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ABSTRACT 

 
A Childbirth often causes mother to feel discomfort. The Labor pain was severe and difficult to be 

compensated for the mother who  will get stress. Many techniques have used to reduce labor pain 
but they are  ineffective.  So the number of birth mothers who want to get anesthesia and analgesic.  

The purpose of this research  to know  is there any influence of massage effluerage to the response 
of pain the maternal active phase of the first stage. The research design is an experimental with  

Postest Only With Control Group Design approach, the samples taken  32 people with quota 

sampling technique, and randomized the distribution group, the test statistic used  the independent 
samples test a 0.05%.The result showed that the mean pain response scales mothers who received 
massage effluerage is lower than the average control group.The statistical tests result  indicated 

that there is the influence of massage effluerage therapy with a pain response (p: 0.000),),). It is 
recommended for  Hospitals, health centers that  provides delivery service should apply massage 

effluerage as one of the priority  program for the mother maternity delivery services  
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PENDAHULUAN 

 
Persalinan merupakan serangkaian 

proses yang berakhir dengan pengeluaran 

hasil konsepsi oleh ibu. Proses ini dimulai 

dengan kontraksi persalinan sejati, yang 
ditandai oleh perubahan progresif pada 

serviks, dan diakhiri dengan pelahiran 
plasenta (Verney, 2007). Proses persalinan 
seringkali menimbulkan nyeri. Nyeri 

persalinan diakibatkan adanya kontraksi, 

dilatasi serviks dan segmen bawah uterus 

serta disertai korpus uteri (Mander, 2003).  
Dalam persalinan ibu akan 

mengalami rasa nyeri, hal ini merupakan 

proses fisiologis, namun reaksinya berbeda-
beda. Ada yang dapat menahannya dan ada  

juga yang terus merintih. Seorang ibu yang 

sedang menghadapi persalinan cenderung 

merasa takut, terutama pada ibu 
primigravida. Namun ketika seorang ibu 

merasa sangat takut maka secara otomatis 

otak mengatur dan mempersiapkan tubuh 
untuk merasa sakit, sehingga rasa sakit saat 

persalinan akan lebih terasa. Sehingga perlu 

dilakukan metode pengendalian nyeri saat 
persalinan.  

Dari hasil survei awal pada tanggal 

10 – 15  Maret  2015 di Ruang VK RSUD dr. 

Soegiri Lamongan didapatkan dari 10 ibu 

yang menjalani persalinan, terdapat 6 orang 

atau 60% ibu bersalin mengalami nyeri berat 
dan 3 orang atau 30% ibu bersalin 
mengalami nyeri sedang dan 1 orang atau 

10% ibu bersalin mengalami nyeri ringan. 
Dari data diatas permasalahan yang terjadi 

adalah masih banyaknya ibu bersalin yang 

mengalami nyeri berat pada saat persalinan 

kala I.  
Adapun faktor yang dapat 

mempengaruhi nyeri persalinan kala I adalah 

keadaan umum, usia, pengalaman 
sebelumnya, ansietas, persepsi nyeri, gaya 

koping, dukungan keluarga dan sosial, 

lingkungan, kebudayaan. Faktor usia 
merupakan variabel penting yang 
mempengaruhi nyeri, individu yang berusia 

lanjut memiliki resiko tinggi mengalami 

situasi-situasi yang membuat mereka 
merasakan nyeri (Potter, Patricia, 2005). 

Faktor pengalaman sebelumnya tidak terlalu 

berarti bahwa individu tersebut akan 
menerima nyeri dengan lebih mudah pada 

masa yang akan datang. Faktor ansietas 

sering kali meningkatkan persepsi nyeri. 

