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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan kepada lima ibu hamil primigravida yang 

mengalami kecemasan, subjek berusia 25-28 Tahun. Pendidikan terendah 

adalah subjek LT yaitu SD. Subjek IS berpindidikan SMK, subjek R 

berpendidikan DIV Kebidanan. Sedangkan subjek FF dan subjek RST 

berpendidikan S1. Semua subjek memiliki kecemasan berat dan semua subjek 

berdomisili di kota Tegal. Lebih lengkapnya seperti tabel dibawah ini. 

Tabel 4. Data subjek penelitian 

Subjek + Usia Kehamilan Usia Pendidikan Skor Kecemasan 

FF (26 Minggu) 25 Tahun S1 57 

RST (30 Minggu) 25 Tahun S1 70 

LT (34 Minggu) 25 Tahun SD  40 

R (30 Minggu) 25 Tahun DIV 71 

IS (36 Minggu) 28 Tahun SMK 56 

 

Subjek R memiliki skor kecemasan berat. Gejala kecemasan yang 

muncul sebagai berikut: subjek R merasa lebih mudah tersinggung saat hamil, 

ia sering merasa takut tentang kondisi janin di dalam rahimnya hingga setiap 

kali hendak USG ia  merasa gelisah hingga jantung berdebar – debar, padahal 

selama ini dokter belum pernah mengatakan hal buruk tentang janin yang 

dikandungnya. Subjek R takut dengan operasi saat melahirkan, namun ia juga 

selalu terbayang – bayang proses melahirkan normal. Subjek R adalah 

seorang bidan di mana ia sudah sering melihat proses persalinan secara 
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langsung, dan hampir semua pasien yang dihadapi selalu menangis, kesakitan 

hingga histeris. 

Hal yang sangat subjek takuti saat melahirkan normal adalah jahitan 

di vagina karena di RS tempat subjek bekerja, ia sering bertugas untuk 

menggunting vagina dan menjahit. Semua subjek yang ditangani sering 

menangis histeris. Selama awal kehamilan setiap hari subjek selalu terbayang 

– bayang saat ia bekerja, hingga subjek memutuskan untuk keluar dari 

pekerjaannya. Subjek ingin menempuh jalur melahirkan dengan operasi 

khusus yang tidak merasakan rasa sakit, namun biayanya sangat mahal dan ia 

juga takut operasi, jadi subjek merasa sangat cemas ketika memikirkan 

persalinan. Subjek bingung harus berbuat apa hari – hari subjek dipenuhi 

dengan kegelisahan di hati. 

Sejak awal hamil subjek merasa tidak bisa beristirahat dengan tenang, 

karena melakukan aktifitas apapun pikiran negatif kerap kali muncul hingga 

ia sering lupa selama hamil. Setiap kali keluarga atau teman bercerita tentang 

proses persalinan, subjek merasa sangat tegang hingga otot dibagian leher 

terasa kaku. Saat bertemu dengan peniliti untuk mengisi skala subjek terlihat 

lebih banyak diam. Awalnya suami menentang dan mengatakan di depan 

peneliti untuk apa  mengikuti kelas hypnobirthing sementara subjek adalah 

seorang bidan yang sudah banyak tahu, namun saat itu juga subjek 

menjelaskan bahwa karena subjek sering ikut dalam proses melahirkan jadi ia 

malah melihat secara langsung tangisan dan teriakan ibu melahirkan di mana 

mereka semua bilang bahwa hal tersebut menyakitkan. Hal tersebut membuat 
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subjek mengalami kecemasan dan ketakutan yang serius, kata subjek kepada 

suaminya. 

Setelah mengikuti terapi subjek R mengatakan bahwa ia merasa 

pikirannya terbuka dan menemukan titik terang. Subjek jadi tahu apa yang 

seharusnya ia lakukan di masa kehamilannya sekarang, di mana sebelumnya 

setiap hari ia terpuruk dan memikirkan berbagai kemungkinan buruk. 

