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ABSTRACT 
ABSTRACT 

 

INFLUENCE OF HYPNOCARING TO PAIN AND ANXIETY OF POST 

SECTIO CAESAREA CLIENTS 

 

By: Dessy Wulandari Suryanindra 

 

 

Introduction: Sectio caesarea in one of giving birth procedures by surgery that 

may lead to anxiety and pain of the mother. The mother who is suffering from 

anxiety and pain after sectio caesarea may get difficulties to move and bother the 

baby treatment. Hypnocaring is one of nursing treatment which uses sentences 

with suggestions and aims to reduce or control the pain and anxiety. Method: 

This study analyzed the influence of hypnocaring to pain and anxiety of post 

sectio cesarea clients. The design of this study used quasy-experiment by 

collecting data with observation checklist and questionair. The popolation of this 

study were post sectio cesarea clients in Rumah Sakit Umum Haji Surabaya and 

Rumah Sakit Islam A. Yani Surabaya with the total sample of 20 respondents. 

The independent variable was hypnocaring and the dependent variables were pain 

and anxiety. Results: Hypnocaring could reduce pain of the post sectio cesarea 

clients significantly (p=0.004), and anxiety (p=0.0000). Discussion: Hypnocaring 

can influence pain and anxiety of post sectio cesarea clients in hospitals. Nurse or 

midwife can use hypnocaring to control or reduce the level of pain and anxiety. 

Future studies need more respondents, longer period and more accurate statistic 

test. 

 

Keywords: hypnocaring, pain, anxiety, post, sectio cesarea 



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI    PENGARUH HYPNOCARING TERHADAP...    DESSY W 

xi 

 Daftar Isi 

DAFTAR ISI 

 

Halaman Judul dan Prasyarat  ....................................................................................... ii 
Surat Pernyataan........................................................................................................... iii 
Halaman Pernyataan..................................................................................................... iii 
Lembar Persetujuan ........................................................................................................ v 
SKRIPSI ....................................................................... Error! Bookmark not defined. 

Lembar Penetapan Panitia Penguji................................................................................. v 

Motto ........................................................................................................................... vii 
Ucapan Terima Kasih ................................................................................................. viii 

ABSTRACT ................................................................................................................... x 
Daftar Isi....................................................................................................................... xi 
Daftar Tabel ............................................................................................................... xiii 
BAB 1  PENDAHULUAN ............................................................................................ 1 

1.1 Latar Belakang ................................................................................................................. 1 

1.2. Rumusan Masalah ..........................................................................................................  5 

1.3 Tujuan Penelitian ............................................................................................................. 5 

1.3.1 Tujuan Umum ........................................................................................................... 5 
1.3.1 Tujuan Khusus .......................................................................................................... 5 

1.4 Manfaat Penelitian ........................................................................................................... 6 

1.4.1 Manfaat Praktis ......................................................................................................... 6 
1.4.2 Manfaat Teoritis ........................................................................................................ 6 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .................................................................................... 7 
2.1 Konsep Sectio Caesarea .................................................................................................. 7 

2.1.1 Definisi sectio caesarea ............................................................................................ 7 
2.1.2 Klasifikasi ................................................................................................................. 7 
2.1.3 Indikasi .................................................................................................................... 10 
2.1.4 Persiapan praoperatif .............................................................................................. 10 
2.1.4 Asuhan pascaoperasi ............................................................................................... 10 

2.2 Konsep Nyeri ................................................................................................................. 11 

2.2.1 Definisi nyeri .......................................................................................................... 11 
2.2.2 Jenis nyeri ............................................................................................................... 12 
2.2.3  Fisiologi nyeri ........................................................................................................ 14 
2.2.4  Manifestasi nyeri .................................................................................................... 16 
2.2.5  Faktor Yang Mempengaruhi Nyeri ........................................................................ 16 
2.2.6  Medikasi untuk nyeri ............................................................................................. 19 
2.2.7  Nonfarmakologi ..................................................................................................... 21 
2.2.8  Penilaian klinis nyeri.............................................................................................. 23 

2.3 Konsep Kecemasan ........................................................................................................ 25 

2.3.1 Definisi kecemasan ................................................................................................. 25 
2.3.2 Faktor-faktor kecemasan ......................................................................................... 25 
2.3.3 Tipe kepribadian pencemas ..................................................................................... 26 
2.3.4 Gejala cemas ........................................................................................................... 26 
2.3.5  Alat ukur kecemasan .............................................................................................. 27 

2.4   Konsep Caring ............................................................................................................. 29



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI    PENGARUH HYPNOCARING TERHADAP...    DESSY W 

xii 

 

2.4.1 Definisi caring ........................................................................................................ 29 
2.4.2 Konsep caring Swanson ......................................................................................... 29 

2.5  Konsep Hypnocaring .................................................................................................... 31 

2.5.1 Definisi hypnocaring .............................................................................................. 31 
2.5.2 Mekanisme kerja otak ............................................................................................. 32 
2.5.3 Manfaat hypnocaring .............................................................................................. 33 
2.5.4 Indikasi dan kontra indikasi .................................................................................... 34 
2.5.5 Tanda klien memasuki hypno-state ........................................................................ 34 
2.5.6 Tahap-tahap hypno-state ......................................................................................... 35 

2.6  Keaslian Penelitan ......................................................................................................... 39 

BAB 3  KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS ........................................ 42 
3.1 Kerangka konseptual penelitian ..................................................................................... 42 

3.2 Hipotesis ........................................................................................................................ 44 

BAB 4  METODE PENELITIAN................................................................................ 45 
4.1 Desain Penelitian ........................................................................................................... 45 

4.2 Populasi, Sampel, dan Sampling .................................................................................... 46 

4.2.1 Populasi ................................................................................................................... 46 
4.2.2 Sampel .................................................................................................................... 46 
4.2.3 Besar sampel ........................................................................................................... 47 
4.2.4 Teknik sampling ..................................................................................................... 47 

4.3 Identifikasi Variabel ....................................................................................................... 47 

4.3.1 Variabel penelitian .................................................................................................. 47 
4.3.2 Definisi Operasional ............................................................................................... 48 

4.4 Instrumen Penelitian ...................................................................................................... 49 

4.5 Prosedur Pengambilan atau Pengumpulan Data ............................................................ 49 

4.6 Cara Analisa Data .......................................................................................................... 51 

4.7 Kerangka Operasional .................................................................................................... 52 

4.8 Etik Penelitian ................................................................................................................ 53 

4.9  Keterbatasan .................................................................................................................. 54 

5.1  Hasil Penelitian ............................................................................................................. 55 

5.1.1 Gambaran umum lokasi penelitian ......................................................................... 55 
5.1.2 Data karakteristik responden ................................................................................... 56 
5.1.3 Data variabel yang diukur ....................................................................................... 57 

5.2  Pembahasan................................................................................................................... 59 

1.1 Kesimpulan .................................................................................................................... 65 

1.2 Saran .............................................................................................................................. 65 

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................................ 65 

 



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI    PENGARUH HYPNOCARING TERHADAP...    DESSY W 

xiii 

Daftar Tabel 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 2.1 Keaslian Penelitian……………………………………………………38 

 

Tabel 4.1 Tabel desain penelitian quasy experiment………………………………...45  

Tabel 4.2 Definisi Operasional…………………………………………………..48



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI    PENGARUH HYPNOCARING TERHADAP...    DESSY W 

xiv 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Lembar Permohonan Fasilitas RSI A.Yani .......………........………67 

 

Lampiran 2 Lembar Permohonan Fasilitas RSU Haji Surabaya....... ……….….68 

 

Lampiran 3 Lembar Ijin Penelitian RSI A.Yani …….....………………..……...69 

 

Lampiran 4 Lembar Ijin Penelitian RSU Haji Surabaya………………..……....70 

 

Lampiran 5 Lembar Laik Etik.................................……………………………..71 

 

Lampiran 6 Sertifikat Pelatihan Hypnocaring...............………………..…….….72 

 

Lampiran 7 Penjelasan Responden…………......……………………….…….....73 

 

Lampiran 8 Permohonan Responden…………………………..…...……...……76 

 

Lampiran 9 Informed Consent……….......……………………………...……….77 

 

Lampiran 10 Lembar Observasi Nyeri…………………………………………..78 

 

Lampiran 11 Kuesioner Observasi Kecemasan...……………..………...……….79 

 

Lampiran 12 Sertifikat Pelatihan……………………………………...…………80  

 

Lampiran 13 Satuan Acara……………………………………………...…….....82 

 

Lampiran 14 Script Induction……………………………………...……...……..84 

 

Lampiran 15 Deepening Script…………………………………………...……..86 

 

Lampiran 16 Pain Control Script………………………………………………..88 

 

Lampiran 17 Weekening Script………………………………..………...……….91 

 

Lampiran 18  Analisa Data......…………………………………………...……..93 

 

Lampiran 19 Tabulasi Data Umum Dan Khusus…………………….....……….99 

 

 



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI    PENGARUH HYPNOCARING TERHADAP...    DESSY W 

xv 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2.1 Tahap pembedahan sectio caesarea……………………………..……….9 

 

Gambar 2.2 Pengeluaran bayi dengan cara sectio caesarea…………………..……..9 

 

Gambar 2.3 Skala VAS…………………………………………………….…….23 

 

Gambar 2.4 Skala NRS…………………………………………………….….....24 

 

Gambar 2.5 Struktur caring menurut Swanson…………………………………..28  

 

Gambar 2.6 Proses Hipnosis-Hypnocaring…………………………………………...34 

 

Gambar 3.1 kerangka konseptual………………………………………………...42



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI    PENGARUH HYPNOCARING TERHADAP...    DESSY W 

1 

BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Masa bersalin merupakan masa kritis bagi seorang ibu hamil, apalagi jika dalam 

persalinan tersebut disertai dengan masalah atau faktor penyulit yang dapat 

menyebabkan kematian pada ibu sehingga diperlukan adanya tindakan medis yang 

dapat mencegah terjadinya kematian (Oxorn, 2010). Sectio caesarea merupakan 

tindakan operatif yang dilakukan dengan pembedahan pada dinding rahim dengan 

menggunakan anestesi sehingga janin, plasenta dan ketuban dapat dilahirkan (Fraser, 

2009). Sectio caesarea menyebabkan stres fisiologi, prosedur pembedahan, 

penyembuhan fisik, dan komplikasi setelah pembedahan seperti nyeri dan cemas 

(Saatsaz et al., 2016). Schoenwald et al (2017) menyebutkan dalam penelitiannya 

bahwa sectio caesarea merupakan sebuah pengalaman nyeri yang dapat membuat ibu 

susah bergerak dan berdampak pada perawatan bayinya. Wanita dengan kecemasan pasca 

melahirkan mengalami kegelisahan, ketakutan, dan ketegangan yang terus-menerus dan 

berlebihan, sekaligus sulit berkonsentrasi (Dennis et al. 2017). Faktor risiko kecemasan 

pasca melahirkan yang diidentifikasi mencakup diagnosis kegelisahan atau kecemasan 

berlebih sebelumnya, kehamilan yang tidak diinginkan, komplikasi kehamilan dan 

persalinan, dukungan sosial yang buruk, dan self-efficacy yang rendah (Britton, 2008; 

Engleet et al., 1990; Grant et al., 2008; Reck et al., 2008). Penatalaksanaan nyeri dan 

cemas post sectio caesarea mengurangi rasa ketidaknyamanan pasien, memungkinkan 

berjalan sejak dini, mengurangi masa perawatan dan biaya rumah sakit, serta 

meningkatkan kepuasan pasien (Kainu et al. 2011).  
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Penggunaan analgesik sebagai pengobatan nyeri dapat menyebabkan alergi dan 

mengganggu tingkat kesadaran ibu sehingga dapat mengurangi perhatian dan ikatan 

antara ibu dan bayi (Schoenwald et al., 2017). Ketidakadekuatan pemberian obat opoid 

atau analgesik membuat penatalaksanaan keperawatan berfokus pada pengobatan 

nonfarmakologi sebagai pendamping pengobatan nyeri dan cemas pada klien post 

operatif. Intervensi nonfarmakologi ini memiliki efek samping yang rendah, hemat, 

mudah dilakukan dan diajarkan (Saatsaz et al., 2016). Beberapa intervensi seperti teknik 

relaksasi, teknik distraksi, pijat, penggunaan aroma terapi, dan penggunaan herbal sangat 

umum digunakan untuk meredakan nyeri dan kecemasan (Black & Hawks, 2014). 

Namun sejauh ini penggunaan hypnocaring sebagai salah satu intervensi penanganan 

nyeri dan kecemasan klien post sectio caesarea  masih perlu dipelajari. 

Pada tahun 2003 terjadi peningkatan persalinan dengan sectio  caesarea di Taiwan 

sebesar 34,73% dan di Iran sebesar 47,9% (Chen et al. 2005; Saatsaz et al. 2016). Dalam 

Riskesdas (2013) disebutkan bahwa terjadi peningkatan kejadian persalinan dengan 

sectio caesarea di Indonesia sebesar 9,8 % dengan proporsi tertinggi di DKI Jakarta 

(19,9%) dan terendah di Sulawesi Tenggara (3,3%). Provinsi Jawa Timur menduduki 

peringkat ke-8 penggunaan metode persalinan sectio caesarea dengan prosentase 12,2 %. 

Sementara itu Ibu meminta persalinan bedah sectio caesarea karena cemas terhadap 

persalinan normal sebesar 59,1% (Intan & Nasution, 2003). Berdasarkan pengambilan 

data oleh peneliti di ruang kebidanan dan penyakit kandungan  RSU Haji Surabaya 

terdapat 30 kasus dan di RSI A. Yani Surabaya sebanyak 40 kasus baik sectio caesarea 

elektif maupun darurat. Penatalaksanaa nyeri dan cemas yang dilakukan oleh bidan 
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diruangan yaitu dengan memberikan obat analgesik injeksi dan oral, mengatur posisi 

nyaman, relaksasi nafas dalam, dan distraksi. Meskipun sudah mendapatkan terapi untuk 

mengurangi rasa nyeri dan cemas, tak jarang para ibu masih mengalami nyeri dan cemas. 

Menurut Karlström et al. (2007) sebanyak 78% wanita mengalami tingkat nyeri sedang 

hingga berat pasca operasi sectio caesarea. Selain itu cemas pasca persalinan 

diperkirakan prevalensinya sebanyak 2% sampai 45% yang terjadi pada tahun pertama 

(Dennis et al., 2017). 

Menurut Ibrahim (2007) ketika seseorang sedang dihinggapi suatu ancaman atau 

sedang mengalami stres yang meningkat, dalam hal ini adalah pembedahan post sectio 

caesarea, maka amigdala akan memberikan suatu tahap perubahan hormon dan zat 

kimia otak. Ketika stres meningkat, kelenjar adrenal akan merespon sinyal-sinyal yang 

datang dari hypothalamus dan kelenjar pituitari lalu akan terjadi peningkatan hormon 

stres kortisol. Ketika seseorang mengalami peningkatan hormon kortisol (keadaan 

stres) maka hal tersebut akan menunda penyembuhan luka (Stephen J. Chester, 2016). 

Perasaan cemas dan nyeri yang disebabkan oleh pembedahan tersebut membuat 

seorang wanita menjadi susah dalam bergerak dan mengganggu perawatan bayinya 

(Schoenwald et al., 2017). 

 Arnaud Potie (2016) menyebutkan bahwa hipnosis dapat mengurangi rasa 

nyeri dan cemas post operasi. Selain itu menggunakan hypnocaring sebagai salah satu 

intervensi penurunan nyeri dan cemas, hypnocaring lebih murah dan tanpa efek yang 

merugikan. Selama stase hipnosis berlangsung, sugesti yang melibatkan strategi 

analgesik dapat membantu mengurangi rasa nyeri dan reaksi seseorang terhadap nyeri 
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dapat diubah secara signifikan melalui hipnosis (Permatasari, 2013). Hypnocaring 

menggunakan metode sugesti, disosiasi, dan proses memfokuskan perhatian 

(Gunawan, 2009). Ada beberapa macam metode yang dapat dilakukan dalam 

mengurangi nyeri seperti sugesti untuk mengubah karakter nyeri atau perilaku individu 

terhadap nyeri, mendisorientasi tubuh, dan memberikan sensasi anestesi dan analgesik 

(Black & Hawks 2014).  

Penggunaan hypnocaring ini merupakan teknik alamiah yang sudah dipelajari di 

dunia kesehatan. Teknik hypnocaring merupakan teknik nonfarmakologi yang 

menggunakan komunikasi dan pendekatan yang terapeutik antara perawat dengan klien 

dengan cara pemberian afirmasi atau sugesti positif untuk meningkatkan motivasi dan 

juga empowerment (pemberdayaan) klien (Prasetya, 2016). Tahapan dalam hypnocaring 

salah satunya adalah tahap trance (terhipnosis) dimana pada saat ini pikiran bawah 

sadar (unconscious mind) klien dapat menginformasikan rasa sakit atau tidak nyaman 

yang mengganggu (Potie et al., 2016). Pada kondisi trance gelombang otak klien dari 

semula gelombang Beta (sadar) berubah atau menurun menjadi Alfa maupun Delta 

(pikiran bawah sadar) (Prasetya, 2016). Maka dari itulah hypnocaring dapat 

mengurangi rasa nyeri atau membuat nyaman, termasuk pada klien post sectio 

caesarea (Hartman, 2011). Penggunaan sugesti Positif (hindari kata tidak), kecuali bila 

tidak ada kata lainnya, repetition (Pengulangan), progressive (bertahap), dan  Present 

Tense (hindari kata akan) (Gunawan, 2009). Teknik hipnosis ini dipadukan dengan 

konsep caring Swanson melalui tahap maintaining belief (mempertahankan 

kepercayaan), enabling (kemungkinan), knowing (mengenal), being with (menemani), 



5 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI    PENGARUH HYPNOCARING TERHADAP...    DESSY W 

 

doing for (melakukan tindakan) (Tomey & Alligood, 2006). Janson & Adolfsson (2011) 

mengemukakan bahwa teori Swanson’s middle range caring diaplikasikan pada pelayan 

kesehatan meliputi pelayanan secara emosional, pemberian dukungan dengan 

memperhatikan martabat seorang wanita, menjadi kompeten, dan memenuhi kebutuhan 

individual klien. Pemberian intervensi keperawatan seperti itu dapat membuat 

peningkatan kebahagiaan pada ibu dan pelayan kesehatan. Sebab itulah peneliti 

menggunakan hypnocaring sebagai pengobatan komplementer yang penting untuk 

perawatan yang holistik pada pasien medis dan bedah terutama yang mengalami nyeri 

dan cemas dan dapat dilakukan secara mandiri oleh pasien.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh Hypnocaring terhadap nyeri dan kecemasan klien post sectio 

caesarea ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh hypnocaring 

terhadap nyeri dan kecemasan klien post sectio caesarea. 

