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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang  

Postpartum merupakan proses pengeluaran hasil konsepsi yang disebut 

kandungan, atau juga masa nifas, masa nifas ini dimulai setelah kelahiran dan 

berakhir ketika alat alat kandungan kembali kepada masa sebelum hamil yang 

berlangsung kira kira selama 6 minggu berikutnya saat terjadi involusi 

kehamilan normal. 

Marmi (2012) menyatakan bahwa postpartum merupakan keadaan ibu 

yang baru saja melahirkan. Istilah postpartum merupakan masa sesudah 

melahirkan atau persalinan. Masa Postpartum dimulai setelah kelahiran dan 

berakhir ketika alat alat kandungan kembali kepada masa sebelum hamil yang 

berlangsung kira ira 6 minggu, setelah kelahiran yang melputi minggu– minggu 

berkutnya padawaktu saluran refroduksi kembali kekeadaan yang normal pada 

saat sebelum hamil. Selama masa nifas perlu menapatkan perhatian lebih karena 

angka kematian ibu 60% terjadi pada masa nifas. Angka kematian ibu (AKI) 

merupakan penyebab banyaknya wanita meninggal.  

 Data Word Health Organization (WHO), menyatakan bahwa angka 

kemaian ibu di dunia pada tahun 2015 adalah 216 per 100.000 kelahiran hidup 

atau diperkirakan jumlah kematian ibu adalah 303.000 kematian dengan jumlah 

tertinggi berada di Negara berkembang yaitu sebesar 302.00 0 kematian. Angka 

kematian ibu di Negara berkembang 20 kali lebih tinggi dibandingkan angka 

kematian ibu di Negara maju yaitu 239 per 100.000 kelahiran hidup sedangkan 

di Negara maju 12 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 (World Health 

Organization, 2015). 

Ketua komite ilmiah International Conference on Indonesia Family 

Planning and Reproductive Heallth (ICIFPRH) Meiwita Budhiharsana, dalam 

(Susiana, 2019) menyatakan bahwa hingga tahun 2019 jumlah  AKI di 

Indonesia tetap tinggi, yaitu 305 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini 

merupakan tantangan yang cukup berat bagi pemerintah Indonesia. Angka 

kematian ibu lebih tinggi di bandingkan dengan AKI dinegara ASIA lainnya.  
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GERMAS Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Diskes Jabar (2017) 

menyatakan bahwa Angka Kematian Ibu di jawa barat tahun 2017 yang 

dilaporkan pada tabel profil  kesehatan 2017 sebesar 76,03 per 100 KH , jika ini 

dibandingkan dengan proporsi AKI tahun 2017 yang ditargetkan maka AKI di 

propinsi Jawa Barat sudah berada di bawah target nasionsl (MDGD) tahun 

2015.  

Berdasarkan hasil Diskes Jabar (2017) tahun 2012-2017 jumlah kematian 

Ibu tertinggi di kabupaten Bogor sebanyak 296.17 orang. Disebabkan oleh 

kematian secara langsung pada factor Pendidikan ibu yang rendah status gizi 

ibu yang kurang. Dan penyebab utamanya adalah persalinan, pendarahan pre-

eklamsia, eklamsia dan nyeri pada Ibu Postpartum. 

Maryuni dalam jurnal (Parulian et al., 2014) menyatakan bahwa masa 

nifas merupakan masa pemulihan dari Sembilan bulan kehamilan dan proses 

kelahiran. Masa nifas berlangsung selama kira kira 6 minggu di mulai setelah 

kelahiran plaseta dan berakhir ketika alat alat kandungan kembali seperti 

keadaan sebelum kehamilan. Perubahan fisiologis maupun psikologis yang 

dialami oleh ibu Postpartum. Salah satunya adalah kontraksi uterus. Intensitas 

kontraksi uterus meningkat secara bermakna setelah persalinan bayi, yang 

merupakan respon segera untuk mengurangi jumlah volume intra uterus atau 

biasanya di sebut dengan involus uterus. 

Involus uterus mengakibatkan terjadinya pengeluaran hormone oksitosin 

yang dilepasoleh kelenjar hipofisis yang dapat memperkuat dan mengatur 

kontraksi uterus, mengompresi pembuluh darah dan membantu proses 

hematosis. Kontraksi uterus dapat diperkuat pada saat menyusui karena 

oksitosin dapat dilepaskan ketika bayi menghisap ASI (Maryunani dalam 

Parulian et al., 2014). Rasa sakit yang dirasakan seperti mulas mulas dan 

disebabkan oleh kontraksi uterus. 

