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ABSTRACT 

Labor and birth was a physiological process that accompanies almost every woman's life. 

Although the physiological process, but generally accompanied by severe pain fearful. Various nursed 

actions can be taked to alleviate the pain felt maternal to prevent complications in childbirth. Efforts to 

reduce pain dured labor has been done in various ways such as by the method of relaxation 

hypnobirthed. The purpose of this research was to determine the effect of relaxation techniques to 

decrease pain hypnobirthed stage of labor I. 

The research designed used quasy eksperiment two-group pre-post-test control design, with 

simple random sampling. Samples taked as many as 20 respondents. Independent variable was 

hypnobirthed relaxation techniques, and the dependent variable was a decrease in pain. The data of this 

research were taken by used observation. 

From the statistical test Mann-Whitney test showed (α count) = U = 0.000 and strong influence 

of relaxation techniques to decrease pain hypnobirthed labor stage I. 

Hypnobirthed relaxation techniques are needed in the management of pain in the first stage of 

labor, relaxation techniques can reduce pain hypnobirthed first stage of labor and also provide a 

general description of the mother will give birth so she would feel better in a live birth. 

Keywords : hypnobirthing relaxation techniques, pain reduction, and labor stage I. 

 

ABSTRAK 
 Persalinan dan kelahiran merupakan proses fisiologis yang menyertai kehidupan hampir setiap 

wanita. Walaupun proses fisiologis, tetapi pada umumnya menakutkan karena disertai nyeri berat. 

Berbagai tindakan keperawatan dapat dilakukan untuk meringankan nyeri yang dirasakan ibu bersalin 

untuk mencegah terjadinya komplikasi persalinan. Upaya–upaya untuk mengurangi rasa nyeri pada 

persalinan telah dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dengan metode relaksasi hypnobirthing. 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk membuktikan pengaruh teknik relaksasi hypnobirthing terhadap 

penurunan nyeri pada persalinan kala I. 

 Desain penelitian ini menggunakan quasy ekperimen two-group pre-post-test design, dengan 

simple random sampling. Sampel yang diambil sebanyak 20 responden. Variabel independennya adalah 

teknik relaksasi hypnobirthing, dan variabel dependennya adalah penurunan nyeri. Data penelitian ini 

diambil dengan menggunakan observasi. 

 Dari hasil uji statistik Mann-Whitney Test didapatkan hasil (α hitung) = 0,000 artinya ada pengaruh 

teknik relaksasi hypnobirthing terhadap penurunan nyeri pada persalinan kala I. 

 Teknik relaksasi hypnobirthing sangat dibutuhkan dalam pengelolaan nyeri pada persalinan kala 

I, teknik relaksasi hypnobirthing dapat menurunkan nyeri persalinan kala I dan juga memberikan 

gambaran secara umum pada ibu yang akan melahirkan sehingga ibu akan merasa lebih tenang dalam 

menjalani persalinan. 

  Kata kunci : teknik relaksasi hypnobirthing, penurunan nyeri, dan persalinan kala I. 

 



 

 

I.  PENDAHULUAN
1.1  Latar Belakang 

Persalinan dan kelahiran merupakan 

proses fisiologis yang menyertai 

kehidupan hamper setiap wanita. 

Walaupun proses fisiologis, tetapi pada 

umumnya menakutkan karena disertai 

nyeri berat, terkadang menimbulkan 

kondisi fisik dan mental yang 

mengancam jiwa. Nyeri persalinan 

sendiri adalah nyeri akibat kontraksi 

miometrium disertai mekanisme 

perubahan fisologis dan biokimia. 

