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ABSTRACT 

 
Most women experienced pain during the childbirth (labor pain) that made them and the health 
workers looked for alternative therapy to overcome the pain. Aromatherapy has been given as 
one of the alternatives to decrease the pain of labor. There are many kinds of aromatherapy that 
can be used to minimize the pain, one of them is jasmine aromatherapy.This study was true 
experimental research with pre-test and post-test in control group approach. Randomization was 
used to take the sample and it got 32 mothers (after giving birth), 16 mothers was in treatment 
group and 16 remaining was in control group. It was taken on January - April 2015. The result 
of this study was got from the scale measurement of Verbal Descriptive Scale (VDS) in the 
observation sheet and the data then analyzed using Wilcoxon Sum Rank Test. This study 
showed that only three post-partum mothers (9%) in the treatment group experienced hard pain, 
while 8 post-partum mothers (25%) in the control group experienced hard pain. The statistical 
test showed that there was a significant difference of pain intensity between treatment group and 
control group (p=0.008, p<0.05). It shows that it was effective to give jasmine therapy to 
overcome the labor pain intensity of post-partum mothers stage I active phase. It is 
recommended that jasmine aromatherapy can be used as an alternative way to decrease labor 
pain stage I active phase of post-partum mothers.  
 
Keywords: Jasmine aromatherapy, labor pain, stage I active phase  
 

PENDAHULUAN 
Persalinan merupakan hal yang normal 
dan menakjubkan bagi ibu dan keluarga. 
Rasa kekhawatiran, ketakutan maupun 
kecemasan akan muncul pada saat 
memasuki proses persalinan1. Menjelang 
proses persalinan, calon ibu akan 
merasakan nyeri yang timbul secara 
perlahan. Nyeri persalinan tergolong nyeri 
akut, akibat dilatasi dan pendataran 
serviks. Rasa nyeri tersebut dialihkan ke 
abdomen, punggung bawah dan rektum.2  
Nyeri persalinan terjadi mulai pembukaan 
pada kala I dan II tetapi intensitas nyeri 
lebih tinggi terjadi pada kala I fase aktif. 
Akibat dari rasa nyeri yang begitu hebat, 
seringkali ibu menjadi tegang dan cemas, 
hal ini mengakibatkan nyeri semakin 
meningkat. Kebanyakan dari ibu bersalin 
masih mengalami cemas akibat nyeri yang 
dialami. Sehingga diperlukan metode lain 

efektif untuk menurunkan tingkat 
kecemasan ibu dan dapat mengurangi rasa 
nyeri yang dirasakan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Steer di 
Inggris tahun 1993 dilaporkan bahwa 
terdapat 34% wanita mengalami penurunan 
intensitas nyeri dengan menggunakan 
relaksasi dalam persalinan.1 Dari hasil 
penelitian yang pernah dilakukan oleh 
Ethel E. Burns dkk menyebutkan bahwa 
50% ibu merasakan nyaman menggunakan 
aromaterapi tetapi ada 14% merasa tidak 
nyaman. 

Penelitian yang dilakukan oleh 
Mousley W (2006) tentang penggunaan 
aromaterapi di unit maternitas, bahwa 
dengan menggunakan aromaterapi dapat 
memberikan efek relaksasi pada ibu 
bersalin3. Sebuah studi yang dilakukan oleh 
Kuriyama, H. W (2006) bahwa keuntungan 
penggunaan aromaterapi secara psikologis 
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antara lain dapat menurunkan tingkat nyeri 
dan kecemasan. Secara immunologi 
aromaterapi dapat meningkatkan limfosit 
pada pembuluh darah perifer.4 

