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BAB IV 

PERSIAPAN  DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Orientasi kancah dilakukan sebelum penelitian dilakukan agar 

didapat subjek yang sesuai dengan kriteria penelitian. Penelitian ini 

dilakukan di Klinik LA di Kota Tegal karena Klinik LA merupakan pusat 

perkumpulan ibu hamil yang ingin melakukan treatment mengenai 

kehamilan di Kota Tegal. 

Klinik LA merupakan klinik untuk melayani ibu hamil yang 

membutuhkan treatment, diantaranya : hypnobirthing, yoga prenatal, 

prenatal massage, postnatal massage, breast care, women treatment, 

pranikah treatment, babyspa, dan baby massage. Tujuan didirikannya 

Klinik LA yaitu untuk memberikan pelayanan kesehatan dan kebugaran 

kepada ibu hamil dan bayi, memberikan edukasi kepada ibu hamil dan 

calon ibu. Klinik LA memiliki visi memberikan pelayanan kesehatan, 

kebugaran serta kecantikan kepada wanita, ibu hamil, dan bayi, 

menjadikan Klinik LA sebagai pelayanan yang berkesinambungan mulai 

dari Pra nikah, hamil, nifas, hingga bayi dan balita, mengedukasi 

kesehatan kepada para custumer, menjaga profesionalitas dalam 

pelayanan, dan menjadikan pelayanan di Lia Az-Zahra terjangkau di 

berbagai kalangan masyarakat. 



50 
 

 

B. Persiapan Pengumpulan Data 

Sebelum pengumpulan data dilakukan, peneliti melakukan 

sejumlah persiapan agar didapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan 

penelitian. Persiapan tersebut meliputi: 

1. Permohonan Ijin Penelitian  

Permohonan ijin dilakukan oleh peneliti langsung kepada Klinik 

LA secara informal dan kemudian dilanjutkan dengan perijinan formal 

dengan menggunakan surat ijin dari UNIKA. Selain ijin kepada Klinik 

LA, peneliti juga melakukan pendekatan dengan beberapa narasumber 

dengan cara wawancara kepada para subjek yang sedang berkunjung ke 

Klinik LA setelah melakukan treatment. Selain itu peneliti juga 

mempersiapkan informed consent sebagai bentuk kesediaan subjek untuk 

mengikuti penelitian yang nantinya akan ditandatangani oleh narasumber 

terpilih. 

2. Penentuan Subjek Penelitian 

Klinik LA akan memberitahukan kepada peneliti ketika ada klien 

dengan 4 kriteria penelitian yang akan melakukan treatment di klinik LA, 

selesai treatment peneliti akan menemui calon subjek dengan memberikan 

skala kecemasan ibu hamil dan melakukan wawancara kepada calon subjek. 

Jika hasilnya memenuhi 5 kriteria  yaitu wanita sedang hamil bertempat di 

Tegal, kehamilan pertama semasa hidupnya, belum pernah mengikuti 

hypnobirthing, mengalami kecemasan (berdasarkan hasil dari skala 
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kecemasan ibu hamil memiliki kecemasan sedang), subjek bersedia menjadi 

responden maka akan diambil sebagai subjek penelitian. 

Narasumber penelitian yang terpilih akan diberikan penjelasan 

mengenai tujuan, proses, dan manfaat dari penelitian kemudian dilakukan 

penandatanganan lembar persetujuan (informed consent) sebagai bentuk 

kesepakatan bersama untuk mengikuti penelitian. Peneliti membuat jadwal 

pertemuan selanjutnya dengan narasumber untuk melakukan hypnobirthing.  

Peneliti melakukan screening terhadap calon subjek yang akan 

dijadikan partisipan dalam penelitian selama september – desember. 

Terdapat 15 orang partisipan dan hanya 5 orang yang sesuai dengan kriteria 

penelitian. Peneliti mengambil ke 5 orang partisipan tersebut. 

C. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Peneliti ingin mengetahui pengaruh hypnobirthing terhadap 

penurunan tingkat kecemasan pada ibu hamil primigravida dilaksanakan 

pada tanggal 20 September 2020– 1 desember 2020. Penelitian ini 

merupakan penelitian quasi eksperimen dan akan menggunakan alat ukur 

skala kecemasan ibu hamil untuk mengukur skor kecemasan. Subjek 

penelitian ini berjumlah lima orang diberikan terapi secara berkelompok. 

1. Pelaksanaan Eksperimen 

Pada penelitian ini peneliti bertugas sebagai observer di dalam 

ruang terapi, terapis dalam penelitian ini adalah seorang bidan yang 

bersertifikat hypnobirthing. 
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Narasumber penelitian yang sesuai dengan kriteria penelitian 

(diluar kriteria tingkat kecemasan) akan diberitahu oleh pihak klinik 

tentang jadwal bertemu dengan peneliti untuk mengisi skala kecemasan 

ibu hamil. Pada saat pretes dilakukan, subjek diberikan penjelasan cara 

mengisi skala kemudian memberikan jadwal pertemuan selanjutnya untuk 

dilakukan terapi. Pretes dilakukan mulai tanggal 26 oktober 2020. Terapi 

dilakukan sebanyak 4 sesi dengan 3 kali pertemuan, di mana di setiap 

pertemuan yang awalnya direncanakan waktu pelaksaan maksimal 90-120 

menit, namun pada saat kelas berlangsung menghabiskan waktu 150 menit 

di saat pertemuan pertama. 3 kali pertemuan dilakukan selama 3 hari tanpa 

jeda, kemudian dilanjutkan dengan mempraktikan relaksasi hypnobirthing 

dirumah selama 7 hari, di mana setiap subjek diberikan kartu tugas untuk 

diisi setelah melakukan relaksasi hypnobirthing di rumah. Peneliti 

melakukan posttest dihari ke 10 terhitung dari hari pertama diadakan kelas 

hypnobirthing. Intervensi dilakukan pada tanggal 4 – 13 november 2020 

dan diahiri dengan posttest pada tanggal 13 november 2020. 

2. Pelaksanaan Hypnobirthing  

Rapport dimulai pada saat awal pertemuan di Klinik LA ketika 

subjek ingin melakukan treatament kehamilan. Dari awal pertemuan 

peneliti sudah melakukan wawancara pendekatan untuk mencari kriteria 

subjek yang dibutuhkan. Pada pertemuan awal, peneliti memperkenalkan 

diri sebagai mahasiswa yang sedang melakukan penelitian. Pelaksanaan 

terapi hypnobirthing dilakukan sebanyak 4 sesi dengan 3 kali pertemuan 
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dan dilanjutkan mempraktikan relaksasi hypnobirthing di rumah subjek 

masing – masing. , setiap sesi dilakukan selama kurang lebih 90-120 menit 

sebagai berikut: 

Tabel 3. Pelaksanaan Hypnobirthing 

Pertemuan Kegiatan Waktu Tujuan 

Pertemuan 

1 (sesi 1-2) 
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 sesi ini 

adalah mampu menciptakan 

kondisi rileks supaya subjek 

dapat melindungi diri agar tetap 

tenang meski lingkungan di 

sekitar cukup gaduh ataupun 

menekan. Sebelum diajarkan 

relaksasi, terapis memberikan 

edukasi kepada subjek.  

Pembukaan dengan 

edukasi, kemudian 

mengajarkan cara 

melakukan relaksasi. 

Relaksasi otot 

Relaksasi wajah 

Relaksasi nafas 

Relaksasi pikiran 

Kegiatan ideomotor 30 

menit 

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). Terapis 

memberikan edukasi juga 

tentang manfaat kegiatan 

ideomotor terkait proses 

melahirkan, tujuannya agar 

subjek teredukasi dan faham 

cara mempraktikannya dengan 

baik tepat. 

Sesi kedua dilanjutkan 

kegiatan ideomotor 

(melakukan 

swasugesti), terapis 

membagikan 

pendulum kepada para 

subjek dan 

mengajarkan kegiatan 

ideomotor. Selain 

dengan pendulum 

terapis juga 

mengajarkan dengan 

media es batu. 