Berbagai tindakan keperawatan dapat 

dilakukan untuk meringankan nyeri yang 

dirasakan ibu bersalin untuk mencegah 

terjadinya komplikasi persalinan. Upaya 

– upaya untuk mengurangi rasa nyeri 

pada persalinan telah dilakukan dengan 

berbagai cara diantaranya dengan metode 

relaksasi Hypnobirthing. Persalinan 

dengan metode tersebut  harus berfokus 

untuk menghilangkan sindrom ketakutan, 

ketegangan, dan nyeri  yang 

ditimbulkannya karena hypnosis yang 

digunakan lebih menekan pada 

penanaman mindset saat otak telah 

berada dalam kondisi rileks (Harianto, 

2010). Berdasarkan fenomena yang 

terjadi adalah banyaknya calon ibu yang 

mengeluh sakit saat melakukan 

persalinan, terutama pada calon ibu yang 

primipara karna calon ibu tidak 

mempunai gambaran persalinan yang 

bisa menjadi acuan tentang apa yang 

akan terjadi selama proses persalinan, 

ketidak pastian inilah yang menjadi 

penyebab sebagian besar kegugupan 

yang dirasakan calon ibu dalam 

menghadapi persalinan. 

Dari hasil penelitian Siti Marfuah, 

menunjukan jumlah prosentase 30  

responden yang diberi hypnoterapi, hasil 

yang didapatkan pada nyeri berat 40%,  

nyeri sedang 53,3%, nyeri ringan 6,7% , 

sedangkan yang tidak diberi hypnoterapi 

hasil yang di dapatkan pada nyeri berat  

66,7%,  nyeri sedang 30%,  nyeri ringan 

3,3% (Marfuah, 2010). Didukung oleh  

penelitian Melyana, dkk tahun 2011, 

yang menyatakan responden yang diberi  

hypnobirthing hasil yang didapatkan 

pada nyeri berat 7%, nyeri sedang 27%,  

nyeri  ringan 66%, sedangkan tidak 

diberi hypnobirthing hasil yang 

didapatkan pada  nyeri berat 70%, nyeri 

sedang 30%, (Melyana, 2011). 

Berdasarkan pengambilan data awal di 

BPS Lilik Sudjiati Hulaan Menganti pada 

bulan September sampai November 

didapatkan persalinan sebanyak 53 ibu, 

34 ibu (64%) yang tidak menggunakan 

teknik relaksasi hypnobirthing, 

sedangkan yang menggunakan teknik 

relaksasi hypnobirthing terdapat 19 ibu 

(36%). Dari hasil penelitian di atas 

penyebab belum tercapainya metode  

hypnobirthing secara maksimal terdapat 

beberapa faktor salah satunya adalah 

karena rasa sakit yang dapat di kurangi 

dengan hypnobirthing bergantung  pada  

tingkat kepandaian sang ibu membuat 

tubuhnya rileks, kalau dia sudah terlatih  

rata-rata 50% nyeri persalinan dapat 

dikurangi dan bahkan bisa hilang,  

psikologis  ibu untuk keberhasilan 

metode hypnobirthing, tempat dan 

ruangan bersalin juga  mempengaruhi 

keberhasilan metode tersebut. Namun 

sampai saat ini pengaruh teknik relaksasi 

hypnobirthing terhadap penurunan nyeri 

pada persalinan kala I di BPS Lilik 

Sudjati Desa Hula’an belum dapat di 

jelaskan. 

Hypnobirthing merupakan teknik 

untuk mencapai relaksasi yang 

mendalam, pola pernafasan lambat, 

focus, tenang dan dalam keadaan sadar 

penuh. Selain itu hypnobirthing mampu 

melancarkan air susu ibu (ASI) bagi ibu 

setelah melahirkan, menjaga agar tidak 

mengalami baby blues, memiliki bayi 

yang sehat secara fisik maupun psikologi, 

mengontrol emosi agar terhindar dari 

stress, serta menjaga diri dari ketakutan 

dalam kehidupan sehari-hari agar 

terhindar dari depresi. Semua itu didasari 

dengan pengendalian pikiran yang 

negative yang dapat membuat tubuh 

menjadi sakit serta lebih 

mengembangkan pikiran yang positif dan 

akan berdampak positif juga bagi tubuh. 

