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ABSTRAK 

 

Lavender sebagai aromaterapi memberikan efek relaksasi dan sedasi.Berdasarkan survey awal pada 
10 responden didapatkan 6 ibu bersalin mengalami nyeri berat, sehingga masalah penelitian ini 

adalah masih banyak ibu bersalin yang mengalami nyeri berat.Tujuan penilitian ini untuk 
mengetahui pengaruh pemberian aromaterapi lavender terhadap penurunan tingkat nyeri pada ibu 

bersalin kala I fase aktif di BPM Ny. Margelina Amd. Keb Desa Supenuh Kecamatan Sugio 

Kabupaten Lamongan tahun 2016. 
Desain penelitian yang penulis gunakan adalah Pre-experimental Design dengan pendekatan One 
Group Pre Test – Post Test Design.Populasi Seluruh ibu bersalin pada bulan Mei s/d Juli 2016 di 

BPM Ny. Margelina Amd. Keb Desa Supenuh Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan tahun 2016 
didapatkan sebanyak 21 ibu bersalin. Sample diambil dengan teknik concecutive sampling. 

Pengumpulan data dengan menggunakan lembar observasi nyeri sebelum dan sesudah pemberian 

aromaterapi lavender, kemudian dilakukan tabulasi dan analisis menggunakan uji wilcoxon sign 

rank test.  
Hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar (81%) ibu bersalin mengalami nyeri berat sebelum 

diberikan Aromaterapi lavender, dan sebagian besar (57%) ibu bersalin mengalami nyeri sedang 

setelah diberikan Aromaterapi lavender. Dari uji statistik dapat disimpulkan ada perbedaan yang 
signifikan antara tingkatan nyeri sebelum dan sesudah diberikan aromaterapi (nilai P = 0.001, P ≤ 

0.05). Ini menunjukkan bahwa adanya efektifitas pemberian aromaterapi lavender terhadap 

penurunan tingkat nyeri pada ibu bersalin kala I fase aktif. 
Direkomendasikan dari hasil penelitian ini bahwa aromaterapi lavender dapat digunakan sebagai 
intervensi kepada ibu bersalin kala I fase aktif. 

  

Kata kunci : Nyeri Persalinan Kala I Fase Aktif, Aromaterapi Lavender 

 

PENDAHULUAN 

 

Persalinan bagi seorang wanita 
merupakan salah satu periode krisis dalam 

kehidupannya (Potter & Perry, 2006). 

Persalinan merupakan proses fisiologis yang 
mencakup beberapa prilaku nyeri. Dalam hal 

ini nyeri sebagai suatu sensori subyektif dan 

pengalaman emosional yang tidak 

menyenangkan yang berkaitan dengan 
kerusakan jaringan yang aktual atau potensial 

yang dirasakan dalam kejadian dimana terjadi 
kerusakan (Potter & Perry, 2006). 

Meskipun sudah dialami oleh 

sebagian wanita, rasa nyeri saat melahirkan 

bersifat unik dan berbeda. Nyeri merupakan 
suatu kondisi yang lebih dari sekedar sensasi 

tunggal yang disebabkan oleh stimulasi 
tertentu (Potter & Perry, 2006). Nyeri 

persalinan yang pertama kali makin kuat 

dirasakan ketika janin mulai turun dan ketika 
mulut rahim terbuka penuh. Nyeri ini timbul 
karena tekanan bayi terhadap struktur 

punggung yang diikuti robekan jalan lahir 

bagian bawah, peregangan dan pengguntingan 

daerah perineum atau antara vulva dan 
anus.Kala I selesai apabila pembukaan telah 

lengkap (Andriana, 2007). 
Nyeri persalinan yang timbul semakin 

sering dan semakin lama dapat menyebabkan 

ibu gelisah, takut dan tegang bahkan stress 

yang berakibat pelepasan hormone yang 

berlebihan seperti adrenalin, katekolamin dan 
steroid. Hormone ini dapat menyebabkan 
terjadinya ketegangan otot polos dan 

vasokonstriksi pembuluh darah yang berakibat 
berkurangnya aliran darah dan oksigen ke 

uterus sehingga dapat menyebabkan 

terjadinya iskemia uterus, hipoksia janin dan 
membuat impuls nyeri bertambah 
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(Widyastuti, 2013). Meningkatnya 

katekolamon dapat menyebabkan gangguan 
pada kekuatan kontraksi uterus sehingga 

terjadi inertia uteri yang berdampak pada 
partus lama (Bare G & Smelzer C, 2002). 

