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RINGKASAN 

 

Nyeri punggung merupakan nyeri yang terjadi pada area lumbosakral. Nyeri punggung  

biasanya akan meningkat intensitasnya seiring dengan pertambahan usia kehamilan karena nyeri ini 

merupakan akibat pergeseran pusat gravitasi dan perubahan postur tubuhnya (Varney, 2008). 

Wanita hamil yang mengalami nyeripunggung sekitar 88,2%. Wanita usia kehamilan14-22 

minggu mengalami kejadian nyeri punggung bawah sekitar 62%. nyeri punggung selama kehamilan 

bervariasi antara 35-60%. Hasil penelitian Ariyanti (2012) didapatkan bahwa 68% ibu hamil 

mengalami nyeri punggung dengan intensitas sedang, dan 32% ibu hamil mengalami nyeri 

punggung ringan. Diantara semua wanita ini, 47-60% melaporkan bahwa nyeri punggung terjadi 

pada kehamilan 5-7 bulan (Renata, 2009). Perubahan ini disebabkan oleh berat uterus yang 

membesar, membungkuk yang berlebihan, berjalan tanpa istirahat dan angkat beban. Gejala nyeri 

punggung inijuga disebabkan oleh hormon estrogen dan progesteron yang mengendurkan sendi, 

ikatan tulang dan otot dipinggul (Tiran, 2008 dalam Sari 2019). 

Akupresur adalah salah satu bentuk fisioterapi dengan memberikan pemijatan dan stimulasi 

pada titik-titik tertentu pada tubuh yang berguna untuk mengurangi bermacam-macam sakit dan 

nyeri serta mengurangi ketegangan, kelelahan dan berbagai penyakit dengan maksud mengaktifkan 

kembali peredaran energi vital. Akupresur adalah tindakan sangat sederhana tetapi efektif, mudah 

dilakukan, memiliki efek samping minimal, dapat digunakan untuk mendeteksi gangguan pada 

pasien dan aplikasi prinsip healing touch pada akupresure menunjukkan perilaku caring yang dapat 

mendeteksi hubungan terapeutik antara tenaga kesehatan dan pasien (Mehta,2007 dalam Sari 2019). 

Tehnik akupresure merupakan tehnik menekan titik tubuh dengan menggunakan jari memliki tehnik 

dan titik yang sama dengan akupunktur, sehingga untuk mempermudah dalam penangannan 

keluhan ibu hamil ((Pravikasari, dkk 2014). 

Kata Kunci : tehnik akupresur, nyeri punggung, ibu hamil 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. ANALISIS SITUASI  

Kehamilan merupakan suatu proses yang alami don normal. Selama hamil seorang ibu mengalami 

perubahan fisik yang terjadi baik fisik maupun psikologis. Perubahan-perubahan tersebut menyebabkan ibu 

hamil mengalami ketidaknyamanan (Manuaba, 2011dalam Puspitasari 2019) 

Rasa tidak nyaman yang dirasakan oleh ibu hamil biasanya berbeda-beda pada setiap trimester 

kehamilan. Perubahan yang terjadi selama kehamilan sering kali menjadi keluhan bagi ibu hamil diantaranya 

adalah mual muntah pada awal kehamilan, konstipasi, varices vena (pembuluh balik), gangguan berkemih, 

haemorroid dan pembengkakkan pada tungkai dan kaki serta nyeri punggung (Bobak, 2010 dalam Puspitasari 

2019) 

Nyeri punggung merupakan nyeri yang terjadi pada area lumbosakral. Nyeri punggung  biasanya akan 

meningkat intensitasnya seiring dengan pertambahan usia kehamilan karena nyeri ini merupakan akibat 

pergeseran pusat gravitasi dan perubahan postur tubuhnya (Varney, 2008). 

