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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimen 

(Experimental Research). Penelitian eksperimen dapat disebut sebagai metode 

penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap   

yang lain dalam kondisi yang terkendalikan (Sugiyono, 2009)  Desain yang 

dipakai dalam penelitian ini adalah “quasi experimental“ dengan rancangan 

penelitian ini menggunakan “one group Pre-test post-test group design”  

merupakan teknik mengelompokkan pengaruh dari intervensi pada responden dan 

mengukur hasil intervensi.  Penelitian ini membandingkan hasil sebelum dan 

sesudah diberikan intervensi hypnobirthing pada ibu hamil primigravida. 

Campbell  & Stanley (1966) menggambarkan paradigma design penelitian pre-

experiment dengan rancangan one group pre-test post-test design sebagai berikut: 

Pre test     Intervensi   Post test 

 

 

  

 Keterangan :  

 X : Perlakuan atau intervensi hypnobirthing. 

 O1 : Kondisi kecemasan ibu hamil primigravida sebelum 

mendapatkan intervensi hypnobirthing. 

 O2 : Kondisi kecemasan ibu hamil  primigravida sesudah 

mendapatkan intervensi hypnobirthing. 

 

 

 

 

O1 X O2 
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B. Identifikasi Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2010). Dalam penelitian ini terdapat dua 

variabel yaitu variabel bebas (X), dan variabel terikat (Y) atau yang akan 

dijelaskan sebagai berikut. 

1. Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah  intervensi hypnobirthing. 

2. Variabel Terikat (Y)  

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kecemasan pada ibu hamil 

primigravida.  

C. Definisi Operasional  

Definisi operasional adalah penentuan variabel sesuai sifat atau 

karakteristik yang diamati sehingga dapat menjadi suatu variabel yang memiliki 

parameter jelas dan dapat diukur (Sugiyono, 2009). Definisi operasional dari 

masing-masing variabel penelitian dapat diuraikan seperti pada tabel berikut: 

1. Hypnobirthing  

Hypnobirthing adalah salah satu teknik otohipnosis (self hypnosis), yaitu 

upaya alami menanamkan niat positif atau sugesti ke jiwa atau pikiran alam 

bawah sadar dalam menjalani kehamilan yang aman, nyaman dan bahagia dengan 

menggunakan edukasi dan relaksasi sebagai tahapan awal untuk menuju alam 

bawah sadar sehinga mengurangi kecemasan yang dapat berpengaruh buruk pada 

ibu hamil dan janin. Terapi dilakukan selama tiga kali pertemuan, setiap sesi 

membutuhkan waktu 90-120 menit. 
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2. Kecemasan pada ibu hamil primigravida 

Kecemasan pada ibu hamil primigravida adalah respon emosional seperti 

gugup, kecemasan, berfikiran buruk, banyak keringat, jantung berdekup kencang, 

dan lain sebagainya pada wanita yang sedang hamil untuk pertama kalinya dan 

gejala tersebut membahayakan kehamilan serta janin yang dikandung. Kecemasan 

akan diukur menggunakan skala kecemasan ibu hamil modifikasi dari HRS-A, 

semakin tinggi skor skala kecemasan ibu hamil maka semakin tinggi tingkat 

kecemasan ibu hamil. 

D. Terapis 

Terapis dalam penelitian ini dilakukan oleh seorang bidan yang 

bersetifikat hipnoterapis. Terapis yang ditunjuk untuk melakukan intervensi 

hypnobirthing adalah bidan L, beliau adalah seorang terapis di klinik LA tempat 

di mana penelitian dilakukan. 

E. Subjek Penelitian 

Populasi subjek dalam penelitian ini adalah ibu hamil primigravida 

(kehamilan pertama) yang berada di kota Tegal. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik 

pengambilan sampel dengan cara tertentu dalam penelitian ini peserta diambil 

sesuai kriteria yang ditetapkan peneliti. Penelitian ini narasumber yang diambil 

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan yakni : 

1. Perempuan yang sedang hamil bertempat di kota Tegal 

2. Kehamilan pertama semasa hidupnya 

3. Belum pernah mengikuti hypnobirthing. 
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4. Mengalami kecemasan (berdasarkan hasil dari modifikasi skala HRS-A 

memiliki kecemasan sedang) 

5. Subjek bersedia menjadi responden 

Narasumber dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang mengalami kecemasan. 

Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu 

merupakan metode sampling yang memilih sampel dari orang yang kebetulan 

dijumpai atau dapat diakses oleh peneliti dan cocok sebagai nara sumber data. 

F. Alat Ukur 

1. Instrument Penelitian 

Alat ukur kecemasan pada penelitian ini menggunakan skala kecemasan 

ibu hamil modifikasi dari skala HRS-A yang dikutip dari Hawari (2008) yang 

terdiri atas 14 komponen gejala, yaitu: 

Tabel 1. Instrumen Kecemasan 

No Dimensi Indikator Jumlah 

1 Perasaan cemas Firasat buruk tentang 

janin didalam kandungan 

1 

Firasat buruk saat 

melahirkan 

1 

Takut dengan pikiran 

sendiri 

1 

Lebih mudah tersinggung 

selama masa kehamilan 

1 

2 Ketakutan Bayi didalam kandungan 

tidak sehat 

1 

Bayi terlahir cacat 1 

Operasi saat melahirkan 1 

Nyeri saat melahirkan 1 

Meninggal saat persalinan 1 

Berat badan bayi rendah 1 

Mendengar pengalaman 

orang lain saat melahirkan 

1 

3 Ketegangan Merasa tegang saat 

membahas persalinan 

1 
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  Sering merasa lesu dalam 

menjalani kehamilan 

1 

  Tidak bisa istirahat 

dengan tenang selama 

hamil 

1 

  Mudah terkejut ketika 

mengetahui hasil 

pemeriksaan dokter 

1 

  Lebih mudah menangis  1 

  Gelisah ketika mendengar 

hasil USG kurang baik 

1 

  Gemetar saat akan 

memeriksakan kehamilan 

1 

4 Gangguan tidur Sukar tidur sejak hamil 1 

Terbangun malam hari 

sejak hamil 

1 

Tidur tidak nyenyak 

setelah mendengar 

pengalaman melahirkan 

dari orang lain 

1 

Bangun dengan lesu sejak 

hamil 

1 

Mimpi buruk setelah 

mendengar cerita negatif 

tentang persalinan 

1 

Mimpi menakutkan sejak 

hamil 

1 

5 Gangguan 

kecerdasan 

Sukar konsentrasi selama 

hamil 

1 

Daya ingat menurun sejak 

hamil 

1 

Daya ingat buruk sejak 

hamil 

1 

6 Perasaaan 

depresi 

Hilangnya minat 

kesenangan selama hamil 

1 

Berkurangnya kesenangan 

pada hobi  selama hamil 

1 

Lebih sering merasa sedih 

sejak hamil 

1 

Perasaan berubah-ubah 

setiap hari 

1 

7 Gejala somatik 

atau fisik (otot) 

Otot leher terasa kaku saat 

memikirkan persalinan 

1 
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Otot terasa sakit ketika 

banyak mengkhawatirkan 

keadaan kehamilan 

1 

8 Gejala somatik 

atau fisik 

(sensorik) 

Telinga berdenging ketika 

memikirkan kondisi janin 

1 

Penglihatan kabur saat 

mengetahui kondisi 

kehamilan kurang baik 

1 

Muka pucat saat 

membayangkan 

persalinan 

1 

Merasa lemas saat 

mendengar orang lain 

cerita pengalaman 

melahirkan 

1 

Dada terasa sakit ditusuk 

– tusuk ketika membahas 

persalinan 

1 

9 Gejala 

kardiovaskuler 

(jantung dan 

pembuluh 

darah) 

Denyut jantung cepat 

ketika membahas 

persalinan 

1 

Berdebar – debar saat 

orang lain bercerita 

pengalaman melahirkan 

1 

Nyeri di dada ketika 

memikirkan biaya 

persalinan 

1 

Rasa lemas seperti mau 

pingsan saat 

membayangkan vagina 

dijahit saat melahirkan 

1 

Detak jantung menghilang 

(berhenti sekejap) saat 

khawatir dengan kondisi 

janin 

1 

10 Gejala 

respiratory 

(pernafasan) 