1.3.1 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini antara lain : 

1. Mengidentifikasi nyeri klien post sectio caesarea kelompok perlakuan dan kelompok 

kontrol sebelum dan sesudah diberikan intervensi. 
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2. Mengidentifikasi kecemasan klien post sectio caesarea kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol sebelum dan sesudah diberikan intervensi. 

3. Menganalisis pengaruh hypnocaring terhadap nyeri klien post sectio caesarea. 

4. Menganalisis pengaruh hypnocaring terhadap kecemasan klien post sectio caesarea. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan pengaruh hypnocaring terhadap 

penurunan nyeri dan kecemasan pada klien post sectio caesarea di Rumah Sakit Haji 

Kota Surabaya sehingga dapat digunakan sebagai salah satu intervensi pengembangan 

ilmu keperawatan maternitas. 

1.4.2 Manfaat Teoritis 

1. Manfaat bagi pelayanan kesehatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan 

kepada pelayanan kesehatan rumah sakit, khususnya perawat dan bidan untuk dapat 

mengimplementasikan hypnocaring sebagai metode nonfarmakologi dalam menurunkan 

nyeri dan kecemasan.  

2. Manfaat bagi pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi oleh 

institusi pendidikan keperawatan Universitas Airlangga, untuk memberi bekal mahasiswa 

dalam pemberian asuhan keperawatan pada klien post sectio caesarea sebagai referensi.  

3. Manfaat bagi ilmu pengetahuan 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan perawat 

khususnya dalam penanganan klien dengan nyeri dan kecemasan klien post sectio 

caesarea tidak hanya dari segi farmakologi saja namun dari sisi nonfarmakologi yaitu 

keperawatan komplementer. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Sectio Caesarea  

2.1.1 Definisi sectio caesarea 

Sectio caesarea merupakan suatu pembedahan guna melahirkan anak lewat insisi 

pada dinding uterus dan abdomen (Oxorn. H, 2010). Sectio caesarea dilakukan dengan 

pemberian anestesi sehingga janin, plasenta dan amnion dilahirkan melalui insisi pada 

dinding abdomen dan uterus (Fraser, 2009).   

2.1.2 Klasifikasi  

Klasifikasi sectio caesarea menurut Fraser (2009) yaitu: 

1. Sectio caesarea elektif 

Keputusan tindakan operatif ini sudah dibuat selama kehamilan yang berarti 

sebelum persalinan dimulai. Jika indikasi sectio caesarea bukan sectio caesarea seperti 

plasenta previa, persalinan pervagina setelah sectio caesarea dapat diupayakan. Sectio 

caesarea berulang mungkin diindikasikan misalnya pada disproporsi sefalopelvik atau 

uterus yang sudah dua kali mengalami pembedahan.   

Terdapat beberapa hal dalam sectio caesarea elektif yang perlu di klarifikasi 

kembali seperti ada beberapa operasi elektif yang dipesan menjelang cukup bulan pada 

waktu yang disepakati ibu dan dokter bedah dan sudah terjadwal sehingga sudah jelas 

diketahui perlu dilakukan permbedahan dini tetapi tidak ada perbaikan kondisi ibu 

ataupun janin.  
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2. Sectio caesarea darurat  

Sectio caesarea darurat dilakukan jika kondisi yang tidak diinginkan selama 

kehamilan atau persalinan. Beberapa standar yang telah dibuat untuk menetapkan waktu 

maksimal yang boleh dilewati dari keputusan untuk melahirkan hingga waktu aktual bayi 

dilahirkan. Adapun kondisi darurat dan segalanya harus sudah siap untuk persalinan bayi 

yang diharapkan dapat bertahan hidup misal pada kasus prolaps tali pusat dengan 

memburuknya kondisi janin. Terdapat juga situasi lain ketika persalinan bersifat 

mendesak tetapi waktu yang digunakan untuk persiapan operasi dapat lebih banyak dan 

tindakan yang akan dilakukan dapat didiskusikan dengan relaks. Alasan 

mendesak/darurat untuk persalinan sectio caesarea yaitu perdarahan antepartum, prolaps 

tali pusat, ruptur uterus, diproporsi sefalopelvik yang terdiagnosa saat persalinan, 

preeklamsi berat, eklamsi, dan persalinan macet pada kala satu atau kala dua dan 

memburuknya keadaan janin.  

3. Persalinan pervagina setelah sectio caesarea 

Persalinan per vagina setelah sectio caesarea sebelumnya merupakan pilihan 

yang aman. Fakta sebelumnya pernah menjalani sectio caesarea dan akan memasuki 

persalinan spontan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melahirkan dengan 

spontan. Kemudian ibu diberi kesempatan untuk memulai persalinan secara spontan 

karena induksi persalinan setelah sectio caesarea sebelumnya dapat menyebabkan 

peningkatan risiko ruptur. 
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4. Partus percobaan 

Partus percobaan jika terdapat keraguan mengenai hasil akhir persalinan karena 

sectio caesarea sebelumnya. Kriterianya meliputi; Setelah pengawasan yang adekuat 

ditetapkan bahwa bagian presentasi janin dapat melakukan fleksi secara adekuat untuk 

melewati gelang pelvis; Semua fasilitas untuk pelahiran dengan tindakan telah siap 

tersedia; Kemajuan persalinan mencukupi, baik yang diobservasi melalui penurunan 

bagian presentasi janin maupun dilatasi servik; Batas waktu durasi percobaan telah 

ditetapkan. 

 

Gambar 2.1 Tahap pembedahan sectio caesarea 

Sumber: (Reeder et al.,2012) 
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Gambar 2.2 Pengeluaran bayi dengan cara sectio caesarea 

Sumber : Reeder et al.,2012, Keperawatan Maternitas kesehatan wanita, bayi, & keluarga 

2.1.3 Indikasi  

Indikasi sectio caesarea yaitu disproporsi janin, plasenta previa, gawat janin, 

pernah sectio caesarea sebelumnya, kehamilan kembar lebih dari dua, partus tak maju, 

presentasi bokong, preeklamsi sedang sampai berat, kondisi medis yang tidak 

memperbolehkan ibu melakukan upaya, presentasi bokong, eklamsi, dan persalinan 

macet.  

2.1.4 Persiapan praoperatif   

     Persiapan preoperatif yang biasanya dilakukan menurut Fraser (2009) adalah: 

1. Pengkajian praoperatif/lembar anestesi dan berat badan 

2. Observasi tanda vital 

3. Pemakaian baju khusus 

4. Pembersihan kosmetik dan pelepasan perhiasan 

5. Hasil darah lengkap dilakukan 

6. Pada kasus pre-eklamsi kadar urea dan elektrolit serta faktor pembekuan darah 

diperiksa 

7. Sebelumnya ibu diminta puasa dan menjalani terapi antasida yang diberikan 

8. Pencukuran pubis bergantung pada perilaku dan praktik yang dilakukan  

2.1.4 Asuhan pascaoperasi 

Menurut Fraser (2009) berikut ini adalah asuhan yang dapat dilakukan diruangan 

pasca operatif : 

1. Observasi 
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1) Tekanan darah dan nadi harus diukur setiap seperempat jam 

2) Suhu harus diukur setiap 2 jam 

3) Luka harus diinspeksi setiap setengah jam  

4) Setelah anestesi umum, ibu harus pada posisi miring untuk menghindari obstruksi 

jalan nafas hingga sadar 

2. Analgesia  

1) Analgesia diberikan sesuai kebutuhan 

2) Analgesia pasca dapat diberikan secara opioid epidural, analgesik rektal, analgesik 

intramuskular, obat oral. 

3) Anti emetik biasanya diberikan dokter anestesi 

4) Setelah blok spinal, ibu dapat duduk tegak kapan saja ibu mau, asalkan tekanan darah 

tidak rendah. 

5) Cairan diberikan secara bertahap dan dilanjutkan dengan diet ringan. 

6) Intravena tetap dilanjutkan kira-kira 12 jam 

 

2.2 Konsep Nyeri  

2.2.1 Definisi nyeri 

Nyeri merupakan pengalaman seseorang yang personal, subjektif, dan tidak ada 

dua individu yang merasakan nyeri dengan pola yang sama. Nyeri biasanya identik 

dengan kerusakan jaringan yang merupakan tanda atau respon peringatan namun 

pengalaman nyeri lebih dari itu (Joyce, 2014). 
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Potter & Perry (2010) menyatakan bahwa nyeri merupakan suatu pengalaman 

yang melelahkan dan membutuhkan energi, bersifat personal dan subjektif. Menurut 

Margo McCaffery dalam Joyce M. Black (2014) mendefinisikan nyeri sebagai segala 

sesuatu yang dikatakan oleh individu yang merasakan nyeri dan ada ketika individu 

tersebut mengatakan ada. Dari semua definisi tentang nyeri membuat masing-masing 

individu adalah ahli nyeri. Semua nyeri adalah nyata dan perawat tidak boleh 

memberikan asumsi sendiri ada atau tidak mengenai nyeri yang dirasakan oleh klien. 

2.2.2 Jenis nyeri 

Menurut Black & Hawks (2014) ada beberapa sumber nyeri, diantaranya adalah: 

1. Nyeri kutaneus (superfisial) 

Nyeri kutaneus dikarakteristikkan sebagai onset nyeri yang muncul secara tiba-

tiba dengan kualitas nyeri yang tajam, menyengat, sensasi terbakar,mudah 

dideskripsikan, lokal, dan berlangsung dalam jangka waktu yang pendek sehingga nyeri 

kutaneus ini dapat dengan mudah dilokalisasi. Contohnya pada luka sayatan ditangan 

sehingga sangat dengan mudah menunjukkan nyeri.   

2. Nyeri somatik 

Nyeri ini dideteksi dari nosiseptor somatik, bersifat langka, nyeri terasa tumpul, 

dan sulit dilokalisasi. Awalnya nyeri ini berasal dari ligamen, tendon, tulang, pembuluh 

darah, dan saraf. Nyeri somatik yang dalam sulit untuk ditentukan lokasinya, dapat 

menyebabkan mual, dan dihubungkan dengan produksi keringat dan perubahan tekanan 

darah.  

3. Nyeri viseral  
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Viseral berasal dari visera tubuh dan organ. Nyeri viseral sangat sulit 

dilokalisasikan dan beberapa cedera pada jaringan viseral mengakibatkan terjadinya nyeri 

yang menjalar, dimana sensari nyeri berada di area sebenarnya tidak berkaitan dengan 

lokasi cidera. Nyeri viseral yang paling populer adalah iskemia miokardium atau angina 

dimana nyeri menjalar, sensasi tidak nyaman di dada, perasaan sesak, terasa sakit 

dibagian bahu, lengan ataupun tangan. Nyeri menjalar dapat dijelaskan dengan temuan 

reseptor nyeri pada viseral juga memicu neuron pada medula spinalis yang memicu 

jaringan kutaneus. Oleh sebab itu otak sering menginterpretasikan sinyal berasal dari 

kulit.  

Nyeri viseral ini sering dimanifestasikan dalam bentuk berkeringat, gelisah, mual, 

muntah, pucat, dan agitasi. Sebagian nyeri viseral tidak sensitif terhadap stimulus yang 

menyebabkan nyeri di struktur somatis (misal luka sayatan, luka bakar, atau tekanan). 

4. Nyeri menjalar 

Nyeri menjalar merupakan bentuk dari nyeri viseral dan dirasakan di area yang 

jauh dari lokasi stimulus. Hal tersebut terjadi karena ketika serat saraf yang berada di area 

tubuh yang jauh dari stimulus melewati stimulus itu sendiri dalam jarak yang dekat. 

Sensasi nyeri menjalar ini terasa intens dan berada sedikit atau bahkan tidak ada sama 

sekali nyeri pada titik tempat stimulus berbahaya ini. Nyeri ini seperti terjadi pada 

iskemia miokardium, dimana nyeri tidak dirasakan di jantung, namun sering terasa 

dibagian lengan kiri, bahu, atau bahkan di sekitar rahang.   

5. Nyeri neuropatik 
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Sistem saraf secara normal mengantarkan rangsangan yang merugikan dari SST 

(Sistem Saraf Tepi) ke SSP (Sistem saraf Pusat) yang dapat menimbulkan perasaan nyeri. 

Kerusakan atau disfungsi pada SSP dapat menyebabkan nyeri yang disebut dengan nyeri 

neuropatik. Nyeri neuropetik sering memiliki kualitas seperti terbakar, perih, atau seperti 

tersengat listrik.  

 

 

6. Breakthrough pain 

  Breakthrough pain didefinisikan sebagai peningkatan nyeri sementara yang 

intensitasnya mulai dari sedang sampai berat yang terjadi pada individu dengan nyeri 

persisten dengan intensitas ringan ke sedang yang sudah terkontrol. Jenis breaktrough 

pain ini sebenarnya terjadi karena insiden atau idiopati. Nyeri ini dapat diprediksi dan 

muncul dengan cepat, dalam hitungan menit. Pemberian medikasi reaksi cepat dapat 

menghindari sensasi nyeri yang tiba-tiba sehingga klien dapat berpartisipasi dalam terapi 

secara penuh.  

2.2.3   Fisiologi nyeri 

Menurut Potter & Perry (2010), terdapat 4 proses fisiologi dari nyeri noniseptif 

(saraf-saraf yang menghantarkan stimulus nyeri ke otak), yaitu transduksi, transmisi, 

persepsi, dan modulasi. 

Stimulus suhu, kimia ataupun mekanik dapat menyebabkan nyeri. Energi dari 

stimulus-stimulus tersebut dapat diubah menjadi energi listrik, yang dinamakan 

transduksi. Proses transduksi dimulai di perifer, ketika stimulus terjadi nyeri 
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mengirimkan impuls yang melewati noniseptor pada pancaindera, maka akan 

menimbulkan potensial aksi. Setelah proses transduksi selesai, transmisi impuls nyeri 

dimulai. 

Kerusakan sel dapat isebabkan oleh stimulus suhu, mekanik, atau kimiawi yang 

mengakibatkan pelepasan neurotransmitter eksitatori, seperti: prostalglandin, bradikinin, 

kalium, histamin, dan substansi P. Substansi yang peka terhadap nyeri yang terdapat 

disekitar serabut dicairan ekstraseluler menyebarkan sinyal adanya nyeri dan 

mengakibatkan peradangan/inflamasi. Serabut nyeri memasuki medula spinalis melalui 

tulang belakang hingga berakhir di gray matter medula spinalis. Substansi P dilepaskan 

di tulang belakang yang menyebabkan terjadinya transmisi sinapsis dari noniseptor pada 

pancaindra ke saraf spinotalamik.  

Sepanjang sistem spinotalamik, impuls-impuls nyeri berjalan melintasi medula 

spinalis. Setelah impuls nyeri naik ke medula spinalis, talamus mentransmisikan 

informasi ke pusat yang lebih tinggi di otak, termasuk pembentukan jaringan, sistem 

limbik, korteks somatosensori, dan gabungan korteks. Setelah stimulus nyeri sampai ke 

korteks serebral, maka otak akan menginterpretasikan kualitas nyeri dan memproses 

informasi dari pengalaman yang telah lalu, pengetahuan, serta faktor budaya yang 

berhubungan dengan persepsi nyeri. Korteks somatosensori mengidentifikasi lokasi dan 

intensitas nyeri, sedangkan gabungan korteks (terutama di sistem limbik) yang 

menentukan bagaimana seseorang merasakan nyeri. 
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2.2.4    Manifestasi nyeri  

Ada beberapa karakteristik perilaku klien menurut Black & Hawks (2014) yang 

menandakan nyeri yaitu: 

1. Membentuk postur tubuh yang meminimalisasi nyeri (seperti berbaring dengan kaku, 

berjaga, menekuk tungkai, atau membentuk posisi fetus) 

2. Mengerang, mendesah, mengernyit, menggertekan rahang atau mengepalkan jari, 

menjadi lebih diam, atau menghindari orang lain 

3. Mengedip dengan cepat 

4. Menangis, tampak ketakutan, memperlihatkan kegelisahan 

5. Memiliki ekspresi muka seperti ditarik 

6. Memegang atau melindungi area yang terkena atau tidak bergerak sama sekali.  

 

2.2.5  Faktor Yang Mempengaruhi Nyeri 

1. Persepsi nyeri 

Persepsi nyeri atau interpretasi nyeri merupakan komponen penting dalam 

pengalaman nyeri. Persepsi nyeri tidak hanya bergantung pada derajat kerusakan, namun 

timulus fisik maupun faktor psikologi dapat mempengaruhi pengalaman kita akan nyeri. 

Beberapa ahli setuju mengenai efek spesifik dari faktor ini dalam mempengaruhi persepsi 

nyeri seperti kecemasan.  

2. Faktor sosiobudaya 

Individu dari beberapa budaya memiliki ciri mereka masing masing berdasarkan 

keluarga dan etniknya. Di negara Meksiko, orang yang mengerang atau mengeluh 
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kesakitan terhadap suatu stimulus merupakan salah satu cara untuk meringankan rasa 

nyeri yang dirasakannya daripada komunikasi untuk kebutuhan intervensi. Berbeda pada 

beberapa kelompok keturunan Amerika Latin memandang bahwa jika tidak yakin adanya 

penyakit berhubungan dengan nyeri, maka individu tersebut menolak untuk dilakukan 

penatalaksanaan nyeri. Penilaian perawat seringkali dipengaruhi oleh kepercayaan dan 

budaya mereka sendiri. Sebagai perawat haruslah sensitif terhadap peranan faktor budaya 

dan barier bahasa dalam upaya memfasilitasi menejemen nyeri (Joyce M, 2014) .   