Persalinan dengan metode hypnobirthing 

harus berfokus untuk menghilangkan 

sindrom ketakutan, ketegangan, nyeri, 



 

 

bersemangat dan siap menyongsong 

persalinan yang normal alami dalam 

keadaan sadar dan terjaga, serta bebas 

dari rasa takut dan nyeri yang 

ditimbulkannya. Rasa takut membuat 

pembuluh dan arteri yang mengarah ke 

rahim berkontraksi dan menegang, 

sehingga menimbulkan rasa sakit (nyeri). 

Kalau tanpa adanya rasa takut, otot-otot 

melemas dan melentur, servik (leher 

rahim) dapat menipis dan membuka 

secara alami sewaktu tubuh berdenyut 

secara berirama dan mendorong bayi 

dengan mudah sehingga membuat 

persalinan berlangsung secara lancar 

relative cepat dengan keluhan nyeri yang 

sangat minimal. Dengan terbiasanya ibu 

melakukan relaksasi, jalan lahir untuk 

janin akan lebih mudah terbuka sehingga 

ibu tidak akan terlalu kelelahan saat 

melahirkan. Jadi dengan relaksasi yang 

rutin, ibu akan terbiasa dengan kondisi 

ini dan akan sangat terbantu dalam proses 

persalinanya hingga nyeri saat persalinan 

dapat berkurang (Andriana, 2007). 

Berdasarkan latar belakang di atas, 

dapat disimpulkan bahwa ibu dalam 

proses persalinan akan mengalami rasa 

nyeri. Salah satu tindakan untuk 

mengatasinya adalah melakukan 

relaksasi hypnobirthing. Oleh karena itu 

peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

“pengaruh teknik relaksasi hypnobirthing 

terhadap nyeri pada kala I persalinan di 

BPS Lilik Sudjiati Hulaan Menganti”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

”Adakah pengaruh tehnik relaksasi 

hypnobirthing terhadap nyeri pada kala I 

persalinan oleh bidan di BPS Lilik 

Sudjiati Hulaan Menganti”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Umum 

Membuktikan ada pengaruh teknik 

relaksasi hypnobirthing terhadap 

penurunan nyeri persalinan di BPS 

Lilik Sudjiati Hulaan Menganti. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi tingkat nyeri 

persalinan sebelum pemberian 

hypnobirthing di BPS Lilik Sudjiati 

Hulaan Menganti. 

2. Mengidentifikasi tingkat nyeri 

persalinan sesudah pemberian 

hypnobirthing di BPS Lilik Sudjiati 

Hulaan Menganti. 

3. Menganalisis pengaruh teknik 

relaksasi hypnobirthing terhadap 

nyeri pada kala I persalinan. 

4. Membandingkan tingkat nyeri 

persalinan kala I pada kelompok 

kontrol & perlakuan. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

a.  Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberi manfaat dan menambah 

khasanah ilmu di bidang keperawatan 

terutama mengenai pendidikan seks pada 

remaja. 

b.  Manfaat Praktis 

Meningkatkan peran fungsi perawat 

sebagai pendidik, meningkatkan 

pengetahuan remaja tentang seksualitas, 

pihak institusi dapat memberi informasi 

atau gambaran mengenai pendidikan 

seks, merupakan bahan masukan dan 

tambahan informasi mengenai 

pengetahuan remaja tentang pendidikan 

seksual, meningkatkan pengetahuan 

masyarakat tentang seksualitas sehingga 

tidak berdampak penyalahgunaan 

informasi. 