Adapun faktor yang mempengaruhi 

nyeri persalinan yaitu ansietas, budaya, gaya 

koping, pengalaman sebelumnya, dukungan 

suami atau keluarga, persepsi individu 
terhadap nyeri, usia dan peran bidan (Potter 
dan Perry, 2006). 

Intervensi untuk mengurangi 
ketidaknyamanan atau nyeri persalinan dapat 

dilakukan dengan menggunakan agen 

farmakologi dan non farmakologi. Dalam 

penelitian ini dilakukan metode 
nonfarmakologis dengan inhalasi aroma terapi 

lavender. 

Aromatherapy merupakan terapi 
komplementer dalam praktek keperawatan 

dan menggunakan minyak esensial dari bau 

harum tumbuhan untuk mengurangi masalah 
kesehatan dan memperbaiki kualitas hidup 

(Argi Virgona Bangun, 2013). Bau 

berpengaruh secara langsung terhadap otak 

seperti analgesik. Bau yang menyenangkan 
akan menstimulasi thalamus untuk 
mengeluarkan enkefalin yang berfungsi 

sebagai penghilang rasa sakit alami dan 
menghasilkan perasaan sejahtera (Frayusi A, 

2012).  

Penelitian ini dilaksanakan di BPM 
Ny. Margelina Amd. Keb Desa Supenuh 
Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, 

dimana BPM tersebut belum menerapkan 

pemberian aromaterapi sebagai 
penatalaksanaan nyeri persalinan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan judul Pengaruh Pemberian 

aromaterapi (aroma lavender) terhadap 

penurunan tingkat nyeri persalinan kala I fase 

aktif. 
 

METODE PENELITIAN 

 

Desain yang digunakan dalam 
penelitian adalah Pre – Eksperimental dan 

menggunakan pendekatan One Grup Pretest-

Postest design.Populasi adalah: Seluruh ibu 

bersalin kala I fase aktif di BPM Ny. 
Margelina, Amd. Keb Desa Supenuh 

kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan pada 

bulan Mei sampai dengan Juli 2016 sebanyak 

24 responden, sampling dengan Consecutive 

Samplingdimana sampel yang diamati 
sebanyak 21 responden. Data penelitian ini 

diambil menggunakan lembar observasi, 
setelah ditabulasi data dianalisis dengan 
menggunakan uji Wilcoxon Sign Rank Test. 

 
HASIL PENELITIAN 

 

Berikut adalah tabulasi data penelitian 
yang diperoleh dari hasil pengamatan atau 

observasi lapangan: 

 
Gambar 1 Distribusi Responden Berdasarkan 

Umur 
Dari gambar 1 menunjukkan sebagian 

besar atau 57% ibu bersalin berumur 20 – 35 

tahun dan sebagian kecil atau 19% ibu 

bersalin berumur < 20 tahun. 
 

 
Gambar 2 Distribusi Responden Berdasarkan  

Pendidikan 

Dari gambar 2 menunjukkan hampir 

setengah atau 48% ibu bersalin berpendidikan 
SMA/SMK dan hanya sebagian kecil atau 9% 

ibu bersalin berpendidikan SD. 

 

 
Gambar 3 Distribusi Responden Berdasarkan 

Pekerjaan 
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Dari gambar 3 menunjukkan sebagian 

besar atau 57% ibu bersalin sebagai ibu rumah 
tangga dan hanya sebagian kecil atau 5% ibu 

bersalin bekerja sebagai PNS. 
 