Pada ibu postpartum akan terjadi rasa sakit (afterpains) seperti mulas 

disebabkan oleh kontraksi uterus yang berlangsung selama 2-6 hari postpartum, 

sehingga ibu perlu mendapatkan pengertian mengenai nyeri yang dirasakan. 

Peran seorang perawat pada kondisi tersebut adalah membantu meredakan nyeri 
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ibu postpartum dengan memberikan intervensi dalam meredakan nyeri 

(Andarmoyo, 2013).  

Nyeri merupakan sensori subjektif dan pengalaman emosional yang tidak 

menyenangkan berkaitan dengan kerusakan jaingan yang actual, potensial, atau 

yang dirasakan dalam kejadian kejadian saat terjadi kerusakan (IASP, 1979). 

Nyeri yang diakibatkan oleh kontarksi uterus memerlukan berbagai penanganan 

untuk meminimalkan rasa nyeri yang dirasakan oleh ibu sehingga kenyamanan 

ibu dapat kembali. Peran seorang perawat pada konsdisi tersebut adalah 

membantu meredakan nyeri ibu Postpartum dengan memberikan intervensi 

dalam meredakan nyeri (Andarmoyo, 2013). 

Strategi penatalaksanan nyeri merupakan suatu tindakan untuk 

mengurangi rasa nyeri, diantaranya dapat dilakukan dengan terapi farmakologis 

maupun non-farmakologis (Andarmoyo, 2013). Dalam pemberian terapi 

farmakologis biasanya klien diberikan terapi berupa obat analgetik untuk 

meringankan nyeri yang bisa saja menimbulkan efek samping dari penggunaan 

obat tersebut, namun pada terapi nonfarmakologi biasanya terapi diberikan 

terapi seperti massage. Terapi massage ini dapat menimalisirkan bahkan 

menekan nyer idengan minim efek samping bahkan tidak ada efek samping, 

salah satunya dengan menggunakan teknik effleurage massage (Parulian et al., 

2014).  

Effleurage merupakan bentuk massage dengan menggunakan telapak 

tangan yang memberi tekanan lembut ke atas permukaan tubuh dengan darah 

sirkular secara berulang (Reeder, 2011). Teknik ini bertujuan untuk 

meningkatkan sirkulasi darah memberi tekanan dan menghangatkan otot 

abdomen serta meningkatkan relaksasi fisik dan mental. Effleurage merupakan 

teknik message yang aman, mudah untuk dilakukan, tidak memerlukan banyak 

alat, tidak memerlukan biaya, tidak memiliki efek samping dan dapat dilakukan 

sendiri atau dengan bantuan orang lain (Ekowati et al., 2012). Tindakan utama 

effleurage massage merupakan aplikasi dari teori Gate control yang dapat 

“menutup gerbang” untuk menghambat perjalanan rangsang nyeri pada pusat 

yang lebih tinggi pada system saraf pusat. 
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Hasil penelitian dilakukan oleh Parulian et al., (2014) bahwa sebelum 

dilakukan teknik massage effleurage terdapat 20.000 Postpartum mengalami 

rata rata nyeri kontraksi uterus dengan rentang nyeri skala 3-7. Hasil penelitian 

yang diperoleh bahwa setelah dilakukan teknik effleurage massage tedapat 

20.000 Postpartum mengalami rata rata nyeri kontraksi uterus dengan 

perubahan rentang nyeri skala yaitu pada skala 1-5. Jadi pengaruh teknik 

effleurage massage berpengaruh terhadap perubahan nyeri pada ibu 

Postpartum.  

Penelitian lain sebagaimana dilakukan oleh Sitorus & Harianja (2020) 

berpendapatan hasil menunjukan bahwa intensitas nyeri pada ibu nifas sebelum 

dilakukan teknik effleurage massage mengalami nyeri sedang 73,3% dan nyeri 

ringan yaitu 26,7% , sesudah dilakukan effleurage massage sebanyak 83,3% 

mengalami nyeri ringan dan tidak mengalami nyeri 16,7 %. Hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa teknik effleurage massage dapat digunakan sebagai 

terapi non farmakologi dapat mengatasi rasa nyeri Kontraksi Uterus pada ibu 

nifas sehingga mengurangi rasa nyeri yang dirasakan ibu dan akan ibu merasa 

nyaman.  

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan Judul “Aplikasi Tindakan Terapi Effleurage Message 

Terhadap Nyeri Akut Kontraksi uterus Pada Ibu Postpartum Di Wilayah Kerja 

Puskesmas Cariu Kabupaten Bogor”.   