Rasa tertekan atau sempit 

di dada ketika 

memikirkan persiapan 

melahirkan 

1 

Sering menarik nafas 

ketika banyak pikiran 

1 

Nafas terasa pendek sejak 

hamil 

1 

11 Gejala 

pencernaan 

Perut terasa mulas saat 

mendengar cerita negatif 

1 
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persalinan 

Diare ketika memikirkan 

HPL semakin dekat 

1 

Berat badan menurun 

selama hamil 

1 

12 Gejala 

urogenital 

(kelamin) 

Hasrat seksual melemah 1 

 

Kehilangan hasrat seksual 1 

13 Gejala autonom Kepala terasa pusing saat 

khawatir dengan kondisi 

diri sendiri 

1 

Kepala terasa sakit saat 

tahu kondisi kehamilan 

kurang baik 

1 

14 Tingkah laku 

(sikap pada saat 

wawancara) 

Tidak tenang  1 

Jari gemetar 1 

Kerut kening 1 

Muka tega  

Nafas pendek dan cepat 1 

Muka merah 1 

 

Cara penilaian HRS-A dengan system skoring, yatu: skor 0 = tidak ada 

gejala, skor 1 = ringan (satu gejala), skor 2 = sedang (dua gejala), skor 3 = (lebih 

dari dua gejala), skor 4 = sangat berat (semua gejala). Bila skor < 14 = tidak ada 

kecemasan, skor 14-20 = kecemasan ringan, skor 21-27 = kecemasan sedang, skor 

28 - 41 = kecemasan berat 

2. Validitas 

Sebelum melakukan penelitian, intrumen penelitian yang akan digunakan 

harus valid sesuai dengan konsep penelitian yang akan digunakan. Instrumen yang 

valid merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya 

diukur (Sugiyono, 2009). Penggunaan instrumen yang valid disesuaikan dengan 
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sifat dan fungsi tes yang akan dilakukan validitas dalam penelitian ini. Validitas 

dalam penelitian ini adalah aikens’v content validity dengan cara memberikan 

tanda ceklis dikolom skoring berdasarkan penilaian profesional / professional 

judgment. Professional judgment yang melakukan validitas dalam penelitian ini 

adalah seorang dosen psikologi yang berjumlah tiga orang. Tehnik statistik yang 

akan digunakan untuk menghitung setiap item adalah aiken. Azwar (2015) 

menjelaskan bahwa penilaian tehnik aiken dilakukan dengan cara memberikan 

angka 1 antara (yaitu sangat tidak mewakili atau sangat tidak relevan) sampai 

dengan 5 (yaitu sangat mewakili atau sangat relevan). 

Menurut Azwar (2015) rentang angka V yang dapat diperoleh adalah 

antara 0 sampai dengan 1,00, maka angka 0,667 dapat diinterpretasikan cukup 

tinggi bagi item tersebut. Pada penelitian ini hasil koefesien validitas aiken’s V 

skala kecemasan ibu hamil didapatkan hasil antara 0,75 - 1,00 dapat 

diinterpretasikan sebagai koefesien yang cukup tinggi bagi item tersebut. Dengan 

demikian ke 58 item pernyataan di skala kecemasan ibu hamil pada penelitian ini 

valid. 

3. Reliabilitas 

Reliabilitas mengandung pengertian bahwa suatu instrumen dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai pengumpul data karena instrumen tersebut 

sudah baik.  Reliabilitas dalam penelitian ini ditunjukkan dengan koefisien 

reliabilitas yang diperoleh melalui uji reliabilitas dengan formula alpha cronbach. 

Pada penelitian ini nilai reliabilitas yang didapatkan adalah 0,757 yang berarti 

reliabel. 
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G. Pelaksanaan Penelitian 

1. Persiapan Penelitian 

Langkah awal penelitian ini adalah melakukan perijinan pada Klinik LA. 

Setelah mendapat ijin peneliti mencari subjek berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan yakni perempuan yang sedang hamil yang bertempat tinggal di Tegal, 

hamil untuk pertama kalinya dalam hidupnya, tidak pernah mengikuti kelas 

hypnobirthing di manapun, memiliki kecemasan (berdasarkan skor skala 

kecemasan ibu hamil 21-27 yaitu kecemasan sedang), dan bersedia untuk 

menjadi narasumber. Selain diberikan skala kecemasan ibu hamil, peneliti juga 

melakukan wawancara untuk awal pada narasumber untuk memastikan kriteria 

narasumber sudah sesuai dengan tujuan penelitian. 