3. Usia 

Terdapat beberapa beberapa variasi dalam batas nyeri yang dikaitkan dengan 

kronologis usia, namun belum ada bukti terkini berkembang secara jelas. Individu 

dewasa mungkin tidak melaporkan nyeri karena takut hal tersebut mengindikasikan 

adanya penyakit kronis, adapula karena kelemahan, kegagalan, atau kehilangan kontrol.  

4. Jenis kelamin 

Jenis kelamin merupakan salah satu faktor signifikan dalam penentuan nyeri. 

Laki-laki biasanya jarang mengeluhkan sakit atau nyerinya dibandingkan dengan 

perempuan. Meskipun demikian, pemberian layanan kesehatan memiliki nilai untuk 

bertahan dari nyeri tanpa mengeluh seperti perempuan sering mengeluh bukan berarti 

perempuan lebih sering mengalami nyeri dibandingkan laki-laki. Baik laki-laki maupun 

perempuan dapat merasakan nyeri yang tak perlu jika perawat tidak menyadari adanya 

biar gender dalam mengekspresikan nyeri. 

5. Arti nyeri 
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Arti nyeri memiliki pengaruh terhadap respon seseorang terhadap nyeri. Jika nyeri 

tersebut diketahui penyebabnya maka seseorang akan lebih mudah menginterpretasikan 

arti nyeri dan bereaksi lebih baik terkait pengalamannya tersebut. Jika nyeri tidak 

memiliki sebab yang pasti, maka banyak faktor psikologis negatif (seperti kecemasan dan 

ketakutan) berperan dalam meningkatkan derajat nyeri yang dirasakan. Pengalaman nyeri 

tersebut diartikan negatif, maka nyeri tersebut dirasakan lebih intens dibandingkan 

dengan nyeri yang dirasakan di situasi dengan hasil positif. 

6. Ansietas  

Tingkat ansietas atau kecemasan juga salah satu faktor yang mempengaruhi 

respon yang mungkin dialami klien. Ansietas meningkatkan nyeri dan sering kali 

dikaitkan dengan pengertian arti nyeri. Jika nyeri tidak diketahu penyebabnya, maka 

ansietas semakin meningkat dan memperburuk keadaannya. 

 

 

7. Pengalaman sebelumnya mengenai nyeri 

Individu yang mengalami pengalaman buruk sebelumnya akan menghadapi 

kondisi sakitnya secara intens meskipun dengan kondisi medis yang sama. Sebaliknya, 

seseorang mungkin menghadapi pengalaman sebelumnya secara positif karena tidak 

seburuk sebelumnya.  

8. Harapan dan efek plasebo 

Harapan klien merupakan salah satu hal yang mempengaruhi persepsi terhadap 

nyeri dan efektifitas intervensi untuk mengurangi atau meredakan rasa nyeri. Harapan 
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positif dapat memberikan hasil yang positif, sedangkan harapan negatif memberikan hasil 

yang negatif pula. Klien yang yakin dengan intervensi yang diberikan oleh tenaga medis 

akan memberikan hasil yang positif sehingga klien dapat menurunkan atau meredakan 

nyeri yang ia rasakan. 

Plasebo biasanya diberikan saat pemberian layanan kesehatan meragukan. 

Plasebo merupakan pil yang berbentuk obat namun tidak memiliki sifat kan kandungan 

obat. Pemberian plasebo ini bertujuan agar klien menciptakan inisiasi sistem opiad 

endogen tubuhnya sendiri diaktifkan oleh harapan klien untuk meredakan nyerinya 

sendiri. 

Pemberian layanan kesehatan ini dirasa tidak etik dan merupakan salah satu 

tindakan penipuan. Hal tersebut dapat merusak hubungan antara perawat dengan klien 

dan kepercayaan yang dimiliki klien akan kemampuan dan keinginan untuk menolong 

menurunkan atau meredakan nyeri.   

2.2.6   Medikasi untuk nyeri 

Medikasi untuk mengatasi masalah nyeri ada dua yaitu menggunakan farmakologi 

dan nonfarmakologi. 

1.  Farmakologi  

1)  Analgesik Opioid (Narkotik) 

Analgesik opioid terdiri dari turunan opium, seperti morfin dan kodein. Opioid 

meredakan nyeri dan memberi rasa euforia lebih besar dengan mengikat reseptor opiat 

dan mengaktivasi endogen (muncul dari penyebab di dalam tubuh) penekan nyeri dalam 

susunan saraf pusat. Perubahan alam perasaan dan sikap serta perasaan sejahtera 
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membuat individu lebih nyaman meskipun nyeri tetap dirasakan. Opioid adalah obat yang 

aman dan efektif. Obat-obatan ini bekerja dengan cara meningkatkan sensitivitas dan 

durasi yang lebih lama dalam menurunkan nyeri yang dialami seseorang (Berman, 

Snyder, Kozier, 2009). 

2) Non Steroid Antiinflamation Drugs (NSAID) 

Non opioid mencakup asetaminofen dan obat anti inflamasi non steroid (NSAID) 

seperti ibuprofen. Jenis obat ini memiliki efek anti inflamasi, analgesik, dan antipiretik, 

sementara asetaminofen hanya memiliki efek analgesik dan antipiretik. Obat-obatan ini 

meredakan nyeri dengan bekerja pada ujung saraf tepi di tempat cedera dan menurunkan 

tingkat mediator inflamasi serta mengganggu produksi prostaglandin di tempat cedera 

(Berman, Snyder, and Kozier, 2009). Non opioid dan NSAID memiliki peran yang 

berguna dalam manajemen nyeri, khususnya pada kondisi-kondisi gangguan 

muskuloskletetal. Obatobatan yang biasanya digunakan diantaranya adalah ibuprofen, 

naproxen dan diclofenac. 

Analgesik penyerta adalah sebuah obat yang bukan dibuat untuk penggunaan 

analgesik tetapi terbukti mengurangi nyeri kronik dan kadang kala nyeri akut, selain kerja 

utamanya. Misalnya, sedatif ringan atau penenang dapat membantu mengurangi ansietas, 

stres dan ketegangan sehingga klien dapat tidur dengan baik di malam hari. Anti depresan 

digunakan untuk mengatasi gangguan depresi atau gangguan alam perasaan yang 

mendasari tetapi dapat juga meningkatkan strategi nyeri yang lain. Antikonvulsan, 

biasanya diresepkan untuk mengatasi kejang, dapat berguna dalam mengendalikan 

neuropati yang menyakitkan (Berman, Snyder, Kozier, 2009). 
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2.2.7  Nonfarmakologi  

1. Pijat  

Usapan dipunggung salah satu metode yang memberikan kenyamanan dan 

perasaan sangat rileks terutama dilakukan menjelang tidur sehingga mampu menghambat 

nyeri. Perlu diperhatikan untuk mengetahui teknik pemijatan, karena pijatan yang terlalu 

dalam atau kasar dapat menyebabkan nyeri meningkat pada klien. Pijat kaki sangat 

membantu dan juga hemat secara biaya. Kaki mudah diakses dan intervensi dapat 

dilakukan pada individu dengan berbagai posisi tubuh. 

2. Kompres panas dan dingin 

Kompres panas dan dingin mengaktifkan serat-serat A-beta ketika temperature 

mereka berada antara 4-5 derajat celcius dari temperatur tubuh. Pemberian kompres 

panas dan es dapat menurunkan atau meredakan nyeri asalkan temperatur yang diberikan 

tidak menimbulkan nyeri atau memperparah nyeri. 

 

 

3. Nafas dalam 

Nafas dalam untuk relaksasi mudah sekali untuk dipelajari dan berkontribusi 

dalam menurunkan atau meredakan nyeri dengan mengurangi tekanan otot dan ansietas. 

Nafas dalam ini dilakukan secara perlahan dan dalam seperti saat menguap. 

4. Musik 
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Individu yang merasakan kesakitan akan merasakan rileks saat mendengarkan musik. 

Musik memberikan distraksi dan disasosiasi dengan memfokuskan pada karakteristik 

pilihan musik.  

5. Imajinasi terpadu (Guide Imagery) 

Teknik ini membantu pasien untuk memvisualisasikan pengalaman yang 

menyenangkan. Klien dipandu untuk memvisualisasikan aspek sensori suara, 

pemandangan, dan ekspresi emosional. Imajinasi juga dapat menghasilkan respon 

relaksasi yang dapat menurunkan nyeri. Selain itu imajinasi juga dapat menyembuhkan 

dan dirancang tidak hanya menurunkan nyeri tetapi juga menghilangkan sumber nyeri 

(missal sakit kepala). 

6. Distraksi  

Teknik ini dilakukan dengan memfokuskan klien selain nyeri. Distraksi mampu 

menurunkanpersepsi nyeri dengan menstimulasi sistem kontrol desenden, yang 

mengakibatkan lebih sedikit stimulasi nyeri yang ditransmisikan ke otak. Teknik ini 

umumnya dilakukan dengan menonton film favorit, mendengarkan musik favorit, 

ataupun berinteraksi dengan orang lain.   

 

 

6. Hipnosis  

Hipnosis merupakan teknik nonfarmakologi yang sudah banyak diterapkan oleh 

banyak peneliti untuk mengurangi atau mengontrol nyeri. Teknik ini menggunakan 

sugesti, disosiasi, dan proses memfokuskan perhatian. Ada beberapa macam prosedur 
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yang digunakan pada saat seseorang terhipnosis, yaitu sugesti untuk mengubah karakter 

nyeri atau perilaku individu terhadap nyeri, disorientasi dan disosiasi tubuh, serta anestesi 

dan analgesik untuk sensasi superfisial dan dalam. Walaupun hipnosis tidak mengubah 

lesi organik yang menyebabkan nyeri, tapi terapi ini mampu menurunkan rasa 

ketidaknyamanan. Prosedur ini cukup mudah dan tidak berbahaya dibandingkan dengan 

pengobatan anestesi dan analgesik, namun harus berhati-hati untuk tidak menyentuh 

ketakutan atau ingatan yang tidak menyenangkan.     

2.2.8  Penilaian klinis nyeri  

Nyeri bersifat subjektif, karena itu pengkajian awal sangat penting berdasarkan 

laporan dari klien. Tujuan dari pengkajian nyeri adalah mengidentifikasi penyebab nyeri, 

memahami persepsi klien tentang nyerinya, mendapatkan karakteristik nyeri, menentukan 

level nyeri yang bisa ditoleransi klien sehingga klien masih dapat memenuhi ADL-nya 

sesuai batas toleransi, dan diakhir tujuan akan ditentukan implementasi atau teknik 

manajemen nyeri yang tepat (Smeltzer C, 2002; Black & Hawks, 2009; Respond, 2009). 

Beberapa instrumen pengkajian nyeri terdiri dari: 

1. Visual Analogue Scale (VAS)  

Skala ini merupakan skala linier yang menggambarkan secara visual gradasi 

tingkat nyeri yang mungkin dialami oleh klien. Rentang nyeri diwakili sebagai garis 

sepanjang 10 cm, dengan atau tanpa tanda pada setiap sentimeternya. Tanda pada kedua 

ujung garis dapat berupa angka atau pernyataan deskriptif. Ujung yang satu mewakili 

tidak ada nyeri, sedangkan ujung lainnya mewakili rasa nyeri terparah yang mungkin 

terjadi. Keuntungan utama penggunaan VAS adalah mudah dan sederhana dalam 
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penggunaan. Visual analog scale juga bisa diadaptasi menjadi skala hilangnya/redanya 

nyeri. Namun pada nyeri post operasi VAS tidak banyak bermanfaat karena pada VAS 

diperlukan koordinasi visual dan motorik serta kemampuan konsentrasi. 

  

Gambar 2 3 Skala VAS 

Sumber : Black, J.M. & Hawks, J.H., 2014. Keperawatan Medikal Bedah Manajemen 

Klinis untuk Hasil yang Diharapkan 8th ed., Singapore: Elsevier Ltd. 

 

2. Numeric Rating Scale (NRS) 

Skala ini menggunakan angka 0 sampai dengan 10 untuk menggambarkan tingkat 

nyeri. Dua ujung ekstrim juga digunakan dalam skala ini sama seperti pada VAS. Skala 0 

dideskripsikan sebagai tidak ada nyeri, skala 1-3 dideskripsikan sebagai nyeri ringan 

yaitu ada rasa nyeri (mulai terasa tapi masih dapat ditahan). Lalu skala 4-6 dideskripsikan 

sebagai nyeri sedang yaitu ada rasa nyeri, terasa mengganggu dengan usaha yang cukup 

kuat untuk menahannya. Skala 7-10 didekripsikan sebagai nyeri berat yaitu ada nyeri, 

terasa sangat mengganggu/ tidak tertahankan sehingga ekspresi wajah dapat terlihat 

meringis, menjerit atau berteriak. Sama seperti VAS, NRS juga sangat mudah digunakan 

dan merupakan skala ukur yang sudah valid. 

Pada penelitian ini menggunakan NRS sebagai skala pengukuran untuk menilai nyeri. 

Reliabilitas NRS telah dilakukan ujinya oleh (Brunelli et al., 2010), dengan 

membandingkan instrumen NRS, VAS, dan VRS untuk mengkaji nyeri pada 60 klien. 

Hasil uji Cohen’s Kappa untuk instrument NRS adalah 0,86 (sangat baik). 
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Gambar 2 4 Skala NRS 

Sumber : Black, J.M. & Hawks, J.H., 2014. Keperawatan Medikal Bedah Manajemen 

Klinis untuk Hasil yang Diharapkan 8th ed., Singapore: Elsevier Ltd. 

 

2.3 Konsep Kecemasan 

2.3.1 Definisi kecemasan 

Kecemasan adalah sinyal yang menyadarkan seseorang untuk memperingatkan 

adanya bahaya yang mengancam dan memungkinkan seseorang mengambil tindakan 

guna mengatasi ancaman (Waughfield, 2002).  

2.3.2 Faktor-faktor kecemasan 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecemasan, antara lain: 

1. Terdapat komponen genetik terhadap kecemasan 

2. Scan otak dapat melihat perbedaan terutama pada pasien kecemasan yang respon 

dengan sinyal berbahaya 

3. Sistem pemrosesan informasi dalam otak kita berjalan singkat, dan hal ini dapat 

direspon dengan suatu ancaman sebelum yang bersangkutan menyadari ancaman 

tersebut. 

4. Akar dari gangguan kecemasan mungkin tidak akan menjadi ancaman yang 

menyertainya namun akan terjadi pemisahan mekanisme yang mengendalikan respon 

kecemasan dan yang menyebabkan situasi diluar kontrol 
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2.3.3 Tipe kepribadian pencemas 

1. Cemas, khawatir, tidak tenang, ragu dan bimbang 

2. Memandang masa depan dengan rasa was-was (khawatir) 

3. Kurang percaya diri, gugup apabila tampil didepan umum 

4. Sering tidak bersalah dan menyalahkan oranglain 

5. Tidak mudah mengalah dan suka ngotot 

6. Gerakan sering serba salah, tidak tenang dan gelisah. 

7. Khawatir berlebihan terhadap penyakit 

8. Sering diliputi rasa bimbang 

9. Mudah tersinggung dan sering bertanya berulang-ulang 

10. Sering bertindak histeris ketika sedang emosi 

2.3.4 Gejala cemas 

Menurut (Hawari, 2013) gejala-gejala dari kecemasan dibagi dalam beberapa 

kelompok, antara lain:  

1. Gejala klinis cemas 

Keluhan-keluhan yang sering dikemukakan oleh orang yang mengalami gangguan 

kecemasan antara lain: 

1 cemas, khawatir, firasat buruk, takut akan pikiran sendiri, mudah tersinggung; 

2 merasa tegang, tidak tenang, gelisah,mudah terkejut: 

3 takut sendirian, takut pada keramaian dan banyak orang; 

4 gangguan pola tidur, mimpi-mimpi yang menegangkan; 

5 gangguan konsentrasi dan daya ingat; 
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6 keluhan-keluhan somatik, misalnya rasa sakit pada otot dan tulang, berdebar-debar, 

sesak nafas, sakit kepala, dan lain sebagainya. 

2. Gangguan cemas menyeluruh  

Secara klinis selain gejala cemas yang biasa, disertai dengan kecemasan yang 

menyeluruh dan menetap (paling sedikit berlangsung selama 1 bulan) dengan 

manifestasi 3 dari 4 kategori gejala berikut ini: 

1 Ketegangan motorik/alat gerak. Gemetar, tegang, nyeri otot, letih, tidak dapat santai, 

kelopak mata bergetar, kening berkerut, muka tegang, gelisah, tidak dapat diam, 

mudah kaget. 

2 Hiperaktivitas saraf autonom (simpatis/parasimpatis) 

3 Berkeringat berlebih, jantung berdebar-debar, rasa dingin, telapak tangan/kaki basah, 

mulut kering, pusing, kepala terasa ringan, kesemutan, rasa mual, rasa aliran panas 

atau dingin, sering buang air seni, diare. 

4 Rasa khawatir berlebihan tentang hal-hal yang akan datang (apprehensive 

expectation) 

5 Cemas, khawatir, takut, berpikir berulang (rumination), membayangkan akan 

datangnya kemalangan terhadap dirinya atau orang lain. 

6 Kewaspadaan berlebih 

7 Mengamati lingkungan secara berlebihan sehingga mengakibatkan perhatian mudah 

teralih, sukar konsentrasi, sukar tidur, ngeri, mudah tersinggung, tidak sabar. 

2.3.5  Alat ukur kecemasan 

Ada beberapa alat ukur kecemasan menurut Fauzi (2016) seperti: 
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1. The State-Trait Inventory For Cognitive And Somatik Anxiety (STISCA) 

Alat ukur ini dikembangkan oleh Ree, Macleod, French dan Locke (2000). 

STISCA adalah alat ukur yang didesain untuk megkaji gejala kognitif dan somatik dari 

tingkat kecemasan saat ini dan secara umum. Alat ukur kecemasan ini valid dan reliable 

dengan rs≥0,67 untuk tingkat kecemasan dan rs≤0,61 untuk pengukuran tingkat depresi. 

2. Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS) 

Alat ukur ini dibuat oleh M. Hamilton pada tahun 1959 yang terdiri atas 14 

pertanyaan tentang suasana hati, ketegangan, ketakutan, insomnia, konsentrasi, depresi, 

tonus otot, sensori somatik, gejala kardiovaskuler, gejala sistem respirasi, gejala sistem 

gastrointestinal, gejala sistem genitourinaria, gejala otonom dan perilaku. Masing-masing 

kelompok dibagi menjadi beberapa item pertanyaan. Kategori yang dihasilkan adalah 

kecemasan ringan, sedang dan berat. Kuesioner ini valid berdasarkan uji validitas oleh 

Bjelland (2002) dengan koefisien Cronbach 0,83.  