Apabila rasa cemas tidak mendapat perhatian 
maka rasa cemas tersebut dapat 

menimbulkan suatu masalah nyeri yang 
serius. Faktor persepsi nyeri bisa berkurang 
atau hilang pada periode stres berat atau 
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dalam keadaan emosi. Kerusakan pada ujung 

saraf dapat memblok nyeri dari sumbernya 
(Wahit Iqbal Mubarok, 2007) 

  Dampak jika persalinan disertai 

dengan  nyeri yang lama dapat menyebabkan 
hipoksia janin, hiperventilasi sehingga 
kebutuhan oksigen meningkat, kenaikan 

tekanan darah, dan berkurangnya motilitas 

usus serta vesika urinaria. Keadaan ini akan 
merangsang peningkatan katekolamin yang 

dapat menyebabkan gangguan pada kekuatan 

kontraksi uterus sehingga terjadi inersia uteri. 
Apabila nyeri persalinan tidak diatasi akan 
menyebabkan terjadinya partus lama. 

Metode non-farmakologi dapat 

dilakukan melalui kegiatan tanpa obat antara 
lain dengan tehnik distraksi, biofeedback, 

hypnosis-diri, mengurangi persepsi nyeri, 
dan stimulasi kutaneus (masase, mandi air 
hangat, kompres panas atau dingin, stimulasi 

saraf elektrik transkutan. Tehnik massage 

Eflluerage merupakan salah satu metode 
non-farmakologi  dalam menurunkan kasus 

nyeri. Tehnik massage Effluerage bertujuan 

untuk meningkatkan sirkulasi darah, 
memberi tekanan, dan menghangatkan otot 
abdomen dan meningkatkan relaksasi fisik 

dan mental. Effluerage merupakan tehnik 

massage yang aman, mudah, tidak perlu 
banyak alat, tidak perlu biaya, tidak memiliki 

efek samping dan dapat dilakukan sendiri 
atau dengan bantuan orang lain. 

 

METODE PENELITIAN 

 
Desain penelitian yang digunakan 

adalam penelitian ini adalah Quasy-

Eksperimental (pre- post test only with 

controlled group desain) . Populasi yang di 

teliti adalah semua ibu bersalin yang 
melahirkan di Ruang VK RSUD dr Sugiri 

Lamongan Pada bulan April – September 
2016. Samplenya adalah Sebagian ibu 
bersalin yang melahirkan di ruang VK RSUD 

dr. Soegiri Lamongan yang memenuhi 

kriteria inklusi dengan besar sample sebanya 

16 kelompok perlakuan dan 16 kelompok 
kontrol. 

 

 

 

 

 
 

HASIL PENELITIAN 

 

1. Data Umum 
1) Karakteristik Ibu Berdasarkan Umur 

 
Gambar 1 Distribusi Ibu Bersalin 
Berdasarkan Umur Di RSU di ruang VK 

dr.Soegiri Lamongan Tahun 2016 
Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat 

bahwa jumlah  ibu bersalin yang mendapat 
intervensi terapi  massage effleurage 

berumur 20 – 24 tahun (50 %), dan  ibu 

bersalin berumur 25 - 29 tahun (50%). 
Sedangkan pada kelompok kontrol jumlah 
ibu bersalin yang  berumur 20 – 24 tahun 

(50%) dan ibu bersalin berumur  25 – 29 
(50%) 

 

2) Karakteristik Ibu Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan 

 
Gambar 2 Distribusi Ibu Bersalin 

berdasarkan Pendidikan di RSU Ruang 
VK dr.Soegiri Lamongan tahun 2016 

Berdasarkan gambar  2 dapat dilihat 

bahwa jumlah terbesar ibu bersalin yang 

mendapat intervensi terapi massage 
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effleurage mempunyai pendidikan SMA  

(62,5%), dan  jumlah terkecil mempunyai 
pendidikan SMP (12,5%). Sedangkan pada 

kelompok kontrol jumlah terbesar ibu 

bersalin juga mempunyai pendidikan SMA 
(62,5%) dan jumlah terkecil mempunyai 
pendidikan SMP (12,5%) 

 

3) Karakteristik Ibu Berdasarkan Pekerjaan 

 
 