Narasumber yang sesuai dengan kriteria penelitian akan diambil 

sebanyak 5 orang. Narasumber yang dipilih akan diberi penjelasan mengenai 

tujuan, proses, dan manfaat dari penelitian kemudian dilakukan 

penandatanganan lembar persetujuan (informed concent) sebagai bentuk 

kesepakatan bersama untuk mengikuti penelitian. Peneliti juga menjelaskan 

prosedur intervensi selama 4 sesi diadakan 3 kali pertemuan dengan waktu 90-

120 menit setiap pertemuan. Penjelasan ini dilakukan untuk menghindari 

misspersepsi dan kelancaran selama penelitian dilakukan. Sebelum dilakukan 

penelitian, peneliti mengkomunikasikan tentang calon narasumber terpilih 

kepada terapis dan mendiskusikan modul penelitian bersama terapis guna 

kelangsungan terapi yang efektif dan efisien. Penyusunan modul penelitian 
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dibuat oleh peneliti dan terapis dengan menggunakan referensi buku dari 

Kuswandi yang berjudul “Keajaiban Hypnobirthing”. 

2. Pretest 

Sebelum melakukan intervensi peneliti melakukan pretest dengan skala 

kecemasan ibu hamil . Sebelumnya peneliti memberikan penjelasan  mengenai 

skala agar narasumber tidak kesulitan dalam memahami dan mengisi skala. 

Pretes dilakukan dengan menggunakan skala kecemasan ibu hamil untuk 

mengukur tingkat kecemasan. Pretest diberikan kepada subjek yang sudah 

memenuhi 4 kriteria subjek penelitian. 

3. Prosedur Intervensi Hypnobirthing 

Prosedur hypnobirthing untuk ibu hamil primigravida yang mengalami 

kecemasan dilakukan oleh seorang terapis yaitu bidan L, terapi dilakukan secara 

kelompok. Terapi dilakukan sebanyak empat sesi dengan 3 kali pertemuan, 

setiap pertemuan membutuhkan 90-120 menit. Pelaksanaan hypnobirthing dalam 

penelitian ini mengacu pada buku “Keajaiban Hypnobirthing” oleh Kuswandi 

(2016). Untuk lebih jelasnya proses hypnobirthing akan dijelaskan seperti tabel 

dibawah ini: 

 Tabel 2. Rancangan Intervensi 

Pertemuan Kegiatan Waktu Tujuan 

Pertemuan 

1 (sesi 1-2) 
Edukasi dan 

Relaksasi dasar 

120 

Menit 

Tujuan dari edukasi sendiri 

adalah untuk merubah 

kepercayaan yang salah dengan 

menanamkan kepercayaan yang 

benar tentang potensi  tubuh 

wanita untuk hamil dan 

melahirkan. Tujuan dari 

pemberian relaksasi dasar 

adalah mampu menciptakan 

Kegiatan ideomotor  
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kondisi rileks supaya subjek 

dapat melindungi diri agar tetap 

tenang meski lingkungan di 

sekitar cukup gaduh ataupun 

menekan.  

Kegiatan ideomotor bertujuan 

agar subjek bisa menuju kondisi 

rileks yang semakin dalam 

karena ideomotor ini merupakan 

salah satu sarana untuk 

melakukan pendalaman 

(deepening) 

Pertemuan 

ke 2 ( sesi 

3) 

Afirmasi positif 

selama masa hamil 

dan edukasi 

90 

Menit 

Tujuan dari afirmasi positif 

adalah mengganti program 

dalam alam bawah sadar subjek 

agar subjek mampu mengganti 

pikiran negatif menjadi positif. 

Pertemuan 

ke 3 (sesi 4) 
Berkomunikasi 

dengan janin dan 

edukasi 

90 

Menit 

Tujuan dari berkomunikasi 

 dengan janin adalah dapat 

menguatkan ikatan batin antara 

ibu dengan janin. Kepekaan 

antara ibu hamil dengan janin 

sehingga ibu tidak mudah 

khawatir dan muncul kecemasan 

dapat membantu menjaga 

kehamilan agar berlangsung 

sehat, tenang dan damai 

sehingga kecemasan akan 

menurun. 

