

menggunakan alat ukur nyeri NRS dengan 

cara meminta responden untuk memilih 

angka yang sekiranya mewakili intensitas 

nyeri yang dirasa. 

Analisis Data yang dikumpulkan 

dianalisis dengan 2 metode yaitu analisis 

univariat dan bivariat. Data univariat yang 

di analisis dalam penelitian ini seputar data 

umum ibu yang diantaranya umur, 

pendidikan, pekerjaan, paritas, Riwayat 

mengangkat beban, kebiasaan 

membungkuk dan pernah tidaknya ibu 

melakukan pijat selama hamil, Sedangkan 

data khusus yang dianalisis yaitu skala 

nyeri ibu yang di ukur menggunakan 

lembar NRS dengan cara responden 

memilih gambar yang sesuai dengan tingkat 

nyeri yang di rasakan. 

Berdasarkan hasil uji normalitas maka 

uji statistic data yang digunakan untuk 

analisis bivariat adalah Uji Wilcoxon Signed 

Ranks test.  Uji Wilcoxon adalah uji yang di 

gunakan untuk menguji hipotisis non 



parametik pada 2 sampel berpasangan 

dimana dibutuhkan rangkaian data berskala 

ordinal/rasio pada setiap subyekya. 

(Heryana, 2020) 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

HASIL 

a. Analisis Univariat 

Penelitian ini dilakukan dengan cara 

memberikan perlakuan berupa pemijatan 

pada 30 orang ibu hamil yang mengalami 

nyeri punggung di wilayah  kerja PKD 

Desa Kwarasan. 

 

Tabel 1. Karakteristik Responden 

Berdasarkan Umur 

Kategori 

umur 

Jumlah Persentase 

(%) 

< 20 tahun 4 13,3(%) 

20-35 tahun 22 73,3(%) 

>35 tahun 4 13,3(%) 

Jumlah 30 100(%) 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 30 

sempel yang di teliti terdapat 4 orang ibu 

(13,3 %) berusia < 20 tahun, 22 orang 

(73,3%) yang berusia 20-35 tahun dan 4 

orang (13,3 %) yang berusia >35 tahun. 

 

Tabel 2. Karakteristik Responden 

Berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan Jumlah Persentase 

(%) 

Tidak Sekolah 1 3,3(%) 

SD – SMP 8 26,7(%) 

SMA / SMK 14 46,7(%) 

Perguruan 

Tinggi 

7 23,3(%) 

Jumlah 30 100(%) 

 

Tabel 2 menunjukan dari 30 sempel 

yang di teliti terdapat 1 orang  (3,3%) yang 

tidak bersekolah, 8 orang (26,7%) yang 

berpendidikan SD-SMP, 14 orang (46,7%) 

yang berpendidikan SMA / SMK dan 7 

orang (23,3%) berpendidikan di perguruan 

tinggi. 

 

Tabel 3. Karakteristik Responden 

Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan Jumlah Persentase 

(%) 

IRT 15 50,0(%) 

Swasta 7 23,3(%) 

Wiraswasta 5 16,7(%) 

PNS 3 10,0(%) 

Jumlah 30 100(%) 

 

Tabel 3 menunjukan dari 30 sempel 

yang di teliti didapati setengah dari 

responden atau 15 orang (50,0%) adalah ibu 

rumah tangga, 7 orang (23,3%) pekerja 

swasta, 5 orang (16,7%) wiraswasta dan 3 

orang 10,0(%) seorang PNS. 

 

 

Tabel 4. Karakteristik Responden 

Berdasarkan Paritas / jumlah kehamilan 

Paritas Jumlah Persentase 

(%) 

Primipara  11 36,7(%) 

Multipara 16 53,3(%) 

Grandemultipara 3 10,0(%) 

Jumlah 30 100(%) 

 

Tabel 4 menunjukan dari 30 sempel 

yang di teliti 11 orang ibu (36,7%) 

primipara, 16 orang ibu (53,3%) multipara 

dan 3 orang ibu 10,0(%) Grandemultipara, 

angka di atas menunjukan bahwa lebih dari 

setengah ibu yang menjadi responden 

adalah ibu multipara. 

