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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

II.1 Kehamilan 

II.1.1 Definisi Kehamilan 

Kehamilan merupakan proses fertilisasi atau peyatuan ovum (sel telur) 

dengan spermatozoa yang kemudian dilanjutkan dengan proses menempelnya 

embrio ke dinding janin atau yang sering disebut dengan implantasi. Jika dihitung 

mulai dari proses pembuahan sampai bayi lahir, menurut kalender nasional 

normalnya ibu hamil membutuhkan banyak waktnya dengan itu sendiri dibagi 

menjadi 3 trimester, yaitu 12 minggu pertama merupakan trimester pertama, 

trimester kedua dihitung dari minggu ke 13 sampai minggu ke 27, dan trimestser 

tiga selama 13 minggu di hitung dari minggu ke 28 sampai minggu ke 40. 

Kehamilan dapat dikatakan sebagai masa transisi dari masa antara kehidupan 

sebelum mengandung dan masa kehidupan setelah anak lahir (Yuli Aspiani, 2017). 

 

II.1.2 Proses Kehamilan 

a. Fertilitas  

Fertilitas atau pembuahan merupakan proses penggabungan sel telur dan 

spermatozoa yang terjadi di ampula tuba. Fertilitas terjadi ketika sperma 

menembus sel ovum, menyatukan sperma dan mengakhir peleburan 

dengan apa yang dirasakan dari penetrasi membran, dengan pembelahan 

zigot ataupun kandungan lain dengan ukuran yang memiliki kesamaan dan 

stadiumnya (Aprilia, 2010). 

b. Implantasi atau nidasi  

Kemudian, tokista (blastocyst), trofoblas merupakan bentuk bagian luar 

yang akan berkembang menjadi plasenta sedangkan inner cell merupakan 

bagian dalam yang akan berkembang menjadi janin (Aprilia, 2010). 

c. Plasentasi  

Plasentasi merupakan suatu fase membentuk struktur serta 

keberagamannya, plasentasi ini biasanya berlangsung selama 12-18 
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minggu setelahpembuahan atau fertilisasi. Tiga minggu setelah mulanya 

membentuk dan menjad tumbuh disebut dengan plasenta. (Saifuddin, 

2014) 

 

II.1.3 Perubahan dan Adaptasi Fisiologis dan Psikologis Pada Ibu Hamil 

Hal yang merubah anatomi dan lainnya sepanjang masa kehamilannya itu, 

dari wanita hamil terjadi perubahan, perubahan yang pertama terjadi pada system 

reporoduksi dimana vagina dan vulva mengalami peningkatan vaskularisasai dan 

hyperemia. Peingkatan vaskularisasi ini yang sering menyebabkan kebiruannya 

dengan penyebutannya chadwick (Kumalasari, 2015). 

Uterus mengalami pembesaran yang disebabkan karena adanya 

meningkatkan dan daya kembang yang ada. Begitupun dengan berat uterus yang 

terus bertambah secara drastic dimana pada awal kehamilan 30gram menjadi 100 

gram di akhir bulan. Perubahan system reproduksi juga terjadi pada ovum dimana 

pada masa kehamilan ovulasi berhenti (Kumalasari, 2015). 

Perubahan yang kedua terjadi pada system kardiovaskuler, dimana 

diagfargma semakin naik pada masa kehamilan sehingga jantung bergeser ke kiri 

dan keatas yang menyebabkan denyut nadinya selama kehamilan (Dewi & Tri, 

2011). Perubahan yang ketiga terjadi pada system pernapasan, dimana sering timbul 

keluhan sesak dan napas pendek karena uterus tertekan kearah diagfragma sehingga 

terjadi pembesaran rahim. Nafas yang dan perubahan bentuk rongga dada dapat 

menyebabkan oksigen dalam darah pun mengalami peningkatan hal ini yang 

menyebabkan volume tidal meningkat (Kumalasari, 2015). 

Perubahan yang ke empat terjadi pada ginjal, ginjal bekerja lebih keras selama 

kehamilan. Pada saat kehamilan 16-24 minggu, ginjal dapat menyaring darah yang 

30-50% sampai melahirkan.kandung kemih tertekan karena pembesaran Rahim, 

sehingga wanita hamil sering buang air kecil pada trimester pertama. Perubahan 

yang ke lima terjadi pada system endokrin dimana tiroid menjadi lebih aktif, yang 

menyebabkanpeningkatan irama jantung, berkeringat serta perubahan suasana hati. 