 

a. Sesi pertama, tujuan dari sesi ini adalah Tujuan dari edukasi sendiri adalah 

untuk merubah kepercayaan yang salah dengan menanamkan kepercayaan 

yang benar tentang potensi  tubuh wanita untuk hamil dan melahirkan. 

Sedangkan rilekasasi mampu menciptakan kondisi rileks supaya subjek dapat 

melindungi diri agar tetap tenang meski lingkungan di sekitar cukup gaduh 

ataupun menekan. Prosedur terapi sebagai berikut: 

1) Relaksasi otot 
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Otot adalah bagian yang paling luas di tubuh manusia dan banyak 

digunakan untuk beraktifitas. Saat berpikir yang seharusnya menggunakan 

kemampuan otak saja, ternyata otot pun ikut berpikir alias tegang. 

Ketegangan ini banyak tersimpan di daerah leher, tengkuk, bahu kiri dan 

kanan, serta punggung. Berikut ini tahap – tahap relaksasi otot yang perlu 

diikuti: 

a) Pilih posisi relaksasi paling nyaman 

b) Tegangkan otot di telapak kaki (jari – jari kaki di arahkan ke langit – 

langit). Ketegangan ini merambat ke betis, paha, pinggul, perut, terus 

ke dada. Bahu sedikit ditarik ke arah telinga. Kedua telapak tangan 

dikepal, wajah ditegangkan, lidah menempel di langit – langit mulut. 

c) Rasakan ketegangan beberapa saat, lalu lepaskan sambil 

menghembuskan napas “aahhh..” 

d) Lepaskan ketegangan, kecemasan, kesedihan, kemarahan, kebencian, 

perasaan – perasaan dendam, dan semua emosi – emosi negatif yang 

ada dalam diri anda. (latihan ini bisa dilakukan hingga 3-4 kali sampai 

anda merasakan otot – otot di seluruh tubuh menjadi rileks). 

e) Kini, saatnya merasakan rileksnya otot di daerah wajah. Wajah yang 

rileks selalu dalam keadaan berseri – seri atau tersenyum. 

f) Rasakan rileksnya otot di daerah leher, bahu kiri dan kanan, lengan 

atas, lengan bawah, kedua telapak tangan serta seluruh jari jemari 

tangan terasa semakin lama semakin rileks. 
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g) Jika ada pikiran – pikiran yang datang selama proses ltihan relaksasi, 

sementara biarkan saja. Tetap arahkan kedua indera penengaran ke 

musik dan suara panduan yang terus menghantarkan anda memasuki 

alam relaksasi yang semakin dalam. 

h) Kini, rasakan rileksnya otot di daerah dada depan sampai belakang, 

semakin lama semakin rileks. 

i) Selanjutnya, kita rasakan otot di daerah perut bagian belakang sampai 

ke depan rileks, terasa semakin rileks. 

j) Rasakan otot yang rileks di daerah panggul belakang sampai depan. 

k) Seluruh otot menjadi semakin mengendur, semakin rileks. 

l) Tiba saatnya merasakan otot yang rileks di daerah paha kiri dan paha 

kanan, lutut kiri dan lutut kanan, betis kiri dan betis kanan, kedua 

telapak kaki, serta seluruh jari jemari kaki terasa semakin rileks. Kini, 

telapak kaki yang rileks perlahan – lahan terjatuh ke kiri dan ke kanan, 

bagus sekali. 

m) Rasakan betapa nikmatnya seluruh otot mulai dari puncak kepala 

sampai telapak kaki terasa semakin rileks, seluruh sel, pembuluh 

darah, saraf, dan organ bekerja dengan seimbang dan semakin sehat. 

n) Kini, tiba saatnya untuk melakukan relaksasi napas. Napas yang rileks 

adalah napas perut. 

2) Relaksasi napas 

Perhatikan napas yang keluar dan masuk lewat hidung. Napas yang rileks 

adalah napas perut yang lambat dan teratur. Perlahan – lahan hirup napas 
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yang dalam lewat hidung, hitung 10 kali hitungan. Selanjutnya, hembuskan 

lewat hidung perlahan – lahan sambil diniatkan “setiap hembusan napas 

membuat diri saya semakin tenang”. Ini merupakan salah satu cara menuju 

ke kondisi rileks yang semakin dalam (teknik deepening). 