Kemudian setelah 

semua subjek dapat 

berhasil mengikuti 

instruksi dari terapis, 

terapis memberikan 

edukasi mengenai 

hubungan ideomotor 
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dengan proses 

persalinan atau 

manfaat sesi kedua ini 

terkait proses 

persalinan. 

Pertemuan 

ke 2 (sesi 3) 
Afirmasi positif 

selama masa hamil. 

Terapis memberikan 

edukasi mengenai 

manfaat dari afirmasi 

selama masa 

kehamilan dan juga 

manfaat dalam proses 

persalinan. Selain itu, 

terapis juga 

mengajarkan cara 

mempraktikannya. Di 

sesi ini subjek diminta 

untuk membuat 

afirmasi diselembar 

kertas. 

90 

menit 

Tujuannya agar subjek mampu 

mengganti pikiran negatif yang 

menjadi pemicu munculnya 

kecemasan menjadi menjadi 

pikiran positif, sehingga 

kecemasan dapat menurun. 

Pertemuan 

ke 3 (sesi 4) 
Berkomunikasi 

dengan janin. 

Terapis memberikan 

edukasi mengenai 

manfaat komunikasi 

dengan janin dan 

mengajarkan cara 

melakukannya. 

 

90 

menit 

Tujuannya adalah agar ibu 

hamil dapat menghayati 

spirit/roh buah hatinya sehingga 

membuatnya nyaman. Hal ini 

akan menguatkan ikatan batin 

antara ibu hamil dan bayi, 

sehingga ibu hamil dapat 

mengatasi rasa kawatir yang  

sering menjadi faktor 

munculnya kecemasan. 

 

3. Proses Terapi 

a. Sesi pertama, tujuan dari sesi ini adalah untuk merubah kepercayaan yang salah 

dengan menanamkan kepercayaan yang benar tentang potensi  tubuh wanita 

untuk hamil dan melahirkan, dan tujuan dari relaksasi sendiri mampu 

menciptakan kondisi rileks supaya subjek dapat melindungi diri agar tetap 

tenang meski lingkungan di sekitar cukup gaduh ataupun menekan. Sebelum 

diajarkan relaksasi, terapis menanyakan kepada semua subjek tentang 
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kekhawatiran dan ketakutan yang dirasakan oleh subjek selama hamil. Subjek 

RST menjawab bahwa ia sering memiliki kekhawatiran tentang janin yang 

dikandungnya, subjek takut bayinya lahir kecil sehingga harus di rawat dan 

tidak langsung dpulangkan kerumah karena tetangga ada yang memiliki 

pengalaman demikian, subjek RST takut dengan persalinan karena banyak 

tetangga yang bercerita mengenai pengalaman melahirkan yang sangat sakit, ia 

juga takut jika ahirnya ia melahirkan dengan operasi karena saudaranya baru 

saja melahirkan dengan jalan operasi. 

Setelah subjek RST menjawab, bidan L kemudian bertanya kepada 

subjek FF dan subjek FF menjawab bahwa selama hamil subjek FF memiliki 

kecemasan akan keguguran karena ada teman FF yang mengalami hal serupa di 

usia 9 minggu, jadi saat pertama subjek FF mengetahui dirinya hamil ia sering 

ke kamar mandi untuk memastikan bahwa di dalam celana dalamnya tidak ada 

darah. Apalagi sejak awal hamil FF sering keluar keputihan, jadi ia selalu 

merasa cemas ketika ada yang terasa keluar dari vaginanya. Bahkan terkadang 

tidak ada keputihan yang keluar tetapi ia merasa belum tenang jika belum 

membuka celana dalam untuk sekedar memastika. Subjek FF baru merasa 

sedikit lega ketika ia sudah lewat dari 9 minggu. 