Sekitar minggu ke 15-35 ukuran kelenjar tiroid akn meningkat yang disebabkan 

oleh kebutuhan kalsium janin (Kumalasari, 2015). 
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Perubahan yang ke enam terjadi pada system musculoskeletal. Pada minggu 

terakhir masa kehamilan, bentuk tubuh ibu hamil akan berubah karena adanya 

pembesaran janin di perut. Oleh karena itu, untuk mengimbangin peningkatan berat 

badan ini, bahu akan mengalami perubahan dimana bahu tertarik ke belakang dan 

tulang lebih bengkok, sehingga bisa menjadi sebab yang ada (Dewi & Tri, 2011). 

Perubahan ketujuh terjadi pada system gastrointestinal, Rahim dengan 

pembesaran yang ada yang dapat menyebabkan sembelit. Pada ibu hamil, 

makananan di lambung membutuhkan waktu yang lebih lama dan sfingter di 

esofagus bagian bawah akan mengendur yang dapat menyebabkan isi lambung 

mengalir kembali ke esofagus, sehingga menyebabkan wanita hamil mengalami 

hearthbrurn (Kumalasari, 2015). 

Perubahan yang ke depalan terjadi pada system integument, karena tingkatan 

dan kesadaran menyebabkan adanya kulit Linea Alba (garis putih tipis dari simfisis 

pubis ke tali pusat) dapat mengalami perubahan prospektif karena kadar hormone 

yang tinggi dan pgimentasi yang meningkat selama kehamilan. Jika pigmentasi 

meningkat, hal ini dapat menyebabkan garis meghitam, biasa disebut Linea Nigra, 

Striae Gravidarum yang dibentuk dengan memisahkan dan mematahkan serat 

elastis di lapisan kulit paling dalam, Striae Lividaepada kulit perut diregangkan 

sehingga terlihat pecah-pecah (Kumalasari, 2015). 

Sedangkan perubahan psikologis selama masa kehamilan yang dialami 

kebanyakan wanita diantaranya adalah: 

a. Pada trimester I sering disebut dengan menentukan bahwa dirinya sedang 

hamil. Sebagian wanita hamil akan merasa sedih tentang kenyataan bahwa 

dia hamil, wanita hamil akan merasa kecewa, penolakan, kecemasan, 

despresi. Namun untuk wanita yang merencenakan kehamilannya akan 

merasa senang, tidak percaya, dan akan lebih bersemangat mencari tahu 

tanda-tanda kehamilan yang terjadi pada dirinya. Karena terjadinya 

peningkatan kadar hormone progesterone dan estrogen dalam tubuh maka 

dapat menyebabkan mual dan muntah, lelah dan pembesaran payudara 

(Kamariyah et al., 2014). 

b. Pada trimester II wanita hami sudah muali terbiasa dan sudah muali 

menerima kehamilannya. Wanita hamil pada trimester II ini sudah bisa 
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merasa dapat menghilanghkan kekhawatiran dan pikiran (Kumalasari, 

2015). 

Pada trimester III penyebutannya untuk menunggu dan kewaspadaan dengan 

lahirnya bayi. Namun pada trimestser III ini rasa tidak nyaman pun muncul 

kemabali karena banyak wnaita hamil menganggap dirinya jelek, rasa khawatir pun 

akan muncul kembali saat mengahadapi persalinan (Dewi & Tri, 2011). 

 

II.1.4 Ketidaknyamanan 

Pada masa kehamilan banyak terjadi perubahan fisik maupun psikologis, 

meski hal tersebut tergolong normal namun tidak menutup kemungkinan bahwa 

perubahan-perubahan tersebut menimbulkan ketidaknyamanan, sehingga lebih baik 

jika kita mengetahui perawatan dan pencegahan seperti apa yang diperlukan. Pada 

trimester pertama ketidaknyamanan yang sering muncul itu seperti mual dan 

muntah, hipersalivasi, pusing, mudah Lelah, peningkatan frekuensi berkemih, 

kontipasi, heartburn. Pada trimester kedua ketidaknyamanan yang sering muncul 

seperti nyeri perut bagian bawah, nyeri punggung, pusing, pertambahan berat bdan, 

peningkatan frekuensi berkemih, konstipasi, perubahan psikologis. Sedangkan pada 

trimester 3 ketidaknayaman yang sering muncul seperti frekuensi bunag air kencing 

meningkat, pegal-pegal, kram dan nyeri pada kaki, gangguan pada pernafasan, 

oedema (Hutahaean, 2013). 

 

II.2 Konsep Dasar Nyeri Punggung Bawah Saat Kehamilan 

II.2.1 Definisi Nyeri 

Nyeri merupakan tidaknyaman yang kompleks, umum, unik dan individual, 

dimana respons nyeri setiap orang berbeda dan tidak dapat disamakan ratakan. 