Wanita hamil yang mengalami nyeripunggung sekitar 88,2%. Wanita usia kehamilan14-22 minggu 

mengalami kejadian nyeri punggung bawah sekitar 62%. nyeri punggung selama kehamilan bervariasi antara 

35-60%. Hasil penelitian Ariyanti (2012) didapatkan bahwa 68% ibu hamil mengalami nyeri punggung dengan 

intensitas sedang, dan 32% ibu hamil mengalami nyeri punggung ringan. Diantara semua wanita ini, 47-60% 

melaporkan bahwa nyeri punggung terjadi pada kehamilan 5-7 bulan (Renata, 2009 dalam Puspitasari 2019). 

Perubahan ini disebabkan oleh berat uterus yang membesar, membungkuk yang berlebihan, berjalan tanpa 

istirahat dan angkat beban. Gejala nyeri punggung inijuga disebabkan oleh hormon estrogen dan progesteron 

yang mengendurkan sendi, ikatan tulang dan otot dipinggul (Tiran, 2008 dalam Puspitasari 2019). 

Prevelansi kejadian nyeri punggung bawah di Indonesia belum ditemukan atau tidak pasti, namum bisa 

diperkirakan dari hasil penelitian para pekerja yang mengalami nyeri punggung bawah di Indonesia yaitu 7,6% sampai 

37% (laki-laki dan perempuan) (Khaizun, 2013). Menurut penelitian dari Pravikasari, dkk pada tahun 2014 dijelaskan 

bahwa hasil posttes telah menunjukan setelah dilakukan intervensi akupresure ibu hamil mengalami sebagian besar yaitu 

penurunan tingkat nyeri punggung bawah dari sedang menjadi ringan yaitu sebanyak 13 (86,7%) responden, sedangkan 2 

(13,3%) responden mengalami nyeri sedang. Hasil dari penelitian ini menunjukan setelah dilakukan intervensi akupresure, 

ibu hamil sebagian besar mengalami nyeri ringan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan di Taiwan 

129 pasien yang mengalami nyeri punggung bawah dan selama 1 bulan dengan (lama pemijatan 20 menit, dan dilakukan 

satu minggu sekali (Sundari, 2011 dalam Sari 2019), diberikan terapi akupresure menunjukan bahwa dengan hasil 

akupresure dapat mengatasi nyeri punggung bawah dan manfaatnya bisa bertahan mencapai 6 bulan (Pravikasari, dkk 

2014). 



 

Berbagai macam tehnik komplementer yang dapat diterapkan pada untuk pengobatan nyeri punggung 

bawah pada kehamilan yang telah dikembangkan antara lain pijat (61,4%), relaksasi (42,6%), khiropraktik 

(36,6%), akupunktur (44,6%), yoga (40,6%) dan akupresur. Akupresur adalah salah satu bentuk fisioterapi 

dengan memberikan pemijatan dan stimulasi pada titik-titik tertentu pada tubuh yang berguna untuk 

mengurangi bermacam-macam sakit dan nyeri serta mengurangi ketegangan, kelelahan dan berbagai penyakit 

dengan maksud mengaktifkan kembali peredaran energi vital. Akupresur adalah tindakan sangat sederhana 

tetapi efektif, mudah dilakukan, memiliki efek samping minimal, dapat digunakan untuk mendeteksi gangguan 

pada pasien dan aplikasi prinsip healing touch pada akupresure menunjukkan perilaku caring yang dapat 

mendeteksi hubungan terapeutik antara tenaga kesehatan dan pasien (Mehta,2007 dalam Puspitasari 2019). 

Tehnik akupresure merupakan tehnik menekan titik tubuh dengan menggunakan jari memliki tehnik dan titik 

yang sama dengan akupunktur, sehingga untuk mempermudah dalam penangannan keluhan ibu hamil 

((Pravikasari, dkk 2014).  

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia 

memberikan berbagai macam pengaruh di masyarakat. Mulai dari laju perekonomian yang semakin 

melemah, sektor hiburan dan pariwisata, hingga pengaruh sosial dan budaya di tengah masyarakat 

itu sendiri. 