 



Tabel 5. Karakteristik Responden 

Berdasarkan Pernah Mengangkat Beban  

Berat. 

Mengangkat 

Beban 

Jumlah Persentase 

(%) 

Sudah Pernah 23 76,7(%) 

Belum Pernah 7 23,3(%) 

Jumlah 30 100(%) 

 

Tabel 5 menunjukan dari 30 sempel 

yang di teliti 23 orang (76,7%) pernah 

mengangkat beban berat dan 7 orang 

(23,3%) belum pernah. 

 

Tabel 6. Karakteristik Responden 

Berdasarkan pernah Membungkuk  

Membungkuk Jumlah Persentase 

(%) 

Sudah Pernah 22 73,3 (%) 

Belum Pernah 8 26,7(%) 

Jumlah 30 100(%) 

Tabel 6 menunjukan dari 30 sempel 

yang di teliti 22 orang ibu (73,3 %) pernah 

membungkuk selama hamil dan 8 orang 

26,7(%) belum pernah 

 

Tabel 7 Karakteristik Responden 

Berdasarkan Pernah melkukan Pijat hamil 

Pijat Hamil Jumlah Persentase 

(%) 

Sudah 

Pernah 

9 30,0(%) 

Belum 

Pernah 

21 70,0(%) 

Jumlah 30 100(%) 

 

Tabel 7 menunjukan dari 30 sempel 

yang di teliti 9 orang (30,0%) mengatakan 

sudah pernah melakukan pijat hamil dan 21 

orang (70,0%) belum pernah melakukan 

pijat hamil, 

 

Tabel 8.Skala nyeri ibu hamil Trimester III 

sebelum dilakukan Pregnancy Back 

Massase dengan penggunaan minyak Atsiri. 

Nyeri 

Punggung 

Skor Frekuens

i 

Presentas

e (%) 

Nyeri 

Ringan 

1-3 7 23,3(%) 

Nyeri 

Sedang 

4-6 18 60,0(%) 

Nyeri 

Berat 

7-10 5 16,7(%) 

Jumlah  30 100(%) 

 

Tabel 8 menunjukan dari 30 sempel 

yang di teliti 7 orang (23,3%) mengalami 

nyeri ringan, 18 orang (60,0%) nyeri 

sedang dan 5 orang (16,7%) mengalami 

nyeri berat. 

 

Tabel 9.Skala nyeri ibu hamil Trimester III 

sesudah dilakukan Pregnancy Back 

Massase dengan penggunaan minyak Atsiri. 

Nyeri 

Punggung 

Skor Frekuensi Presentase 

(%) 

Tidak 

Nyeri 

0 5 16,7(%) 

Nyeri 

Ringan 

1-3 16 53,3(%) 

Nyeri 

Sedang 

4-6 9 30,0(%) 

Nyeri 

Berat 

7-10 0 0(%) 

Jumlah  30 100(%) 

 

Tabel  9 menunjukan bahwa dari 30 

sempel yang telah diteliti dan di berikan 

pemijatan 5 orang (16,7%) tidak nyeri, 16 

orang (53,3%) nyeri ringan, 9 orang 

(30,0%) nyeri sedang dan 0 ibu hamil yang 

mengalami nyeri berat. 

 

 



b. Analisis Bivariat 

Analisa bivariat dilakukan 

untukmengetahui pengaruh pregnancy back 

assage degan minyak Atsiri terhadap nyer 

punggung ibu hamil Trimester III. Analisis 

data pengujian hipotesis dalam penelitian 

ini menggunakan uji Wilcoxon Signed 

Ranks test deangan hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 10  Hasil Wilcoxon Signed Ranks test 

  N Mean 

Rank 

Sum 

Of 

Ranks 

Postest-

Pretast 

Negative 

Ranks 

24ª 12,50 300,00 

 Positive 

Ranks 

0ᵇ ,00 ,00 

 Ties 6ᶜ   

 Total 30   

 

