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Abstrak 

 

Latar Belakang: Setiap wanita di dunia ini sangat percaya bahwa persalinan benar-benar 

menyakitkan. Insiden nyeri persalinan karena kontraksi saat proses pembukaan dan penipisan 

serviks. Rasa sakit persalinan tidak bisa dihilangkan tapi bisa dikurangi. Selama 9-15 Maret 2013, 

ditemukan bahwa 5 wanita pekerja yang tidak menggunakan hypnobirthing merasakan sakit 

persalinan yang parah dan ini membawa trauma untuk melahirkan lagi, sementara 5 wanita pekerja 

yang menggunakan hypnobirthing merasa kurang sakit persalinan dan merasa puas dengan proses 

persalinan. Salah satu metode non farmakologis untuk mengurangi nyeri persalinan adalah dengan 

hipnobirthing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh metode hypnobirthing 

terhadap intensitas nyeri pada pekerja wanita di Klaten Jawa Tengah. Metode: Penelitian ini 

bersifat observasional analitik komparatif. Variabel dependen adalah intensitas nyeri dan variabel 

bebasnya adalah hypnobirthing. Sampel primigravida mengantarkan ibu di BPM Bidan Kita dan 

BPM SY Trihana yang memenuhi kriteria inklusi dengan total sampling. Jumlah sampel sebanyak 

17 responden. Pengukuran tingkat nyeri dilakukan dengan menggunakan Nilaiical Rating Scale 

dan Face Pain Rating Scale. Analisis data menggunakan uji t independen dan uji Mann Whitney 

dengan tingkat signifikansi p <0,05. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor nyeri 

intensitas 11 responden hipnobirthing rata-rata 7 dan 9,14 rata-rata 7 responden. Uji t independen 

menunjukkan p = 0,005 dan uji Mann Whitney menunjukkan p = 0,025. Kesimpulan: Ada 

pengaruh metode hypnobirthing terhadap intensitas nyeri pada wanita pekerja di Klaten Jawa 

Tengah. 
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Abstract 

 

Background: Every women in this world has strong believes that labour is really painful. Labour 

pain occure due to contraction during the process of opening and thinning of the cervix. Labour 

pain can not be eliminated but can be reduced. During 9-15 March 2013, it found that 5 labor 

women who didn’t use hypnobirthing feel severe labor pain and it brings trauma to give birth 

again, while 5 labor woman who use hypnobirthing feel less labor pain and satisfied with the 

delivery process. One non-pharmacological methods of reducing labour pain is with 

hypnobirthing. This study aims to analize the influence of hypnobirthing method concerning to 

pain intensity to labour women in Klaten Central Java. Methods: The study is observational 

analytic comparative. Dependent variable is pain intensity and independent variable is 

hypnobirthing. Samples are primigravida delivering mother in BPM Bidan Kita and BPM SY 

Trihana who meet inclusion criteria with total sampling. The number of sample was 17 

respondents. The measurement of the level of pain was done using Numerical Rating Scale and 

Face Pain Rating Scale. The data analysis used Independent t-test and Mann Whitney test with 

level of significance p<0.05. Results: The result showed that intensity pain score of 11 

respondents hypnobirthing is 7 in average and 9.14 in average of 7 respondents. Independent t-

test showed p = 0.005 and Mann Whitney test showed p = 0.025. Conclusion: there is influence of 

hypnobirthing method concerning to pain intensity to labour women in Klaten Central Java. 
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PENDAHULUAN 

Proses persalinan dibayangkan sebagai periode kritis dalam proses 

kehamilan sampai melahirkan. Persalinan sering kali lebih dianggap sebagai akhir 

dari proses panjang yang berlarut-larut dibandingkan sebagai awal peran yang 

baru (Reeder, 2011). Jutaan perempuan di dunia merasakan bahwa melahirkan itu 

sakit sehingga diyakini bahwa proses melahirkan itu sakit dan nyeri. Untuk 

beberapa hal, persalinan yang nyaman dan tanpa rasa sakit merupakan suatu 

keberuntungan bagi wanita. 