Nyeri juga merupakan perasaan subjektif dan merupakan pengalaman emosional 

yang bersifat subjektif. Keluhan-keluhan sensorik yang dikatakan seperti ngilu, 

pegal, dan lain-lain sehingga dapat menganggu aktivitas sehari-hari (Hutahaean, 

2013) 

 

II.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nyeri 
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Menurut (Black & Hawks, 2014) mengatakan factor yang dapat 

mempengaruhi nyeri diantaranya adalah: 

a. Persepsi nyeri 

Persepsi nyeri merupakan suatu ungkapan individu secara subjektif dalam 

menerima dan menjelaskan nyeri berdasarkan pengalaman masing-

masing. Setiap individu merasakan nyeri yang berbeda-beda yang dapat 

dipengaruhi oleh toleransi individu terhadap nyeri itu sendiri. 

b. Factor sosiobudaya 

Factor sosiobudaya dapat mempengaruhi individu dalam merespon nyeri 

karena cenderung lebih di pengaruhi moral dan budaya masing-masing. 

c. Usia 

Usia dapat mempengaruhi individu dalam merespon nyeri karena 

pengalaman nyeri sebelumnya. 

d. Jenis Kelamin 

Pada umumnya pria lebih jarang menunjukan respon nyeri dibandingkan 

wanita, sehingga jenis kelamin mempunyai pengaruh terhadap respon 

nyeri. 

e. Pengalaman Masa Lalu 

mengenai nyeri dapat mempengarhui persepsi nyeri yang dialai saat ini. 

Jika individu mempunyai pengalaman negative sebelumnya maka individu 

akan merasakan kesulitan untuk mengelola nyeri. 

 

II.2.3 Klasifikasi Nyeri 

Nyeri dibedakan menjadi dua bagian yairu nyeri akut dan nyeri kronik. Nyeri 

akut mengacu pada nyeri yang diakibatkan oleh cedera spesifik atau trauma tertentu 

(dari ringan hingga parah dengan durasi yang pendek). Sedangkan Nyeri kronik 

merupakan yang dirasakan terus berlanjut dan hal umum lainnya (Potter & Perry, 

2010). 

 

II.2.4 Skala Pengukuran Nyeri 

a. Verbal Rating Scale (VRS)  
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Skala verbal ini digambarkan dengan kata-katanya ataupun dengan angka dan 

penggambaran tingkatan yang dipergunakan dan kemudian yang dirasakan 

beragam dan nyeri hebat. Pada skala verbal ini kita tidak dapat membedakan 

jenis nyeri. 

 

 

Gambar 1 Visual Rating Scale (VRS) 

Sumber: (Khoirunnisa et al., n.d.) 

 

b. Visual Analog Scale (VAS) 

Pada Visual Analog Scale ini nyeri diwakili sebagai garis panjang sepanjang 

10cm, pada setiap meter ada yang memiliki tand aada yang tidak memiliki 

tanda. Skala analog visual biasanya digunakan pada anak usia >8 tahun dan 

dewasa. 

 

 

Gambar 2 Visual Analog Scale (VAS) 

Sumber: (Khoirunnisa et al., n.d.) 

 

c. Numerik Rating Scale (NRS) 

Untuk menggambarkan kualitas nyeri pasien dengan Numeric Rating Scale 

(NRS) ini menggunakan skala angka 1-10. Metode ini sangat mudah 
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dipahami, namun jika menggunakan metode ini kita tidak bisa mengetahui 

gambaran rasa nyeri yang lebih spesifik. 

 

 

Gambar 3 Numeric Rating Scale (NRS) 

Sumber: (Khoirunnisa et al., n.d.) 

 

d. Wong Baker FACES Pain Rating Scale 

Pada skala nyeri ini, kita hanya perlu melihat ekspresi wajah klien saat 

bertemu dengan klien secara langsung, tanpa perlu menanyakan keluhan. 

Skala ini digambarkan dengan ekspresi wajah mulai dari 0 untuk wajah 

gembira yang berarti tidak ada sakit, hingga ekspresi wajah menangis untuk 

skala 10 yang diartikan sebagai rasa sakit terburuk. Penilaian menggunakan 

skla ini dianjurkan untuk usia diatas 3 tahun. 

 

 

Gambar 4 Wong Baler FACES Pain Rating Scale 

Sumber: (Khoirunnisa et al., n.d.) 