1. Negatif ranks atau selisih (negatif) 

antara Hasil skala Pengukuran Nyeri 

punggung ibu hamil trimester III untuk 

pretest dan postest dengan perlakuan 

PB massage. Disini terdapat 24 data 

negatif (N), yang artinya 24 responden 

mengalami penurunan skala nyeri dari 

nilai pretest ke nilai postest 

2. Positive ranks atau selisih (positif) 

antara Hasil skala Pengukuran nyeri 

punggung ibu hamil trimester III untuk 

pretest dan postest dengan perlakuan 

PB massage adalah 0. Nilai 0 ini 

menunjukkan tidak adanya kenaikan 

skala nyeri dari pretest ke postest 

3. Ties adalah kesamaan nilai pretest dan 

postest, disini nilai ties = 6 sehingga 

dapat dikatakan bahwa 6 responden 

tidak mengalami perubahan skala nyeri 

punggung ibu hanil Trimester III untuk 

pretest dan postest dengan perlakuan 

PB massage untukpretest dan postest 

Tabel 11.  Hasil Test Statistik  

Test Statisticsª 

Pretest - Postest 

Z -4,899ᵇ 

Asymp. Sig. (2- 

tailed) 

,000 

 

Berdasarkan output test statistics dari 

hasil pengolahan data menggunakan Uji 

Wilcoxon Signed Ranks test diatas, 

diketahui Asymp. Sig. (2-tailed) bernilai 

0,000, karena nilai 0,000 <0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa “ Ha diterima”, artinya 

terdapat perbedaan skala nyeri dari pretest 

dan postest , sehingga dapat disimpulkan 

pula bahwa “ Ada pengaruh Pregnancy 

Back Massage degan minyak Atsiri 

terhadap nyeri punggung ibu hamil 

Trimester III” 

 

PEMBAHASAN 

1. Karakteristik Responden 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

di wilayah kerja Desa Kwarasan dari 30 

orang ibu hamil yang di teliti mayoritas ibu 

berusia 20-35 tahun sebanyak 22 responden 

(73,3%). Hal ini sesuai dengan teori 

(Sulistiyawati, 2011) dalam bukunya bahwa 

usia yang aman untuk hamil dan bersalin 

adalah di rentan usia 20 hingga 35 tahun. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

nyeri punggung yang pertama adalah 

pekerjaan. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan kepada 30 orang ibu hamil yang 

menjadi responden, di dapati sebanyak 15 

orang (50,0%) ibu tidak bekerja dan hanya 

melakukan aktivitas atau pekerjaan rumah 

setiap harinya. Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Nugroho 

dkk yang mengatakan bahwa ibu rumah 

tangga memiliki resiko paling besar 

mengalami Nyeri punggung bawah. Hal ini 



dikarenakan pada ibu rumah tangga sering 

bekerja dalam posisi berdiri dan dalam 

durasi kerja lebih dari 8 jam, riwayat pernah 

bekerja sebelumnya dan masa kerja yang 

lama (Nugroho dkk 2019) Hal ini sesuai 

dengan pendapat Alberta Institut (2020) 

yang mengatakan bahwa sikap kerja berdiri 

dengan durasi >2jam akan meningkatkan 

gangguan pada otot dan ketegangan pada 

otot sehingga meningkatkan resiko 

terjadinya NPB, Alberta Institut (2020) 

dalam Wicaksono 2014). 

Faktor yang kedua adalah paritas, dari 

hasil penelitian di dapatkan data mayoritas 

ibu hamil yang di teliti adalah multipara 

atau pernah hamil sebelumnya sebanyak 16 

orang atau (53,3%). Menurut penelitian ibu 

multipara dan grandemultipara lebih 

berisiko mengalami nyeri punggung 

dibanding ibu primipara, hal ini di sebabkan 

ibu multipara dan grandemultip mengalami 

penurunan fungsi otot dan organ reproduksi 

selama hamil akibat dari peregangan otot 

saat proses persalinan sebelumya (Varney, 

2014). 