 
Gambar  4  Distribusi Responden Ibu Bersalin 

Berdasarkan Paritas 

Dari gambar 4 menunjukkan hampir 

sebagian atau 48% ibu bersalin belum 
memilki anak dan hanya sebagian kecil atau 
9% ibu bersalin memiliki anak lebih dari 3 

orang anak. 
 

 
Gambar  5. Distribusi Frekuensi Tingkatan 

Nyeri Persalinan Pada Ibu Bersalin 
Sebelum Diberikan Aromaterapi 
Lavender 

Dari gambar 5 diatas menunjukkan 

bahwa hampir seluruhnya atau 81% ibu 
bersalin yang mengalami nyeri berat pada 

persalinan kala I fase aktif sebelum diberikan 
Aromaterapi Lavender dan hanya sebagian 

kecil atau 5% yang mengalami nyeri sangat 
berat. 

 

 
Gambar  6 Distribusi Frekuensi Tingkatan 

Nyeri Persalinan Pada Ibu Bersalin 
Setelah Diberikan Aromaterapi 
Lavender 

Dari Gambar 6 diatas menunjukkan 

bahwa sebagian besar atau 57% ibu bersalin 
yang mengalami nyeri sedang  pada 

persalinan kala I fase aktif setelah diberikan 
aromaterapi lavender dan hanya sebagian 
kecil atau 5% yang mengalami nyeri ringan 

 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Tingkatan 

Nyeri Persalinan Pada Ibu 
Bersalin Sebelum Dan Setelah 

Diberikan Aromaterapi Lavender 
 
No Kelompok Tingkatan Nyeri 

Nyeri 

Ringan 

Nyeri 

Sedang 

Nyeri 

Berat 

Nyeri 

Sangat 

Berat 

Total 

Ʃ % Ʃ % Ʃ % Ʃ % Ʃ % 

1 Sebelum 0 0 3 14 17 81 1 5 21 100 

2 Sesudah 1 5 12 57 8 38 0 0 21 100 

P = 0,001 

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan 

bahwa 3 ibu bersalin (14%)  mengalami nyeri 

sedang, 17 orang  (81%) mengalami nyeri 
berat, dan 1 orang (5%) mengalami nyeri 
sangat berat sebelum diberikan aromaterapi 

lavender. Sedangkan setelah diberikan 

aromaterapi lavender mengalami penurunan 
tingkat nyeri persalinan yaitu 1 orang (5%) 

mengalami nyeri ringan, 12 orang (57%) 

mengalami nyeri sedang dan 8 orang (38%) 
mengalami nyeri berat. Artinya sebagian besar 

ibu bersalin mengalami penurunan tingkat 

nyeri persalinan menjadi nyeri sedang. 
Untuk menganalisis pengaruh 

pemberian aromaterapi lavender terhadap 

penurunan tingkat nyeri persalinan kala I fase 
aktif di BPM Ny. Margelina Amd.Keb Desa 
Supenuh kecamatan Sugio Kabupaten 

Lamongan tahun 2016 tersebut dilakukan uji 

statistik wilcoxon Sign Rank Test. Hasil uji 
statistik wilcoxon Sign Rank Test tentang 

pengaruh pemberian aromaterapi lavender 
terhadap penurunan tingkat nyeri persalinan 
kala I fase aktif dengan P = 0.001 dimana P ≤ 

0,05 sehingga H1 diterima artinya ada 

pengaruh pemberian aromaterapi lavender 

terhadap penurunan tingkat nyeri persalinan 
kala I fase aktif di BPM Ny. Margelina 
Amd.Keb Desa Supenuh Kecamatan Sugio 

Kabupaten Lamongan tahun 2016. 
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PEMBAHASAN 

 

1. Tingkatan Nyeri Persalinan Kala I Fase 

Aktif pada Ibu Bersalin Sebelum 

Diberikan Aromaterapi Lavender  
Dari gambar 5 menunjukkan hampir 

seluruhnya atau 81% ibu bersalin mengalami 
nyeri berat dan sebagian kecil atau 5% 

mengalami nyeri sangat berat. 