 Dari hasil survey awal pada tanggal 
30 September - 5 Oktober 2014 di Desa 
Takerharjo Kecamatan Solokuro 
Kabupaten Lamongan, diperoleh 5 ibu 
bersalin. Dari 5 ibu yang menjalani 
persalinan dan hanya dianjurkan dan 
dibimbing untuk melakukan teknik 
relaksasi yaitu nafas dalam, terdapat 80% 
ibu bersalin kala I fase aktif masih 
mengalami nyeri yang tajam dan tidak 
terkontrol ditunjukkan dengan perilaku 
menjerit, tidak mau melakukan anjuran 
bidan, selalu mengejan yang tidak dapat 
dikendalikan dan selalu menarik-narik apa 
yang ada disampingnya, merupakan 
kategori nyeri yang sangat berat. 
Sedangkan 20% ibu bersalin kala I fase 
aktif mengalami nyeri persalinan namun 
masih relatif tenang ditunjukkan dengan 
perilaku menggerakkan badan ke kiri dan 
ke kanan, mendesis dan membaca istighfar, 
merupakan nyeri kategori sedang. 
Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui 
bahwa masih banyaknya ibu bersalin yang 
mengalami nyeri yang sangat berat saat 
persalinan kala I fase aktif. 

 Persepsi rasa sakit, cara yang 
dirasakan oleh individu dan reaksi terhadap 
rasa sakit dipengaruhi oleh berbagai faktor. 
Menurut Yuliatun L (2008), faktor-faktor 
tersebut antara lain : Umur, paritas, budaya, 
mekanisme koping, metode relaksasi yang 
digunakan, kecemasan dan ketakutan, 
keletihan, lama persalinan, posisi maternal 
dan fetal. Apabila seorang ibu yang 
bersalin mampu melakukan relaksasi 
selama kontraksi maka ibu tersebut akan 
merasakan kenyamanan selama proses 
persalinannya. Penggunaan teknik relaksasi 
yang akan meningkatkan kemampuan ibu 
dalam mengontrol rasa nyerinya, 
menurunkan rasa cemas, menurunkan 
kadar katekolamin, menstimulasi aliran 
darah menuju uterus, dan menurunkan 
ketegangan otot. Teknik relaksasi yang 
digunakan dapat berupa teknik pernafasan 

saat kontraksi. Kecemasan ringan dan 
sedang sebenarnya akan berefek positif 
terhadap ibu bersalin sehingga dapat 
meningkatkan perhatiannya terhadap 
proses persalinannya. Akan tetapi, pada 
kecemasan berat menyebabkan 
ketidakmampuan ibu untuk menoleransi 
nyeri persalinan yang dialaminya. Namun 
ketika nyeri menjadi sesuatu yang 
mengancam integritas individu, maka akan 
sulit bagi individu tersebut untuk 
mengontrol rasa nyerinya.2 

Dampak nyeri yang hebat pada proses 
persalinan dapat menyebabkan perubahan-
perubahan fisiologis tubuh yang berakibat 
kehilangan banyak cairan tubuh, kelelahan 
yang sangat berat, dan secara psikis dapat 
memicu rasa cemas dan takut yang 
mencekam yang justru akan memperberat 
sensasi nyeri yang dirasakan. Keadaan ini 
sangat mengganggu konsentrasi ibu selama 
proses persalinan. Nyeri persalinan yang 
lama menyebabkan hiperventilasi dengan 
frekuensi pernafasan 60-70 kali permenit 
sehingga menurunkan kadar PaCO2 ibu 
dan meningkatkan pH. Apabila kadar 
PaCO2 ibu rendah, maka kadar PaCO2 
janin juga rendah sehingga menyebabkan 
deselerasi lambat denyut jantung janin, 
nyeri juga menyebabkan aktifitas uterus 
yang tidak terkoordinasi yang akan 
mengakibatkan persalinan lama, yang pada 
akhirnya dapat mengancam kehidupan 
janin dan ibu.1 

 Menurut Handerson C (2006) ada 2 
metode pengendalian nyeri yaitu metode 
farmakologis dan nonfarmakologis. Secara 
farmakologis diantaranya: teknik ILA 
(Intrachecal Labor Analgesia), TENS 
(Transcutaneous Electrical Nerve 
Stimulation), dan paraservical block 5. 
Sedangkan metode nonfarmakologis 
menurut Andriana E (2007), antara lain : 
teknik relaksasi, massase, akupuntur, 
aromaterapi, berendam air hangat, 
hypnoterapi, terapi musik dan kompres 
dingin. Metode nonfarmakologi dapat 
digunakan untuk mengurangi nyeri dan 
memberikan kenyamanan pada persalinan, 
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salah satunya dengan menggunakan 
aromaterapi. 6 