3. Hospital Anxiety Depression Scale (HADS) 

Hospital Anxiety Depression Scale (HADS) dikembangkan oleh Zigmond dan Snaith 

(1983) yang berisi 36 pertanyaan tentang kecemasan dan telah diuji kembali validitas 

reliabilitasnya sebagai alat ukur kecemasan an telah diuji validitasnya dengan Cronbach 

0,884 untuk kecemasan dan 0,840 untuk depresi serta stabil dengan retest intraclass 

correlation coefficient 0,944. 

 

 

4. Zung Self-Rated Anxiety Scale (Zsas) 
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Zung Self-Rated Anxiety Scale (ZSAS) dikembangkan oleh William W.K Zung 

(1971) sebagai metode pengukuran kecemasan yang berfokus pada skala kecemasan 

umum dan koping dalam mengatasi stres. Terdiri dari 20 pertanyaan yang berisi 15 

pertanyaan tentang peningkatan kecemasan dan 5 pertanyaan tentang penurunan 

kecemasan. Alat ukur ini berkaitan dengan penilaian respon fsiologi, kognitif, psikologis, 

dan afektif atau respon fisik, dan emosional. Uji validitas ditunjukkan dengan koefisien 

Cronbach 0,80. 

 

2.4   Konsep Caring 

2.4.1 Definisi caring  

Swanson (1991) dalam (Tomey, 2006)  menyatakan bahwa caring adalah sebuah 

cara dari hubungan untuk menilai oranglain terhadap apa yang seseorang rasakan tentang 

komitmen dan tanggungjawabnya sendiri.  

2.4.2 Konsep caring Swanson 

 
Gambar 2 5 Struktur caring menurut Swanson 

Sumber: Tomey, A.M. & Alligood, M.R., 2006. Nursing Teorists and their work. 

 

1. Mengetahui (Knowing) 
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Knowing berarti berusaha untuk memahami arti suatu kejadian dalam kehidupan 

klien, mencegah adanya asumsi, berfokus pada perawatan untuk klien, mencari tanda-

tanda, melakukan pengkajian secara cermat, dan melibatkan diri dengan klien. Perawat 

memahami peristiwa yang dialami klien dan arti dari peristiwa tersebut bagi klien serta 

mampu menciptakan lingkungan yang aman dan positif bagi klien. 

2. Kehadiran atau keberadaan (Being With) 

Kehadiran berarti menghadirkan emosi saat bersama klien. Hal ini berarti hadir 

secara fisik, menyampaikan keberadaan dan berbagi perasaan dengan klien tanpa 

membebani klien. 

3. Melakukan (Doing For) 

Melakukan pelayanan keperawatan untuk membantu klien dalam perawatan total 

atau mendukung klien untuk melakukan perawatan mandiri. Subkategori perilaku yang 

termasuk hali ini adalah mengantisipasi kebutuhan klien, memberikan kenyamanan, 

memberikan pelayanan keperawatan secara kompeten dan terampil serta melindungi 

martabat klien selama perawatan. 

4. Memungkinkan (Enabling) 

Enabling berarti membantu klien dan memfasilitasi klien agar klien dapat 

merawat diriya sendiri. Enabling juga berarti membantu klien untuk melalui masa transisi 

dalam kehidupan atau melalui peristiwa yang tidak biasa dengan cara berfokus pada 

kejadian tersebut, menginformasikan, menjelaskan, mendukung, dan memberikan 

feedback. 
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5. Mempertahankan kepercayaan (Maintaining Belief) 

Proses ini merupakan fondasi caring dan ditunjukakkan pada keyakinan terhadap 

kapasitas seseorang melalui bekerja bersama-sama dan mengenali arti suatu kejadian atau 

kondisi bagi klien. 

 

2.5  Konsep Hypnocaring 

2.5.1 Definisi hypnocaring 

Istilah hipnosis dalam bahasa Inggris disebut sebagai “ hypnosis” atau 

“hypnotism” dan berasal dari bahasa Yunani “hypnos” yang memili arti tidur. 

Hypnocaring merupakan sebuah intervensi keperawatan yang menggunakan teknik 

komunikasi secara efektif dan terapeutik dalam pikiran bawah sadar seseorang (Mutholib, 

2012). Hypnocaring ini memadukan antara hipnosis dan konsep caring keperawatan. 

Seseorang yang mengalami fase hipnosis masih dapat mendengar dengan jelas dan 

merespons informasi yang diterimanya (Jaya, 2010). 

Hipnosis adalah kondisi seseorang dalam masa peralihan kesadaran dari sadar 

kealam bawah sadar, melalui proses relaksasi yang ditandai dengan peningkatan respon 

terhadap sugesti dan perpindahan gelombang otak Betha menjadi Alpha (Kurniawan, 

2014). Hipnosis diyakini memiliki sugestif tingkat tinggi yang mampu diterima langsung 

oleh pikiran bawah sadar manusia (Hanung, 2016). (Arnaud Potie, 2016)  

mengungkapkan hipnosis memerlukan kepercayaan dan persetujuan antara seorang 

terapis dengan klien untuk berpartisipasi dalam pemberian dasar terapi psikoterapeutik 
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yang dapat merubah sugesti menjadi sensasi, persepsi, kognitif, afektif, mood, dan 

kebiasaan.    

2.5.2 Mekanisme kerja otak 

Jaringan otak manusia hidup menghasilkan gelombang listrik yang fluktuatif. 

Gelombang listrik inilah disebut brainwave atau gelombang otak. Dalam satu waktu otak 

manusia menghasilkan berbagai gelombang otak secara bersamaan. Pikiran bawah sadar 

dan sadar manusia saling berkomunikasi dan bekerja dalam satu waktu bersamaan secara 

paralel. Dalam sistem kerja pikiran sadar dan bawah sadar terdapat sebuah ruang dimana 

sugesti, nasehat, serta program apapun dapat bekerja secara efektif. Akan tetapi, hal ini 

baru bisa terjadi jika area RAS (Reticular Activating Sistem) terbuka. RAS terbuka 

apabila kita sedang mengalami emosi yang kuat, saat terkejut, serta pada saat waktu 

menjelang dan setelah bangun tidur. Pada saat itulah sugesti yang dimasukkan dapat 

bekerja efektif.  

 Pada umumnya gelombang otak dibagi menjadi 4, antara lain: 

1. Beta (frekuensi 12-25 Hz) 

Pada kondisi ini klien dalam kondisi terjaga, menjalani aktivitas sehari-hari yang 

menuntut logika atau analisis tinggi, misalnya mengerjakan soal matematika, berdebat, 

olahraga, dan memikirkan sampai sembilan objek secara bersamaan. 

2. Alpha (frekuensi 8-12 Hz) 

Domain ini pada saat tubuh an pikiran rileks dan tetap waspada. Misalnya ketika 

sedang membaca, menulis, dan ketika fokus pada suatu objek. Gelombang Alpha 
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berfungsi sebagai penghubung pikiran sadar dan bawah sadar. Alpha juga menandakan 

bahwa seseorang dalam kondisi light trance atau kondisi hipnosis yang ringan. 

 

 

3. Theta (frekuensi 4-8 Hz) 

Gelombang ini pada saat kita berada dalam kondisi terhipnosis, meditasi dalam, 

hampir tidur, atau tidur disertai mimpi. Pikiran bawah sadar menyimpan memori jangka 

panjang kita dan juga merupakan gudang inspirasi kreatif, selain itu pikiran bawah sadar 

juga menyimpan materi yang berasal dari kreativitas yang ditekan atau tidak diberikan 

kesempatan muncul ke permukaan.  

4. Delta (frekuensi 0,1-4 Hz) 

Delta adalah gelombang otak yang paling lambat. Pada kondisi ini kita tertidur 

lelap, otak hanya menghasilkan gelombang delta agar dapat beristirahat dan memulihkan 

kondisi. 

2.5.3 Manfaat hypnocaring 

Banyak sekali manfaat yang dapat diambil dari teknik hipnosis, menurut 

Gunawan (2009) antara lain: 

1. Biaya relatif murah  

2. Metode yang digunakan relatif mudah dan sederhana sehingga mudah dipahami orang 

banyak, termasuk klien 

3. Dapat dilakukan sendiri oleh klien an cukup oleh satu terapis 

4. Waktu pendidikan relative singkat 
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5. Tidak efek samping akibat keracunan atau ketergantungan obat tertentu 

6. Dapat diterapkan pada klien yang mengalami alergi terhadap obat tertentu 

7. Bahaya relatif kecil  

8. Dapat diterapkan pada klien yang mengalami cemas dan takut mengkonsumsi obat 

9. Dapat menyeimbangkan atau menghimpun endorphin untuk mengurangi nyeri. 

2.5.4 Indikasi dan kontra indikasi 

Menurut Hanung (2016) ada beberapa hal yang menjadi indikasi dan kontra 

inikasi dilakukannya hypnocaring, yaitu: 

1. Indikasi  

Hypnocaring memiliki indikasi sebagai intervensi utama (gangguan somatik dan 

psikis aibat tekanan negative bawah sadar), intervensi penunjang (menunjang terapi 

somatik seperti obat, fisioterapi, akupunktur, bedah) dan indikasi lain (menurunkan nyeri, 

berhenti merokok, penurunan berat badan, pengurangan stres, meningkatkan motivasi 

belajar, mengatasi insomnia, peningkatan prestasi maupun kreativitas). 

2. Kontra indikasi  

1 Klien memiliki bakat psikotik (Skizofrenia) 

2 Menghilangkan gejala tanpa mengatasi penyakit sesungguhnya 

3 Kondisi tidak tenang, gauh gelisah 

2.5.5 Tanda klien memasuki hypno-state 

Berikut ini beberapa tand aklien memasuki hypno-state menurut (Prasetya, 2016): 

1. Tubuh menjadi hangat 

2. Getaran kelopak mata menjadi cepat (rapid eye movement) 
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3. Meningkatnya jumlah airmata 

4. Sklera menjadi merah 

5. Bola mata bergerak keatas. 

2.5.6 Tahap-tahap hypno-state 

Masuk ke dalam kondisi terhipnosis/trance merupkan suatu proses, imana secara 

perlahan tapi pasti, perhatian klien menjadi fokus hingga mencapai konsentrasi yang 

sangat tinggi. Saat berada pada kondisi hypno-state perhatian klien menjadi sempit dan 

fokus. Pada saat inilah seorang hipnoterapis akan memasukkan sugesti-sugesti positif 

yang diperlukan klien untuk menyelesaikan masalahnya (Permatasari, 2013). 

 
 

Gambar 2 6 Proses hipnosis-hypnocaring 

Sumber : The Indonesian Board of Hypnotherapy (2012) 

 

1. Pre-induksi 

Tahap pra-induksi atau pre-induction merupakan tahap paling awal dan paling 

penting dalam rangkaian proses hipnosis. Dalam tahapan ini, dilakukan pembangunan 

rapport atau rapport building. Rapport dibangun dengan tujuan untuk menciptakan 
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kedekatan dan kepercayaan antara sang hipnotis dan klien. Tanpa kedekatan dan 

kepercayaan, klien akan bersikap resisten dan takut untuk dihipnosis. Rapport building 

sangat penting dilakukan oleh hipnoterapis agar proses terapi dapat berlangsung dengan 

baik. Bagi stage hypnotist dengan tujuan hiburan, proses rapport building dilewatkan 

agar tidak memakan waktu lama. 

 

 

2. Tes sugestibilitas 

Tes sugestivitas dilakukan untuk mengetahui tingkat sugestivitas klien agar sang 

hipnotis dapat menentukan teknik induksi yang akan dilakukan, selain itu tes sugestivitas 

juga dapat membantu meningkatkan tingkat sugestivitas klien. Jika klien belum pernah 

dihipnosis sebelumnya, tes sugestivitas sangat penting untuk diberikan agar klien dapat 

mengenali kondisi hipnosis. 

3. Induksi  

Setelah melalui tahap pra-induksi, selanjutnya adalah tahapan induksi. Induksi 

merupakan metode untuk membawa klien ke dalam kondisi hipnosis. Induksi terdiri dari 

berbagai macam teknik, seperti relaksasi progresif (progressive relaxation), Dave Elman 

technique, shock induction, dan lain-lain. Penggunaan teknik induksi yang tepat 

bergantung pada tingkat sugestivitas klien. Maka itu, proses pra-induksi merupakan 

proses penting yang akan menentukan teknik induksi yang akan diberikan. Untuk klien 

dengan tingkat sugestivitas tinggi, extended progressive relaxation merupakan teknik 

induksi yang tepat. Teknik Dave Elman dan simple extended progressive relaxation 
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cocok untuk klien dengan tingkat sugestivitas moderat. Untuk hipnosis panggung yang 

membutuhkan induksi dengan cepat dan singkat, teknik shock induction biasanya 

dilakukan. Tetapi shock induction hanya dapat dilakukan kepada klien dengan tingkat 

sugestivitas rendah. 

4. Deepening  

Pendalaman atau deepening dilakukan ketika klien sudah terinduksi dan 

memasuki kondisi hipnosis. Deepening dilakukan untuk membawa klien ke dalam 

kondisi hipnosis yang lebih dalam lagi. Deepening dilakukan secara imajinatif dalam 

kondisi hipnosis. Beberapa teknik deepening yang dapat dilakukan adalah dengan 

menghitung angka (biasanya dari 1 sampai 5), menuruni tangga, menuruni lift, membawa 

ke tempat yang damai/menyenangkan, dan sebagainya. 

5. Trance level test/depth level test 

Depth level test atau pengujian tingkat kedalaman dilakukan untuk mengetahui 

tingkat kedalaman klien setelah diberikan induksi dan deepening. Beberapa sugesti hanya 

dapat diberikan dalam tingkat kedalaman tertentu sehingga depth level test diperlukan 

dalam proses hipnosis. Untuk membantu melakukan depth level test, biasanya dilakukan 

ideo-motor response, yaitu pemberian respon ya/tidak oleh klien diganti dengan gerakan 

motorik. Ideo-motor response digunakan agar tidak mengganggu kondisi hipnosis klien, 

karena dengan berbicara, klien memiliki kemungkinan untuk kembali ke kesadaran yang 

lebih atas.  Script yang digunakan untuk memasang ideo-motor response adalah: 

”Gerakan jari telunjuk di tangan kiri anda untuk jawaban tidak dan gerakan jari telunjuk 

di tangan kanan anda untuk jawaban ya.”  atau ”Sekarang, bayangkan kata YA yang 
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sangat besar kemudian, gerakan bagian tubuh yang mewakili kata YA (amati responnya). 

Kemudian, banyangkan kata TIDAK yang sangat besar lalu, gerakan bagian tubuh yang 

mewakili kata TIDAK (amati responnya). Bagus sekali, respon inilah yang akan 

menggantikan jawaban ya/tidak dari anda.” 

Catatan: karena berada dalam kondisi hipnosis, gerakan fisik dari klien akan sangat 

halus sehingga hipnotis/hipnoterapis harus mengamati dengan baik. 

6. Sugesti/afirmasi 

Dalam tahap ini, sugesti diberikan. Sugesti yang digunakan disesuaikan dengan 

tujuan hipnosis. Entah untuk tujuan hiburan, motivasi, atau terapi. Tersedia berbagai 

macam script untuk sugesti yang dapat ditemui di berbagai buku-buku hipnosis maupun 

situs internet. Bahkan, di toko buku juga tersedia buku yang memuat kumpulan script. 

Pada prinsipnya, sugesti dilakukan dengan kalimat present tense (masa kini) 

sehingga kata ”akan” perlu dihindari dan gunakan kata ”saat ini”. Selain itu,  penggunaan 

kata negatif seperti kata ”tidak” harus diminimalkan. Sentuhan pribadi dan emosional 

juga harus disertakan agar sugesti dapat masuk dengan baik. Perlu diperhatikan bahwa 

sugesti dapat ditolak oleh klien jika bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh 

klien, sehingga kemungkinan terjadinya penyalahgunaan hipnosis sangat kecil (untuk 

lebih jelasnya baca 7 mitos tentang hipnosis). 

7. Anchoring 

Anchoring menurut kamus berarti “jangkar”.  Jangkar adalah alat untuk 

menambatkan kapal ke dasar laut yang tidak dalam supaya kapal tidak hanyut atau 

berpindah tempat terbawa arus. Anchor dalam terapi ini bermakna sebagai konstruk 
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stimulus-respon, yaitu bahwa suatu stimulus yang spesifik memicu sekupulan respon 

internal dan/tindakan. Jadi, anchor berfungsi sebagai “penambat” pikiran pada suatu 

respon. Setiap kali terkena anchor respon kita akan selalu sama. Contohnya pada saat 

Anda sedang menendarai mobil dengan kecepatan 60 km/jam. Saat itu kendaraan Anda 

meluncur mendekati traffic light yang menunjukkan warna merah. Saat itulah Anda akan 

mulai menginjak rem untuk berhenti. Demikian pula akan terjadi jika Anda berhenti di 

traffic light  selanjutnya jika menunjukkan warna merah. 

8. Terminasi/awakening 

Terminasi berarti mengakhiri proses hipnosis. Setelah sugesti diberikan dan 

proses hipnosis dirasa akan diakhiri, maka terminasi dapat dilakukan. Umumnya, dalam 

terminasi diberikan sugesti positif seperti bangun dengan tubuh yang sehat dan 

sebagainya. 