Situasi dan kondisi psikologis yang labil memegang peranan penting dalam 

memunculkan nyeri persalinan yang lebih berat. Salah satu mekanisme pertahanan 

jiwa terhadap stress adalah konversi, yaitu memunculkan gangguan secara psikis 

menjadi gangguan fisik (Andarmoyo, 2013). Cunningham (2006) menekankan 

bahwa intensitas nyeri selama persalinan terutama berkaitan dengan ketegangan 

emosi. Nyeri persalinan terbukti berkurang sampai sepertiganya apabila wanita 

yang bersangkutan telah termotivasi dan dipersiapkan menjalani persalinan. 

Nyeri persalinan merupakan akibat interaksi berbagai faktor fisiologik dan 

psikologik yang kompleks dan subyektif pada wanita dalam menginterpretasikan 

stimulus persalinan. Nyeri persalinan umumnya terasa hebat dan hanya 2-4% ibu 

saja yang mengalami nyeri ringan pada persalinan. Bonica dalam penelitiannya 

menemukan bahwa 15% persalinan disertai nyeri persalinan ringan, 35% disertai 

nyeri persalinan sedang, 30% disertai nyeri persalinan berat dan 20% persalinan 

disertai nyeri yang sangat berat (Batbual, 2010) 

Kondisi nyeri yang hebat pada kala I persalinan memungkinkan para ibu 

cenderung memilih cara yang paling gampang dan cepat untuk menghilangkan 

rasa nyeri. Fenomena yang terjadi saat ini ibu memiliki kecenderungan untuk 

melakukan operasi caesar walau tanpa indikasi yang jelas. Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Gulardi dan Basalamah (2001) dalam Kasdu (2003) 

didapatkan data bahwa dari 64 rumah sakit di Jakarta terdapat 17.665 kelahiran 

dimana sebanyak 33,7-55,3 % nya melahirkan dengan operasi caesar. 

Semakin banyaknya wanita yang ingin melahirkan dengan proses persalinan 

yang berlangsung tanpa nyeri menyebabkan berbagai cara dilakukan untuk 



menurunkan nyeri pada persalinan, baik dengan teknik farmakologi maupun  non 

farmakologi antara lain dapat dilakukan dengan cara distraksi, biofeedback atau 

umpan balik hayati, hipnosis, mengurangi persepsi nyeri, dan stimulasi kutaneus 

(masase, mandi air hangat, kompres panas atau dingin, stimulasi saraf elektrik 

transkutan). 

Metode nonfarmakologi untuk menurunkan nyeri tidak berpotensi 

menimbulkan efek bahaya bagi ibu dan bayi. Beberapa manfaat tehnik 

nonfarmakologi selain menurunkan nyeri persalinan juga mempunyai sifat non-

invasif, sederhana, efektif, dan tanpa efek yang membahayakan. Metode 

farmakologi dalam persalinan umumnya ditemukan dilapangan lebih efektif 

dalam penurunan nyeri daripada metode nonfarmakologi, meskipun demikian, 

metode tersebut tetap lebih mahal dan juga menimbulkan efek bahaya. Metode 

nonfarmakologi selain lebih murah, aman, tanpa efek samping juga tidak 

membutuhkan waktu dan tenaga khusus seperti pada manajemen farmakologi 

(Bobak, 2004). Salah satu metoda nonfarmakologi yang dapat digunakan oleh 

perawat untuk menurunkan nyeri persalinan adalah penggunaan hipnosis dalam 

persalinan atau disebut juga hypnobirthing. 

Berdasarkan kajian awal yang penulis lakukan pada 5 ibu yang bersalin di 

BPM Bidan Kita selama 9-15 Maret 2013 didapatkan hasil semua ibu bersalin 

hypnobirthing mengatakan puas dengan proses persalinannya serta tidak 

merasakan nyeri yang berarti. Selain itu, ibu bersalin multipara (3 dari 5 ibu) 

menyatakan ada perbedaan nyeri yang dirasakan dengan persalinan terdahulu 

yang tidak hypnobirthing. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

perbedaan intensitas nyeri ibu bersalin dengan hypnobirthing dan yang tidak 

hypnobirthing. 