Selain itu subjek FF mengatakan bahwa dirinya sering mendengar cerita 

buruk tentang persalinan sehingga ia sering merasa cemas setiap kali 

memikirkan nyeri kontraksi, ia mengatakan sering berdebar – debar ketika 

memikirkan hal tersebut. Subjek FF menyambung bahwa ia sangat takut dengan 

operasi saat melahirkan, hal tersebut sangat menjadi beban pikiran subjek FF. 
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FF takut namun selalu dipikirkan sehingga hari – harinya dalam menjalani 

kehamilan kurang bahagia. 

Sama halnya dengan subjek LT, ia merasa sangat cemas dan takut 

setelah ada diagnosa dari dokter bahwa dirinya harus melahirkan dengan jalan 

operasi. Terlebih alasan dokter adalah karena subjek LT 5 tahun baru hamil jadi 

bayi yang dikandungnya adalah bayi mahal dan dari pada terjadi hal – hal yang 

tidak diinginkan terjadi dokter menyarankan operasi. Diagnosa dokter sangat 

menghantui subek LT, dari awal hamil ia sudah sangat takut dengan operasi 

saat melahirkan malah dokter menyuruh untuk operasi. Subjek LT 

menyambung bahwa pernyataan dokter membuat ia cemas dan berpikir bahwa 

janinnya dalam kondisi buruk. 

Subjek R menceritakan bahwa selama hamil ia sangat dihantui dengan 

proses persalinan karena subjek R adalah seorang bidan yang biasa ikut 

membantu orang lain dalam persalinan. Subjek merasa sangat cemas dengan 

jahitan vagina karena ia biasa menjahit vagina orang, di mana orang yang 

dijahit menangis hingga teriak teriak. Subjek R sampai memutuskan untuk 

keluar dari rumah sakit tempat ia bekerja karena setiap hari ia selalu 

membayangkan persalinan orang lain yang mengerikan dan hal tersebut 

membuat Subjek R merasa tak semangat hingga merasa lemas tidak bergairah 

dalam menjalani kehamilannya. Sedangkan subjek IS tidak hadir di kelas 

pertemuan pertama. 

Dari semua subjek memiliki kecemasan tentang sakitnya proses 

melahirkan, cemas dengan jahitan vagina saat melahirkan, takut dengan operasi 
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saat melahirkan, dan mencemaskan keadaan janin. Kemudian terapis 

menjelaskan bahwa adalah hal wajar jika semua ibu memiliki pemikiran 

demikian, apalagi semuanya belum pernah mengalami proses melahirkan dan di 

dukung oleh lingkungan yang memiliki pengalaman negatif saat melahirkan. 

Terapis memberikan edukasi bahwa timbulnya rasa nyeri pada kehamilan dan 

persalinan adalah sebuah “sinyal” yang menandakan bahwa ibu hamil yang 

bersangkutan segera memasuki tahap persalinan. Namun, sebenarnya rasa nyeri 

itu sifatnya individual. Banyak faktor yang mempengaruhinya, mulai dari 

kondisi fisik hingga budaya ibu hamil yang bersangkutan, termasuk 

kepribadian, pengalaman hidup, rasa takut, kecemasan, dan persiapan 

menghadapi persalinan. Artinya, semakin sehat fisik ibu, semakin singkat dan 

lancar proses persalinan yang terjadi serta semakin ringan rasa nyeri yang 

muncul. Begitu juga semakin siap ibu menghadapi proses kelahiran bayinya 

secara mental, semakin sehat jiwanya. Semakin besar rasa percaya diri serta 

keikhlasan ibu untuk menjalani proses persalinnya. Hal tersebut yang dapat 

meringankan segala rasa nyeri yang muncul. Kemudian terapis memberikan 

materi tentang proses perjalanan kehamilan hingga melahirkan, 

memberitahukan bahwa tubuh wanita udah dirancang sangat sempurnah untuk 

mengandung dan melahirkan. Terapis juga memutarkan vidio orang melahirkan 

dengan normal yang dapat melahirkan seorang diri pada jaman dahulu sebelum 

ada alat medis seperti sekarang. 