 

2.6  Keaslian Penelitan 

No. 
Judul Artikel; 

Penulis; Tahun 

Metode 

(Desain; Sampel; 

Variabel; Instrumen; 

Analisis) 

Hasil Penelitian 

1. Effectiveness of medical 

hipnosis for pain 

reduction and faster 

wound healing in 

pediatric acute burn 

injury: study protocol 

for a randomized 

kontrolled trial 

(Stephen J. Chester, 

2016) 

D :Quasi eksperiment 

S : 33 

V : hipnosis, pengurangan 

dan percepatan 

penyembuhan luka 

I : The face pain scale 

A : Wilcoxon sign rank test 

 

 

Hipnosis berpengaruh 

terhadap penurunan 

nyeri dan percepatan 

penyembuhan luka 

bakar akut pada 

pediatric 
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2. Pengaruh terapi musik 

Mozart untuk 

menurunkan nyeri pada 

pasien post operatif 

seksio sesarea dengan 

anestesi SAB 

(Subarachnoid block) 

di ruang Shofa 2 RSU 

Haji Surabaya (Imami, 

2012) 

D : Quasy experiment 

S :  14 

V : Musik Mozart dan 

Nyeri Post SC 

I : Pain Scale Bourbonais 

A : Wilcoxon sign rank test   

Terapi musik Mozart 

dapat menurunkan rasa 

nyeri pada pasien post 

operasi SC dengan 

anestesi SAB  

3. Hypnocaring sebagai 

upaya untuk 

menurunkan skala nyeri 

menstruasi pada remaja 

di SMA Negeri 6 

Surabaya (Permatasari, 

2013) 

 

 

D : Quasy experiment  

S : 32 

V : hypnocaring dan nyeri 

menstruasi 

I :NRS 

A : Uji Wilcoxon 

 

Hypnocaring dapat 

menurunkan skala nyeri 

menstruasi pada siswa 

SMA  

 

 

No. 
Judul Artikel; 

Penulis; Tahun 

Metode 

(Desain; Sampel; 

Variabel; Instrumen; 

Analisis) 

Hasil Penelitian 

4.  Nurse practitionar led 

pain management the 

day after caesarean 

sectio: A randomised 

kontrolled trial and 

follow up study 

(Anthony, 2017) 

D : A two- group parallel 

randomised kontrolled trial 

S : 131 

V : Obat oxycodone dan 

skala nyeri 

I : mixed pain scale 

A : regresion 

Penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

intervensi praktisi 

perawat dapat 

mengembangkan 

managemen nyeri SC. 

Intervensi pemberian 

obat Oxydone yang 

dilakukan dapat 

mempengaruhi biologis, 

psikologis, dan faktor 

sosial pada nyeri akut. 
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5  Massage as adjuvant 

therapy in the 

management of post 

caesarean pain and 

axiety: randomized 

clinical (Saatsaz et al., 

2016) 

 

 

D : Randomized clinical 

trial 

S : 156 

V : Pijat tangan dan kaki, 

pijat kaki, nyeri dan 

kecemasan. 

I : Lembar observasi level 

kecemasan dan VAS 

A : ANOVA dan Kruskal-

Wallis H test  

Setelah menggunakan 

terapi pijat tambahan 

sepeti pijat tangan dan 

kaki, dan pijat kaki, 

ternyata terjadi 

penurunan skala nyeri, 

cemas, hemodinamika 

dan frekuensi menyusui 

pada ibu post 

sectiocaesarea 

 

6 Faktor pemilihan 

persalinan 

sectiocaesarea tanpa 

indikasi medis di RSU 

Bunda Thamrin Medan 

(Intan & Nasution, 

2003). 

 

D : Deskriptif dengan 

pendekatan analitik 

korelasi 

S : 22 

V: faktor pemilihan 

sectiocaesarea 

I : Kuesioner 

A : Analitik korelasi 

 

Ada beberapa faktor 

pemilihan persalinan 

sectio caesarea tanpa 

indikasi medis seperti 

kesepakatan suami istri, 

pengetahuan, faktor 

social, kecemasan 

persalinan normal, 

kepercayaan, faktor 

ekonomi, dan pekerjaan. 

 

  

 

No. 
Judul Artikel; 

Penulis; Tahun 

Metode 

(Desain; Sampel; 

Variabel; Instrumen; 

Analisis) 

Hasil Penelitian 

7 Persistent post partum 

pain after vaginal birth 

and caesarean 

sectio(Kainu et al. 

2011).  

 

D : Deskriptif analisis 

S  : 438 

V : Nyeri post partum pada 

ibu yang melahirkan 

secara normal dengan 

secara sectio caesarea 

I  : Kuesioner 

A : Analitik korelasi 

Nyeri yang terjadi 

setelah persalinan sesar 

dengan secara vaginal 

adalah hal yang umum. 

Nyeri yang terus 

menerus merupakan 

pengalaman nyeri 

sebelumnya, penyakit 

kronik, dan nyeri saat 

melahirkan.   
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8 Effect of acupressure 

on nausea, vomiting, 

anxiety and pain among 

post cesarean sectio 

women in Taiwan 

(Chen et al. 2005) 

 

D : Quasy Experiment 

S : 104 

V : nyeri Akupresur, mual 

muntah, cemas dan 

nyeri. 

I : Rhodes index of nausea 

and vomiting, VAS 

untuk kecemasan, STAI, 

VAS untuk nyeri, dan 

physiologic indices 

A : ANOVA 

Di Taiwan terjad 

peningkatan ibu 

melahirkan dengan  

sectio caesarea pada 

tahun 2003 meningkat 

sebanyak 34,73%. 

Penggunaan terapi 

akupresur 

direkomendasikan 

sebagai salah satu 

perawatan untuk 

meningkatkan 

kenyamanan ibu selama 

post sectio caesarea. 

 

9 Postoperative pain 

after caesarean birth 

affects breasfeeding 

and infant care 

(Karlström et al., 2007)  

 

D : Deskriptif 

S : 60 

V : Nyeri post sectio 

caesarea, menyusui, 

perawatan bayi   

I : Visual analog scale 

(VAS) 

A : Analisis regresi 

Wanita yang dilaporkan 

mengalami nyeri yang 

tnggi selama 24 jam, 

tidak ada beda antara 

persalinan sesar elektif 

maupun darurat. 

Sebanyak 80% ibu 

mengalami nyeri hebat 

setelah sectio caesarea 

 

 

No. 
Judul Artikel; 

Penulis; Tahun 

Metode 

(Desain; Sampel; 

Variabel; Instrumen; 

Analisis) 

Hasil Penelitian 

10 Application of 

“Swanson’s middle 

range caring theory” in 

Sweden after 

miscarriage (Janson & 

Adolfsson, 2011). 

D : Kualitatif 

S : 37 

V :  Teori Swanson’s 

middle range caring, 

pengalaman keguguran, 

pelayanan bidan dan 

perawat.  

A : analisis berdasarkan 

Teori Swanson’s middle 

range caring 

diaplikasika pada 

pelayan kesehatan 

meliputi pelayanan 

secara emosional, 

pemberian dukungan 

dengan memperhatikan 
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teks teori martabat seorang 

wanita, menjadi 

kompeten, dan 

memenuhi kebutuhan 

individual klien. 

Pemberian intervensi 

keperawatan seperti itu 

dapat membuat 

peningkatan 

kebahagiaan pada ibu 

dan pelayan kesehatan 
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BAB 3  

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

 

3.1 Kerangka konseptual penelitian 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : Diteliti 

 

: Tidak 

 diteliti 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka konseptual pengaruh hypnocaring terhadap penurunan nyeri dan 

kecemasan pada klien post sectio caesarea menurut teori Swanson (1991). 

Knowing (Mengetahui) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Client well being 

Nyeri menurun  Cemas  menurun 

Visual  Auditori  kinestetik 

Limbic system  
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Doing for 
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Hypnocaring 

Enabling 

(memungkinkan) 

Deepening  

Sugestibilitas Maintaining belief     

( mempertahankan 

kepercayaan) 

Anchoring 
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Being with 

(kehadiran) 
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Induksi  
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Penjelasan kerangka konsep 

Kerangka konsep ini menggunakan aplikasi model teori caring Swanson. Melalui 

tahap maintaining belief (mempertahankan kepercayaan), enabling (kemungkinan), 

knowing (mengenal), being with (menemani), doing for (melakukan tindakan) (Tomey & 

Alligood, 2006). Janson & Adolfsson (2011) mengemukakan bahwa teori Swanson’s 

middle range caring diaplikasikan pada pelayan kesehatan meliputi pelayanan secara 

emosional, pemberian dukungan dengan memperhatikan martabat seorang wanita, 

menjadi kompeten, dan memenuhi kebutuhan individual klien. Penggunaan konsep ini 

dirasa sangat pas jika dipadukan dengan hypnocaring sebagai pengobatan komplementer 

yang penting untuk perawatan yang holistik pada pasien medis dan bedah terutama yang 

mengalami nyeri dan cemas dan dapat dilakukan secara mandiri oleh pasien. Mulai dari 

proses knowing (mengetahui) yang mengetahui kejadian awal klien memerlukan 

perawatan, dilakukannya pengkajian secara cermat, dan melibatkan diri klien. kehadiran 

(being with) yang merupakan tindakan menghadirkan emosi klien secara fisik dan 

perasaan yang dilakukan dengan cara preinduksi dan induksi. Tindakan (doing for) 

berupa hypnocaring yang dilakukan dengan memadukan teknik hipnosis dan caring 

memungkinkan (enabling) dapat membantu klien untuk berfokus pada kejadian yang 

dialami, menginformasikan, menjelaskan, mendukung dan memberi feedback berupa 

deepening dan sugestibilitas. Sehingga harapannya mampu mempertahankan 

(maintaining belief) sebagai fondasi caring yang ditunjukkan dengan keyakinan terhadap 

kapasitas hypnotist dengan klien agar tercapai kondisi klien yang sehat (client well-
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being).   

 

3.2 Hipotesis 

H1 1 : Ada pengaruh hypnocaring terhadap penurunan nyeri pada klien post sectio 

caesarea. 

H1 2 : Ada pengaruh hypnocaring terhadap penurunan kecemasan pada klien post sectio 

caesarea. 
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BAB 4  

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Desain Penelitian 

Desain penelitin ini menggunakan desain Quasy Experiment dengan rancangan 

pretest posttest kontrol group design. Kelompok intervensi akan diberikan perlakuan 

hypnocaring sedangkan kelompok kontrol tidak. Kedua kelompok perlakuan akan 

diawali dengan pengukuran skala nyeri dan kecemasan (pretest) dan setelah pemberian 

perlakuan akan dilakukan pengukuran kembali (posttest). 

 

Subjek  Pre test  Intervensi  Post test  

K-A 0 I 01-A 

K-B 0 - 01-B 

 Time 1 Time 2 Time 3 

Tabel 4.1 Tabel desain penelitian quasy experiment  

Sumber : Nursalam, 2013, Metodologi Penelitian. 

 

Keterangan  

K-A  : Kelompok perlakuan/ intervensi 

K-B  : Kelompok kontrol 

I  : Intervensi (hypnocaring) 

01(A+B) : Observasi skala nyeri dan skor kecemasan pada kelompok perlakuan dan 

kontrol (setelah kelompok perlakuan diberi intervensi/perlakuan) 
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4.2 Populasi, Sampel, dan Sampling 

4.2.1 Populasi 

Menurut Nursalam (2013) populasi dalam penelitian merupakan setiap subjek 

yang memenuhi kriteria yang ditentukan atau telah ditentukan. Populasi yang digunakan 

atau ditetapkan dalam penelitian ini adalah klien post sectio caesarea di Rumah Sakit 

Haji Surabaya dengan jumlah pasien perbulan sebanyak 30 kasus dan di RSI A. Yani 

Surabaya sebanyak 40 kasus perbulan. 

4.2.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat digunakan sebagai subjek 

penelitian melalui teknik sampling (Nursalam, 2013). Sampel yang telah ditetapkan oleh 

peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Kriteria inklusi 

1) Klien di Rumah Sakit Haji dan RSI A. Yani Surabaya yang mengalami nyeri dan 

kecemasan  post sectio caesarea pada hari pertama dan kedua di rumah sakit. 

2) Pasien berusia 18-45 tahun 

3) Klien kooperatif  

2. Kriteria ekslusi  

1) Klien memiliki gangguan pendengaran 

2) Klien memiliki riwayat halusinasi, Skizofrenia, atau penyakit kejiwaan lainnya dan 

gaduh gelisah. 

3) Klien dengan komplikasi post sectio caesarea 

3. Kriteria dropout 
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1) Klien mengundurkan diri selama berlangsungnya penelitian  

4.2.3 Besar sampel 

Berdasarkan jumlah populasi terjangkau dari responden di RSU Haji dan RSI A. 

Yani Surabaya, maka besar sampel yang didapatkan berdasarkan kriteria inklusi dan 

ekslusi sesuai dengan kurun waktu yang ditentukan adalah sebanyak 20 responden yang 

terdiri dari 10 responden kelompok intervensi dan 10 responden  kelompok kontrol. 

4.2.4   Teknik sampling 

Peneliti menggunakan teknik consecutive sampling, yaitu pemilihan sampel 

dengan menetapkan subjek yang memenuhi kriteria penelitian dimasukkan dalam 

penelitian sampai kurun waktu tertentu, sehingga jumlah klien terpenuhi (Nursalam, 

2013). Penelitian ini dilakukan pada tanggal 26 November 2017 hingga tanggal 10 

Desember 2017. 

 

4.3 Identifikasi Variabel 

4.3.1 Variabel penelitian 

Berbagai variabel dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Variabel bebas (independen)  

Variabel bebas dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah 

hypnocaring. 

2. Variabel tergantung (dependen)  

Variabel dependen atau tergantung adalah nyeri post sectio caesarea dan kecemasan 

post sectio caesarea.  
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4.3.2 Definisi Operasional 

Variabel 
Definisi 

Operasional 
Parameter  

Alat 

Ukur 
Skala  Skor  

Independen: 

Hypnocaring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tindakan 

keperawatan 

yang 

menggunakan 

teknik hipnosis 

yang 

digunakan 

untuk 

mengurangi 

rasa nyeri post 

operatif sectio 

caesarea 

Proses Hypnocaring 

dilakukan 6 tahap 

yaitu : 

1. Pre induksi 

2. Induksi  

3. Deepening 

4. Sugesti/afirmasi 

5. Anchoring 

6. Awakening. 

Dilakukan setelah 

klien merasakan nyeri  

 

SPO - - 

Dependen: 

Nyeri post 

sectio 

caesaea  

Suatu 

pengalaman 

dan rasa tidak 

menyenangkan 

yang dialami 

seorang 

individu 

setelah 

pembedahan 

Menggunakan skala 

nyeri dan bersifat 

subyektifitas. 

Numeric 

Rating 

Scale 

(NRS) 

Ordinal  0 = Tidak 

nyeri 

1-3 = Nyeri 

ringan 

4-6 = Nyeri 

sedang 

7-10 = nyeri 

berat 

 

Dependen : 

Kecemasan 

post sectio 

caesarea 

Suatu perasaan 

khawatir yang 

dirasakan oleh 

klien yang 

terjadi setelah 

tindakan sectio 

caesarea. 

Penilaian terhadap 

respon fisiologis, 

psikologis, kognitif 

dan afektif. 

Zung Self-

rated 

Anxiety 

Scale 

(ZSAS) 

Ordinal  20-44= tidak 

ada 

kecemasan 

45-59= 

kecemasan 

ringan 

60-74= 

kecemasan 
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sedang 

75-80= 

kecemasan 

berat 

 

 

4.4 Instrumen Penelitian 

Peneliti melakukan proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

instrument berupa lembar evaluasi pengukuran skala nyeri numerik/Numeric Rating 

Scale (NRS) dan kuesioner kecemasan ZSAS yang digunakan untuk mengukur saat pre 

dan post pelaksanaan hypnocaring pada kelompok perlakuan, sedangkan kelompok 

kontrol lembar evaluasi NRS dan kuesioner ZSAS pada saat pengukuran pertama dan 

kedua (20 menit setelah pengukuran pertama). Adapun beberapa alat yang digunakan 

untuk penelitian sebagai berikut : 

1. Musik relaksasi 

2. Loudspeaker untuk memutar musik relaksasi 

 

4.5 Prosedur Pengambilan atau Pengumpulan Data 

Pada proses pengumpulan data ini peneliti melakukan pengajuan surat studi 

pendahuluan di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Setelah mendapatkan surat 

permohonan melakukan studi pendahuluan, peneliti mengajukan surat permohonan 

pengambilan studi pendahuluan kepada Direktur Rumah Sakit Haji Surabaya. Peneliti 

melakukan pengumpulan data awal berupa populasi di bulan Agustus, September, dan 

Oktober. Kemudian peneliti melakukan observasi dan menanyakan keluhan nyeri dan 
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cemas pada klien yang ada saat pengambilan data awal. Setelah terkumpul data yang 

dibutuhkan, maka diambil sejumlah sampel dengan menggunakan teknik consecutive 

sampling, dimana proses ini memilih responden sesuai dengan kriteria inklusi dan ekslusi 

yang didapat dalam kurun waktu yang ditentukan yaitu selama bulan November dan 

Desember 2017. 

Pertama, klien dengan post sectio caesarea yang masuk ruangan diobservasi terlebih 

dahulu hingga hemodinamiknya stabil dan selama masa efek anestesi masih ada. Klien 

akan diobservasi kurang lebih selama 4 jam setelah operasi. Peneliti melakukan 

pengambilan sampel dengan cara membagi kelompok kontrol dan kelompok intervensi  

secara selang-seling. Setelah dilakukan pengambilan sampel dengan selang-seling 

didapatkan 12 responden dari RSU Haji Surabaya dan 8 responden dari RSI A. Yani 

Surabaya. Klien post sectio caesarea yang sudah stabil dan mulai merasakan efek 

anestesi menghilang akan dijelaskan mengenai tindakan hypnocaring. Jika klien setuju 

maka akan diminta untuk menandatangani surat persetujuan dan kesediaan menjadi 

responden dengan disaksikan tiga saksi. Klien yang terbebas dari efek anestesi dan 

merasakan nyeri diukur tingkat nyeri dan kecemasannya (pre-test). Awalnya klien 

diminta untuk memposisikan diri berbaring senyaman mungkin kemudian dengan 

dimainkan musik instrumen hypnocaring mulai dilakukan. Hypnocaring ini dilakukan 

selama 20 (dua puluh) menit dan akan dievalusi kembali tingkat nyeri dan cemasnya 

(post-test). Bagi kelompok kontrol maka dilakukan pre-post test dengan jeda waktu 20 

menit untuk mengevaluasi tingkat nyeri dan cemasnya. 
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4.6 Cara Analisa Data 

Setelah semua data terkumpul dan didapatkan hasil pre dan post pengukuran nyeri 

dan kecemasan, maka akan dilakukan analisis data. Skor nyeri pre dan post diuji 

menggunakan uji Wilcoxon Sign Rank Test. Analisa skor pre dan post dari kedua 

kelompok dengan menggunakan uji Mann Whitney U-Test dengan α≤0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI    PENGARUH HYPNOCARING TERHADAP...    DESSY W 

 

 

 

 

4.7 Kerangka Operasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Populasi  

Seluruh klien post sectio caesarea di RSU 

Haji dan RSI A.Yani Surabaya. 