 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik komparatif. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian non-eksperimental. Penelitian 

ini menggunakan desain cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah 

semua ibu bersalin primipara di BPM Bidan Kita dan BPM SY Trihana  01 Mei – 

15 Juni  2013. Sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan urutan yang 



datang untuk bersalin di BPM bidan Kita dan BPM SY Trihana pada 01 Mei – 15 

Juni  2013 yang sesuai kriteria inklusi dan eksklusi. 

Kriteria inklusi dalam penelitian ini untuk kedua BPM antara lain ibu 

primipara, ibu bersalin normal dan spontan dengan janin tunggal, presentasi 

kepala, tidak mengalami penyulit persalinan, ibu yang datang ke BPM sebelum 

pembukaan lengkap, pengukuran intensitas nyeri saat pembukaan 10, untuk BPM 

Bidan Kita kriteria inklusi ditambah ibu yang melakukan kelas hypnobirthing 

minimal 1x pertemuan, ibu dengan kriteria diatas dan bersedia menjadi responden 

dalam penelitian. Kriteria Eksklusi dalam penelitian ini antara lain ibu bersalin 

dengan keterbatasan pendengaran, gangguan psikologis dan sosial. 

Sampel penelitian ini diambil dari populasi dengan teknik total sampling 

dengan menggunakan uji Mann-Whitney untuk analisis data ordinal dan uji t (t 

test independent) untuk analisis data interval. Komparasi alat ukur NRS dan FPRS 

diuji dengan uji wilcoxon. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1. Karakteristik Responden 

1. Usia Ibu Bersalin 

 

Gambar 1. Diagram Distribusi Usia Ibu Bersalin Hypnobirthing dan 

Tidak Hypnobirthing di Klaten 01 Mei-15 Juni 2013 

 

Pada gambar 1 dapat diketahui jumlah responden di kedua tempat mayoritas 

berusia 20-30 th, sesuai dengan usia reproduksi efektif.   

 

 

 

0

5

10

Hypnobirthing Tidak
Hypnobirthing

9

6

2 1

20-30 th > 30 th



2. Pendidikan 

 

Gambar 2. Diagram Distribusi Pendidikan Ibu Bersalin Hypnobirthing 

dan Tidak Hypnobirthing di Klaten 01 Mei-15 Juni 2013 
 

Pada gambar 2 diketahui lebih dari separuh responden hypnobirthing 

berpendidikan terakhir Diploma/Perguruan Tinggi, sementara jumlah 

responden tidak hypnobirthing berpendidikan SMA dan Diploma/Sarjana 

berjumlah sama. 

 

3. Pekerjaan 

 

Gambar 3. Diagram Distribusi Pekerjaan Ibu Bersalin Hypnobirthing 

dan Tidak Hypnobirthing di Klaten 01 Mei-15 Juni 2013 

 

Pada gambar 3 diketahui mayoritas responden hypnobirthing berstatus bekerja 

sementara semua responden tidak hypnobirthing berstatus tidak bekerja. Hal 

ini berhubungan dengan kondisi keuangan keluarga dimana pelaksanaan 

hypnobirthing cukup mahal. 
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4. Intensitas nyeri NRS 

Tabel 1. Intensitas Nyeri NRS 

No Intensitas Nyeri NRS Status Hypnobirthing 

Hypnobirthing Tidak Hypnobirthing 

Jumlah % Jumlah % 

1. 5 2 18,19 0 0 

2. 6 4 36,36 0 0 

3. 7 1 9,09 0 0 

4. 8 3 27,27 2 28,57 

5. 9 0 0 2 28,57 

 10 1 9,09 3 42,86 

 Total 11 100 7 100 

 Mean  

SD 

7,00 

1,549 

p=0,005 

 9,14 

0,900 

α = 0,05 

 

Tabel 1 menunjukkan rata-rata intensitas nyeri pada kelompok 

hypnobirthinglebih rendah dari kelompok tidak hypnobirthing. hasil uji 

statistik menggunakan uji t dua sampel independen didapatkan p=0.005 (p <  

α) , yang berarti ada perbedaan yang bermakna antara intensitas nyeri NRS ibu 

bersalin hypnobirthing dengan yang tidak hypnobirthing. 