Terapis melanjutkan, cara agar mendapatkan fisik dan mental yang sehat 

selama masa kehamilan, terapis mengajarkan tentang pentingnya 
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memperhatikan nutrisi selama masa kehamilan. Terapis menjelasakan apa saja 

nutrisi sehat yang perlu dikonsumsi oleh ibu hamil dalam powerpoint-nya. 

Selain nutrisi sehat ibu hamil juga harus sehat secara mental, salah satu cara 

untuk menyehatkan mental dapat dilakukan dengan ibu hamil melakukan 

relaksasi setiap pagi bangun tidur dan sebelum tidur. Kemudian terapis 

menjelaskan beberapa manfaat relaksasi bagi ibu hamil yang mengalami 

kecemasan dan terapis mengajarkan relaksasi untuk diikuti semua subjek. 

1) Relaksasi otot 

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 
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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. 

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. 
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9) 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. 

10) 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 

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). 

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

tahan sejenak 

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

Teruskan bernapas dengan perut, hayati napas adalah napas kehidupan. 

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

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

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

menghantarkan diri untuk masuk dalam keadaan rileks yang paling 

dalam. 

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

pemandangan alam yang indah. Bunyi gemericik air yang 
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menenangkan, rumput hijau yang luas tanpa batas, menyejukkan yang 

membuat anda terasa semakin nyaman, tentram dan damai. 

f) 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 

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. 



62 
 

 

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 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. 
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Semua subjek terlihat sangat fokus dalam mengikuti kelas ini, tidak ada 

yang sambil mainan handphone, semua subjek mendengarkan dan 

memperhatikan terapis dengan sangat baik. 

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). Asisten terapis membagikan 

pendulum kepada semua subjek, lalu terapis mengintruksikan kepada semua 

subjek untuk mengikuti instruksi dari terapis. instruksi 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  

6) kondisi diam / tanpa digerakkan dengan sengaja. 

7) Lihat, ternyata dalam keadaan yang tenang, pendulum langsung berayun 

ke kiri dan kanan, sesuai yang diniatkan. 

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

Perhatikan, pendulum terus mengikuti niat anda. 

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

Niatkan agar pendulum berputar. Lihat pendulum bergerak sesuai niat 

anda. 
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10) Hal ini menjelaskan dengan kuat bahwa “niat” merupakan “komando” dari 

dalam diri manusia yang tertinggi (rohani). 

11) Setelah pendulum bergerak, pejamkan kedua mata. Perlahan – lahan 

tangan kiri anda diangkat sampai sejajar dengan tangan kanan anda. 

12) Niatkan kedua tangan bergerak saling mendekat, lepaskan pendulum. 

13) Terus niatkan dalam hati kedua tangan terus bergerak dengan alami untuk 

meningkatkan ketenangan dan kesehatan diri. 

14) Setelah beberapa saat, jika sudah selesai niatkan kedua tangan berhenti 

diam di pangkuan. 

15) Rasakan dan hayati 

16) Biarkan kedua tangan bergerak dengan alami untuk meningkatkan 

ketenangan diri. 

Semua subjek dapat mengikuti instruksi dari terapis dengan baik tanpa 

terkecuali, pendulum yang dipegang oleh masing – masing subjek dapat bergerak 

sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh pikiran subjek. Setelah pendulum 

berhenti terapis menjelaskan bahwa sebenarnya apa yang terjadi dalam hidup kita 

hampir semuanya terkait dengan apa yang kita pikirkan. Jadi terbukti bahwa 

pikiran dapat mengendalikan keadaan, jika semua subjek ingin bisa menjalani 

kehamilan dengan baik, bisa menurunkan kecemasan dan dapat melahirkan 

dengan baik sesuai dengan harapan subjek masing – masing maka mulai dari 

sekarang subjek sudah harus bisa merubah pikiran negatif menjadi positif, dimulai 

dari saat relaksasi memasukan sugesti – sugesti positif. 
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Dalam sesi ini ada yang namanya melakukan swasugesti atau masukan 

niat / program positif (afirmasi positif). Dalam keadaan yang tenang, niat / sugesti 

mudah terealisasi dalam kehidupan kita. Beberapa contoh swasugesti yang 

dilakukan sebagai berikut: 

a) Masukan niat: “mulai sekarang dan selanjutnya, saya semakin tenang 

dalam menghadapi perubahan – perubahan dalam kehidupan terutama 

dalam menghadapi persalinan yang alami, nyaman, dan lancar” 

b) 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”. 