1) Hirup napas yang panjang lewat hidung, satu... dua... tiga... empat... 

tahan sejenak 

2) Hembuskan napas lewat hidung atau mulut dengan perlahan – lahan. 

Teruskan bernapas dengan perut, hayati napas adalah napas kehidupan. 

3) Selalu niatkan, setiap kali menghirup napas, anda memasuki alam 

relaksasi yang jauh lebih dalam, 10 kali lipat lebih dalam, bagus sekali. 

4) Terus pusatkan perhatian pada napas yang keluar dan masuk, yang terus 

menghantarkan diri untuk masuk dalam keadaan rileks yang paling 

dalam. 

5) Bayangkan saat ini anda berada di sebuah taman yang indah dengan 

pemandangan alam yang indah. Bunyi gemericik air yang menenangkan, 

rumput hijau yang luas tanpa batas, menyejukkan yang membuat anda 

terasa semakin nyaman, tentram dan damai. 

6) Dalam keadaan rileks, saatnya menanamkna niat  sugesti ke pikiran 

bawah sadar anda, semakin tenang, ikhlas, pasrah terutama dalam 

menghadapi persalinan yang alami, nyaman dan lancar. 

3) Relaksasi wajah 

Mencapai relaksasi wajah yang dalam sangat penting karena membuat 

bagian tubuh lain lebih mudah mengikuti. Setelah menguasai seni relaksasi 
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wajah, rahang anda akan benar – benar rileks dengan mulut sedikit terbuka. 

Anda akan memasuki kondisi rileks yang alami dengan cepat. 

a) Biarkan kedua kelopak mata anda pelan – pelan menutup. Jangan 

dipaksa, tetapi biarkan menutup sendiri perlahan. 

b) Pusatkan perhatian anda pada otot – otot di dalam dan di sekitar mata. 

c) Begitu terasa otot – otot mata rileks secara alami, rasakan ketenangan 

mengalir kedua kening, turun ke kelopak mata, ke tulang pipi, dan 

sekeliling rahang. 

d) Biarkan rahang bawah sedikit rileks sehingga gigi atas dan gigi bawah 

terpisah. Kelopak mata akan terasa lebih berat ketika pipi dan rahang 

rileks. 

e) Bawa rileks mata ke dalam keadaan seolah – olah kelopak mata tak 

dapat bergerak lagi. 

f) Rasakan daerah kepala semakin rileks. 

g) Ketika mempraktikan teknik ini, anda akan merasakan leher, bahu, dan 

siku turun. Bayangkan bahu terbuka ke luar dan kedua tangan 

tergantung rileks dari siku. 

4) Relaksasi pikiran 

Karena getaran pikiran sangat ringan, pikiran perlu dilatih agar dapat 

mencapai ketenangan. Sarana yang digunakan adalah indera mata. 

a) Pada saat berbaring / duduk pandang atau pusatkan perhatian pada satu 

titik atau benda terus – menerus hingga terasa kelopak mata semakin 

santai, mulai berkedip perlahan untuk kemudian biarkan kedua mata 
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terpejam. Nikmati santainya raga dan jiwa. Teknik ini disebut fiksasi 

mata. 

b) Jika ada pikiran yang datang, sementara biarkan saja, tetap pusatkan 

perhatian pada musik dan panduan. 

c) Saat ini, lakukan teknik “isolasi diri” dengan berulang – ulang niatkan 

“suara apapun yang ada tetap membuat diriku semakin tenang / rileks. 

d) Kini, tiba saatnya untuk mengahiri latihan relaksasi 

e) Persiapkan diri anda pada hitungan ketiga latihan selesai dan semua 

sugesti menjadi realita dalam kehidupan anda. 

f) Satu... saatnya kembali berada diruangan ini, dua... sadari napas anda. 

Tiga... persiapkan untuk membuka kedua kelopak mata. Anda bangun 

dalam keadaan tenang, bugar, dan nyaman. 

b. Sesi kedua, tujuan dari kegiatan ideomotor adalah agar subjek bisa menuju 

kondisi rileks yang semakin dalam, karena ideomotor ini merupakan salah 

satu sarana untuk melakukan pendalaman (deepening). Prosedur terapi 

sebagai berikut: 

1) Pegang tali pendulum dengan salah satu tangan anda, setinggi mata. 