Sekarang subjek memiliki semangat baru dengan mempersiapkan banyak hal, 

dari mulai ia ingin mempersiapkan kesehatan badan dengan senam yoga, 

makanan bernutrisi hingga subjek ingin merutinkan melakukan relaksasi 

hypnobirthing dan berusaha untuk berpikir positif. Menurut subjek edukasi 

afirmasi positip yang ia dapat di kelas hypnobirthing sangat membantu 

subjek, di mana setiap hari sebelum mengikuti kelas hypnobirthing subjek 

selalu berpikir negatif sekarang subjek merasa lebih nyaman dengan bisa 

mengganti pikiran – pikiran negatif dengan pikiran positif serta terus menerus 

memberikan afirmasi positif kepada janinnya. Di dalam kertas tugas subjek 

menuliskan bahwa setelah melakukan relaksasi hypnobirthing subjek merasa 

kecemasan berkurang, rasa percaya diri meningkat, lebih nyaman dalam 

keseharian, dan lebih berani serta semangat  untuk bisa melahirkan secara 

normal. Setelah diberikan terapi, skor kecemasan subjek R menurun. 

Subjek FF memiliki skor kecemasan berat. Gejala kecemasan yang 

muncul sebagai berikut: subjek selalu mengkhawatirkan janin yang ada dalam 

kandungan, ia takut janinnya luruh atau keguguran. Sebelum hamil, subjek 

melihat bahwa temannya yang hamil di usia 9 minggu mengalami keguguran 
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di tempat subjek bekerja. Teman subjek menangis dan mengeluarkan banyak 

darah sehingga subjek selalu cemas dari awal kehamilan. Subjek FF 

mengatakan sejak hamil perasaannya sangat labil, ia lebih gampang menangis 

oleh hal – hal sepele, subjek sukar untuk tidur, jika sudah tidur ia mudah 

sekali terbangun dan sering mimpi menakutkan. Ketika subjek habis 

mendengar cerita negatif tentang persalinan, malamnya subjek selalu mimpi 

buruk. 

Sejak hamil subjek mengalami berat badan menurun, ia mengatakan 

bahwa dari awal hamil tidak mengalami muntah – muntah tetapi ia merasa 

banyak beban pikiran. Selain itu ia merasa sangat lelah bekerja seharian, 

namun tidak ada pilihan lain karena mengandalkan hasil kerja suami saja 

tidak cukup. Subjek harus mengumpulkan banyak uang karena ia takut tidak 

bisa melahirkan dengan normal dan harus menempuh jalan operasi yang 

membutuhkan biaya yang banyak. Subjek takut dengan sakit saat melahirkan, 

hingga beberapa kali subjek membayangkan dirinya meningga dunia dalam 

persalinan. 

Setelah mengikuti terapi subjek merasa lebih lega, lebih tenang dalam 

menjalani kehamilan. Subjek merasa lebih semangat dan  lebih positip. Jika 

pikiran buruk datang dan ia merasa cemas, subjek merasa bisa mengontrolnya 

sehingga tidak berlarut – larut seperti biasa. Di dalam kartu tugas subjek 

menuliskan bahwa hatinya bahagia, tenang dan lebih bersemangat ketika 

selesai melakukan relaksasi hypnobirthing. Sehingga setelah diberikan terapi 

skor kecemasan subjek FF mengalami penurunan. 
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Subjek RST mengalami kecemasan berat. Gejala kecemasan yang 

muncul sebagai berikut: subjek RST sering merasa lemas ketika mendengar 

orang lain bercerita pengalaman melahirkan, denyut jantung menjadi cepat 

ketika membahas persalinan. Saat subjek RST mendengar bahwa kakak ipar 

melahirkan dengan jalan operasi, ia merasa sangat lemas hampir pinsan. 

Subjek mengatakan bahwa ketika banyak pikiran tentang persiapan 

melahirkan ia merasa pusing hingga dada terasa sesak. Pernah suatu ketika 

saat subjek selesai pemeriksaan dari dokter dan dokter mengatakan bahwa air 

ketuban kurang subjek sangat kepikiran hingga kepala subjek terasa sakit. 