 Aromaterapi merupakan salah satu 
metode nonfarmakologis yang digunakan 
untuk meningkatkan kesehatan fisik dan 
psikologis. Salah satunya adalah 
aromaterapi jasmine (bunga melati) yang 
telah digunakan secara tradisional sebagai 
bantuan dalam kelahiran. Melati dapat 
membantu memperkuat kontraksi, yang 
juga memiliki kandungan pereda nyeri dan 
antispasmodik. Secara emosional, melati 
memiliki kualitas memberikan energi dan 
antidepresan. Aromaterapi jasmine 
mempunyai efek positif karena diketahui 
bahwa aroma yang segar, harum 
merangsang sensori, reseptor dan pada 
akhirnya mempengaruhi organ yang 
lainnya sehingga dapat menimbulkan efek 
kuat terhadap emosi. Respon bau yang 
dihasilkan akan merangsang kerja sel 
neurokimia otak. Sebagai contoh, bau yang 
menyenangkan akan menstimulasi talamus 
untuk mengeluarkan endorfin dan enkafelin 
yang berfungsi sebagai penghilang rasa 
sakit alami dan menghasilkan perasaan 
tenang. 7 

 Adapun cara penggunaan aromaterapi 
dapat dilakukan dengan cara inhalasi, pijat 
aroma, kompres dan berendam. 
Penggunaan aromaterapi dengan cara 
inhalasi dibagi menjadi 2 yaitu inhalasi 
langsung dan tak langsung. Inhalasi 
langsung diperuntukkan untuk satu pasien, 
sedangkan inhalasi tak langsung dapat 
digunakan secara bersamaan dalam satu 
ruangan. Inhalasi langsung dapat dilakukan 
dengan meneteskan 1-5 minyak esensial 
pada tisu atau kapas kemudian dihirup 
selama 5-10 menit. 8 

 Aromaterapi dapat membantu 
mengurangi kecemasan, stress, ketakutan, 
mual, muntah dan rasa nyeri. Sehingga 
diharapkan bidan dapat memberikan 
intervensi yaitu pemberian aromaterapi 
sebagai terapi nyeri persalinan kala I fase 
aktif. Namun penelitian mengenai 
aromaterapi sebagai salah satu metode 
terapi nyeri saat persalinan masih terbatas. 
Sehubungan dengan itu, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang 
“Efektifitas Aromaterapi Jasmine Terhadap 
Intensitas Nyeri Persalinan Kala I Fase 
Aktif’’. 

  
METODE 

Desain yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah Trueexperiment dengan 
pendekatan pretest and postest with control 
group. Rancangan ini dengan 
menggunakan dua kelompok. Kelompok 
pertama diberi terapi aroma jasmine selama 
proses persalinan kala I fase aktif 
(kelompok perlakuan), sedangkan 
kelompok kedua tidak diberi terapi aroma 
terapi (kelompok kontrol). Kedua 
kelompok dilakukan pengukuran intensitas 
nyeri pada saat ibu masuk kala I fase aktif 
(pembukaan 4 cm). Selanjutnya untuk 
kelompok perlakuan diberikan aromaterapi 
jasmine dengan cara inhalasi sampai 
pembukaan lengkap, kemudian dilakukan 
pengukuran intensitas nyerinya kembali. 
Kelompok kontrol hanya dilakukan 
pengukuran intensitas nyerinya 
saja.Pengambilan data dilakukan mulai 
bulan Januari sampai dengan April 2015. 
Penelitian dilakukan di dua tempat yaitu 
BPM Ny. “Y” untuk pengambilan data 
kelompok perlakukan dan BPM Ny. “T” 
untuk kelompok kontrol. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tabel 4.1 Distribusi Responden 
Berdasarkan Usia Ibu yang  

 
Melahirkan di Desa Takerharjo Bulan 
Januari-April 2015. 