 

5. Intensitas nyeri FPRS 

Tabel 2. Intensitas Nyeri NRS 

No Intensitas Nyeri 

FPRS 

Status Hypnobirthing 

Hypnobirthing Tidak Hypnobirthing 

Jumlah % Jumlah % 

1. Tidak nyeri (0) 2 18,19 0 0 

2. Sedikit nyeri (1) 0 0 0 0 

3. Cukup nyeri (2) 0 0 1 1,29 

4. Lumayan nyeri (3) 6 54,54 0 0 

5. Sangat nyeri (4) 3 27,27 4 57,14 

6. Amat nyeri (5) 0 0 2 28,57 

 Total 11 100 7 100 

 Mean Rank 7,36  12,86  

  p=0,025  α = 0,05  

Tabel 2 menunjukkan dari hasil uji Mann Whitney, nilai p yaitu 0,025 (p < α) 

artinya ada perbedaan intensitas nyeri FPRS ibu bersalin hypnobirthing 

dengan yang tidak hypnobirthing. 

 Tabel 1 dan 2 menunjukkan terdapat perbedaan rata-rata skor nyeri antara 

responden hypnobirthing dengan tidak hypnobirthing. Meskipun begitu, pada 



kelompok hypnobirthing ada yang merasakan sangat nyeri. Menurut Batbual, 

faktor-faktor yang mempengaruhi respon nyeri antara lain usia, jenis kelamin, 

kultur, makna nyeri, perhatian, ansietas, pengalaman masa lalu, pola koping, 

support keluarga dan sosial. Dalam penelitian ini faktor usia, jenis kelamin, 

pengalaman masa lalu, dan support keluarga dan sosial dalam responden 

hypnobirthing sudah sama. Namun faktor lain seperti kultur, makna nyeri, 

perhatian, ansietas dan pola koping tiap responden tidak sama. Hal ini juga 

mempengaruhi intensitas nyeri yang dirasakan responden. 

Menurut Mongan dalam “Expecting Baby, But Not The Pain”,  

hypnobirthing tidak menjamin semua wanita bebas dari nyeri persalinan, tapi 

wanita yang melakukan metode ini akan merasakan persalinan yang tenang, 

nyaman dan damai. Dengan ibu bersalin siap menghadapi persalinan, maka 

persalinan yang tenang dan nyaman akan meminimalkan nyeri persalinan. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Ada pengaruh metode hypnobirthing terhadap penurunan  intensitas nyeri ibu 

bersalin di  Klaten.  

Saran 

Peneliti memberikan saran bagi tenaga kesehatan khususnya bidan hendaknya 

selalu update dan terbuka  dengan ilmu baru. Dengan mengikuti pelatihan dan 

seminar hypnobirthing akan menambah wawasan para tenaga kesehatan. Di era 

yang serba teknologi ini pasien bisa lebih cerdas dari tenaga kesehatannya. Selain 

itu, bidan diharapkan dapat memberikan pendidikan dan informasi tentang 

kehamilan dan persalinan kepada ibu hamil dan pasangannya karena pendidikan 

adalah kunci untuk persalinan normal. Bagi ibu hamil dan bersalin memiliki rasa 

ingin tahu yang tinggi akan kesehatan diri dan janinnya sehingga akan ada 

kesadaran untuk mengupayakan proses kehamilan dan persalinan yang normal 

dengan menanamkan sugesti positif dalam diri. salah satu caramya dengan 

hypnobirthing. Ibu hamil dan bersalin juga harus selektif memilih tenaga 

kesehatan yang pro persalinan normal dalam membantu proses persalinannya. 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah jumlah sampel dalam penelitian 



hypnobirthing sehingga hasil penelitiannya dapat di generalisasikan dan semakin 

banyak tenaga kesehatan yang terbuka dan mau mempelajari hypnobirthing.  
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