Terapis menjelaskan bahwa di pertemuan selanjutnya subjek akan 

diajarkan untuk membuat afirmasi. Kemudian terapis mempersilahkan subjek 

untuk bertanya jika ada hal yang ingin ditanyakan sebelum kelas dibubarkan. Lalu 

subjek R bertanya kepada terapis tentang operasi saat melahirkan yang 

menggunakan tehnik khusus dengan biaya yang mahal, tujuannya adalah untuk 

tidak merasakan rasa sakit saat melahirkan. Terapis menjawab bahwa subjek 

jangan menyerah terlebih dahulu, namun subjek perlu mengupayakan sejak dini 

yaitu dengan cara mengaplikasikan ilmu yang didapat dari kelas hypnobirthing 

sampai selesai terlebih dahulu. Subjek disarankan untuk mengikuti terapi sampai 

selesai baru memutuskan untuk mengambil kelas tersebut atau tidak. Subjek 

menjelaskan bahwa dirinya sangat tertarik dan ingin mengikuti terapi hingga 

selesai. 



66 
 

 

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

positif. Sebelum diajarkan cara melakukan afirmasi positif, terapis memberikan 

edukasi kepada semua subjek tentang manfaat dari afirmasi positif. sebelum 

mengajarkan afirmasi kepada subjek, terapi memberikan tugas kepada para 

subjek dengan membagikan selembar kertas untuk semua subjek membuat 

kalimat afirmasi positip minimal 5 kalimat. Setelah itu semua subjek disuruh 

untuk mengumpulkan dan terapis mengoreksi satu persatu didepan subjek yang 

tujuannya untuk mengajarkan membuat afirmasi yang benar. Setelah itu terapis 

mencontohkan beberapa kalimat afirmasi positip, 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 

12) Aku tenang dan seimbang 

13) Aku selaras dengan tubuhku 

14) Aku selaras dengan bayiku 
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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 

33) Aku menyayangi makanan – makanan yang bersifat mendukung 

kesehatanku 

34) Segala hal yang aku perlukan akan tersedia 
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35) Aku sudah menemukan satu sumber yang belum digunakan dari 

kekuatan di dalam aku, yang kini tersedia untukku. 

Setelah selesai mengajarkan, terapis memberikan tugas kepada semua 

subjek untuk membuat afirmasi positip di rumah masing – masing sesuai 

dengan diri subjek dan kebutuhan subjek. Lalu afirmasi tersebut ditempel 

dibagian yang sering terlihat oleh subjek supaya subjek lebih mudah melihat 

afirmasi tersebut. 

d. Sesi keempat, tujuan dari sesi ini adalah agar ibu hamil dapat menghayati 

spirit/roh buah hatinya sehingga membuatnya nyaman. Hal ini akan 

menguatkan ikatan batin antara ibu hamil dan bayi, sehingga ibu hamil dapat 

mengatasi rasa kawatir yang  sering menjadi faktor munculnya kecemasan. 

Sebelum terapis mengajarkan prosedur terapi kepada subjek, terapis 

mengedukasi kepada semua subjek tentang manfaat dari berkomunikasi dengan 

janin, yaitu dapat menguatkan ikatan batin antara subjek dengan janin, 

kepekaan antara ibu hamil dengan janin dapat membantu menjaga kehamilan 

agar berlangsung sehat, tenang dan damai sehingga kecemasan akan menurun. 

Berkomunikasi dengan janin bisa dilakukan saat melakukan latihan 

hypnobirthing dengan cara 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 

3) Katakan apa yang anda rasakan, setiap saat 
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4) Ajak janin berdialog 

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

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

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

membuat janin merasa tidak nyaman). 