Selain itu, subjek merasa emosinya menjadi sangat tidak stabil ketika 

sedang hamil, subjek mudah sekali menangis. Subjek juga sukar untuk 

istirahat dengan tenang. Banyak sekali ketakutan – ketakutan yang subjek 

rasakan diantara: takut bayi terlahir cacat, takut operasi, takut dengan jahitan 

vagina saat melahirkan. Ketakutan tersebut membuat subjek merasa cemas 

dan tidak bahagia dalam menjalani kehamilan. 

Setelah mendapatkan terapi subjek RST merasa lebih nyaman dalam 

menjalani kehidupannya. Subjek mengatakan bahwa ketika ia mendengar 

bahwa ada tentangga atau kerabat yang sedang melahirkan dengan operasi ia 

masih ada rasa takut, tetapi ia masih bisa mengatasi ketakutan tersebut dan 

tidak menjadi efek yang berlarut apalagi sampai pinsan. Subjek mencoba 

menerapkan apa yang ia dapat dari kelas hypnobirthing. Subjek melatih 

dirinya untuk menerapkan afirmasi positif yang sudah ia tulis dan ditempel 

dikamarnya. Di dalam kertas tugas subjek RST menuliskan bahwa ia merasa 
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nyaman setelah melakukan relaksasi hypnobirthing. Selain itu subjek bisa 

beristirahat dengan enak, bisa tidur dengan nyenyak, dan merasa rileks. Skor 

kecemasan subjek setelah mengikuti terapi menurun. 

Subjek LT mengalami kecemasan berat berdasarkan hasil dari skala 

kecemasan ibu hamil. Gejala kecemasan yang muncul sebagai berikut: subjek 

LT selalu merasa gemetar saat akan memeriksakan kandungan ke dokter, ia 

merasa sangat berdebar – debar dengan pembacaan hasil USG dari dokter. 

Subjek LT takut mendengar jika hasil dari pemeriksaan tidak sesuai 

harapannya. Kecemasan subjek bertambah parah ketika ia mendengar dokter 

mengatakan bahwa ia harus melahirkan dengan jalan operasi karena khawatir 

bayi yang dikandungnya lahir dengan kondisi buruk, mengingat subjek 5 

tahun baru hamil maka subjek disarankan untuk operasi saat melahirkan. 

Subjek LT takut dengan operasi sehingga ia menjadi sangat kepikiran. 

Ketika subjek LT memiliki banyak pikiran, otot dibagian leher mengeras 

hingga terasa sakit. Selain itu, subjek selalu merasa cemas, lemas, hingga 

jantung berdebar – debar ketika mendengar cerita persalinan dari orang lain. 

Dada subjek terasa nyeri ketika memikirkan biaya persalinan karena sudah 6 

bulan suaminya tidak bekerja. Kecemasan dan banyaknya pikiran buruk yang 

subjek pikirkan membuat hasrat seksual subjek lemah, ia mengatakan bahwa 

dirinya tidak memiliki gairah sama sekali untuk melakukan hubungan seksual 

hingga ketika sedang berhubungan ia merasa nyeri di vaginanya tidak pernah 

bisa menikmati. 
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Setelah mengikuti serangkaian terapi subjek LT merasa jauh lebih 

baik dari sebelum mendapatkan terapi. Subjek mengatakan bahwa ia lega 

setelah mendapat edukasi dari terapis bahwa operasi bukan sesuatu yang 

buruk, dan jika tidak nyaman dengan salah satu dokter bisa berpindah dokter, 

subjek merasa mendapatkan insight dan terbuka pikirannya. Subjek 

mengatakan kenapa harus terpuruk hanya karena ucapan satu dokter 

sementara masih banyak dokter kandungan yang bisa ia datangi untuk 

mendukung subjek melahirkan normal dan jika harus operasi subjek juga 

lebih siap menerima. Subjek lebih siap dalam menghadapi persalinan. Subjek 

merasa punya bekal dari apa yang ia dapat setelah mengikuti terapi. Skor 

kecemasan subjek menurun setelah mengikuti terapi. 