Pengaruh-pengaruh ini tidak lain berkaitan dengan kebijakan pembatasan sosial dan mobilitas 

di masyarakat. Tidak jarang, di tengah kondisi pandemi ini muncul beberapa fenomena baru di 

masyarakat. Salah satunya adalah tingkat kehamilan yang meningkat selama pandemi Covid-19. 

 

C. TUJUAN KEGIATAN 

Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan ibu akan manfaat terapi akupresur dalam mengatasi nyeri 

punggung di RB Citra tahun 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

TARGET DAN LUARAN 

 

 

Tehnik akupresur sangat efektif dan mudah dilakukan  sebagai bentuk tindakan fisioterapi dengan 

memberikan pijatan-pijatan dan stimulasi pada titik-titik tubuh yang merupakan usaha untuk mengurangi rasa 

nyeri pada daerah punggung yang dikarenakan perubahan fisiologis yang terjadi pada ibu selama kehamilan 

seiring dengan bertambah besar janin..Luaran yang direncanakan setelah program pengabdian dilaksanakan 

selain publikasi pada Media massa cetak Koran dan website 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

 

A. KHALAYAK SASARAN 

Ibu hamil Trimester I, II, III di RB Citra tahun 2020. Pengabdian Masyarakat ini 

dilaksanakan di Rumah Bersalin Citra Palembang yang berlokasi di jalan H. Sanusi Lr. Dasuki No. 

2909 RT 32 TW 05 Kelurahan Lebong Siarang, Kota Palembang. Rumah Bersalin Citra Palembang 

berdiri pada tahun 1997 dan sudah beroperasi sejak taun 1995. Rumah Bersalin Citra Palembang telah 

diresmikan atas keputusan Wali Kota Palembang No. 440/IPSPMD/019/BPM- PTSP/2016.Program 

Pokok Pelayanan Kesehatan RB Citra diantaranya, Pemeriksaan ibu hamil, ibu nifas, bayi baru lahir, 

Pelayanan akseptor KB, Pertolongan persalinan, Pelayanan Imunisasi, Kunjungan rumah bila 

diperlukan. fasilitas pelayanan kesehatan Rumah Bersalin Citra yaitu, Klinik Pelayanan Kesehatan Ibu 

(KIA/KB), Klinik pelayanan kesehatan dan gizi balita dan anak-anak, Klinik imunisasi, tindik telinga, 

Penunjang kesehatan lainnya. 

 

B. JADWAL KEGIATAN Pelaksanaan 

Hari / Tanggal : Jumat/ 4 Desember 2020 Waktu : Pukul 13 WIB.00 s.d Selesai  

Tempat : Desa Sukadamai Kota Kayuagung Tahun 2020  

 

C. BENTUK KEGIATAN 

Metode penyuluhan manfaat terapi akupresur dalam mengatasi nyeri punggung pada ibu hamil di di 

Balai Pertemuan Desa Sukadamai Kota Kayuagung dengan memperhatikan protokol kesehatan. Alat 

yang digunakan berupa leaflet, Lembar Balik, LCD dan proyektor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. HASIL KEGIATAN 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tidak akan mungkin berhasil tanpa adanya 

keterkaitan dengan pihak lain. dalam hal ini Desa Sukadamai Kota Kayuagung Tahun 2020 

sebagai pihak yang dimana kegiatan pkm hendak dilakukan  memberikan dukungan dalam kegiatan ini dengan 

menyediakan tempat penyuluhan. Adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat 

memberikan edukasi manfaat terapi akupresur dalam mengatasi nyeri punggung pada ibu hamil di Desa 

Sukadamai Kota Kayuagung Tahun 2020. selain itu STIK Siti Khadijah selaku institusi berperan dalam 

memberikan fasilitas bagi dosen untuk kegiatan PKM sebagai salah satu bentuk kegiatan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi. 