No  
Usia  

 

Frekuensi Total 
Kelompok 
Perlakuan 

% Kelompok 
Kontrol 

% ∑ % 

1 
2 
3 

< 20  
20 – 30  
>30  

1 
12 
3 

3 % 
38 % 
9 % 

0 
13 
3 

0 % 
41 % 
9 % 

1 
25 
6 

3% 
79% 
18% 

Total 32 100%
Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat 
dijelaskan bahwa hampir seluruhnya 
ibu bersalin (79%) baik kelompok 
perlakuan maupun kelompok kontrol 

adalah berumur   20-30 tahun yaitu  
25 responden dan sebagian kecil (3%) 
ibu bersalin yang berumur <20 tahun 
yaitu 1 responden.  

 
Tabel 4.2 Distribusi Responden 
Berdasarkan Pendidikan  Ibu yang  

 
Melahirkan di Desa Takerharjo Bulan 
Januari-April 2015. 

 
No 

 
Pendidikan 

Frekuensi  Total 
Kelompok 
Perlakuan  % Kelompok 

Kontrol  ∑ % 

1 
2 
3 
4 

SD 
SMP 
SMA 
Sarjana  

8 
2 
4 
2 

26 % 
6 % 

12 % 
6 % 

5 
4 
5 
2 

16  % 
12 % 
16 % 
6 % 

13 
6 
9 
4 

42% 
18% 
28% 
12% 

Total 32 100% 
Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat 
dijelaskan  bahwa hampir sebagian 
(42%) ibu bersalin baik kelompok 
perlakuan maupun kelompok kontrol 

berpendidikan SD yaitu 13 responden 
dan sebagian kecil (12%) ibu bersalin 
yang berpendidikan sarjana yaitu 4 
responden. 

 
Tabel 4.3 Distribusi Responden 
Berdasarkan Pekerjaan Ibu yang  

 
Melahirkan di Desa Takerharjo Bulan 
Januari-April 2015. 

No  
Pekerjaan 

 

Frekuensi  Total 
Kelompok 
Perlakuan 

% Kelompok 
Kontrol 

% ∑ % 

1 
2 
3 

IRT 
Buruh/tani 
Swasta 

1 
13 
2 

35 % 
9 % 
6 % 

12 
2 
2 

38 % 
6 5 
6 % 

23 
5 
4 

73% 
15% 
12% 

Total 32 100% 
 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat 
dijelaskan  bahwa sebagian besar 
(73%) ibu bersalin baik kelompok 
perlakuan maupun kelompok kontrol 

sebagai ibu rumah tangga yaitu  23 
responden dan sebagian kecil (12%) 
ibu bersalin yang bekerja sebagai 
swasta yaitu 4 responden. 
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Tabel 4.4 Distribusi Responden Berdasarkan Paritas Ibu yang Melahirkan di Desa 
Takerharjo Bulan Januari-April 2015. 

No  
Paritas  

Frekuensi  Total 
Kelompok 
Perlakuan 

% Kelompok 
Kontrol  

% ∑ % 

1. 
2. 
3. 

Primipara 
Multipara 
Grandemulti 

8 
8 
0 

25 % 
25 % 
0 % 

10 
5 
1 

31 % 
16 % 
3 % 

18 
13 
1 

56% 
41% 
3% 

Total 32 100% 
Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat 
dijelaskan  bahwa sebagian besar 
(56%) ibu bersalin baik kelompok 
perlakuan maupun kelompok kontrol 

adalah hamil anak yang pertama yaitu 
18 responden dan sebagian kecil (3%) 
ibu bersalin  yaitu hamil lebih dari 3 
yaitu 1 responden. 

 
Data Khusus 
Tingkatan Intensitas Nyeri 
Persalinan Ibu Bersalin Kala I Fase 
Aktif Sebelum Pemberian 
Aromaterapi Jasmine. 
 

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi 
Intensitas Nyeri Persalinan Pada Ibu 
Bersalin Kala I Fase Aktif Sebelum 
Pemberian Aromaterapi Jasmine Di 
Desa Takerharjo Januari - April 2015. 
 