Gambar 3 Distribusi Ibu Bersalin 

berdasarkan Pekejaan di RSU Ruang VK 
dr.Soegiri Lamongan tahun 2016 

Berdasarkan gambar 3 dapat dilihat 

bahwa jumlah terbesar ibu bersalin yang 

mendapat intervensi terapi massage 
effleurage merupakan ibu rumah tangga 

(62,5%), dan  jumlah terkecil bekerja sebagai 
swasta (6,25%). Sedangkan pada kelompok 
kontrol jumlah terbesar ibu bersalin juga 

merupakan ibu rumah tangga (62,5%) dan 

jumlah terkecil juga bekerja sebagai  swasta 

(6,25%) 

 

2. Data Khusus 
Tabel 1 Perbedaan Respon Nyeri Antara 

Kelompok yang Mendapatkan 

Terapi Massage Effleurage dengan 

Kelompok Kontrol. 
Karakteristik F Min Max Mean Std.Dev 

Nyeri Sesudah Int 16 3.00 5.60 3.7312 .79977 
Nyeri Sesudah Kont 16 8.00 10.00 8.6875 .87321 

Nyeri Sebelum Int 16 8.00 10.00 8.9562 .51117 

Nyeri Sebelum Kont 16 8.00 10.00 8.9375 .62062 

Valid N (listwise) 16     

Berdasarkan tabel diatas tampak 

repon nyeri sesudah  diberikan intervensi 

massage effleurage respon nyeri lebih rendah 
dari pada kelompok kontrol. Hal ini 
menunjukkan bahwa terapi massage 

effleurage mampu memperbaiki tekanan 

respon nyeri  ibu bersalin. Perbedaan nilai ini 
akan diperkuat uji statistic independent t test 

yang ditunjukkan dalam tabel berikut: 

Tabel 2 Perbandingan Respon Nyeri Ibu 
Bersalin Yang Mendapatkan 
Intervensi massage effleurage  

Dengan Kelompok Kontrol di 

Ruang VK RSU dr Soegiri 
Lamongan Tahun 2016 

Kelompok F 

Perubahan Respon 

Nyeri 
p Keterangan 

Rerata Simp. 

baku 

intervensi 16 3.731 7998 

0.000 

Berbeda 

bermakna kontrol 16 8.688 8732 

Uji statistic menggunakan 
Independent Samples Test 

Berdasarkan  tabel 2 menunjukkan 

bahwa ada perbedaan rata-rata respon nyeri 

antara kelompok yang mendapatkan 
intervensi terapi massage effleurage dengan 

kelompok kontrol (p= 0.000) atau  p<0.05). 

Terapi massage effleurage memberikan  
perubahan  nilai  respon nyeri  (rerata 3.731) 

yang rendah  dari pada yang tidak 

mendapatkan terapi massage effleurage 
(rerata = 8.688). Print out bisa dilihat 

dilampiran. 

 

PEMBAHASAN 

 
Penelitian ini kami lakukan pada 

Bulan April sampai dengan September  2016 

dengan jumlah responden sebanyak 32 ibu 
bersalin, yang terdiri dari 16 ibu bersalin  

kelompok intervensi dan 16 ibu bersalin 

lainnya masuk kelompok kontrol. Di Rumah 
Sakit dr. Soegiri  Lamongan jumlah ibu 

bersalin yang memang tergolong besar, 

namun saat pengambilan data banyak 
diantara ibu bersalin yang tidak memenuhi 

kriteria inklusi maupu ekslusi diantara karena 

faktor paritas, persalinan dengan bantuan 
terutama Sectio Caesaria, dan persalinan 
dengan menggunakan induksi oksitosin. 

Selain itu ada beberapa subyek penelitian 

yang dropout dikarenakan pada saat 
persalinan yakni sebelum pembukaan 

dinyatakan lengkap, persalinan harus diakhiri 
dengan Sectio Caesaria dikarenakan alasan 
medis. Untuk itulah penelitian ini 

membutuhka waktu yang agak lama yakni 

sekitar 6 bulan. Secara umum data yang 
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dapatkan masih dalam kategori homogen. 