Sampel yang diambil adalah klien sectio caesarea yang 

memenuhi kriteria inklusi pada bulan November dan 

Desember 2017  

Consecutive 

sampling 

Pengumpulan data 

Kelompok perlakuan Kelompok kontrol 

Pra intervensi 

Pengukuran skala nyeri 

dan skor kecemasan 

Intervensi 

hypnocaring 

Pengukuran I 

Pengukuran skala nyeri dan skor 

kecemasan 

Post intervensi 

Pengukuran kembali skala 

nyeri dan skor kecemasan 

Analisa data perhitungan dengan hasil 

pre dan post  menggunakan 

Pengukuran II 

Pengukuran kembali setelah 20 menit 

skala nyeri dan skor kecemasan 

Penyajian hasil dan simpulan 
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Gambar 4.1 Kerangka operasional hypnocaring terhadap nyeri dan kecemasan klien post sectio 

caesarea 

 4.8 Etik Penelitian  

 Penelitian ini sudah melewati uji etik Rumah Sakit Umum Haji Surabaya pada 

tanggal 23 November 2017 dengan No.073/50/KOM.ETIK/2017 dan dinyatakan laik 

etik. 

Masalah etik yang diperhatikan oleh peneliti diantaranya adalah:  

1. Autonomy yang dibuktikan dengan Informed Consent (lembar persetujuan).  

2. Confidential, data responden yang diambil hanya digunakan semata-mata untuk 

kepentingan penelitian.   

3. Privacy and Dignity, responden akan dijaga privasinya dengan melakukan intervensi 

pada tempat yang tertutup serta menjaga harga diri responden. Peneliti juga 

menghargai data yang diberikan responden dengan tidak memaksa untuk memberikan 

informasi sesuai keinginan peneliti dan informasi tersebut hanya akan digunakan 

dalam konteks penelitian.  

4. Beneficence and non-maleficence, saat responden diberikan intervensi penggunaan 

hypnocaring apabila tiba-tiba pasien merasakan pusing atau mual setelah dilakukan 

tindakan, maka intervensi dihentikan dan diulang untuk menghilangkan pusing atau 

mual tersebut. 

5. Justice, pada kelompok intervensi akan mendapat tindakan yaitu terapi analgesik 

intravena, dan tindakan keperawatan relaksasi nafas dalam, ditambah dengan 
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hypnocaring. Kelompok kontrol akan mendapatkan terapi standart diruangan, yaitu 

terapi analgesik intravena, dan tindakan keperawatan relaksasi nafas dalam. 

 

 

 

4.9  Keterbatasan  

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kelemahan atau 

hambatan selama proses penelitian, antara lain: 

1. Pada saat hypnocaring ada klien yang mengalami tidur yang dalam (deep trance) dan 

malas untuk dibangunkan ketika hypnocaring selesai dilakukan sehingga peneliti 

harus menunggu sampai tersebut bangun untuk dievaluasi nyeri dan cemasnya. 

2. Naskah script perlu dilakukan spesifikasi untuk mengendalikan nyeri dan cemas 

karena script yang digunakan masih menggunakan script secara umum untuk 

mengendalikan nyeri dan cemas.  

3. Saat pelaksanaan hypnocaring terjadi sedikit kesalahan teknis untuk alat pemutar 

musik instrumen sehingga saat dilakukan hypnocaring membuat peneliti dan klien 

merasa tidak nyaman. 

4. Berbaurnya kelompok kontrol dan kelompok intervensi yang memungkinkan dua 

kelompok melakukan diskusi sehingga menyebabkan bias 

5. Pemilihan responen kelompok kontrol dan perlakuan sebaiknya digolongkan sesuai 

dengan riwayat indikasi sectio caesarea klien.  
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BAB 5 

PEMBAHASAN 

 

 5.1  Hasil Penelitian 

Bab ini akan menguraikan pengaruh hypnocaring terhadap nyeri dan kecemasan 

pada klien post sectio caesarea yang  dilakukan di RSU Haji Surabaya dan RSI A.Yani 

Surabaya pada tanggal 26 November sampai 10 Desember 2017.  

5.1.1 Gambaran umum lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan di ruang Al-Aqso lantai 4 ruang kebidanan dan penyakit 

kandungan RSU Haji Surabaya dan di ruang Arofah RSI A.Yani Surabaya. Pada setiap 

rumah sakit tersebut memiliki tiga ruang perawatan klien kebidanan dan penyakit 

kandungan berkapasitas 30 bed. Di RSU Haji Surabaya memiliki ruangan perawatan 

yang memiliki air conditioner (AC) dan di RSI A. Yani Surabaya memiliki kipas angin 

di ruang kelas 2 dan 3, sedangkan pada ruangan kelas 1 memiliki air conditioner (AC).  

Angka kejadian sectio caesarea di RSU Haji rata-rata 30 kasus perbulan sedangkan di 

RSI A. Yani sebanyak 40 kasus perbulannya.  

Di kedua rumah sakit tersebut dibagi menjadi tiga ruangan, yaitu kelas 1, kelas 2, 

dan kelas 3. Awalnya klien dari ruang operasi di observasi agar hemodinamik klien 

normal pasca pembedahan dan hingga efek anestesi hilang. Setelah klien merasakan efek 

anestesi hilang, hemodinamik normal, dan nyeri mulai muncul, maka klien akan 

dipindahkan sesuai kelasnya. Penatalaksanaan diruangan pada klien dengan post sectio 

caesarea dilakukan terapi yang sama yaitu injeksi analgesik ketorolac, petidine, dan 

antrain via iv line pada 24 jam pertama pasca operasi, pada hari kedua diganti dengan 
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analgesik oral yaitu asam mefenamat 500 mg. Tindakan keperawatan yang dilakukan 

untuk mengatasi nyeri di kedua rumah sakit sama, yaitu relaksasi nafas dalam, distraksi, 

dan terapi doa (istighfar). Meskipun diberikan intervensi yang sudah disebutkan, klien 

masih merasakan nyeri.  

5.1.2 Data karakteristik responden 

Data umum demografi klien meliputi usia, pendidikan, pekerjaan, riwayat operasi 

sebelumnya, komplikasi post sectio caesarea, serta riwayat gangguan kejiwaan klien. 

Tabel 5.1 Distribusi karakteristik responden post sectio caesarea di RSU Haji Surabaya 

dan RSI A. Yani Surabaya pada tanggal 26 November 2017- 10 Desember 

2017. 

 
 Kategori Kriteria Kelompok intervensi Kelompok perlakuan 

f(x) % f(x) % 

1 Usia 

 

 

18-20 tahun 

21- 25 tahun 

26-30 tahun 

31-45 tahun 

0 

2 

5 

3 

0 

20,0 

50,0 

30,0 

0 

4 

5 

1 

0 

40,0 

50,0 

10,0 

 Total   10 100,0 10 100 

2 Pendidikan  SD 

SMP 

SMA 

D3/S1 

2 

0 

7 

1 

20,0 

0 

70,0 

10,0 

1 

0 

7 

2 

10,0 

0 

70,0 

20,0 

 Total  10 100,0 10 100,0 

3 Pekerjaan  IRT 

PNS 

Swasta 

Wiraswasta 

8 

0 

0 

2 

80,0 

0 

0 

20,0 

7 

0 

2 

1 

70,0 

0 

20,0 

10,0 

  Total  10 100,0 10 100,0 

4 Riwayat 

operasi 

Pernah  

Tidak pernah 

3 

7 

30,0 

70,0 

2 

8 

20,0 

80,0 

 Total  10 100,0 10 100,0 

  

Berdasarkan tabel 5.1 diatas dapat diketahui bahwa mayoritas responden berusia 

26 tahun hingga 30 tahun (50%) baik pada kelompok intervensi maupun kelompok 

kontrol. Pada kategori pendidikan, mayoritas responden mengenyam pendidikan sekolah 

menengah keatas (SMA) dengan presentase masing-masing kelompok intervensi dan 
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kelompok kontrol adalah 7 responden (70%). Dari 20 responden didapatkan sebanyak 8 

responden (80%) untuk kelompok intervensi dan 7 responden (70%) untuk kelompok 

kontrol  adalah ibu rumah tangga. Pada kelompok intervensi terdapat 3 responden (30%) 

pernah mengalami operasi sebelumnya dan 2 responden (20%) pada kelompok kontrol.  

 

5.1.3 Data variabel yang diukur 

1. Menganalisis penurunan skala nyeri sebelum dan sesudah tindakan hypnocaring 

pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol.  

Tabel 5.2 Distribusi skala nyeri sebelum dan sesudah hypnocaring pada klien post sectio 

caesarea di RSU Haji Surabaya dan RSI A. Yani Surabaya tanggal 26 

November 2017- 10 Desember 2017. 

 

No 

Kelompok intervensi 

No 

Kelompok kontrol 

Pre Kategori 
Pos

t 
Kategori 

Seli 

sih 

p

r

e 

Kategori 
po

st 
Kategori 

Selis 

ih 

1 5 Sedang 3 Ringan -2 11 6 Sedang 6 Sedang 0 

2 8 Berat 5 Sedang -3 12 8 Berat 7 Berat -1 

3 7 Berat  5 Sedang -2 13 6 Sedang 5 Sedang -1 

4 7 Berat  3 Ringan -4 14 5 Sedang 5 Sedang 0 

5 5 Sedang 3 Ringan -2 15 6 Sedang 6 Sedang 0 

6 7 Berat  5 Sedang -2 16 5 Sedang 5 Sedang 0 

7 6 Sedang 3 Ringan -3 17 5 Sedang 4 Sedang -1 

8 8 Berat 5 Sedang -3 18 8 Berat 6 Sedang -2 

9 7 Berat 4 Sedang -3 19 6 Sedang 7 Berat 1 

10 7 Berat 4 Sedang -3 20 5 Sedang 5 Sedang 0 

Mod

us 
7 Berat  5 Sedang -3  6 Sedang 5 Sedang 0 

Wilcoxon Signed Rank_Test 

p =0,004 

Wilcoxon Signed Rank_Test 

p =0,157 

Mann Whitney U_Test  

p= 0,004 

 

 Berdasarkan tabel 5.2 diatas kelompok intervensi memiliki skor atau skala yang 

sering muncul yaitu skala 7 (nyeri berat), sedangkan pada kelompok kontrol sering terjadi 

nyeri sedang (skala 6). Hasil uji statistik menggunakan uji Wilcoxon Signed Rank_Test 
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menunjukkan p= 0,004 yang artinya ada perbedaan tingkat nyeri pre dan post 

hypnocaring pada kelompok intervensi. Pada kelompok kontrol p menunjukkan nilai p 

0,157 yang menandakan bahwa tidak adanya perbedaan atau perubahan pada tingkat 

nyeri klien kelompok kontrol. Setelah dibandingkan nilai post kemaknaan dari dua 

kelompok didapatkan nilai uji Mann Whithey Test sebesar 0,004 . Menganalisis skor 

kecemasan sebelum dan sesudah tindakan hypnocaring pada kelompok intervensi dan 

kelompok kontrol.  

Tabel 5.3 Distribusi skor kecemasan sebelum dan sesudah hypnocaring pada klien post 

sectio caesarea di RSU Haji Surabaya dan RSI A. Yani Surabaya tanggal 26 

November 2017- 10 Desember 2017. 

 

No 

Kelompok intervensi 
N

o 

Kelompok kontrol 

Pre 
Kate-

gori 
Post 

Kate-

gori 

Seli 

sih 
Pre 

Kate-

gori 
Post Kategori 

Seli

sih 

1 65 Sedang 47 Ringan -18 11 57 Ringan 50 Ringan -7 

2 61 Sedang 47 Ringan -14 12 60 Sedang 60 Sedang 0 

3 63 Sedang 48 Ringan -15 13 49 Ringan 49 Ringan 0 

4 70 Sedang 41 
Tidak 

cemas 
-29 14 50 Ringan 50 Ringan 0 

5 58 Ringan 43 
Tidak 

cemas 
-15 15 57 Ringan 50 Ringan 0 

6 53 Ringan 47 Ringan -6 16 52 Ringan 52 Ringan 0 

7 55 Ringan 49 Ringan -6 17 53 Ringan 53 Ringan 0 

8 50 Ringan 39 
Tidak 

cemas 
-11 18 63 Sedang 63 Sedang 0 

9 52 Ringan 40 
Tidak 

cemas 
-12 19 65 Sedang 51 Sedang 0 

10 52 Ringan 38 
Tidak 

cemas 
-14 20 50 Ringan 50 Ringan 0 

Mode 52 Ringan 47 ringan -15  57 Ringan 50 Ringan 0 

Wilcoxon Signed Rank_Test 

p =0,005 

Wilcoxon Signed Rank_Test 

p =0,317 

Mann Whitney U_Test = 0,000 
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Berdasarkan tabel 5.3 diatas dapat kita ketahui bahwa pada kelompok intervensi 

dan kelompok kontrol responden mengalami cemas sedang (60-74). Hasil uji statistik 

dengan menggunakan Wilcoxon Signed Rank_Test menunjukkan p= 0,005 pada 

kelompok intervensi. Ada perbedaan nilai pre dan post hypnocaring terhadap kecemasan 

klien post sectio caersarea. Sedangkan pada kelompok kontrol menunjukkan p=0,317 

yang berarti tidak ada perbedaan atau perubahan pada tingkat kecemasan klien post sectio 

caesarea. Uji Mann Whitney didapatkan p=0,000 yang (p≤0,05) yang berarti adanya 

pengaruh hypnocaring terhadap tingkat kecemasan pada klien post sectio caesarea.  

 

5.2  Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan maka akan dilakukan pembahasan 

sesuai dengan tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi nyeri kelompok intervensi dan kelompok kontrol sebelum dan 

sesudah pemberian intervensi hypnocaring pada klien post sectio caesarea. 

Berdasarkan hasil penelitian, gambaran responden dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa kelompok kontrol yang tidak diberikan hypnocaring dan kelompok intervensi 

yang diberikan hypnocaring  memiliki karakteristik umum yang mirip (homogen) satu 

sama lain, sehingga dapat diminimalkan variabel perancu yang dapat mempengaruhi hasil 

penelitian yang didapatkan. Dari hasil analisa data pre-test diperoleh data yang 

menunjukkan bahwa kelompok kontrol sebagian besar mengalami nyeri sedang yaitu 

sebanyak 8 responden dan pada post test jumlah tersebut mengalami perubahan skor. 

Pada kelompok intervensi didapat data pre test  sebagian besar responden mengalami 
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nyeri berat yaitu sebanyak 7 responden dari 10 responden dan terjadi penurunan yang 

awalnya responden berskala nyeri berat menjadi sedang dan ringan. 

Nyeri yang terjadi pada klien post sectio caeasarea ini terjadi karena efek anestesi 

mulai menghilang sehingga klien merasakan sakit terutama saat penggunaan otot perut 

yang terlalu keras seperti saat tertawa atau saat batuk (Rock & John, 2008). Arnaud Potie 

(2016) menyebutkan  bahwa hipnosis dapat mengurangi rasa nyeri dan cemas post 

operasi. ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang  merasakan nyeri yaitu 

persepsi nyeri dari individu itu sendiri, faktor sosiobudaya, usia, jenis kelamin, arti 

nyeri bagi setiap individu, kecemasan, harapan dan efek plasebo, serta pengalaman 

nyeri yang dialami sebelumnya (Joyce M. Black, 2014).  

Pengalaman nyeri sebelumnya yang dialami klien post sectio caesarea ini mungkin 

mempengaruhi seseorang terhadap persepsi nyeri yang sekarang mereka alami. Ibu 

yang dahulunya mempunyai riwayat operasi sebelumnya biasanya akan lebih mudah 

mengontrol nyeri saat ini dengan belajar dari pengalaman sakit terdahulu. Pada klien 

yang pernah mengalami operasi sebelumnya bisa saja mereka mengalami hambatan 

dalam mengontrol nyerinya. Hal ini bisa saja disebabkan oleh koping yang bagus pada 

klien tersebut, mendapat dukungan dari keluarga dan lingkungannya, dan harapan yang 

positif terhadap pengobatan yang sekarang dijalani.       

2. Mengidentifikasi kecemasan kelompok intervensi dan kelompok kontrol sebelum dan 

sesudah pemberian intervensi hypnocaring pada klien post sectio caesarea. 

Berdasarkan hasil gambaran responden dalam penelitian ini bahwa antara kelompok 

kontrol maupun kelompok intervensi mengalami cemas ringan hingga cemas sedang. 
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Pada kelompok intervensi sebelum dilakukan tindakan hypnocaring dilakukan pengkajian 

menggunakan kuesioner yang telah disediakan. Mayoritas responden mengalami 

kecemasan dari mulai hamil hingga pasca operasi. setelah melakukan pengisian kuesioner 

responden diukur kembali tingkat kecemasannya. Pada kelompok intervensi terjadi 

penurunan kecemasan dari sedang menjadi ringan sedangkan pada kelompok kontrol 

masih mengalami hal yang sama. 

Menurut Kaplan et. al (2007) kecemasan dapat dialami oleh siapapun dan bersifat 

normal terjadi menyertai perkembangan, perubahan, pengalaman baru atau yang belum 

pernah dilakukan, serta dalam menemukan identitas diri dan arti hidup. Namun cemas 

yang berlebihan dapat menjadi gangguan dan hambatan fungsi seseorang dalam 

kehidupannya. Kecemasan dapat timbul karena beberapa faktor yaitu faktor lingkungan, 

emosi yang ditekan, serta sebab-sebab fisik (Ramaiah, 2003). Menurut Susilo (2010) 

dapat digunakan untuk menghilangkan beberapa kebiasaan buruk dari dirinya atau 

menyimpan suatu keadaan yang  lebih tenang dalam dirinya. Dengan dilakukannya 

hypnocaring ini korteks serebri mengalami inhibisi kuat sehingga daya identifikasi, 

analisis, pengambilan keputusan terhadap stimulus baru menurun, pengalaman masa lalu 

tidak dapat dimanfaatkan sehingga kata-kata sugestif menjadi kekuatan dominan yang 

tidak dapat ditolak melalui arahan aktif kondisi dan perilaku psikis dan faal klien dapat 

dikendalikan (Desen, 2011). 