 

II.   TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Konsep Dasar Teknik Metode 

Hypnobirthing 

Kata hypno (dari hypnosis) dan birthing 

yang berarti melahirkan. Hypnobirthing 

adalah proses melahirkan dengan 

hypnosis. Hypnobirthing merupakan 

metode alami yang digunakan  untuk 

menghilngkan rasa takut, panic, tegang 

dan tekanan-tekanan lain yang 

menghantui ibu dalam proses 

persalinan. Oleh sebab itu, 

hypnobirthing lebih mengacu pada 

hipnoterapi, yakni latihan penanaman 

sugesti pada alam bawah sadar oleh ibu 

untuk mendukung alam sadar yang 

mengendalikan tindakan sang ibu 

dalam menjalani proses persalinan 

(Evariny andriani, 2007). 

Nyeri adalah bagian integral dari 

proses persalinan (Melzack,2009). 



 

 

Nyeri bukan hanya disebabkan oleh 

suatu hasil langsung dari pengaruh 

sosial, kultural, dan emosional saja, 

tetapi lebih pada kulminasi faktor 

fisiologis dan psikologis. 

Nyeri persalinan merupakan 

pengalaman subjektif tentang sensasi 

fisik yang terkait dengan kontraksi 

uterus dilatasi dan penipisan serviks 

serta penurunan janin selama 

persalinan. Respon fisiologi terhadap 

nyeri meliputi peningkatan tekanan 

darah, denyut nadi, pernafasan, 

keringat, diameter pupil, dan 

ketegangan otot. (Arifin, 2008) 

Persalinan adalah proses dimana 

bayi, plasenta dan selaput ketuban 

keluar dari uterus ibu. Persalinan 

dianggap normal jika prosesnya terjadi 

pada usia kehamilan cukup bulan 

(setelah 37 minggu) tanpa disertai 

adanya penyulit. Persalinan dimulai 

(inpartu) sejak uterus berkontraksi dan 

menyebabkan perubahan pada serviks 

(membuka dan menipis) dan berakhir 

dengan lahirnya plasenta secara 

lengkap. Ibu belum inpartu jika 

berkontraksi uterus tidak 

mengakibatkan perubahan serviks 

(APN, 2008). 

 

III.  METODE DAN ANALISA 
3.1   Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan desain quasy 

eksperimental dengan jenis penelitian 

two group pre test-post test control group 

design, dimana rancangan ini bertujuan 

untuk menentukan perbedaan pengaruh 

teknik relaksasi hypnobirthing sebelum 

dan sesudah perlakuan dibandingkan 

dengan kelompok control yang tidak 

mendapatkan perlakuan. 

Populasi sebanyak 53 ibu sehingga 

sampel yang didapat sebanyak 20 ibu 

dengan menggunakan Simple Random 

Sampling. 

Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah teknik relaksasi hypnobirthing 

sedangkan Variabel tergantung dalam 

penelitian ini adalah nyeri persalinan kala 

I. instrument penelitian variabel bebas 

menggunakan wawancara sedangkan 

variabel tergantung menggukan skala 

nyeri wajah. Menganalisis data 

menggunakan statistik Wilcoxon dan 

Maan – Whitney dengan SPSS. 

 

IV.   HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1     Hasil Penelitian 

Tabel 5.3 : Pengaruh Teknik Relaksasi Hypnobirthing Terhadap Penurunan Nyeri Pada Ibu 

Melahirkan Kala I Kelompok Kontrol dan Perlakuan di BPS Lilik Sudjiati Hula’an 

Menganti Gresik Bulan Januari-Februari 2015. 

No Nyeri Pada Ibu Melahirkan Kala I Teknik Relaksasi Hypnobirthing 

Sesudah  

Kel. Kontrol  

Sesudah 

Kel. Perlakuan  

N % N % 

1 Tidak Nyeri 0 0 0 0 

2 Nyeri Sedikit Mengganggu 2 20 10 100 

3 Nyeri Agak Mengganggu 8 80 0 0 

4 Nyeri Mengganggu Aktivitas 0 0 0 0 

5 Nyeri Sangat Mengganggu 0 0 0 0 

6 Nyeri Tak Tertahankan 0 0 0 0 

Jumlah 10 100 10 100 

Hasil Uji Wilcoxon Asymp. Sig. (2-tailed) = 0,000 

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa dari 20 

responden terdiri dari kelompok kontrol 

dan perlakuan masing-masing 10 

responden nyeri pada ibu melahirkan 

Kala I sebelum di intervensi hampir 

seluruhnya 80% (8 responden) tingkat 

nyerinya agak mengganggu dan 

sebagian kecil responden 20% (2 

responden) tingkat nyerinya sedikit. 