Faktor yang ketiga sikap tubuh sering 

mengangkat beban berat. Menurut hasil 

penelitian di dapatkan sebanyak 23 atau 

(76,7%) ibu pernah mengangkat beban dan 

7 orang ibu (23,3%) belum pernah. 

Berdasarkan teori Suharto yang mengatakan 

kebiasaan mengangkat beban berat dapat 

menyebabkan tulang belakang mengalami 

pembebanan dan timbul nyeri pada 

pinggang (Suharto, 2015).  

Faktor keempat adalah kebiasaan 

membungkuk, hasil penelitian dari 30 

responden didapati sebanyak 22 ibu 

(73,3%) megatakan pernah membungkuk 

selama hamil. Hasil ini menunjukan bahwa 

hampir seluruh ibu hamil yang diteliti 

masih sering melakukan kebiasaan 

membungkuk hingga semasaa hamilnya, 

sedangkan Nyeri punggung selama hamil 

dapat diperburuk jika postur tubuh buruk, 

membungkuk atau berdiri terlalu lama, 

mengangkat, menjinjing,mendorong atau 

menarik beban yang berat (Bull dan 

Archart, 2015). 

Dari hasil penelitian juga di dapati hasil 

bahwa sebagian besar ibu mengatakan 

belum pernah melakukan pijat hamil 

sebanyak 21 orang (70,0%) dan hanya 9 

orang ibu yang pernah melakukan pijat 

hamil.Data di atas menunjukan bahwa 

hanya sedikit ibu hamil yang telah 

menerapkan Pijat hamil untuk mengatasi 

keluhan ketidak nyamanan selama 

kehamilan. 

 

2. Nyeri Punggung Ibu Sebelum 

diberikan Pregnancy BackMassage 

dengan Menggunakan Minyak Atsiri. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 

dari 30 ibu hamil di wilayah kerja PKD 

Desa Kwarasan yang di teliti, lebih dari 

setengahnya atau 18 orang ibu megalami 

Nyeri sedang dengan jumlah prosentase 

(60%). Nyeri punggung bawah sendiri 

merupakan nyeri pinggang pada daerah 

lumbosacral dimana Intensitas nyeri 

biasanya bertambah seiring dengan 

bertambahnya usia kehamilan ( Kostania, 

2015) Menurut peneliti nyeri punggung 

yang dialami pada wanita hamil disebakan 

oleh faktor mekanika yang mempengaruhi 

kelengkungan tulang belakang oleh 

perubahan sikap statis dan penambahan 

beban pada saat ibu hamil   (Wahyuni dan 

Prabowo 2012)  

Beberapa cara dapat dilakukan untuk 

mengurangi keluhan sakit punggung secara 

non farmakologis diantaranya Pregnancy 

massage,  akupuntur,  relaksasi, dan terapi  



chiropractic (Field, 2010 dalam  Widiyanti, 

2018)  

 

3.  PengaruhPregnancy BackMassage 

dengan Menggunakan Minyak Atsiri 

Terhadap Nyeri punggung ibu hamil 

trimester III 

Terdapat penurunan skala Nyeri 

Punggung ibu hamil Trimester III setelah 

diberikan pemijatan. Dimana dari 30 orang 

ibu hamil yang di teliti terdapat 5 orang 

(16,7%) tidak nyeri, 16 orang (53,3%) nyeri 

ringan, 9 orang (30,0%) nyeri sedang dan 0 

ibu hamil yang mengalami nyeri berat.  

Hasil ini juga di buktikan dengan uji 

Wilcoxon Signed Ranks test dengan hasil 

Asymp. Sig. (2-tailed) bernilai 0,000, 

karena nilai 0,000 l <0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa “ Ha diterima”, artinya 

terdapat perbedaan skala nyeri dari pretest 

dan postest , sehingga dapat disimpulkan 

pula bahwa “ Ada pengaruh Pregnancy 

Back Massage degan minyak Atsiri 

terhadap nyer punggung ibu hamil 

Trimester III di PKD desa Kwarasan 

Grogol Sukoharjo” 

Menurut penelitian yang dilakukan 

oleh Sulisdiana, menyebutkan bahawa 

Pregnancy massage dapat membantu 

menyelesaikan permasalahan seperti 

kecemasan, depresi, stres, nyeri dan 

insomnia dengan cara mengurangi 

ketegangan pada otot (Sulisdiana, 2017). 