 Pada klien di RSU Haji Surabaya dan RSI A. Yani Surabaya mempunyai 

karakteristik hampir sama. Saat dikaji sebagian klien mengatakan cemas karena takut 

luka bekas pembedahan rusak saat melalukan gerakan dan takut nyeri yang ditimbulkan 
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oleh pembedahan tersebut. Di ruangan Arofah RSI A.Yani Surabaya hanya menggunakan 

kipas angin dan cuaca sedang panas-panasnya sehingga klien merasakan tidak nyaman, 

gerah, dan menyebabkan susah untuk beristirahat.   

3. Analisis pengaruh hypnocaring terhadap nyeri klien post sectio caesarea 

Kelompok intervensi pada pre-test mengalami nyeri sedang hingga berat. Sebanyak 

70 % (7 responden) mengalami nyeri berat. Setelah dilakukan hypnocaring nyeri yang 

dialami oleh klien turun menjadi sedang dan ringan dengan presentase 60 % (6 

responden) mengalami penurunan nyeri menjadi sedang dan 40 % (4 responden) menjadi 

ringan. Data ini ditunjang dengan data objektif bahwa klien dapat berkomunikasih 

dengan baik, tampak rileks dan tidak menyeringai. Jika dilihat secara deskriptif, 

kelompok intervensi yang diberikan hypnocaring mempunyai presentase penurunan yang 

lebih tinggi daripada kelompok kontrol. 

Intervensi hypnocaring memiliki pengaruh dalam menurunkan skala nyeri yang 

disebabkan adanya relaksasi yang diciptakan selama proses hypnocaring yaitu dengan 

melibatkan gelombang otak menjadi theta. Gelombang otak dalam kondisi ini secara 

alami memproduksi hormon serotonin dan endorfin sehingga tercipta rasa nyaman, 

tenang, menstabilkan detak jantung, dan mengakibatkan vasodilatasi pembuluh darah 

sehingga nyeri berkurang (Permatasari, 2013). Sebuah penelitian yang melibatkan 

punctate electrical stimulation menunjukkan bahwa pada frontal otak akan 

membandingkan kondisi seseorang yang memusatkan perhatiannya terhadap stimulus 

nyeri. Hypnocaring melibatkan proses aktifitas inhibitor untuk mengalokasikan perhatian, 

gambaran mental, relaksasi, dan absorpsi (Kihlstrom, 2013). Hypnocaring yang 
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dilakukan melalui auditori, visual, dan kinestetik dapat mempengaruhi sistem limbik otak 

yang mengatur emosi, persepsi, tingkah laku, dorongan, dan motivasi (Guyton & Hall, 

1997).  Pada serabut eferen tepatnya di periaquaductal gray (PGA) otak bagian tengah 

dapat menstimulasi atau memutuskan rasa sakit/nyeri (Bartol & Nancy, 2013).   

Hipotalamus akan melepaskan hormon Corticothropin Releasing Factor (CRF) yang 

menstimulasi kelenjar pituitari untuk menghasilkan endorfin sebagai neurotransmiter 

yang dapat mempengaruhi suasana hati menjadi rileks dan dapat mengurangi nyeri 

(opiat) (Imami, 2012).  

Peneliti menganalisis bahwa hypnocaring sebagi salah satu intervensi yang 

melibatkan distraksi dan relaksasi yang mampu memberikan kesembuhan/ mengurangi 

rasa nyeri pada klien. Klien dengan kondisi nyaman dan berkurang rasa nyerinya akan 

mempermudah klien untuk kooperatif mengikuti terapi atau perawatan diruang seperti 

mobilisasi dini dan dapat menyusui bayinya yang baru lahir. Hasil penelitian ini 

ditunjang dengan penelitian sebelumnya dapat mengindikasikan bahwa hypnocaring 

dapat digunakan sebagai salah satu intervensi keperawatan non-farmakologi terhadap 

nyeri post sectio caesarea.    

4. Analisis pengaruh hypnocaring terhadap kecemasan klien post sectio caesarea 

Pada tes pertama yang dilakukan pada kelompok perlakuan, sebagian besar 

responden mengalami kecemasan sedang sebanyak 4 responden (40%) dan sebanyak 6 

reponden (60%) mengalami kecemasan ringan. Saat dilakukan evaluasi mengalami 

penurunan yaitu sebanyak 4 responden (40%) tidak mengalami kecemasan dan 6 



64 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI    PENGARUH HYPNOCARING TERHADAP...    DESSY W 

 

responden (60%) mengalami kecemasan ringan. Setelah dilakukan hypnocaring, klien 

terlihat lebih tenang, rileks dan mengatakan lebih baik dari sebelumnya.  

Hypnocaring merupakan salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk 

mengurangi kecemasan (Steel et al., 2016). Rasa cemas berkaitan dengan peningkatan 

bilateral aliran darah dibagian tertentu ujung anterior dari tiap-tiap lobus temporalis. Rasa 

cemas hilang oleh benzodiazepin, yang berkaitan dengan reseptor GABA dan 

meningkatkan hantaran Clorida dari saluran ion ini. Benzodiazepin juga menyebabkan 

kantuk dan efek lain (Ganong, 2008). Hypnocaring dapat mempengaruhi sistem limbik 

yang dapat mengatur emosi, persepsi, tingkah laku, dorongan, dan motivasi (Guyton & 

Hall, 1997). Selain itu hypnocaring yang dapat mengubah gelombang beta menjadi alfa 

atau bahkan menjadi theta dapat menstimulasi hormon serotonin sehingga nimbulkan 

perasaan tenang dan cemas dapat berkurang (Bartol & Nancy, 2013). 
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Bab ini akan mengurai kesimpulan dan saran berdasarkan hasil pembahasan 

yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.  

 

1.1 Kesimpulan 

1. Terjadi perubahan tingkat nyeri yaitu dari nyeri sedang hingga berat menjadi 

sedang hingga ringan antara pre dan post-test setelah dilakukan hypnocaring 

2. Terjadi perubahan tingkat kecemasan yaitu dari cemas ringan hingga sedang 

menjadi cemas ringan hingga tidak ada kecemasan setelah dilakukan hypnocaring. 

3. Hypnocaring menurunkan tingkat nyeri klien post sectio caesarea karena dapat 

menstimulasi hormon endorfin secara alami sehingga dapat mengurangi nyeri. 

4. Hypnocaring menurunkan kecemasan klien post sectio caesarea karena membawa 

seseorang dalam kondisi gelombang beta menjadi alfa ataupun theta yang dapat 

menstimulasi hormon serotonin sehingga menimbulkan perasaan tenang dan 

cemas berkurang. 

 

1.2 Saran 

1. Bagi profesi keperawatan diharapkan mampu mengenalkan dan melakukan 

hypnocaring sebagai alternatif penatalaksanaan non-farmakologi nyeri dan cemas 

pada klien post sectio caesarea sehingga mampu meningkatkan kualitas dalam 

pemberian asuhan keperawatan dibidang maternitas. 

2. Bagi pihak rumah sakit diharapkan mempertimbangkan hypnocaring digunakan 

sebagai salah satu prosedur non-farmakologi yang dapat dilakukan oleh semua 
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perawat maupun bidan sehingga harapannya dapat meningkatkan mutu pelayanan 

rumah sakit dan dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. 
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Lampiran 4 
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lampiran 7 

LEMBAR PENJELASAN 

BAGI RESPONDEN PENELITIAN 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama   : Dessy Wulandari Suryanindra 

Alamat   : Jl. Mulyorejo Selatan No 53A RT 2 RW 4 Surabaya 

Pekerjaan  : Mahasiswa Keperawatan di Universitas Airlangga 

 No. kontak  : 082331585675 

Email    : deswul01@gmail.com 

 

Judul Penelitian : Pengaruh Hypnocaring terhadap Nyeri Dan Kecemasan Pada 

Klien Post Sectio Caesarea. 

 

Tujuan Umum : Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh hypnocaring terhadap nyeri dan kecemasan klien post sectio caesarea. 

 

Tujuan Khusus :  

2 Mengidentifikasi nyeri dan kecemasan klien post sectio caesarea kelompok 

perlakuan dan kelompok kontrol sebelum diberikan intervensi. 

3 Mengidentifikasi nyeri dan kecemasan klien post sectio caesarea kelompok 

perlakuan dan kelompok kontrol setelah diberikan intervensi. 

mailto:deswul01@gmail.com
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4 Menganalisis pengaruh hypnocaring terhadap nyeri dan kecemasan  klien post 

sectio caesarea. 

 

 

Perlakuan yang diterapkan pada subjek  

Penelitian ini dilakukan dengan memberikan perlakuan pada klien post sectio 

caesarea. Selama pemberian tindakan hypnocaring, klien akan dimonitor nyeri dan 

kecemasan yang dirasakan. 

 

Manfaat   

Responden atau klien yang terlibat dalam penelitian ini diharapkan mampu 

mengontrol nyeri dan kecemasannya dengan pemberian hypnocaring ini. 

 

Bahaya potensial  

Sebelum intervensi dilakukan, klien akan dikaji apakah klien memilki riwayat 

penyakit gangguan jiwa atau gangguan pendengaran. Bagi yang memiliki riwayat 

gangguan kejiwaan tidak akan dilakukan tindakan hypnocaring. Namun pada 

prakteknya, terapi ini sangat kecil efek sampingnya. 

 

Pernyataan persetujuan sebagai subjek peneliti (informed consent) 

Sebelum diberikan intervensi, klien akan diberikan penjelasan mengenai 

prosedur penelitian serta hak dan kewajiban klien sebagai responden. Kemudian klien 

diminta untuk mengisi lembar informed consent penelitian yang diketahui oleh 

sejumlah saksi sebanyak dua orang. Penandatangan lembar persetujuan ini dilakukan 
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secara sukarela, tanpa paksaan dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Jika klien 

menolak dilakukan tindakan ini, maka peneliti tidak akan meneruskan penelitian. 

 

 

 

Hak untuk undur diri 

Responden atau subjek penelitian berhak untuk mengundurkan diri kapanpun, 

tanpa menimbulkan konsekuensi yang merugikan responden. 

 

Adanya Insentif untuk responden 

Keikutsertaan responden ini bersifat sukarela, sehingga tidak ada insentif 

berupa uang yang akan diberikan, namun akan diberikan souvenir setelah tindakan. 

 

 Surabaya,    Desember 2017 

Hormat saya, 

   

             Dessy Wulandari Suryanind
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Lampiran 8 

 

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

 

Dengan hormat, 

 Saya mahasiswa Program Studi Pendidikan Ners Fakultas Keperawatan 

Universitas Airlangga Surabaya angkatan B19 bermaksud melakukan penelitian 

Pengaruh Hypnocaring Terhadap Nyeri Dan Kecemasan Pada Klien Post Sectio 

Caesarea Di RSU Haji Surabaya. 

 Saya sangat mengharapkan partisipasi dan kesediaan saudara untuk menjadi 

responden penelitian ini. Saya menjamin kerahasiaan dan identitas semua data yang 

dikumpulkan. Informasi yang saudara berikan akan digunakan sebagaimana mestinya 

sesuai tujuan penelitian ini. 

 Apabila saudara bersedia menjadi responden dalam penelitian ini, saya mohon 

untuk menandatangani lembar permohonan ini dan lembar persetujuan dihalaman 

berikut ini. Atas partisipasi saudaya, saya mengucapkan terima kasih. 

 

Surabaya,   Desember 2017 

 

 

 

  

Tanda tangan responden 

 

 

 

 

(Tidak perlu mengisi nama) 

Peneliti  

 

 

Dessy Wulandari Suryanindra 
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Lampiran 8  

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

(INFORMED CONSENT) 

 

Setelah saya mendapatkan penjelasan dari peneliti tentang penelitian yang 

berjudul “Pengaruh Hypnocaring Terhadap Nyeri Dan Kecemasan Pada Klien Post 

Sectio Caesarea Di RSU Haji Kota Surabaya” yang dilakukan oleh mahasiswa 

Keperawatan Universitas Airlangga, maka dengan ini saya: 

Bersedia/Tidak Bersedia* 

Untuk berpartisipasi dalam proses penelitian tersebut. Demikian pernyataan saya buat 

dengan sadar, sukarela, tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun. 

Surabaya,    Desember 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

*coret yang tidak perlu 

Peneliti  

 

 

( Dessy Wulandari S) 

Responden   

 

 

( ……………………..) 

Saksi 2   

 

 ( ……………………..) 

 

Saksi 3   

 

( ……………………..) 

 

Saksi 1   

 

( ……………………..) 
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Lampiran 9  

 

KUESIONER DATA DEMOGRAFI 

Petunjuk Pengisian: 

1. Semua pertanyaan harus dijawab 

2. Berilah tanda √ pada kolom yang sudah disediakan 

3. Isilah dengan jawaban yang singkat dan jelas pada pertanyaan singkat (……) 

4. Bila pertanyaan kurang jelas atau dimengerti dapat ditanyakan secara langsung 

pada peneliti. 

1) Inisial : 

2) Usia : 

3) Alamat : 

4) Pendidikan:    SD   SMA   S2 

  SMP   D3/S1   Tidak sekolah 

5) Pekerjaan :  Ibu rumah tangga    Swasta 

      PNS    Wiraswasta 

6) Apakah saudara pernah menjalani operasi sebelumnya :Ya      Tidak 

7) Berapa kali saudara menjalani operasi:……… 

8) Apakah ada komplikasi setelah post section caesaea ?  Ya         Tidak  

9) Tanda-tanda vital : 1. Nadi  : ; 2. RR : ; 3. TD : 

10) Apakah saudara pernah mengalami gangguan kejiwaan :Ya          Tidak 

c

c

c

c

c

c

C

c

c

c

c

c c
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Lampiran 10  

 

LEMBAR OBSERVASI SKALA NYERI PRE DAN POST TEST 

HYPNOCARING  

 

Tanggal penelitian : 

Initial responden: 

Skala nyeri Pre Hypnocaring 

 

 

skala nyeri Post hypnocaring 

 

 

*Lingkari yang perlu  
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Lampiran 11 

 

KUESIONER ZUNG-SELF ANXIETY RATING SCALE (ZSAS) 

PRE HYPNOCARING 

 

Petunjuk pengisian: 

Berilah tanda √ pada kolom yang tersedia 

No  Pertanyaan  Sangat 

jarang 

Kadang-

kadang 

Sering  Selalu  

1 Saya merasa lebih gugup dan cemas 

dari biasanya 

    

2 Saya merasa takut tanpa alasan     

3 Saya mudah marah atau merasa panik     

4 Saya merasa tidak berdaya     

5 Saya merasa baik-baik saja dan tidak 

ada sesuatu yang buruk akan terjadi 

    

6 Tangan dan kaki saya gemetar akhir-

akhir ini 

    

7 Saya merasa terganggu dengan sakit 

kepala, leher, dan nyeri punggung 

    

8 Saya merasa lemah dan cepat lelah     

9 Saya merasa tenang dan dapat duduk 

dengan santai 

    

10 Saya merasa jantung saya berdetak 

sangat cepat 

    

11 Saya terganggu karena pusing     

12 Saya pingsan atau merasa seperti mau 

pingsan 

    

13 Saya dapat bernafas dengan mudah     

14 Saya merasa mati rasa dan kesemutan 

di jari tangan dan jari kaki 

    

15 Saya merasa perut saya terganggu     

16 Saya sering kencing     

17 Tangan saya kering dan hangat     

18 Wajah saya terasa panas dan 

kemerahan 

    

19 Saya dapat tidur dengan mudah     

20 Saya mengalami mimpi buruk     
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KUESIONER ZUNG-SELF ANXIETY RATING SCALE (ZSAS) 

POST HYPNOCARING 

 

Petunjuk pengisian: 

Berilah tanda √ pada kolom yang tersedia 

No  Pertanyaan  Sangat 

jarang 

Kadang-

kadang 

Sering  Selalu  

1 Saya merasa lebih gugup dan cemas 

dari biasanya 

    

2 Saya merasa takut tanpa alasan     

3 Saya mudah marah atau merasa panik     

4 Saya merasa tidak berdaya     

5 Saya merasa baik-baik saja dan tidak 

ada sesuatu yang buruk akan terjadi 

    

6 Tangan dan kaki saya gemetar akhir-

akhir ini 

    

7 Saya merasa terganggu dengan sakit 

kepala, leher, dan nyeri punggung 

    

8 Saya merasa lemah dan cepat lelah     

9 Saya merasa tenang dan dapat duduk 

dengan santai 

    

10 Saya merasa jantung saya berdetak 

sangat cepat 

    

11 Saya terganggu karena pusing     

12 Saya pingsan atau merasa seperti mau 

pingsan 

    

13 Saya dapat bernafas dengan mudah     

14 Saya merasa mati rasa dan kesemutan 

di jari tangan dan jari kaki 

    

15 Saya merasa perut saya terganggu     

16 Saya sering kencing     

17 Tangan saya kering dan hangat     

18 Wajah saya terasa panas dan 

kemerahan 

    

19 Saya dapat tidur dengan mudah     

20 Saya mengalami mimpi buruk     
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Lampiran 12 

 

SATUAN ACARA KEGIATAN 

 

Topik : Pemberian hypnocaring terhadap nyeri dan kecemasan 

Sasaran : Klien post sectiocaesarea 

Waktu : Bulan November 2017 

Tempat : RSU Haji Kota Surabaya 

Tujuan  

1. Tujuan umum 

 Setelah dilakukannya hypnocaring, klien post sectio caesarea dapat mengontrol 

ataupun berkurang nyeri dan kecemasannya 

2. Tujuan khusus 

 Setelah dilakukan hypnocaring klien mampu: 

1) Mencapai ketenangan dan rileks saat dilakukan proses hypnocaring 

2) Mengontrol nyeri dan cemas setelah dilakukan hypnocaring  

Materi :  Pemberian Hypnocaring terhadap nyeri dan kecemasan klien post sectio 

caesarea 

Alat Dan Bahan 

1. Handphone 

2. Musik- musik relaksasi 

3. Lembar observasi skala nyeri 

4. Lembar kuesioner kecemasan 

5. Lembar informed consent dan lembar permintaan menjadi responden 
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Kegiatan  

No  kegiatan Lama pelaksanaan 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

Pre induksi 

Pengenalan diri peneliti 

Penjelasan maksud dan tujuan hypnocaring 

Penjelasan tentang hypnocaring 

Penjelasan manfaat dan proses hypnocaring 

1. Klien diminta mengambil posisi yang nyaman. 

1) Induksi  

2) Deppening  

3) Deep level test 

4) Anchor  

5) Weekening 

6) Terminasi  

2. Jumlah  

 

10 menit 

 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

20 menit 
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Lampiran 13 

 

SCRIPT INDUCTION (PROGRESSIVE RELAXATION) 

 

 Sekarang, saya akan memandu Anda melakukan relaksasi… ambil posisi yang 

paling nyaman bagi anda… bagus… seperti itu. Perlahan lahan pejamkan mata 

Anda.. tarik nafas dalam melalui hidung… tahaaann..(1..2..3) dan hembuskan 

perlahan-lahan melalui mulut… berkatalah pada diri Anda sendiri “Aku semakin 

rileks, aku semakin rileks, aku semakin rileks” (lakukan sebanyak 5x) dan rasakan 

bahwa diri Anda menjadi rileks… semakin rileks.. semakin nyaman. 