Pada karakteristik umum berdasarkan umur 
baik kelompok intervensi maupun kelompok 

kontrol sebagian besar memiliki rentang 

umur yang hampir sama yakni 20 – 29 tahun. 
Umur merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi nyeri. Usia dewasa muda 

seringkali mempunyai kontrol diri atau 

pengendalian yang lebih baik dari usia 
dewasa tua. Hal ini karena pada usia tersebut 

seseorang masih bersemangat untuk mencari 

informasi tentang persalinan dan 
pengendalian nyeri saat persalinan untuk 
kemudian diterapkannya saat persalinan 

terjadi, ini mungkin berbeda dengan dewasa 

tua yang lebih banyak pasif dalam mencari 
informasi. Selain itu wanita yang lebih muda 

seringkali kooperatif saat pemberian 
intervensi keperawatan. Pada karakteristik 
pendidikan, ibu bersalin sebagian besar 

mempunyai pendidikan SMA. DiKabupaten 

Lamongan jumlah Perguruan tingi memang 
tebatas selain itu pasangan yang menikah 

muda juga besar sehingga tidak 

mengherankan jika jumlah tebesar dari ibu 
bersalin berendidikan SMA. Sedangkan pada 
karakteistik pekerjaan ibu bersalin lebih 

banyak sebagai IRT dan karyawan terutama 

karyawan pabrik rokok dan pabrik New era 
yang tidak jauh dari rumah sakit dr. Soegiri 

Lamongan. 
Menurut tabel  menunjukkan bahwa 

ada perbedaan rata-rata perubahan nilai 

respon nyeri antara kelompok yang 

mendapatkan intervensi terapi  massage 

effleurage dengan kelompok yang tidak 
mendapatkan massage effleurage, dimana 
kelompok yang mendapatkan terapi massage 

effleurage  memiliki rerata skala VAS lebih 
rendah (3.7) dari pada yang tidak 

mendapatkan terapi massage effleurage (8.6), 

meskipun secara statistik ada perbedaan 

namun Jika kita merujuknya pada skala 
deskripsi, maka kedua kelompok sama-sama 

memiliki kategori nyeri berat. Hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya 
adalah paritas. Semua subyek penelitian ini 

adalah ibu primipara, intensitas nyeri 

perimipara seringkali lebih berat dari pada 
multipara. Pada primipara proses effacement 
biasanya terjadi lebih dahulu daripada 

dilatasi serviks. Proses ini menyebabkan 

intensitas kontraksi yang dirasakan primipara 
lebih berat daripada multipara, terutama pada 

kala I persalinan. Selain itu Primipara juga 

mengalami proses persalinan lebih lama 
daripada proses persalinan pada multipara 

sehingga primipara mengalami kelelahan 

yang lebih lama. Kelelahan berpengaruh 
terhadap peningkatan persepsi nyeri. Hal itu 
menyebabkan peningkatan nyeri seperti suatu 

lingkungan setan (Bobak, 2005). Selain 

paritas waktu dimulainya pemberian terapi 
massage effleurage juga mempunyai 

pengaruh yang besar. Pada penelitian ini 

massage effleurage diberikan saat ibu 
bersalin memasuki fase aktif, dengan 
demikian kemungkinan ibu bersalin 

mengalami kecemasan terlebih dulu menjadi 

besar, hal ini akan memperberat rasa nyeri 
yang dimilikinya.  

Rasa  nyeri  yang  terjadi  selama  
kala  I  fase  aktif juga  disebabkan oleh  
kontraksi  uterus yang terus meningkat untuk 

mencapai  pembukaan servik yang lengkap. 

Semakin bertambahnya  volume  dan 
frekuensi  kontraksi  uterus  maka  rasa nyeri 

juga akan semakin meningkat. Rasa nyeri 

akan terus meningkat seiring dengan 
bertambahnya  pembukaan dari  1 cm  
sampai  pembukaan lengkap yaitu 10 cm. 