  

1.2  Tujuan Karya Tulis Ilmiah  

Memahami serta mengaplikasikan Aplikasi Tindakan Terapi Effleurage 

Message Terhadap Nyeri Akut Kontraksi uterus Pada Ibu Postpartum Di 

Wilayah Kerja Puskesmas Cariu Kabupaten Bogor.    
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1.3 Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang akan digunakan penulis dalam 

menyusun Karya Tulis Ilmiah dengan menggunakan penelitian Kualitatif antara 

lain: 

1.3.1 Observasi-Partisitipatif  

Dalam penelitin ini penelitian akan mengguakan metode 

pengumpulan data observasi, yang meninjau langsung keadaan 

Responden. Dalam hal ini penelitian kondisi, tempat tinggal, status 

kesehatan, dan mengetahui kondisi fisik maupun fsikis pada ibu 

Postpartum.  

1.3.2 Interview/ Wawancara  

Dengan metode penelitian ini peneliti akan melakukan anamnesis 

dengan focus pertanyan: pengkajian, identitas pasien, keluhan utama, 

riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan dahulu, riwayat keseatan 

keluarga dan lain lain,  

1.3.3 Studi Litelatur/Dokumentasi  

Penelitian akan menggunakan pengumpulan data dengan metode 

studi dokumen karena dokumen memberi informasi tentang situasi yang 

tidak dapat diperoleh langsung melalui observasi langsung atau 

wawancara.sejumlah besar data yang tersimpan dalam bahan yang 

berbentuk komunikasi.  

Penelitian melakukan pendokumentasian asuhan keperawatan yaitu, 

pengkajian keperawatan, diagnose keperaatan, intervesi keperawatan, 

implementasi keperawatan, dan evaluasi keperawatan, dan melihat status 

klien yang sebelumnya sudah meminta izin pada keluarga dan klien.  

1.3.4 Studi Pustaka  

Studi kepustakaan adalah teknik pngumpulan data dengan 

mengadakan studi penelaahan terhadap buku buku, literature literature, 

catatan catatan dan laporan laporan yang ada hubungannya dengan 

masalah yang dipecahkan (Nazir, 2013). Dalam penelitian ini, penelitian 

menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi 

penelaahan literature jurnal.  
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1.4 Manfaat  

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 

mengembangkan ilmu keperawatan khususnya bagi ilmu Keperawatan 

Matrnitas, sebagai acuan uuntuk penelitian sehingga wawasan atau 

pengetahuan bertambah tentang  “Aplikasi Tindakan Terapi Effleurage 

Message Terhadap Nyeri Akut Kontraksi uterus Pada Ibu Postpartum Di 

Wilayah Kerja Puskesmas Cariu Kabupaten Bogor”.  

1.4.2 Manfaat praktik  

a. Bagi Puskesmas  

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam 

melakukan tindakan terkait “Aplikasi Tindakan Terapi Effleurage 

Message Terhadap Nyeri Akut Kontraksi uterus Pada Ibu Postpartum 

Di Wilayah  Kerja Puskesmas Cariu Kabupaten Bogor”. 

b. Bagi perawat  

Perawat dapat menentukan diagnose dan intervensi keperawatan 

yang tepat tekait Aplikasi Tindakan Terapi Effleurage Message 

Terhadap Nyeri Akut Kontraksi uterus Pada Ibu Postpartum Di 

Wilayah Kerja Puskesmas Cariu Kabupaten Bogor.    

c. Bagi Institusi Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjad referensi baru bagi 

institusi pendidikan dalam ilmu keperawatan dan menambah 

kepustakaan terkait “Aplikasi Tindakan Terapi Effleurage Message 

Terhadap Nyeri Akut Kontraksi uterus Pada Ibu Postpartum Di 

Wilayah Kerja Puskesmas Cariu Kabupaten Bogor”. 

d. Bagi pasien Postpartum normal 

Dapat membantu pasien Postpartum untuk bisa tidur dengan 

nyaman sehingga pasien tidak tergantung pada penggunan teknik 

farmakologi.  
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e. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Diharapkan dapat membantu peneliti selanjutnya dan menjadikan 

bahan referensi dalam proses penelitian dalam mengaplikasikan 

tindakan terapi“Aplikasi Tindakan Terapi Effleurage Message 

Terhadap Nyeri Akut Kontraksi uterus Pada Ibu Postpartum Di 

Wilayah Kerja Puskesmas Cariu Kabupaten Bogor”. Selain itu 

peneliti juga berharap menjadi sumber informasi, dan dapat 

memberikan motivasi kepada peneliti lain agar lebih baik dalam 

melakukan message effleurage dan memperbaiki KTI menjadi lebih 

baik lagi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