 

B. PEMBAHASAN KEGIATAN 

Kegiatan ini dilakukan selama 5 bulan, mulai dari survei lapangan, pengumpulan data  

proses izin dan penyebaran informasi hingga hari pelaksanaan penyuluhan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. SIMPULAN 

1. Kegiatan penyuluhan diikuti secara antusias ibu hamil di Desa Sukadamai Kota Kayuagung Tahun 

2020 

2. Ibu hamil mampu memahami materi yang diberikan saat penyuluhan terbukti dari antusias ibu hamil 

untuk bertanya dan mempelajari tentang manfaat terapi akupresur dalam mengatasi nyeri punggung. 

 

B. SARAN 

1. STIK Siti Khadijah Palembang 

Diharapkan pihak institusi dapat terus meningkatkan kepedulian terhadap dosen yang akan melakukan 

Tridarma Perguruan Tinggi dengan dukungan moral dan material sehingga pengabdian masyarakat 

dapat terus terlaksana. 

2. Desa Sukadamai Kota Kayuagung  

Penyuluhan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil dalam mengetahui 

manfaat terapi akupresur dalam mengatasi nyeri punggung selama kehamilan di Desa Sukadamai Kota 

Kayuagung Tahun 2020 
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MATERI PENYULUHAN 
 
 

Kehamilan menyebabkan hampir seluruh tubuh wanita mengalami perubahan, 

terutama alat-alat kandungan, dan juga organ lainnya untuk menunjang perkembangan dan 

pertumbuhan janin (Mochtar, 2006). Perubahan anatomi yang terjadi pada ibu hamil salah 

satunya adalah pada rahim, yaitu pertambahan berat dan pembesaran rahim yang terjadi karena 

adanya kombinasi antara hipertrofi atau peningkatan ukuran sel dan pengaruh mekanis tekanan 

interior terhadap dinding rahim seiring perkembangan janin didalam kandungan (Varney, 

2006). Perubahan yang terjadi pada kehamilan trimester III salah satunya pada bagian sistem 

muskuloskeletal terjadi kelemahan jaringan ikat serta ketidakseimbangan persendian yang 

disebabkan oleh peningkatan hormone progresteron, estrogen dan elastin (Dewi dkk, 

2011dalam Permatasari 2019). 

Pada masa kehamilan seiring dengan membesarnya uterus, maka pusat gravitasi akan 

berpindah kearah depan sehingga ibu hamil harus menyesuaikan posisi berdirinya, dimana ibu 

hamil harus bergantung dengan kekuatan otot, penambahan berat badan, sifat relaksasi sendi, 

kelelahan serta postur sebelum hamil. Postur tubuh yang tidak tepat akan memaksa peregangan 

tambahan dan kelelahan pada tubuh, terutama pada bagian tulang belakang sehingga akan 

menyebabkan terjadinya sakit atau nyeri pada bagian punggung ibu hamil (Pravikasari, dkk 

2014). International Assosiation for The Study of Pain (IASP), 2012 menjelaskan bahwa nyeri 

punggung adalah kondisi subjektif yang tidak menyenangkan meliputi pengalaman sensorik 

ataupun emosional, aktual maupun potensial yang menandakan terjadinya kerusakan jaringan. 

Nyeri tulang belakang pada kehamilan adalah suatu rasa tidak nyaman yang dirasakan pada ibu 

hamil (Lichayati, 2013). 

Nyeri punggung bawah (NPB) merupakan salah satu ketidaknyamanan ibu hamil 

trimester III. Nyeri punggung bawah ini biasanya akan meningkat intensitasnya seiring 

bertambahnya usia kehamilan karena nyeri ini merupakan akibat pergeseran pusat gravitasi 

wanita dan postur tubuhnya. Perubahan ini disebabkan oleh berat uterus yang membesar, 

membungkuk yang berlebihan, berjalan tanpa istirahat, dan angkat beban.  Meyer dan rekan 

(1994) bahwa ditemukan 45% wanita hamil mengalami nyeri punggung dan meningkat sampai 

69% pada minggu ke-28 (Varney, 2006). Mantle dan Ostgaard (1997) mengemukakan bahwa 

50% ibu hamil yang disurvei di Inggris dan Skandinavia dilaporkan menderita nyeri punggung 



 

yang signifikan. Bullock-Saxton (1998) melaporkan bahwa 70% wanita di Australia mengalami 

nyeri punggung pada beberapa tahapan kehamilannya (Lichayati, dkk 2013). 