Peningkatan nyeri  tersebut  dikarenakan 

pada  kala  I  persalinan telah mencapai  
kontraksi uterus dengan frekuensi, intensitas, 

dan durasi yang cukup untuk menghasilkan 
pendataran dan dilatasi serviks yang 
progresif maka nyeri persalinan juga semakin 

meningkat (Cunningham, 2005).  

Dalam penelitian ini didapatkan hasil 

bahwa terjadi penurunan respon nyeri setelah 
diberi massage effleurage.Salah satu hal 
yang dapat menurunkan nyeri adalah karena 

pemberian massage effleurage pada abdomen 
menstimulasi  serabut taktil dikulit sehingga 

sinyal nyeri dapat dihambat. Stimulasi kulit  

dengan effleurage ini menghasilkan pesan 

yang dikirim lewat serabut yang 
menghantarkan nyeri cepat, yang 

mengakibatkan gerbang tertutup sehingga  

korteks  serebri  tidak menerima  sinyal  
nyeri  dan intensitas  nyeri berkurang. 

Tingkat nyeri persalinan kala I fase  aktif 

sesudah diberi  massage effleurage lebih 
rendah apabila  dibandingkan sebelum  diberi  
massage effleurage, hal ini terjadi karena 

massage yang dapat membantu ibu merasa 

lebih segar, rileks, dan nyaman selama 
persalinan. Hal ini juga dapat menjadi sebuah 



Pengaruh  Pemberian  Tehnik Masase Effluerage terhadap Penurunan Nyeri Persalinan Normal pada Ibu 

Bersalin Kala I Fase Aktif 

SURYA 30 Vol. 08, No. 03, Desember 2016 

 

pengalihan perhatian dan persepsi ibu 

terhadap nyeri kala I persalinan. Dalam 
praktiknya proses pemberian massage 

effleurage dapat juga dilakukan oleh 

keluarga terutama suami karena diharapkan 
dengan massage atau sentuhan suami, ibu 
merasa lebih percaya dan merasakan 

dukungan dari suami atau keluarganya.  

Pijat (massage) membantu ibu 
merasa lebih segar, rileks, dan nyaman 

selama persalinan. Sebuah penelitian 

menyebutkan ibu yang dipijit 20 menit setiap  
jam selama tahap persalinan akan lebih bebas  
dari  rasa  sakit. Hal  itu terjadi  karena  pijat  

merangsang tubuh melepaskan senyawa  

endorphin yang merupakan pereda  sakit  
alami. Endorphin juga  dapat  menciptakan 

perasaan nyaman dan enak. Dalam  
persalinan, pijat  juga  membuat  ibu merasa  
lebih dekat dengan orang yang merawatnya 

(Danuatmaja 2004). Pijatan dapat 

menenangkan dan merilekskan ketegangan 
yang muncul saat  hamil dan melahirkan. 

Pijatan pada  leher, bahu, punggung, kaki, 

dan tangan dapat  membuat  nyaman. Usapan 
pelan pada  perut  juga  akan terasa nyaman 
saat kontraksi (Peny.2008). 

 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 
Ada perbedaan respon nyeri pada ibu 

bersalin normal kala 1 fase aktif  sebelum 
dan sesudah dilakukan   masase enfflurage 

 

2. Saran  
1) Perlu dilakukan penelitian sejenis  dengan 

menggunakan alat ukur nyeri yang 

berbeda sehinnga benar-benar dapat 

diketahui efektifitas dari tehknik  massage 
effleurage  terhadap penurunan respon 

nyeri. 
2) Bagi institusi Rumah Sakit, Puskesmas, 

Bidan Praktek Swasta ataupun klinik yang 

menyediakan layanan persalinan 

sebaiknya memasukkan massage 

effleurage  sebagai salah satu program 
unggulan dalam layanan persalinan untuk 
menurunkan persepsi nyeri saat persalinan 

sehingga persalinan aman dan nyaman 
tanpa rasa sakit yang berlebihan dapat 

tercapai dengan baik 
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