7) Bacakan buku cerita dengan intonasi yang berbeda – beda. 

8) Ajak jani bermain dan bercanda, melalui sentuhan atau ketukan jari 

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

perut. 

9) Perdengarkan musik – musik yang indah dan menyenangkan hati, 

lalu gerakkan tubuh anda dengan perlahan – lahan dan alami 

bersamanya. 

10) 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. 

11) 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 

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

dengan janin. 
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Setelah memberikan edukasi, terapis mengajak subjek untuk 

mempraktikan secara langsung seperti berikut: 

13) Duduk bersila secara nyaman dengan posisi tulang belakang lurus, 

posisi tegak dan tetap rileks. 

14) Relakskan seluruh tubuh mulai dari puncak kepala sampai telapak 

kaki. 

15) Letakkan kedua tangan anda diatas paha kiri dan paha kanan. 

16) Bernapaslah dengan tenang dan terus pusatkan perhatian pada napas 

keluar masuk 

17) Fokuskan / pusatkan perhatian pada 5 cm dibawah pusar. 

18) Pada setiap napas, bayangkan anda sedang membuat warna orange 

hangat disekitar pinggul. 

19) Bayangkan calon bayi anda berada disekitar 1 meter di depan anda 

20) Visualisasikan napas anda sedang memperlebar warna oranye 

menyelimuti calon bayi 

21) Bayangkan bahwa napas anda mempergerakkan dengan perlahan 

janin di pangkuan 

22) Saat janin berada di pangkuan anda, bicaralah dengan dia nyanyikan 

lagu favorit anak atau bersenandung. 

23) Jika sudah selesai ucapkan doa dan afirmasi yang berdampak 

menyebarkan energi kedamaian dan cinta tak bersyarat bagi bayi 

anda. 
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Setelah semua prosedur terapi disampaikan, terahir terapis menutup 

sesi dengan evaluasi. Terapis meminta kepada semua subjek untuk 

mengevaluasi apa yang dirasakan selama sesi terapi ini, subjek diminta untuk 

me-review selama proses terapi dan memberikan komentar sebelum dan 

sesudah terapi serta manfaat untuk subjek. 

Subjek LT menyampaikan bahwa dirinya merasa sangat lega setelah 

mengikuti kelas hypnobirthing dan subjek LT mengatakan bahwa ia beruntung 

sekali bisa mengikuti kelas hypnobirthing secara gratis sehingga ia bisa 

mempraktikannya di rumah dan merasa memiliki bekal untuk mempersiapkan 

diri secara mental menuju proses persalinan yang selama ini ditakutkan oleh 

subjek. Lalu disambung dengan pendapat dari subjek R, subjek mengatakan 

hal yang sama bahwa dirinya merasa sangat lega setelah mengikuti kelas 

hypnobirthing. Subjek juga mengatakan bahwa suaminya sangat mendukung 

subjek untuk rutin mempraktikan apa yang ia dapat selama mengikuti kelas 

hypnobirthing, karena selama ini subjek merasa sangat cemas dan hari-hari 

dipenuhi dengan ketakutan serta bayangan orang melahirkan hingga suami 

merasa bingung tidak tahu harus melakukan apa. Setelah mengikuti kelas 

hypnobirthing subjek di rumah men-transfer apa yang ia dapat sehingga suami 

bisa mengingatkan untuk rutin melakukan relaksasi dan ikut mengatakan 

kalimat afirmasi sambil mengelus perut dan berkomunikasi dengan janin. Hal 

tersebut membuat subjek merasa lebih nyaman, bahagia dan lebih rileks dalam 

menjalani kehamilan. 
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Subjek FF mengatakan bahwa dirinya merasa nyaman dan lebih tenang 

setelah mengikuti kelas hypnobirthing. Subjek merasa lebih siap untuk 

mengahadapi persalinan karena ia bisa mempersiapkan mental mengahadapi 

persalinan dengan ilmu yang ia dapat setelah mengikut kelas hypnobirthing. 