Faktor predisposisi nyeri punggung bawah yaitu pertumbuhan uterus yang 

menyebabkan perubahan postur, penambahan berat badan, pengaruh hormon relaksin terhadap 

ligamen, riwayat nyeri punggung terdahulu, paritas dan aktivitas. Pertumbuhan uterus yang 

sejalan dengan perkembangan kehamilan mengakibatkan teregangnya ligamen penopang yang 

biasanya dirasakan ibu sebagai spasme menusuk yang sangat nyeri yang disebut dengan nyeri 

ligamen. Keadaan inilah yang menyebabkan nyeri punggung (Lichayati, dkk 2013). Nyeri 

punggung yang berkepanjangan dapat mengakibatkan yang berhubungan dengan perannya 

berubah. Ibu menjadi bergantung pada bantuan orang lain untuk melakukan tugasnya dengan 

kata lain aktivitas sehari-hari ibu terganggu (Dewi dkk, 2011 dalam Permatasari 2019). 

Salah satu terapi menghilangkan nyeri adalah akupresur yaitu melalui peningkatan 

hormon endorphin setelah dilakukan pemijatan pada titik titik tertentu. . Titik BL 23 (Shensu) 

yang terletak di dua jari kiri dan kanan meridian GV, setinggi batas lumbal kedua. b. Titik GV 

3 yang terletak diantara lumbal ketiga dan keempat. c. Titik GV 4 yang terletak diantara 

lumbal kedua dan ketiga, mampu menghadirkan rasa relaks pada tubuh secara alami dan 

memblok reseptor nyeri ke otak. Ketika titik-titik akupresur distimulasi, terjadi pelepaskan 

ketegangan pada otot, peningkatkan pada sirkulasi darah, dan peningkatkan kekuatan hidup 

energi tubuh (qi) untuk membantu proses penyembuhan (Puspitasari, 2019). 

Terapi akupresur dapat digunakan untuk menghilangkan berbagai rasa sakit, 

menguatkan sistem reproduksi seksual, detoksifikasi tubuh untuk kesehatan yang lebih baik. 

Berdasarkan hasil yang didapat dari uji yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa ketiga 

kelompok memiliki pengaruh yang sama pada tingkat nyeri, namun pada kelompok senam 

hamil dan akupresur memiliki pengaruh yang lebih baik dibandingkan pada kelompok senam 

hamil dan kelompok akupresur, yang ditunjukan dengan selisih rerata yang lebih besar 

dibandingkan kelompok lainnya. Pada usia kehamilan trimester III beberapa ibu hamil akan 

merasakan keluhan di sekitar punggung. Hal ini terkajadi karena janin yang semakin membesar, 

sehingga rahim yang semakin memebesar akan menekan diafragmaselain itu pada punggung 

bagian bawah timbuh rasa tidak nyaman (Puspitasari,2019).. 

Selain Tehnik akupresur selama masa kehamilan, ibu hamil di anjurkan untuk 

mengikuti senam hamil.untuk membantu mengatasi keluhan selama hamil karena semakin 



 

bertambah usia kehamilan, maka akan muncul berbagai ketidaknyamanan yang dirasakan oleh 

ibu hamil, karena dapat kesehatan fisik ibu hami meningkat, peredaran darah menjadi lancar, 

keluhan kram atau nyeriberkurang, dan mempersiapkan tehnik pernafasan menghadapi 

persalinan, dan juga aktifitas otot dan panggul. 