Dan terjadi penurunan tingkat nyeri 

sesudah di intervensi hampir 

seluruhnya 100% (10 responden) 



 

 

tingkat nyerinya sedikit. Dari hasil uji 

statistik Wilcoxon didapatkan hasil (α 

hitung) = 0,000 dan artinya ada pengaruh 

teknik relaksasi hypnobirthing terhadap 

penurunan nyeri pada ibu melahirkan  

kala I. 

Persalinan dan kelahiran 

merupakan proses fisiologis yang 

menyertai kehidupan hampir setiap 

wanita. Walaupun proses fisiologis, 

tetapi pada umumnya menakutkan 

karena disertai nyeri berat, terkadang 

menimbulkan kondisi fisik dan mental 

yang mengancam jiwa. Nyeri 

persalinan sendiri adalah nyeri akibat 

kontraksi miometrium disertai 

mekanisme perubahan fisologis dan 

biokimia (Harianto, 2010). 

Terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi nyeri pada saat 

persalinan. Ada beberapa hal yang 

menyebabkan rasa nyeri semakin 

meningkat, yaitu pengetahuan akan 

proses persalinan, pendidikan, usia dan 

pekerjaan (Andriana, 2007). 

Hal tersebut dapat 

menggambarkan responden yang 

mengalami nyeri saat persalinan akan 

mengalami penurunan rasa nyerinya, 

ini berarti bahwa penggunaan teknik 

relaksasi hypnobirthing pada ibu 

melahirkan kala I yang di BPS Lilik 

Sudjiati Hulaan Menganti  berpengaruh 

dalam rasa nyeri pada saat persalinan 

secara bermakna karena teknik 

relaksasi hypnobirthing pada ibu 

melahirkan kala I dapat membuat ibu 

lebih memahami proses persalinan 

yang di alaminya sehingga berdampak 

pada ibu menjadi tenang dalam 

menghadapi proses persalinan dan rasa 

nyeri yang di rasakan menjadi 

terkontrol dan nyeri saat persalinan 

dapat dikurangi. 

Membandingkan Teknik Relaksasi Hypnobirthing Terhadap Penurunan Nyeri Pada Ibu 

Melahirkan Kala I. 

Tabel 5.2 : Membandingkan Teknik Relaksasi Hypnobirthing Terhadap Penurunan Nyeri Pada 

Ibu Melahirkan Kala I Kelompok Kontrol dan Perlakuan di BPS Lilik Sudjiati 

Hula’an Menganti Gresik Bulan Januari-Februari 2015. 

No Nyeri Pada Ibu Melahirkan Kala I Teknik Relaksasi Hypnobirthing 

Sesudah 

Kel. Kontrol  

Sesudah 

Kel. Perlakuan  

N % N % 

1 Tidak Nyeri 0 0 0 0 

2 Nyeri Sedikit Mengganggu 2 20 10 100 

3 Nyeri Agak Mengganggu 8 80 0 0 

4 Nyeri Mengganggu Aktivitas 0 0 0 0 

5 Nyeri Sangat Mengganggu 0 0 0 0 

6 Nyeri Tak Tertahankan 0 0 0 0 

Jumlah 10 100 10 100 

Hasil Uji Mann-Whitney Test Asymp. Sig. (2-tailed) = 0,000   

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa dari 20 

responden terdiri dari kelompok kontrol 

dan perlakuan masing-masing 10 

responden nyeri pada ibu melahirkan 

Kala I sebelum di intervensi hampir 

seluruhnya 80% (8 responden) tingkat 

nyerinya agak mengganggu dan 

sebagian kecil responden 20% (2 

responden) tingkat nyerinya sedikit. 