No Intensitas 
Nyeri 

Frekuensi Total 
Kelompok 
Perlakuan 

% Kelompok 
Kontrol 

% ∑ % 

1 
2 

Nyeri sedang 
Nyeri berat 

13 
3 

41 % 
25 % 

8  
8 

25 % 
25 % 

21 
11 

66% 
34% 

Total 32 100% 

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat 
dijelaskan bahwa sebagian besar 
(66%) ibu bersalin yang mengalami 
nyeri sedang pada persalinan kala I 
fase aktif sebelum diberikan 

aromaterapi jasmine yaitu 21 
responden dan hampir sebagian ibu 
bersalin (34%) yang mengalami nyeri 
berat yaitu 11 responden. 
 

Tingkatan Intensitas Nyeri 
Persalinan Ibu Bersalin Kala I Fase 

Aktif Setelah Pemberian 
Aromaterapi Jasmine. 

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi 
Intensitas Nyeri Persalinan Pada Ibu 
Bersalin Kala I Fase Aktif Setelah 

Pemberian Aromaterapi Jasmine Di 
Desa Takerharjo Bulan Januari - April 
2015. 

No Intensitas Nyeri Frekuensi  Total 
Kelompok 
Perlakuan 

% Kelompok 
Kontrol 

% ∑ % 

1. 
2. 

Nyeri sedang 
Nyeri berat 

16 
0 

50 % 
0 % 

12 % 
4 % 

38 % 
4 % 

28 
4 

88% 
12% 

Total 32 100% 
Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat 
dijelaskan bahwa hampir seluruhnya 
(88%) ibu bersalin yang mengalami 

nyeri sedang pada persalinan kala I 
fase aktif setelah  
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Efektifitas Aromaterapi Jasmin 
Terhadap Intensitas Nyeri Ibu.    
Tabel 4.7 Efektifitas Aromaterapi 
Jasmine  Terhadap Intensitas Nyeri 

Persalinan Kala I Fase Aktif  Pada Ibu 
Bersalin Di Desa Takerharjo Bulan 
Januari-April 2015. 

No Kelompok Intensitas Nyeri Total 
Sebelum Sesudah 

Nyeri Sedang Nyeri Berat Nyeri Sedang Nyeri Berat f % 
f % f % f % f % 

1. Perlakukan 13 41 % 3 9 % 16 50 % 0 0 % 32 100% 
2. Kontrol  8 25 % 8 25 % 12 38 % 4 0 % 32 100 % 

p = 0,008 
Berdasarkan data dari tabel 4.7 di atas, 
dapat diketahui bahwa hasil uji statistik 
Wilcoxon Sum Rank Test tentang efektifitas 
aromaterapi jasmine tehadap intensitas nyeri 
persalinan kala I fase aktif pada ibu bersalin 
di BPM Ny. Yuli Amd Keb sebelum dan 
sesudah diberikan aromaterapi jasmine 
menunjukkan nilai signifikansi (p=0,008) 

dimana p< 0,05 sehingga H1 diterima 
artinya  pemberian aromaterapi jasmine 
efektif  terhadap intensitas nyeri persalinan 
kala I fase aktif. 
 
 
 

 
PEMBAHASAN 

Intensitas Nyeri Ibu Bersalin Kala I 
Fase Aktif Sebelum diberi 
Aromaterapi Jasmine. 
           Dari tabel 4.5 di atas menunjukkan 
bahwa intensitas nyeri ibu bersalin 
kelompok kontrol cenderung lebih tinggi 
dibandingkan dengan kelompok 
intervensi. Rasa nyeri yang terjadi selama 
kala I juga 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. 
           Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa skala nyeri kelompok kontrol 
cenderung lebih tinggi dibandingkan 
dengan skala nyeri pada kelompok 
intervensi. Sesuai dengan teori gate 
control, saat inilah pintu gerbang terbuka 
sehingga berdasarkan teori ini serabut 
syaraf mentransmisikan rasa nyeri ke 
spinal cord sebelum ditransmisikan ke 
otak. Selain itu, adanya stimulus pada 
tubuh akan menyebabkan pelepasan 
substansi kimia seperti histamin, 
bradikinin, kalium. Substansi tersebut 
menyebabkan nosiseptor bereaksi, 