Akupresur sebagai salah satu terapi komplementer yang dapat diaplikasikan pada ibu 

hamil dengan keluhan nyeri punggung bawah.Terapi akupresur dapat meningkatan hormon 

endorphin untuk mengurangi rasa nyeri setelah dilakukan pemijatan pada titik titk 

tertentu.Hormon endorphin mampu menghadirkan rasa nyaman pada tubuh secara alami dan 

memblok reseptor nyeri ke otak. Ketika titik-titik akupresur distimulasi, ketegangan otot akan 

dilepaskan tubuh, peningkatan sirkulasi darah, dan peningkatan kekuatan hidup energi tubuh 

(qi) untuk membantu mempercepat penyembuhan (Puspitasari, 2019). 

Teknik akupresur pada Titik BL 23 (Shensu) yang terletak di dua jari kiri dan kanan 

meridian GV, setinggi batas lumbal kedua. b. Titik GV 3 yang terletak diantara lumbal ketiga 

dan keempat. c. Titik GV 4 yang terletak diantara lumbal kedua dan ketiga, apabila dilakukan 

tehnik akupresur dapat meningkakan hormone endorphin yang dapat mengurangi rasa/ sensasi 

nyeri.. Hormon endorphin dapat memunculkan rasa nyaman pada tubuh secara alami, memblok 

reseptor nyeri ke otak, menyebabkan dilatasi serviks, dan meningkatkan efektifitas kontraksi 

uterus (Puspitasari, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 ANGGARAN BIAYA 

 Rekapitulasi Biaya 

NO. URAIAN JUMLAH (Rp) 

1. Honor Rp. 650.000 

2. Bahan/ Perangkat Penunjang/ Peralatan Rp. 560.000 

3. Perjalanan Rp. 300.000 

4 Pengumpulan dan Pengolahan Data, Laporan, Publikasi, Seminar, 

Pendaftaran HaKi 

Rp 1.490.000 

JUMLAH BIAYA Rp.3.000.000 

 

1. Honor 

No. Pelaksana Kegiatan Jumlah Jumlah Jam/ 

Minggu 

Honor/ 

Jam 

Biaya (Rp) 

1 Ketua Tim 1 orang   Rp 250.000 

2 Pelaksana 1 orang   Rp 200.000 

3 Teknisi 1 orang   Rp 100.000 

4 Tenaga Harian 2 orang   Rp 100.000 

JUMLAH BIAYA Rp 650.000 

 

2. Bahan/ Perangkat Penunjang/ Peralatan 

No. Bahan Volume Biaya Satuan 

(Rp) 

Biaya (Rp) 

1. Masker 2 box Rp 100.000 Rp.200.000 

2. Hand sanitaizer 30 orang Rp.10.000 Rp.300.000 

3. Cetak leflat 30 orang Rp.2.000 Rp. 60.000 

JUMLAH BIAYA Rp. 560.000 

  

 

 

 

 

 

 



 

3. Perjalanan 

No. Jenis Volume Biaya Satuan 

(Rp) 

Biaya (Rp) 

1 Uang bensin 1 paket Rp.300.000 Rp.300.000 

JUMLAH BIAYA Rp.300.000 

 

 

4. Pengumpulan dan Pengolahan Data, Laporan, Publikasi, Seminar, Pendaftaran 

HKI, dan Lain-Lain 

 

No. Tujua Volume Biaya Satuan (Rp) Biaya (Rp) 

1. snack responden dan 

pelaksana 

35 orang Rp. 15.000 Rp. 525.000 

2. ATK Pengumpulan 

Pengolahan Data dan 

Laporan 

Paket Rp.265.000 Rp.265.000 

4. Publikasi Paket Rp.400.000 Rp. 400.000 

5. Seminar Paket Rp. 00.000 Rp. 300.000 

JUMLAH BIAYA Rp 1.490.000 

Jumlah biaya 3.000.000 ( Tiga Juta Rupiah) 

 