2) Gerakan pendulum secara sengaja dengan tangan ke kiri dan ke kanan. 

3) Sekarang, kondisikan pendulum dalam keadaan berhenti. 

4) Relakskan tubuh anda. Setelah itu, pandang dengan lembut pendulum 

dengan kedua mata (teknik fiksasi mata agar  pikiran rileks). 

5) Niatkan pendulum bergerak ke kiri dan kanan. Ingat, tangan dalam 

kondisi diam / tanpa digerakkan dengan sengaja. 
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6) Lihat, ternyata dalam keadaan yang tenang, pendulum langsung 

berayun ke kiri dan kanan, sesuai yang diniatkan. 

7) Terus niatkan agar gerakan pendulum semakin cepat, semakin kuat. 

Perhatikan, pendulum terus mengikuti niat anda. 

8) Sekarang, niatkan agar pendulum bergerak ke arah depan dan belakang. 

Niatkan agar pendulum berputar. Lihat pendulum bergerak sesuai niat 

anda. 

9) Hal ini menjelaskan dengan kuat bahwa “niat” merupakan “komando” 

dari dalam diri manusia yang tertinggi (rohani). 

10) Setelah pendulum bergerak, pejamkan kedua mata. Perlahan – 

lahan tangan kiri anda diangkat sampai sejajar dengan tangan kanan 

anda. 

11) Niatkan kedua tangan bergerak saling mendekat, lepaskan 

pendulum. 

12) Terus niatkan dalam hati kedua tangan terus bergerak dengan alami 

untuk meningkatkan ketenangan dan kesehatan diri. 

13) Setelah beberapa saat, jika sudah selesai niatkan kedua tangan 

berhenti diam di pangkuan. 

14) Rasakan dan hayati 

15) Biarkan kedua tangan bergerak dengan alami untuk meningkatkan 

ketenangan diri. 

Dalam sesi ini ada yang namanya melakukan swasugesti atau 

masukan niat / program positif (afirmasi positif). Dalam keadaan yang 
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tenang, niat / sugesti mudah terealisasi dalam kehidupan kita. Beberapa 

swasugesti yang dilakukan sebagai berikut: masukan niat: “mulai sekarang 

dan selanjutnya, saya semakin tenang dalam menghadapi perubahan – 

perubahan dalam kehidupan terutama dalam menghadapi persalinan yang 

alami, nyaman, dan lancar”. Niatkan juga: “janin didalam kandungan 

tumbuh sehat, baik jasmani maupun rohani hingga kehamilan berusia 9 

bulan, dan bersama – sama menjalani proses persalinan secara alami, 

nyaman, dan lancar”. 

c. Sesi ketiga, tujuannya agar subjek mampu mengganti pikiran negatif 

menjadi positif.  Pada sesi ke tiga ini subjek nantinya aka diajarkan 

membuat afirmasi positif, sehingga ia bisa menggunakan afirmasi positif 

sesuai dengan kebutuhan subjek. Prosedur terapi sebagai berikut: 

1) Ak mempercayai tubuhku 

2) Tubuhku sehat dan kuat 

3) Aku mampu dan kuat 

4) Aku adalah wanita yang tegar dan kuat 

5) Aku menerima diriku sebagai wanita yang tangguh 

6) Aku merasa yakin, aman, nyaman 

7) Aku hidup dalam damai di dalam dunia 

8) Aku mempercayai kebijaksanaan dari tubuhku 

9) Aku mempercayai tubuhku 

10) Aku mempercayai kekuatan tubuhku 

11) Aku dicintai, didukung, dan dipelihara oleh keluargaku 
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12) Aku tenang dan seimbang 