Dan terjadi penurunan tingkat nyeri 

sesudah di intervensi hampir 

seluruhnya 100% (10 responden) 

tingkat nyerinya sedikit. Dari hasil uji 

statistik Mann-Whitney didapatkan 

hasil (α hitung) = 0,000 dan artinya ada 

pengaruh teknik relaksasi 

hypnobirthing terhadap penurunan 

nyeri pada ibu melahirkan  kala I. 

Kontraksi rahim saat ibu 

memasuki kala I persalinan sering di 

anggap sebagai sumber rasa sakit dan 

nyeri yang memang harus dialami oleh 

ibu bersalin, padahal kontraksi adalah 

upaya rahim membantu kepala janin 

untuk menekan mulut rahim sehingga 

membuka jalan rahim. Proses kontraksi 



 
 

ini bersifat tak terhindarkan, dan rasa 

sakit yang di timbulkan merupakan 

suatu tanda yang positif bahwa 

persalinan sedang melangkah maju. 

Responden tidak bisa menghindar dari 

proses fisiologis tersebut, responden 

hanya harus memahami dan mengerti 

bahwa ada metode yang dapat 

digunakan untuk memperkecil rasa 

sakit yang di alami. Menurut para ahli, 

pada saat rileks tubuh mngeluarkan 

hormone endorphin ini efeknya 200 

kali lebih kuat dari pada morfin. 

Berlatih relaksasi dapat memacu 

munculnya endorphin setiap saat 

sehingga dapat membantu proses 

persalinan. (Yessie Aprillia, 2007). 

Sehingga rasa nyeri yang di alami ibu 

saat melahirkan dapat menurun setelah 

di lakukan teknik relaksasi 

hypnobirthing dalam waktu 5-10 menit. 

(Wibisono, 2009). 

Hal tersebut dapat 

menggambarkan responden yang 

mengalami nyeri saat persalinan akan 

mengalami penurunan rasa nyerinya, 

ini berarti bahwa penggunaan teknik 

relaksasi hypnobirthing pada ibu 

melahirkan kala I yang di BPS Lilik 

Sudjiati Hulaan Menganti  berpengaruh 

dalam rasa nyeri pada saat persalinan 

secara bermakna karena teknik 

relaksasi hypnobirthing pada ibu 

melahirkan kala I dapat membuat ibu 

lebih memahami proses persalinan 

yang di alaminya sehingga berdampak 

pada ibu menjadi tenang dalam 

menghadapi proses persalinan dan rasa 

nyeri yang di rasakan menjadi 

terkontrol dan nyeri saat persalinan 

dapat dikurangi. 

V.    KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1    Keimpulan 

Ada pengaruh pendidikan seks terhadap 

perilaku (pengetahuan, sikap, tindakan) 

tentang pencegahan perilaku 

penyimpangan seksual pada remaja. 

 

5.2 Saran 

1. Tenaga kesehatan khususnya yang 

bekerja di Wilayah Kecamatan 

Benjeng Kabupaten Gresik, secara 

rutin memberikan pendidikan seks 

agar remaja lebih mengerti, 

memahami. 

2. Pihak sekolah lebih mengawasi 

perilaku siswa siswinya di lingkungan 

sekolah dan meningkatkan kegiatan 

keagamaan. 

3. Orang tua hendaknya juga aktif 

mengawasi kehidupan anaknya di 

luar jam sekolah, dan orang tua harus 

memberikan bekal agama yang baik 

serta memberikan suri tauladan yang 

baik. 

4. Diharapkan responden tidak 

terjerumus pada kehidupan seks yang 

bebas dan perzinahan. 

5. Untuk peneliti selanjutnya, 

diperlukan penelitian lebih lanjut 

dengan menggunakan metode 

pendekatan yang lain dan melibatkan 

orang tua. 
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