Selain itu menurut penelitian juga 

disebutkan manfaat back massage yang 

dilakukan dengan rutin dua kali seminggu, 

dapat mengurangi hormon stres dan 

meningkatkan kadar hormon Endorfin 

sehingga dapat mengurangi keluhan selama 

hamil (Jackson, 2014). Pemijatan dengan 

tekanan lembut inilah yang merangsang 

endorfin untuk keluar dimana hormon 

endorfin yang sudah keluar akan mengalir 

dam menghambat reseptor opioid dalam sel 

saraf manusia, hal inilah yang kemudian 

menjadi penganggu sinyal rasa sakit 

dihantarkan ke otak (Haruyama, 2015) 

dalam penelitian ini juga ditambahkan 

untuk penggunaan Minyak Atsiri, dimana 

dalam penelitian lain juga disebutkan 

bahwa Minyak Atsiri bersifat rileksasi, 

sehingga dapat mengurangi nyeri, stres, dan 

meningkatkan kesehatan (Apay et al., 2012 

dalam Pujiati dkk, 2019). Dalam jurnal 

penelitian yang dilakukan oleh Turlina dan 

fadilah, disebutkan bahwaPemberian 

aromaterapi pada ibu bersalin mampu 

merangsang pengeluaran neuromodulator 

yaitu endorphin dan enkafalin yang 

berfungsi sebagai penghilang rasa sakit 

alami dan menghasilkan perasaan tenang 

sehingga dapat mempengaruhi intensitas 

nyeri persalinan. (Turlina L & Fadhilah N, 

2017). Hal ini dikarenakan melalui inhalasi 

atau dihirup kemudian masuk ke sistem 

limbic, aroma akan diproses hingga kita 

dapat mencium bau. Dimana bau yang 

dihasilkan oleh aromaterapi akan berikatan 

dengan gugus steroid didalam kelenjar 

keringat yang disebut osmon, yang 

berfungsi sebagai penenang alami. Respon 

bau yang dihasilkan akan merangsang kerja 

sel neurokimia otak seperti menstimulasi 

talamus untuk mengeluarkan enkefalin yang 

berfungsi sebagai penghilang rasa sakit 

alami dan menimbulkan rasa sejahtera 

(Dwijayanti,Wening dkk, 2014) 

 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan 

penelitian tentang Pengaruh Pregnancy 

Back Massage dengan penggunaan minyak 

atsiri Terhadap  Nyeri Punggung Pada Ibu 



Hamil Trimester III dapat disimpulkan 

bahwa: 

a. Skala  nyeri punggung ibu hamil 

trimester III sebelum di lakuakan 

Pregnancy Back Massage dengan 

penggunaan minyak atsiridi PKD desa 

Kwarasan Grogol lebih dari setengah 

dari keseluruhan ibu yang di teliti 

mengalami nyeri sedang. 

b. Skala  nyeri punggung ibu hamil 

trimester III sesudah di lakuakan 

Pregnancy Back  Massage dengan 

penggunaan minyak atsiridi PKD Desa 

Kwarasan Grogol meujukan lebih dari 

setengah dari keseluruhan ibu yang di 

teliti mengalami penurunann skala 

nyeri.darisebelumyamayoritasibu 

mengalami nyeri sedang, sebanyak 18 

orang (60,0%) dan setelahpemberian 

pemijatan mejadi16 orang (53,3%) 

nyeri ringan, 

c. Terdapat pengaruh Pregnancy Back 

Massage degan minyak Atsiri 

terhadap nyer punggung ibu hamil 

Trimester III” 
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