Subjek IS mengalami kecemasan berat berdasarkan skala kecemasan 

ibu hamil. Gejala kecemasan yang muncul sebagai berikut: subjek IS sering 

memiliki pikiran buruk tentang persalinan seperti ia tidak mampu melahirkan 

dengan normal, vagina robek dan dijahit, kesehatan bayi buruk. Subjek IS 

sering mendengar cerita negatif tentang persalinan sehingga ia sangat cemas 

untuk menghadapi persalinan. Subjek mengatakan bahwa ia merasa lemas, 

detak jantung berdebar – debar hingga terasa mau pinsan ketika ada orang 

yang bercerita tentang melahirkan. Ketika memikirkan biaya persalinan dada 

subjek terasa nyeri dan kepala pusing. Subjek takut pikiran negatif subjek 

tentang persalinan menjadi kenyataan. Selain itu subjek merasa sejak hamil ia 

mudah lupa karena banyak pikiran. 
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Setelah mengikuti serangkaian terapi, subjek mengatakan lebih siap 

dan mantap dalam menghadapi persalinan, ketakutan dan kecemasan 

berkurang. Skor kecemasan subjek juga mengalami penurunan. Subjek IS 

pertemuan pertama tidak mengikuti dengan alasan perut sedang mengencang 

(kontraksi). Subjek  IS salah mengisi kertas tugas. Tidak seperti subjek yang 

lain yang dapat mengisi sesuai dengan instruksi. 

Semua subjek hampir memiliki permasalahan yang sama, yaitu 

memiliki gejala kecemasan yang berkaitan dengan kekhawatiran tentang 

kehamilan, bayi yang dikandung, dan ketakutan akan proses melahirkan. 

Semua subjek yang mengalami kecemasan karena mereka sangat awam dan 

kurang pengetahuan. Bahkan mereka menerima cerita dari orang – orang 

yang memiliki pengalaman buruk, hal tersebut membuat mereka memiliki 

kecemasan saat hamil dan semakin takut dalam menghadapi proses 

persalinan. Hypnobirthing memberikan banyak edukasi kepada subjek dan 

mengajarkan subjek untuk bisa melakukan relaksasi hypnobirthing sehingga 

skor kecemasan semua subjek menurun. 

2. Perbedaan skor Pretest dan Posttest 

Hypnobirthing diberikan kepada wanita hamil primigravida yang 

mengalami kecemasan. Skor kecemasan pretest dan posttest sebagai 

berikut: 

Tabel 5. Perbedaan Skor Pretest dan Posttest  HRS-A 

Subjek Pretest HRS-A Posttest HRS-A 

FF 57 7 

RST 70 28 

LT 40 5 
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R 71 40 

IS 56 39 

Minimum 41 5 

Maksimum 78 41 

Rerata 61.8 24.2 

Standar Deviasi 14.516 17.398 

 

Berdasarkan hasil tabel diatas didapatkan bahwa wanita hamil 

primigravida yang mengalami kecemasan memiliki skor pretest skala 

kecemasan ibu hamil  rata – rata 61.8 dengan standar deviasi 14.516, 

memiliki skor minimum 41 dan skor maksimum sebesar 78. Skor skala 

kecemasan ibu hamil menurun setelah diadakan hypnobirthing dengan nilai 

rata – rata 24.2 dengan standar deviasi 17.398, memiliki skor minimum 5 dan 

skor maksimum sebesar 41. 

Menurunnya skor kecemasan yang di dapat dari skala kecemasan ibu 

hamil menunjukkan bahwa hypnobirthing dapat menurunkan kecemasan ibu 

hamil primigravida. Tabel diatas menunjukkan adanya perubahan skor yang 

terjadi pada kelima narasumber setelah dilakukannya hypnobirthing. Lebih 

jelasnya akan dilakukan perhitungan statistik untuk melihat perubahan skor 

kecemasan sebelum dan sesudah dilakukan hypnobirthing pada ibu hamil 

primigravida. 

3. Analisa data 

Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis data, analisis yang 

digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah Wilxocon 

signed rank test. Pengukuran dibantu dengan menggunakan program 

statistical for social science (SPSS). 
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Hasil penelitian pengukuran kecemasan didapatkan skor Z= -2.023 

dan signifikansi sebesar 0.043 < α 0.05 karena signifikansi lebih kecil dari 

0.05 maka hipotesis dalam penelitian ini diterima. Hipotesis dalam penelitian 

ini adalah kecemasan sebelum hypnobirthing lebih tinggi dari pada sesudah 

hypnobirthing. Setelah diadakan hypnobirthing skor kecemasan menurun. 

B. Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hypnobirthing terhadap 

penurunan tingkat kecemasan dengan menggunakan hypnobirthing. 

Berdasarkan hasil uji statistik didapatkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini 

diterima yakni ada perbedaan tingkat kecemasan ibu hamil primigravida 

sebelum dan sesudah mendapatkan hypnobirthing. Kecemasan sebelum 

mendapatkan hypnobirthing lebih tinggi dari pada sesudah mendapatkan 

hypnobirthing. 

Hasil penelitian yang mendukung penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Atmawati dan Hardianto (2013) didapatkan hasil bahwa skor 

kecemasan mengalami penurunan setelah diberikan terapi hypnobirthing dan 

terdapat pengaruh hypnobirthing terhadap kecemasan ibu hamil primigravida 

trimester III di RB Sisilia Yoshepa Trihana. Penelitian serupa dilakukan oleh 

Maulida dan Wahyuni (2020) didapatkan hasil bahwa hypnobirthing dapat 

menurunkan kecemasan ibu hamil. Penelitian serupa juga dilakukan oleh 

(Asmarani, 2012) mengenai efektifitas penerapan hypnobirthing dalam 

menurunkan tingkat kecemasan ibu hamil trimester tiga menjelang persalinan 
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anak pertama di usia dewasa awal yang terbukti signifikan menurunkan 

kecemasan pada ibu hamil. 

Kecemasan merupakan perasaan takut dan merasa tidak berdaya 

sehingga memunculkan kekhawatiran (Struart, 2007). Kecemasan yang 

dialami oleh individu yang sedang mengandung anak pertama (primigravida) 

dalam penelitian ini adalah cemas terhadap janin yang ada dalam kandungan,  

munculnya ketakutan terhadap kondisi persalinan, dan merasa tidak berdaya 

dalam menghadapi persalinan sehingga banyak fikiran negatif muncul seperti 

meninggal dalam persalinan, pendarahan, serta jahitan vagina yang 

mengerikan. 

Savitri (2003) menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi terjadinya kecemasan, diantaranya: lingkungan, emosi yang 

ditekan, dan sebab – sebab fisik. Pada penelitian ini faktor yang menyebabkan 

ibu hamil primigravida mengalami kecemasan adalah lingkungan, di mana 

selama ini subjek hanya menerima informasi negatif dari orang disekitar 

mengenai pengalaman negatif persalinan dan kurang mendapat informasi yang 

cukup. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Andriana (2007) bahwa 

informasi tentang pengalaman persalinan yang menakutkan dan tidak utuh 

dapat menambah kecemasan ibu hamil. Asmarani (2012) juga mengatakan 

bahwa Ibu hamil primigravida banyak memiliki pikiran yang mengganggu 

karena adanya reaksi kecemasan terhadap cerita negatif yang mengenai proses 

persalinan yang mengerikan. 
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Wanita yang hamil untuk pertama kali dibandingkan dengan wanita 

yang telah hamil sebelumnya menunjukkan kecemasan yang lebih pada diri 

dan bayinya serta timbulnya perasaan mudah tersinggung dan merasa tegang 

Erikson (dalam Williams, 2012). Pada penelitian ini subjek merupakan 

kehamilan pertama dan subjek memiliki skor kecemasan ditingkat kecemasan 

berat. Melalui terapi hypnobirthing subjek diajak untuk mengganti irrational 

belief menjadi rational belief, mengganti pemikiran negatif dengan pemikiran 

positif, melatih bonding ibu dan bayi, serta mendamaikan diri dengan relaksasi 

yang bertujuan untuk menurunkan kecemasan. 