 

II.2.6 Definisi Nyeri Punggung Bawah 

Nyeri punggung bawah atau Low back pain merupakan gangguan yang umum 

terjadi pada wanita hamil. Nyeri punggung merupakan hal umum saat hamil terasa 

diseluruh bagian. Nyeri punggung bawah ini diakibatkan oleh peregangan otot yang 

terjadi karena janin di dalam kandungan yang menimbulkan elastisitas dan 
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flesibilitas otot punggung serta abdomen sehingga mengakibatkan lnyeri punggung 

bawah (Herawati, 2017). 

Di Indonesia sendiri didapatkan sebanyak 60-90% perempuan yhang 

mengandung mengalami perasaan nyeri dan kajian dilaksanakan University of 

Ulster sebanyak 157 wanita hamil yang mengisi kuesioner melalui survey online 

pada tahun 2014 didapatkan sebanyak 70% mengalami nyeri punggung bawah 

(Sinclair et al., 2014). 

 

II.2.7 Etiologi Nyeri Punggung Bawah 

Penyebab terjadinya nyeri punggung bawah pada ibu hamil umumnya 

disebabkan karena sendi panggul yang biasanya stabil selama masa kehamilan 

mulai mengalami pengenduran. Seiring bertambahnya usia kehamilan perut akan 

membesar, membuat ibu hamil kehilangan keseimbangan. Nyeri punggung bawah 

juga dipengaruhi oleh beberapa factor seperti bertambahnya berat badan selama 

masa kehamilan, perubahan bentuk tubuh selama masa kehamilan, perubahan pusat 

gravitasi ibu hamil yang dapat menyebabkan hiperlordosis dan rotasi panggul 

kedepan sehingga meningkatkan ketegangan pada panggul dan menurunkan tulang 

belakang lumbal. Aktivitas selama masa kehamilan juga dapat menjadi factor yang 

menyebabkan nyeri punggung bawah (Casagrande et al., 2015). 

 

II.2.8 Tanda dan Gejala Nyeri Punggung Bawah 

Pada saat wanita hamil mengalami nyeri punggung bawah, rasa nyeri dapat 

terasa pada saat bangun dari tempat tidur berjalan, dan menaiki tangga. Nyeri 

punggung bawah juga tidak hanya terasa pada tulang belakang aja namun dapat 

menjalar ke daerah panggul, paha, dan simfisis pubis. Nyeri ini dapat menyebabkan 

wanita hamil sulit bergerak sehingga mengganggu aktivitas (Innes, 2011). 

Nyeri punggung bawah ini dapat terjadi pada awal masa kehamilan dan 

berkepanjangan sehingga intensitas nyeri dapat berubah seiring bertambahnya usia 

kehamilan. Pada akhir masa kehamilan nyeri punggung bawah akan semakin terasa 

berat bahkan nyeri dapat bertahan sepanjang hari akibat beban kerja tulang yang 

semakin berat sesuai dengan pembesaran uterus (Innes, 2011). 
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II.3 Birth Ball 

II.3.1 Definisi Birth Ball 

Birth ball merupakan salah satu terapi non farmakologi dan merupakan terapi 

fisik sederhana yang menggunakan bola. Birth ball dapat diartikan sebagai olahraga 

bagi ibu hamil, ibu nifas, dan ibu pasca melahirkan dengan menggunakan bola. 

Terapi Birth ball ini dapat mengurangi sepertiga nyeri punggung wanita hamil 

trimester 3 yang disebabkan oleh peningkatan berat badan yang signifikan dan peurt 

yang membesar dengan bertambahnya usia kehamilan. Selain itu terapi Birth Ball 

ini sangat bagus untuk mengurangi tekanan pada tulang belakang, membantu janin 

berada pada posisi yang terbaik agar persalinan menjadi lebih mudah dalam 

keadaan normal 

 

II.3.2 Indikasi dan Kontra Indikasi Terapi Birth Ball 

a. Indikasi 

1) Ibu hamil nyeri dengan punggung bawah 

2) Ibu inpartu yang meraskan nyeri 

3) Penurunan kepala bayi yang lama 

4) Pembukaan yang lebih dari 2 jam dari pembukaan sat uke pembukaan 

selanjutnya 

b. Kontraindikasi 

1) Ibu hamil dengan hipertensi 

2) Ibu hamil dengan pendarahan antepartum 

3) Janin malpresentasi 

4) Preeklamsia  

 

II.3.3 Persiapan 

a. Alat dan bahan 

1) Bola 

Ukuran bola yang di pakai untuk terapi birth ball ini disesuaikan dengan 

tinggi badan ibu hamil. Wanita hamil yang tingginya kurang dari 170 

dianjurkan menggunakan bola dengan diameter 55-56cm. Sedangkan 
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ibu hamil dengan tinggi badan 170cm lebih dengan kecocokan 

diamaternya 75cm. 