13) Aku selaras dengan tubuhku 

14) Aku selaras dengan bayiku 

15) Tubuhku mengetahui bagaimana caranya janin ini bertumbuh 

16) Tubuhku juga mengetahui bagaimana caranya bayi ini lahir 

17) Tubuhku mengetahui apa yang harus diperbuat 

18) Tubuhku dengan sempurna memelihara bayiku 

19) Tubuhku menjadi yang lebih kuat setiap hari 

20) Keyakinanku menjadi yang lebih kuat dari hari ke hari 

21) Pikiranku rileks, tubuhku pun rileks 

22) Leher rahimku dengan kuat dan aman menyangga dan menjaga 

janinku 

23) Rahimku merupakan sumber kasih dan cahaya 

24) Bayiku merasakan kasih dan cintaku 

25) Bayiku bahagia dan sehat 

26) Aku merasakan kegembiraan dari pengalaman hamil ini 

27) Kehamilan ini adalah anugrah terindah dalam hidupku 

28) Persalinan adalah hal yang luar biasa, tetapi alami dan wajar 

29) Persalinanku berlangsung dengan mudah, alami dan wajar 

30) Kelahiran bayiku merupakan pengalaman yang sangat 

menggembirakan 

31) Kelahiran bayiku merupakan pengalaman yang luar biasa indah 

32) Aku percaya pada keajaiban dalam persalinanku 
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33) Aku menyayangi makanan – makanan yang bersifat mendukung 

kesehatanku 

34) Segala hal yang aku perlukan akan tersedia 

35) Aku sudah menemukan satu sumber yang belum digunakan dari 

kekuatan di dalam aku, yang kini tersedia untukku 

d. Sesi keempat, tujuannya adalah agar ibu hamil dapat menghayati spirit/roh 

buah hatinya sehingga membuatnya nyaman. Hal ini akan menguatkan 

ikatan batin antara ibu hamil dan “spirit baby” serta membantu sistem 

energi keduanya sehingga akan mendukung jalannya kehamilan sampai 

cukup bulan. Prosedurnya sebagai berikut: 

1) Belai dengan lembut permukaan perut serta ucapkan dengan sepenuh 

hati kata – kata positif yang ingin anda sampaikan 

2) Terus lakukan kontak secara batin dengannya, setiap saat dan 

bersamaan dengan aktiitas sehari – hari 

a) Katakan apa yang anda rasakan, setiap saat 

b) Ajak janin berdialog 

c) Sesekali, minta “pendapat”nya tentang suatu hal 

d) Minta ia untuk “menyampaikan” keinginannya (misalnya, 

seandainya anda sudah lupa diri ketika bekerja, lupa istirahat, yang 

membuat janin merasa tidak nyaman). 

3) Bacakan buku cerita dengan intonasi yang berbeda – beda. 
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4) Ajak jani bermain dan bercanda, melalui sentuhan atau ketukan jari 

yang berpindah – pindah, usapan lembut, dan goyangan / ayunan 

perut. 

5) Perdengarkan musik – musik yang indah dan menyenangkan hati, lalu 

gerakkan tubuh anda dengan perlahan – lahan dan alami bersamanya. 

6) Ada banyak jenis musik yang bisa digunakan. Mulai dari jenis klasik, 

seperti musik mozart, musik riang dan ringan, atau bahkan musik 

tradisional seperti gamelan jawa. Yang penting, musik itu benar – 

benar sesuai dengan diri anda dan janin. Jangan lupa, janin akan 

mampu bereaksi jika ia merasa “terganggu” dengan musik yang anda 

perdengarkan. 

7) Janin senang dengan kelembutan suara alam. Oleh karena itu, sering – 

sringlah perdengarkan suara – suara alam seperti gemericik air, suara 

burung, suara angin, dan debur ombak 

8) Jangan lupa mengajak suami dan kerabat untuk sesekali “bermain” 

dengan janin. 

4. Posttest 

Setelah keseluruhan proses terapi dilakukan peneliti melakukan 

posttest dengan pengisian skala kecemasan ibu hamil untuk mengukur 

kecemasan. Posttest dilakukan dihari ke-14. Setelah pengukuran posttest 

selanjutnya dilakukan penilaian untuk mengukur perbedaan skor sebelum 

dan sesudah melakukan hypnobirthing pada ibu hamil primigravida. 

5. Tahap evaluasi 
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Pengukuran keberhasilan intervensi dilakukan dengan pengukuran 

perubahan skor pretest dan posttest dari skala kecemasan ibu hamil. Selain 

itu peneliti juga menanyakan kepada narasumber untuk memberikan 

pendapatnya mengenai keadaan dirinya sebelum dan sesudah intervensi 

hypnobirthing diberikan. 

H. Analisis Data 

Analisis dilakukan untuk mengukur sebelum dan sesudah dilakukannya 

intervensi. Peneliti menggunakan Wilxocon signed rank test yang merupakan uji 

nonparametris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