Hypnobirthing merupakan salah satu teknik self hypnosis yang 

merupakan usaha secara alami dalam menanamkan sugesti positif ke pikiran 

bawah sadar demi menjalani kehamilan dan persiapan persalinan yang 

nyaman. Metode yang digunakan dalam hypnobirthing mengacu pada  

keyakinan terhadap potensi tubuh perempuan, bahwa setiap tubuh perempuan 

memiliki potensi untuk menjalankan proses kehamilan dan melahirkan secara 

alami, tenang dan nyaman (Kuswandi, 2016). Pada penelitian ini subjek 

diberikan edukasi mengenai perjalanan kehamilan hingga persalinan berikut 

potensi tubuh perempuan yang sudah dirancang sempurna oleh Tuhan untuk 

kehamilan hingga persalinan, cara mengatasi kecemasan (dengan melakukan 

serangkaian tahap hypnobirthing), dan edukasi cara melakukan relaksasi 

hypnobirthing beserta manfaatnya.  

Edukasi yang diberikan secara tepat dan  tuntas selama terapi membuat 

subjek mengetahui bahwa tubuhnya sudah dirancang sempurna oleh Tuhan untuk 
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mengandung dan melahirkan, sehingga subjek yakin dengan potensi tubuhnya. 

Tuhan sudah membekali subjek potensi, sehingga subjek bersemangat untuk 

melakukan ikhtiar mengolah fisik dan mental untuk mempersiapkan melahirkan. . 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bulez, Esin, dan 

Neriman (2018) di rumah sehat Bonora yaitu ada perbedaan antara rasa takut 

sebelum dan sesudah diberikan kelas edukasi hypnobirthing, didapatkan bahwa 

subjek yang mengikuti kelas edukasi hypnobirthing mereka memiliki persepsi 

yang lebih positif dibandingkan yang tidak mengikuti kelas edukasi 

hypnobirthing.  Edukasi yang diberikan dengan media pendulum pada saat tahap 

idiomotor membuat subjek yakin dengan kekuatan pikirannya. Subjek merasa 

lebih percaya diri, lebih berani, merasa yakin dengan kekuatan fikirannya, lebih 

optimis dan lebih siap dalam menghadapi persalinan. Ketika individu yakin 

dengan potensi tubuh dan pikiran mampu berfungsi sebagaimana seharusnya, 

maka perasaan tidak nyaman dan cemas menghilang (Kuswandi, 2016). Aspek 

yang turun di perasaan cemas, ketakutan, ketegangan, perasaan depresi, gejala 

kardiovaskular. 

 Afirmasi positif yang dipraktekan oleh subjek membuat subjek lebih 

berpikir positif dibanding sebelum diberikan terapi. Pikiran negatif mulai 

tergantikan dengan pikiran positif. Kondisi emosi yang tenang, nyaman, stabil, 

dan rajin menanamkan afirmasi positif, ibu hamil mampu menetralisir semua 

rekaman – rekaman negatif di pikiran bawah sadarnya mengenai kehamilan dan 

proses persalinan dengan program positif (Kuswandi, 2011). Aspek yang turun 
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terkait dengan aspek perasaan cemas, aspek ketakutan, aspek gangguan tidur, 

gejala somatik, gejala kardiovaksular, gejala respiratory. 

Rangkain relaksasi hypnobirthing membuat subjek merasa lebih nyaman 

dan lebih tenang dari sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Harianto 

(2020) bahwa relaksasi akan membantu ibu hamil senantiasa mencapai kondisi 

rileks dan tenang, efek dari kondisi ini akan berpengaruh pada ibu hamil dan 

lingkungan ibu hamil. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan, keterbatasan dari penelitian ini 

adalah sulit mendapatkan subjek sehingga hanya menggunakan 5 orang subjek 

saja. Kesulitan lainnya adalah, kelas terapi yang diberikan secara berkelompok 

membuat terapis harus memberikan terapi secara pribadi di waktu yang berbeda 

kepada subjek yang berhalangan hadir saat kelas terapi seharusnya diberikan. Di 

mana hal tersebut memerlukan biaya tambahan dan waktu tambahan. Selain itu 

usia kehamilan juga menjadi keterbatasan, usia kehamilan yang diambil adalah 

usia trimester ketiga, di mana subjek di usia kehamilan trimester ketiga memiliki 

tingkat kecemasan yang semakin tinggi dan rentan kehilangan subjek jika sewaktu 

– waktu subjek melahirkan sedangkan penelitian masih berlangsung.