apabila nosiseptor mencapai ambang 
nyeri, maka akan timbul impuls saraf, 
yang dihasilkan oleh stimulus nyeri, 
menyebar disepanjang serabut saraf 
perifer aferen. Stimulus nyeri 
ditransmisikan naik ke medulla spinalis 
ke talamus dan otak tengah. Dari talamus, 
serabut mentransmisikan peran nyeri ke 
berbagai area otak, termasuk korteks 
sensori dan korteks asosiasi, lobus 
frontalis, dan sistem limbic.9 
Intensitas nyeri ibu bersalin kala I fase 
aktif setelah diberi aromaterapi 
jasmine. 
         Intensitas nyeri ibu bersalin pada 
kelompok intervensi, diperoleh skala 
nyeri yang cenderung lebih rendah 
dibandingkan dengan skala nyeri pada 
ibu bersalin kelompok kontrol atau 
kelompok yang tidak diberikan 
aromaterapi. Dari hasil tabel 4.6 di atas 
didapatkan bahwa pemberian aromaterapi 
jasmine efektif  terhadap intensitas nyeri 
persalinan kala I fase aktif. 
          Ibu yang mendapatkan aromaterapi 
jasmine relatif mampu mengontrol nyeri 
yang dirasakan. Ibu melakukan relaksasi 
nafas dalam dengan menghirup wangi 
aromaterapi jasmine, ternyata mampu 
membuat ketegangan ibu saat bersalin 
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berkurang. Begitu juga ibu yang  
mendapatkan aromaterapi jasmine  lebih 
kooperatif dalam menerima asuhan dan 
mau melaksanakan anjuran bidan. 
Jeannie, M (2009) mengungkapkan 
bahwa respon bau yang dihasilkan 
merangsang kerja sel neurokimia otak. 
Sebagai contoh, bau yang menyenangkan 
akan menstimulasi talamus untuk 
megeluarkan enkafelin yang berfungsi 
sebagai penghilang rasa sakit alami dan 
menghasilkan perasaan tenang. Bau 
seperti melati, kenanga dan lavender 
dapat merangsang kerja endofrin pada 
kelenjar ptituari dan menghasilkan efek 
relaksasi. Kelenjar ptituari juga 
melepaskan agen kimia ke dalam 
sirkulasi darah untuk mengatur fingsi 
kelenjar lain seperti tiroid dan adrenal. 
Relaksasi merupakan cara alami dengan 
melakukan latihan pernafasan sehingga 
melepaskan ketegangan pad otot-otot.7 
Relakasi menggunakan aromaterapi akan 
mendorong tubuh memproduksi hormon 
endorfin yang memberikan efek 
pengurang rasa sakit yang alami.6 
           Nyeri ibu bersalin semakin 
mendekati pembukaan lengkap akan 
semakin betambah, hal ini sesuai dengan 
pendapat Yuliatun L (2008) 
mengungkapkan bahwa nyeri persalinan 
akan terus meningkat sampai dengan kala 
pengeluaran, hal ini disebabkan oleh 
anoksia miometrium dimana terjadi 
kontraksi otot selama periode anoksia 
relatif menyebabkan rasa nyeri, 
peregangan serviks yang dapat 
menyebabkan rasa nyeri yang terutama 
terasa pada bagian punggung, penekanan 
pada ganglia saraf yang berdekatan 
dengan serviks dan vagina, tarikan pada 
tuba, ovarium dan peritoneum, tarikan 
dan peregangan pada ligametum 
penyangga, penekanan pada uretra, 
kandung kemih dan rektum, distensi otot-
otot dasar panggul dan perineum. 2 

Efektifitas Pemberian Aromaterapi 
Jasmine Terhadap Intensitas Nyeri Ibu 
Bersalin Kala I Fase Aktif. 