Data tersebut menunjukkan bahwa 
masih banyak ibu bersalin yang mengalami 

nyeri peralinan kala I fase aktif. Biasanya para 

ibu yang tidak tahu cara mengendalikan rasa 
nyeri persalinan ibu akan mencari informasi 

mengenai metode pengendalian nyeri 

persalinan. Nyeri persalinan yang terjadi 

selama kala I fase aktif disebabkan oleh 
kontraksi uterus yang terus meningkat untuk 

mencapai pembukaan serviks yang lengkap. 
Semakin bertambahnya volume dan frekuensi 
kontraksi uterus maka rasa nyeri juga akan 

semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh 

anoksia miometrium dimana terjadi kontraksi 

otot selama periode anoksia, kalau relaksasi 
uterus antara saat terjadi kontraksi tidak cukup 
untuk memungkinkan oksigenasi yang 

adekuat maka beratnya nyeri semakin 
bertambah. Faktor lain yang mempengaruhi 

nyeri persalinan diantarannya adalah 

kecemasan dan stress dimana jika ibu bersalin 
tidak mampu mengatasi kecemasan yang 
dialaminya maka nyeri yang dirasakan juga 

bertambah. Jumlah persalinan juga 

mempengaruhi nyri pada persalinan 
berdasarkan gambar 4 bahwa sebagian besar 

(52%) yaitu 11 ibu bersalin di BPM 

Ny.Margelina pernah melahirkan 2-3. Hal ini 
menunjukkan bahwa pengalaman nyeri 

sebelumnya berpengaruh karena ibu bersalin 

yang pernah merasakan rasa nyeri yang sama 
akan mampu mengendalikan dirinya sehingga 

akan dapat beradaptasi dengan nyeri yang 

dirasakan, sehingga dalam penelitian ini 
ditemukan hampir seluruhnya (81%) yaitu 17 
orang ibu bersalin mengalami nyeri berat. 

Lingkungan dan individu pendukung 

merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi nyeri persalinan karena saat 

ibu bersalin mengalami nyeri akan 

membutuhkan seseorang yang membuat 
dirinya merasa nyaman sehingga saat 
kenyamanan itu didapatkan maka rasa nyeri 

yang dirasakan juga akan berkurang. Makna 

nyeri tergantung pada kondisi dan interpretasi 

klien terhadap makna nyeri tersebut.Cara 

seseorang berespon terhadap nyeri adalah 
akibat dari banyak kejadian nyeri selama 

rentang hidupnya. 

Hal tersebut sesuai dengan hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Argi Virgona 
Bangun, dkk (2013) bahwa intensitas nyeri 

sebelum diberikan aroma terapi lavender 4,80 

dengan intensitas nyeri terendah 2 dan 
tertinggi 10. Dari tingkat kepercayaan pasien 

disimpulkan bahwa 95% diyakini bahwa rata-

rata intensitas nyeri antara 2,99 sampai 6,61. 
Sensasi nyeri umumnya berat dirasakan oleh 
ibu yang baru menjalani persalinan anak 

pertama. Rasa tidak nyaman dari kontraksi 

mengakibatkan 2 hal yaitu: perubahan serviks 
dan iskemia rahim yang dapat menyebabkan 

nyeri viseral, nyeri ini berasal dari bagian 
bawah abdomen dan menyebar kedaerah 
lumbal punggung dan menurun kepaha 

biasanya ibu mengalami nyeri ini hanya 

selama kontraksi dan bebas dari rasa nyeri 
pada interval antara kontraksi, rasa nyeri ini 

tidak serupa dengan kram yang dirasakan saat 

menstruasi (Mander, 2005) 
 

2. Tingkatan Nyeri Persalinan Kala I Fase 

Aktif pada Ibu Bersalin Setelah 

Diberikan Aromaterapi Lavender 
Dari gambar  6 menunjukkan 

sebagian besar atau 57% ibu bersalin 
mengalami nyeri sedang dan sebagian kecil 
atau 5% mengalami nyeri ringan. 