2) Matras 

3) Kursi  

4) Bantal atau pengalas yang empuk 

b. Lingkungan  

Ciptakan lingkungan dengan kenyamana dan merasakan terang, agar dapat 

membantu dan diupayakan Menjaga privasi ketika sedang dilakkan terapi 

birth ball agar ibu lebih focus mengikuti latihan birth ball. Jika lingkungan 

yang kita ciptakan sudah memenuhi dan membuat ibu nyaman, maka ibu 

hamil yang melakukan terapi atau Latihan birth ball dapat merasakan nyeri 

punggung yang berkurang sehingga dapat beraktivitas. 

c. Peserta Latihan 

Peserta Latihan yaitu ibu hamil trimester 3 yang menalami nyeri punggung 

bawah. Pada saat Latihan diharapkan ibu datang dengan kondisi tidak 

kecapean dan tidak dalam keadaan yang cemas. Jika ibu dalam keadaan 

cape maka setelah Latihan atau pada saat Latihan ibu akan merasa lebih 

cape dan dapat menguras banyak tenaga. Begitupun jika ibu datang dengan 

keadaan gelisah akan membuat ibu tidak focus dan menghambat 

konsentrasi ibu dalam meredakan nyerinya (Gau et al., 2011) 

 

II.3.4 Tenik dan cara Menggunakan Birth Ball 

Menurut jenis Gerakan yang dapat diguankan saat terapi birth ball yaitu: 

a. Duduk di atas baola 

1) Duduk diatas bola seakan-akan sedang duduk diatas kursi, buka kaki 

sedikit untuk menjaga keseimbangan badan. 

2) Letakan tangan di lutut atau pinggang, kemudian pergerakannya 

dengan lakukan secara berulang minimal 2x8 hitungan. 

3) Gerakan pinggul ke arah depan dan belakang, lakukan berulang 

minimal 2x8hitungan. 

4) Gerakkan pinggul searah jarum jam kemudian putar sebaliknya seperti 

membuat lingkaran. 
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5) Selanjutnya lakukan Gerakan pinggul seperti membentuk spiral maju 

kedepan dan belakang 

 

Gambar 5 

Sumber: https://www.babycentre.co.uk/a1048463/using-a-birthing-ball 

 

b. Berdiri bersandar diatas bola 

1) Simpan bola di ats kursi 

2) Berdiri dengan membuka kaki, bersandaran pada bola dan memeluk 

bola. 

3) Gerakan ini dilakukang selama 5 menit. 

 

Gambar 6 

Sumber: https://www.babycentre.co.uk/a1048463/using-a-birthing-ball 

 

c. Berlutut bersandar diatas bola 

1) Simpan bola di lantai 

2) Gunakan alas bantal ataupun yang menjadi alasnya dan atau setengah 

berdiri menggunakan lutut 

3) Selanjutnya melakukan sandaran ke depan, kemudian memeluk bola.  

https://www.babycentre.co.uk/a1048463/using-a-birthing-ball
https://www.babycentre.co.uk/a1048463/using-a-birthing-ball
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4) Saat merangkul bola, minta pendamping untuk memijat secara perlahan 

bagian punggung bawah. Praktekan hingga 5 menit. 

 

Gambar 7 

Sumber: https://www.babycentre.co.uk/a1048463/using-a-birthing-ball  

 

d. Jongkok bersandar pada bola 

1) Tempelkan bola pada tembok 

2) Intrusksikan ibu untuk duduk jongkok di lantai membelakangi bola atau 

menyandar pada bola 

3) Lakukan relaksasi Tarik nafas saat posisi ini 

4) Lakukan selama 5-10 menit 

 

Gambar 8 

 Sumber: https://id.theasianparent.com/birth-ball 

 

II.3.5 SOP Terapi Birth Ball 

SOP (Standar Operasional Prosedur) pada Terapi Birth Ball ini di lampirkan.

 

https://www.babycentre.co.uk/a1048463/using-a-birthing-ball
https://id.theasianparent.com/birth-ball


17 

 

 
 

Risa Safitri, 2021 

PENGARUH PENGGUNAAN BIRTH BALL TERHADAP PENURUNAN NYERI PUNGGUNG 

BAWAH PADA IBU HAMIL TRIMESTER III 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Keperawatan Program Sarjana 

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id] 

II.4 Kerangka Teori 

 

Skema 1 Kerangka Teori 
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