       Hasil penelitian diperoleh bahwa 
aromaterapi yang diberikan kepada ibu 
bersalin kala I fase aktif berpengaruh 
terhadap intensitas nyeri persalinan. 
Berdasarkan tabel 4.5 di atas didapatkan 
ada perbedaan rerata intensitas nyeri pada 
kelompok intervensi dan kelompok 
kontrol, yang artinya terdapat pengaruh 
pemberian aromaterapi jasmine terhadap 
intensitas nyeri ibu bersalin kala I 
berdasarkan skala nyeri VDS (p =0,008. 
α=0,05 ). Pernyataan di atas didukung 
oleh hasil analisis bahwa rata-rata respon 
nyeri pada kedua kelompok homogen 
karena data tersebut berdistribusi normal, 
hal tersebut membuktikan bahwa 
penurunan skala nyeri pada ibu bersalin 
kala I fase aktif akibat dari aromaterapi 
yang diberikan. Mengingat beberapa hasil 
analisis di atas, maka dapat disimpulkan 
bahwa pemberian aromaterapi jasmine 
efektif terhadap intensitas nyeri ibu 
bersalin kala I fase aktif. Hasil studi 
evaluasi di British Hospital yang 
dilakukan oleh Blamey E (2008), 
menunjukkan penggunaan aromaterapi 
pada ibu bersalin kala I fase aktif relatif 
mampu mengurangi nyeri selama 
persalinan. 10 
           Pengalaman klinis menyatakan 
bahwa aromaterapi memberikan efek 
keharuman yang menguntungkan tidak 
hanya yang digunakan melalui inhalasi 
atau penghisapan, tetapi juga melalui 
penyerapan molekul keharuman melalui 
kulit, diketahui bahwa penghisapan 
aroma harum dapat menyebabkan 
perubahan psikologis dan fisiologis 
manusia. Tindakan terdahulu yang biasa 
dilakukan dengan perasaan seperti 
dengan memberikan harum-haruman 
dengan harapan dapat menimbulkan efek 
fisiologis11. Sebuah penelitian yang 
dilakukan oleh Lee  S & Ming Ho (2006) 
di 87 rumah bersalin di New Zealand, 
diperolehhasil bahwa sebanyak 60 % dari 
rumah bersalin yang diteliti 
menggunakan aromaterapi untuk 
mengurangi rasa nyeri selama persalinan. 
Relaksasi merupakan salah satu metode 
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pengendalian nyeri yang sering 
digunakan dan memberikan masukan 
terbesar bagi seorang wanita. 12 Hal ini 
sesuai dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Bagharpoosh (2006) menunjukkan 
bahwa relaksasi sangat efektif untuk 
mengurangi nyeri persalinan, merupakan 
cara mudah yang dapat dilakukan, tanpa 
resiko dan hanya memerlukan sedikit 
biaya. 13 Hasil penelitian menunjukkan 
aromaterapi jasmine efektif terhadap 
intensitas nyeri persalinan kala I fase 
aktif. Hasil tersebut sesuai dengan 
pendapat Harry & William (2006) (2008) 
yang mengungkapkan bahwa minyak 
essensial jasmine dapat bermanfaat dalam 
mengurangi nyeri.14 Pernyataan tersebut 
juga diperkuat oleh Jeannie M (2009), 
bahwa jasmine mempunyai efek 
menenangkan, sehingga dapat 
memberikan ketenangan, keseimbangan, 
rasa nyaman dan keyakinan. 
7Aromaterapi merupakan tindakan 
terapeutik dengan menggunakan minyak 
essensial yang bermanfaat untuk 
meningkatkan keadan fisik dan 
psikologis sehingga menjadi lebih baik. 
Penelitian yang dilakukan oleh Mousley 
W (2006) tentang penggunaan 
aromaterapi di unit maternitas, bahwa 
dengan menggunakan aromaterapi dapat 
memberikan efek relaksasi pada ibu 
bersalin. 3 Sebuah studi yang dilakukan 
oleh Kuriyama, H. W (2006) bahwa 
keuntungan penggunaan aromaterapi 
secara psikologis antara lain dapat 
menurunkan tingkat nyeri dan 
kecemasan. Secara immunologi 
aromaterapi dapat meningkatkan limfosit 
pada pembuluh darah perifer. 4 
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Pemberian aromaterapi jasmine efektif 
terhadap penurunan intensitas nyeri 
persalinan kala I fase aktif. 
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