Data tersebut menunjukkan bahwa 

sebagian besar ibu bersalin setelah diberikan 

aromaterapi lavender mengalami nyeri 
sedang. Klien yang merasa nyeri akan 
berusaha untuk menghilangkan rasa nyeri itu 

agar ketidaknyamanan yang dirasakan hilang. 
Pemberian aromaterapi lavender 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. 
Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

Stea S, dkk (2014) yang menunjukkan bahwa 

terapi esensial minyak lavender berpengaruh 
secara positif terhadap kecemasan dan 
insomnia serta mengontrol rasa sakit. Aroma 

terapi (aroma lavender) merupakan salah satu 

metode yang bisa digunakan untuk 
mengurangi penyebab dari rasa nyeri.Aroma 
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yang berasal dari aromaterapi bekerja 

mempengaruhi emosi seseorang dengan 
limbic (lewat sistem olfaktori) dan pusat 

emosi otak. Bau yang berasal dari aromaterapi 

diterimah oleh reseptor dihidung kemudian 
dikirimkan ke bagian medulla spinalis di otak, 
didalam hal ini kemudian akan meningkatkan 

gelombang-gelombang alfa diotak dan 

gelombang-gelombang alfa inilah yang 
membantu untuk merasa relaksasi.  

 

3. Pengaruh Tingkatan Nyeri Peralinan 
Kala I Fase Aktif pada Ibu Bersalin 

dengan Pemberian Aromaterapi 

Lavender 
Berdasarkan gambar 7 dapat di 

interpretasikan bahwa dari 3 responden yang 

mengalami nyeri sedang sebelum 
mendapatkan aromaterapi lavender hampir 
setengah (33,3%) yaitu 1 responde mengalami 

nyeri ringan dan sebagian besar (66,6%) yaitu 

2 responden mengalami nyeri sedang setelah 
mendapatkan aromaterapi lavender. Dari 17 

responden yang mengalami nyeri berat 

sebelum mendapatkan aromaterapi lavender 
sebagian besar (58,8%) yaitu 10 responden 
mengalami nyeri sedang  dan hampir setengah 

(41,1%) mengalami nyeri berat setelah 

mendapatkan aromaterapi lavender. Dari 1 
responden yang mengalami nyeri sangat berat 

sebelum mendapatkan aromaterapi lavender 
seluruhnya (100%) yaitu 1 responden 
mengalami nyeri berat setelah mendapatkan 

aromaterapi lavender. 

Dari data diatas dapat disimpulkan 

terdapat pengaruh pemberian aromaterapi 
lavender terhadap penurunan tingkat nyeri 
persalinan kala I fase aktif di BPM Ny. 

Margelina Amd.Keb 2016. Hasil ini ditunjang 
oleh hasil analisis uji statistik wilcoxon 

didapatkan nilai P = 0.001  (P ≤ 0,05) yang 

berarti ada pengaruh pemberian aromaterapi 

lavender terhadap penurunan tingkat nyeri 
persalinan kala I fase aktif di BPM Ny. 

Margelina Amd.Keb 2016. 

Dari data tersebut dapat diketahui 
bahwa hampir seluruh ibu bersalin sebelum 

diberikan aromaterapi lavender mengalami 

nyeri berat dan setelah diberikan aromaterapi 
lavender mengalami nyeri sedang.Dari sini 
dapat diketahui bahwa aromaterapi lavender 

sangat mempengaruhi penurunan nyeri 

persalinan kala I fase aktif. Aromaterapi 
mempunyai beberapa molekul yang 

dilepaskan keudara sebagai uap air, ketika uap 

air yang mengandung komponen kimia 
tersebut dihirup, akan diserap tubuh melalui 

hidung dan paru-paru yang kemudian masuk 

ke aliran darah. Bersamaan  saat dihirup, uap 
air akan berjalan dengan segera ke system 
limbik otak yang bertanggung jawab dalam 

system integrasi dan ekspresi perasaan, 

ingatan, emosi, serta rangsangan fisik. Minyak 
esensial lavender sangat efektif dan 

bermanfaat saat dihirup atau digunakan pada 

bagian luar, karena indra penciuman 
berhubungan dekat dengan emosi manusia. 
Saat aroma dari minyak esensial lavender 

dihirup tubuh akan memberikan respon 

psikologis.  
Penelitian Salamati, dkk  (2014) juga 

didapatkan hasil bahwa rasa sakit sebelum dan 
sesudah menghirup minyak esensial lavender 
berpengaruh secara signifikan terhadap 

pengurangan nyeri dengan p-value <0,05.  