Subjek mengatakan bahwa selain kecemasan tentang kehamilan, status subjek 

sebagai karyawan pabrik yang bekerja full time pulang sore membuat subjek 

merasa sangat lelah, cepat marah dan mudah nangis sehingga membuat subjek 

merasa kacau dalam menjalani kehamilan. Subjek mengatakan ia sempat 

bingung harus melakukan apa, karena dengan kondisi subjek yang seperti itu 

membuat subjek sering merasa kawatir dengan kesehatan kehamilan dan 

janinnya. 

Subjek RST mengatakan bahwa ia merasa kondisinya lebih baik dan 

lebih semangat setelah mengikuti kelas hypnobirthing dibandingkan dengan 

sebelum mengikuti kelas hypnobirthing. Subjek sebelumnya tidak tahu sama 

sekali tentang hypnobirthing. Setelah mengikuti kelas hypnobirthing ia merasa 

memiliki semangat untuk berjuang dengan kehamilannya. Selama ini subjek 

banyak mendengar cerita mengerikan tentang persalinan, dan dalam waktu 

dekat kakak ipar juga habis melahirkan dengan jalan operasi. Selama itu juga 

subjek menerima dan menelan semua informasi mentah – mentah, serta tidak 

tahu harus berbuat apa. Sehingga pemahaman yang  subjek terima adalah 

melahirkan merupakan kondisi buruk yang harus ditanggung perempuan. 

Pemahaman yang salah selama ini membuat subjek tidak bisa menikmati 

indahnya proses kehamilan karena ia terus menerus merasa cemas setiap kali 
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memikirkan persalinan. Setelah mengikuti kelas hypnobirthing ia jadi tahu 

bahwa janin ternyata sudah bisa diajak komunikasi sehingga subjek juga 

memiliki aktifitas baru untuk komunikasi dengan janin yang baik – baik dan 

aktifitas berpikir buruk jadi terkurangi. 

Subjek IS mengatakan bahwa meski pertemuan pertama tidak sempat 

ia ikuti, namun di pertemuan kedua dan ketiga ia merasa mendapat sesuatu 

yang bisa jadi bekal untuk mengahadapi persalinan. Subjek mengatakan 

bahwa ia tidak mau melahirkan tanpa suami karena posisi suami bekerja di 

luar kota sehingga ilmu yang ia dapat di kelas hypnobirthing dan sudah ia 

terapkan di rumah adalah mengajak komunikasi dengan janin untuk janjian 

keluarnya nanti saja saat ayahnya sudah pulang. Selain itu ia merasa lebih 

nyaman dan lega setelah mengikuti kelas hypnobirthing. Subjek mengatakan 

bahwa kelas ini sangat bagus. Setelah kelas selesai, khusus untuk subjek IS 

diberikan sedikit edukasi pengganti kelas pertama mengenai cara melakukan 

relaksasi agar subjek IS bisa melakukannya di rumah. 

Setelah semua selesai, semua subjek dibekali dengan rekaman suara 

relaksasi hypnobirthing. Subjek di berikan selembar kertas tugas, di mana 

subjek harus mengisi waktu dan hal yang ia rasakan setelah melakukan 

relaksasi hypnobirthing di rumah masing – masing. Subjek nantinya harus 

mengumpulkan kertas tersebut di hari ke 10 terhitung dari pertemuan kelas 

pertama, namun karena di hari ke 10 ada beberapa subjek yang belum bisa 

ditemui untuk diambil kertas tugas tersebut ahirnya peneliti memutuskan 

untuk mengambil serentak di tanggal subjek bisa ditemui semua. Ternyata ada 
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subjek yang mengisi kertas tugas hingga hari ke 14. Setelah ditanya kenapa 

sampai hari ke 14, jawabannya adalah karena ia merasa butuh dan merasa 

nyaman setelah melakukan relaksasi hypnobirthing sehingga ia merutinkan 

sendiri diluar tugas yang diberikan.