Bentuk aromaterapi yang banyak 
digunakan digunakan untuk mengurangi rasa 

nyeri serta memiliki sifat antiseptic adalah 

lavender. Penelitian yang dilakukan pada 635 
wanita pascanatal diperoleh hasil bahwa 90% 
ibu melaporkan merasa lebih baik setelah 

mandi menggunakan minyak lavender dan 

tidak ditemukan efek samping (Koulivand PH, 
dkk, 2014). 

Namun tidak semua pasien yang 
mendapatkan Aromaterapi mampu mengatasi 
nyeri persalinan dengan baik, dari hasil 

penelitian di BPM Ny.Margelina Amd.Keb 

menunjukkan bahwa ada 9 responden yang 

tidak mengalami penurnan tingkat nyeri.Hal 
ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor 
seperti kurangnya idividu yang mendukung, 

dan lingkungan yang mungkin tidak dapat 
diterimah oleh ibu bersalin (Potter & Perry, 

2006) menyebutkan bahwa lingkungan dan 

kehadiran dukungan keluarga juga dapat 

mempengaruhi nyeri seseorang.Pada beberapa 
pasien yang mengalami nyeri sering kali 

tergantung pada anggota keluarga atau teman 

dekat untuk memperoleh dukungan, bantuan 
perlindungan. Walaupun nyeri tetap terasa, 

tetapi kehadiran orang yang dicintai akan 

dapat meminimalkan rasa kecemasan dan 
ketakutan. Apabila keluarga atau teman tidak 
ada seringkali membuat nyeri pasien tersebut 

semakin tertekan. 
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PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 
Berdasarkan tujuan penelitian yang 

telah dibuat maka dapat ditarik kesimpulan: 

1) Sebagian besar ibu bersalin mengalami 
nyeri berat pada persalinan kala I fase aktif 
sebelum diberikan aromaterapi lavender di 

BPM Ny. Margelina Amd.Keb Desa 

Supenuh Kecamatan Sugio Kabupaten 
Lamongan 2016. 

2) Sebagian ibu bersalin mengalami nyeri 

sedang setelah diberikan aromaterapi 
lavender di BPM Ny. Margelina Amd.Keb 

Desa Supenuh Kecamatan Sugio 

Kabupaten Lamongan 2016. 

3) Ada pengaruh pemberian aromaterapi 
lavender terhadap penurunan intensitas 

nyeri peralinan di BPM Ny. Margelina 
Amd. Keb Desa Supenuh Kecamatan 
Sugio Kabupaten Lamongan 2016. 

 

2. Saran 
1) Bagi Profesi Kebidanan: Meningkatkan 

pelayanan melalui pengembangan asuhan 
kebidanan khususnya pemberian 

aromaterapi lavender dengan melibatkan 
keluarga dalam menurunkan nyeri 

persalinan. 

2) Bagi Institsi Terkait: Pemberian 
aromaterapi lavender merupakan salah satu 
alternative yang dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan untuk memodifikasi 

mengatasi nyeri persalinan. 
3) Bagi Peneliti Selanjutnya: Perlu dilakukan 

penelitian lanjut guna mengungkap faktor 

lain yang belum diungkapkan dalam 
penelitian ini. Dengan menggunakan 

populasi, sampel yang lebih besar dan 

metode lain sehingga hasilnya lebih akurat 
dan dapat di generalisasikan. 

4) Bagi Seluruh Ibu Bersalin: Perlu dilakukan 

pemberian aromaterapi lavender pada saat 
ibu merasakan nyeri persalinan. 
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