 Sekarang pusatkan perhatian Anda pada bagian atas kepala Anda… rasakan 

sensasi rileks yang ada disana… dan perintahkan kulit anda menjadi lebih 

rileks..rileks lagi… Anda dapat melakukannya sambil tersenyum dalam hari… dan 

Anda rasakan.. Anda mulai mengantuk… itu bagus..nikmati saja perasaan itu. 

 Sekarang sebarkan rasa rileks tersebut menuju seluruh kepala Anda.. bagus 

seklai.. rasakan otot-otot pada wajah Anda menjadi lebih rileks… semakin rileks… 

dan nyaman lagi… rasakan kelopak mata Anda menjadi sangat reileks sehingga Anda 

malas untuk membukanya. Dan itu membuat Anda semakin nyaman. 

Sebarkan lagi rasa rileks dan nyaman tersebut ke bagian leher…rasakan 

sensasi tersebut membuat leher Anda menjadi semakin rileks..selruh otot yang 

menegang pada leher anda menjadi semakin rileks..dan semakin malas untuk 

digerakkan. 

Sekarang… sebarkan sensasi tersebut ke kedua lengan Anda.. rasakan kedua 

lengan Anda menjadi lebih rileks.. dan lebih nyaman… Anda merasakan kenyamanan 
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yang luar biasa ini sehingga kedua lengan Anda menjadi sangat malas untuk 

digerakkan… bagus sekali. 

Kini sebarkan rasa rileks itu menuju dada.. perut..rasakan sensasi tersebut 

perlahan-lahan membuat seluruh rongga dada menjadi semakin rileks…dan perut 

Anda berubah menjadi lebih rileks..dan lebih nyaman… rasakan setiap tarikan dan 

hembusan nafas Anda, denyut jantung Anda …dan itu membuat Anda Jauh lebih 

rilek..lebih nyaman.. bagus.. sebarkan rasa nyaman itu ke punggung Anda juga. 

Sekarang..sebarkan rasa rileks itu menuju kedua kaki Anda ..mulai dari 

pinggul ke paha… lutut..dan menjalar ke telapak kaki.. rasakan sensasi rileks tersebut 

dan membuat Anda jauh lebih nyaman… membuat kedua kaki Anda menjdai sangat 

malas digerakkan… Bagus.. seperti itu 

Sekarang…tubuh Anda telah menjadi sangat rileks..sangat nyaman.. seluruh 

tubuh Anda menjadi sedemikian malasnya untuk digerakkan dan Anda menjadi 

sangat mengantuk…sangat mengantuk.. ikuti saja rasa kantuk itu,..karena kini Anda 

merasakan tubuh Anda diselimuti oleh rasa kantuk yang amat sangat luarbiasa.. 

sangat dalam..sangat ngantuk..lebih dalam lagi… tidur lebih dalam.. dan tetap terus 

mendengar suara saya dan music yang diputar. 

Lanjut teknik deepening   
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Lampiran 14  

 

DEEPENING SCRIPT 

 

Sekarang, gunakan imajinasi Anda untuk membayangkan diri Anda berada 

ditempat yang paling Anda sukai… sangat nyaman… sangat damai… rasakan diri 

Anda benar-benar berada disana…dengarkan suara-suara yang muncul.. justru 

membuat Anda tidur semakin dalam.. 

Saya akan menghitung mendur mulai dari lima ke satu dan pada hitungan ke 

satu Anda benar-benar berada ditempat tersebut…dengan kondisi yang semakin 

rileks… semakin nyaman… semakin dalam 

Lima…bayangkan Anda di suatu tempat yang paling Anda sukai 

tersebut…dengarkan suara-suara yang mungkin muncul…dan suara tersebut 

membawa Anda dalam kondisi yang semakin nyaman dan tidur semakin dalam.. 

rasakan pula sensasi kenyamanan yang ada pada tempat tersebut… mungkin udara 

sekitar… suara-suara yang ada disana… atau bahkan suara apapun yang Anda 

dengar… justru membuat Anda semakin nyaman.. 

 Empat… rasakan dan semakin nikmatlah sensasi tersebut…bayangkan saja 

Anda dapat mulai berbaring ditempat tersebut..berbaring dengan semakin nyaman 

dan tenang…dan semakin dalam… hoaaamm..nyaman sekali.. sehingga Anda mulai 

merasa mengantuk dan ingin tidur ditempat tersebut 

Tiga…tidurlah dengan semakin dalam..nyaman ditempat tersebut..sambil 

tetap fokus mendengarkan suara saya..semakin fokus pada suara saya dan suara 
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musik yang Anda dengar… sehingga Anda mulai merasa ngantuk dan ingin tidur 

ditempat tersebut.. 

 Dua…. Lebih dalam lagi.. lebih nyaman lagi.. karena tempat tersebut benar-

benar Anda sukai.. dan Anda merasa jauh lebih nyaman..lebih rileks.. dan tidur lebih 

dalam.. 

Satu…sekarang, Anda berada pada kondisi jauh lebih dalam lagi..sangat 

nyaman.. sangat nyenyak..sangat nyenyak..sangat dalam… dua kali lebih dalam dan 

tetap fokus pada suara saya. 
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Lampiran 16  

 

PAIN CONTROL SCRIPT 

 

 Dengarkan saya baik-baik…saya tahu Anda sangat menikmati suasana dan 

kondisi rileks saat ini.. tapi… Anda ingin mengatasi ketidaknyamanan yang Anda 

alami.. dan untuk tujuan tersebut..saya perlu sedikit berkomunikasi dengan Anda.. 

Anda tetap mengalami rileksasi fisik yang sama saat nanti Anda berkomunikasi 

dengan saya.. tetap merasa nyaman dan rileks.. 

Bagaimana keadaan Anda? Apakah masih merasakan sangat nyaman saat ini? 

Apabila iya, maka Anda cukup menganggukan kepala (lihat repon klien) bagus, 

sekarang saya akan ajarkan kepada Anda cara untuk menghilangkan ketidak 

nyamanan yang Anda Alami secara cepat. 

 Anda bersedia? Apabila Anda bersedia, maka anggukkan kepala Anda (lihat 

respon klien). bagus..sekarang dengarkan saya baik-baik. Saya akan menghitung satu 

sampai tiga.. pada setiap hitungan Anda munculkan kembali rasa sakit yang luar 

biasa pada area yang Anda kehendaki.. Mengalami sakit kembali yang sangat kuat. 

Bahkan lebih kuat dan lebih parah daripada sebelumnya. Mungkin ini terdengar 

sedikit aneh, tapi itulah yang harus Anda lakukan. 

Setelah rasa sakit itu muncul dan Anda rasakan semakin kuat, saya akan 

mengajarkan Anda bagaimana cara menghilangkan rasa sakit tersebut. 

Untuk itu saya meminta Anda untuk untuk mengatupkan ujung ibu jari Anda dan 

ujung telunjuk Anda.. sambil mengusap pada area yang Anda rasakan tidak 

nyaman.Anda mengatukkan ujung jari telunjuk dan ibu jari tersebut hanya jika saya 
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minta. Dan jika Anda menepatinya, secara instan rasa sakit Anda hilang. Secara 

instan otot disekitar area yang saya usap menjai sangat rileks seperti yang Anda 

rasakan sekarang. Semua ketidaknyamanan lenyap seketika. 

Dan setiap kali Anda mengulang gerakan tersebut, respon relaksasi yang 

Anda miliki menjadi semakin baik dan efeknya bertahan semakin lama. Anda siap? 

Satu… Area ini kembali merasakan sakit seperti sebelumnya… 

Dua…rasa sakit tersebut menjadi semakin kuat..lebih kuat dari sebelumnya. Tiga… 

luarbiasa sakitnya..Anda merasakan sakit? (lihat respon klien). 

Bagus..sekarang katupkan kedua ujung ibu jari dan ujung telunjuk tangan kiri 

Anda sambil tangan kanan mengusap pada aea yang Anda rasakan sakit tersebut. 

Katubkan ujung jari telunjuk dan ibu jari tangan kiri Anda (ulangi perintah tersebut 

sampai klien mengatupkan ibu jari dan telunjuk kirinya).  Tiba-tiba semua ketidak 

nyamanan lenyap.. seluruh otot pada area ini sangat rilek.. sangat nyaman… sangat 

mendalam pada area ini? Bagus mari kita lakukan lagi dan kali ini Anda mampu 

menghilangkan rasa sakit tersebut dengan cepat dan lebih sempurna. 

Pada tiap hitungan Anda munculkan dan tingkatkan rasa sakit yang Anda alami.. 

satu..dua… tiga… luar bisa sakit.. 

Sekarang satukan ujung jari tangan kiri dan ujung telunjuk tangan kiri Anda 

sambil mengusap area yang Anda rasakan sakit.. secara cepat semua 

ketidaknyamanan lenyap…semua otot diarea ini menjadi lebih rileks daripada 

sebelumnya..rasakan setiap tarikan nafas dan hembusan nafas..rasakan setiap detak 

jantung Anda.. semakin mengantarkan Anda pada kondisi rileks seperti sebelumnya. 

(Ulangi putaran ini. Tujuannya melatih pikiran sadar dan bawah sadar untuk 

menyetujui respon yang baru saja dibuat). 
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Anda melakukan semuanya dengan sempurna. Saya akan segera 

mengeluarkan Anda dari kondisi hypnosis sepenuhnya pikiran Anda menjadi sangat 

jernih dan tenang. Area ini akan tetap mengalami relaksasi yang sangat mendalam 

dan saaat Anda membuka mata nanti area ini bebas dari ketidaknyamanan… Area ini 

tetap mengalami relaksasi yang mendalam dalam jangka waktu yang panjang. 

Jika suatu saat Anda merakan kembali ketidaknyamanan di area ini Anda 

cukup mengatupkan ujung ibu jari dan ujung telunjuk Anda seperti tadi dan area ini 

menjadi sangat rileks secara instan. Jika suatu saat nanti Anda merasakan kembali 

ketidaknyamanan pada area ini, Anda cukup mengatupkan ujung ibu jari dan ujung 

telunjuk Anda seperti tadi dan area ini menjadi sangat rileks secara instan. 
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93 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI    PENGARUH HYPNOCARING TERHADAP...    DESSY W 

 

 

Lampiran 17 

 

SCRIPT WEEKENING/MEMBANGUNKAN 

 

Sebentar lagi Anda akan membuka mata…dalam keadaan sesadar-sadarnya..sehat 

wal afiat.. dengan semua sugesti yang telah saya berikan telah melekat erat.. selama 

lamaya dalam pikiran bawah sadar Anda… 

 Sekarang saya akan menghitung satu sampai lima…dalam hitungan ke lima.. 

Anda akan membuka mata…dalam keadaan sesadar-sadarnya…sehat 

walafiat…dengan segala sugesti positif yang telah saya berikan merekat erat pada 

diri dan jiwa Anda…  

Satu…sadari …bayangkan… rsakan tubuh Anda menjadi segar…semakin 

segar…semakin sehat…semakin sehat.. 

Dua…bayangkan..rasakan…nikmati… tubuh dan pikiran Anda sepuluh kali 

lebih sehat..lebih segar…semakin sehat…semakin segar.. 

Tiga…bayangkan..rasakan…diri Anda sepuluh kali lebih segar lebih sehat 

dari sebelumnya 

Empat…rasakan tubuh dan pikiran Anda semakin sehat semakin 

segar…semakin sehat gerak-gerakan kaki Anda.. Gerak-gerakan tangan Anda.. 

selanjutnya ketika Anda sudah merasa sangat segar…sangat sehat…sangat segar.. 

sangat sehat 

Lima.. tubuh Anda sangat segar…sangat sehat…dengan segala sugesti yang 

telah saya berikan melekat erat dalam pikiran Anda.. semakin segar..semakin sehat.. 
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dan buka mata pelan-pelan…sadari…rasakan…ijinkan.. tubuh dan pikiran Anda jadi 

lebih sehat dan segar
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Lampiran 18 

ANALISA DATA  

1. Data demografi responden 

Usia_kat 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 21-25 6 30.0 30.0 30.0 

26-30 10 50.0 50.0 80.0 

31-45 4 20.0 20.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

pendidikan 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SD 3 15.0 15.0 15.0 

SMA 14 70.0 70.0 85.0 

D3/S1 3 15.0 15.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

pekerjaan 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid IRT 15 75.0 75.0 75.0 

Swasta 2 10.0 10.0 85.0 

Wiraswasta 3 15.0 15.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  
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riwayat_op 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak pernah 15 75.0 75.0 75.0 

Pernah 5 25.0 25.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

gangguan_jiwa 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak ada 20 100.0 100.0 100.0 

 

2. Variabel yang diukur 

Uji Wilcoxon Nyeri Kelompok Intervensi 

 

 



97 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI    PENGARUH HYPNOCARING TERHADAP...    DESSY W 

 

 

Uji Wilcoxon Nyeri Kelompok Kontrol 

 

 

Mann-Whitney Test 
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Uji Wilcoxon Kecemasan Kelompok Intervensi 

 

Uji Wilcoxon Kecemasan Kelompok Kontrol 
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Mann-Whitney Test 
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Lampiran  19 

Tabulasi data umum dan data khusus 

No Variabel Data demografi Data nyeri Data kecemasan 

Usia Pen

didi

kan 

Peker

jaan 

Operasi 

Sebelum

-nya 

kompli

kasi 

post 

SC 

Riwayat 

gangguan 

jiwa 

P 

R 

E 

kategori P

o 

S 

t 

katego

ri 

P 

R 

e 

kate

gori 

P 

O 

S 

t 

kate

gori 

1 intervensi 2 3 1 0 0 0 5 Sedang  3 Ringan  65 Sedang  47 Ringan  

2 intervensi 4 3 1 1 0 0 8 Berat 5 Sedang 61 Sedang 47 Ringan 

3 intervensi 3 3 1 0 0 0 7 Berat 5 Sedang 63 Sedang 48 Ringan 

4 intervensi 3 4 1 0 0 0 7 Berat 3 Ringan 70 Sedang 41 Tidak 

cemas 

5 intervensi 2 3 4 0 0 0 5 Sedang 3 Ringan 58 Ringan  43 Tidak 

cemas 

6 intervensi 3 1 1 0 0 0 7 Berat 5 Sedang 53 Ringan  47 Ringan 

7 intervensi 3 3 1 0 0 0 6 Sedang 3 Ringan 55 Ringan  49 Ringan 

8 intervensi 3 1 4 0 0 0 8 Berat 5 Sedang 50 Ringan  39 Tidak 

cemas 



101 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI    PENGARUH HYPNOCARING TERHADAP...    DESSY W 

 

9 intervensi 4 3 1 1 0 0 7 Berat 4 Sedang 52 Ringan  40 Tidak 

cemas 

No Variabel Data demografi Data nyeri Data kecemasan 

Usia Pen

didi

kan 

Peker

jaan 

Operasi 

Sebelum

-nya 

kompli

kasi 

post 

SC 

Riwayat 

gangguan 

jiwa 

P 

R 

E 

kategori P

o 

S 

t 

katego

ri 

P 

R 

e 

kate

gori 

P 

O 

S 

t 

kate

gori 

10 intervensi 4 3 1 1 0 0 7 Berat 4 Sedang 52 Ringan  38 Tidak 

cemas 

11 kontrol 2 3 1 0 0 0 6 Sedang 6 Sedang 57 Ringan 50 Ringan 

12 kontrol 2 3 1 0 0 0 8 Berat 7 Sedang 60 Sedang 60 Sedang 

13 kontrol 3 1 1 1 0 0 6 Sedang 5 Sedang 49 Ringan  49 Ringan 

14 kontrol 4 4 3 0 0 0 5 Sedang 5 Sedang 50 Ringan  50 Ringan 

15 kontrol 3 3 1 0 0 0 6 Sedang 6 Sedang 57 Ringan  50 Ringan 

16 kontrol 3 3 1 0 0 0 5 Sedang 5 Sedang 52 Ringan  52 Ringan 

17 kontrol 3 4 1 1 0 0 5 Sedang 4 Sedang 53 Ringan 53 Ringan 

18 kontrol 3 3 4 0 0 0 8 Berat 6 Sedang 63 Sedang 63 Sedang 

19 kontrol 2 3 1 0 0 0 6 Sedang 7 Berat  65 Sedang 51 Sedang  
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20 kontrol 2 3 3 0 0 0 5 Sedang 5 Sedang 50 Ringan  50 Ringan  
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Keterangan  : 

 

 

 

 

 

 

 

   

Umur  :  

1= ≤20 tahun 

2=21-25 tahun 

3= 26-30 tahun 

4=31-45 tahun 

Pendidikan : 

1= SD 

2= SMP 

3= SMA 

4=D3/S1 

 

Pekerjaan : 

1= IRT 

2= PNS 

3= Swasta 

4= Wiraswasta 

 

Riwayat  Operasi: 

1= Pernah  

0= Tidak pernah 

 

Komplikasi: 

1= Pernah 

0= Tidak pernah 

 

Riwayat  gangguan 

jiwa: 

1= Pernah 

0= Tidak pernah 

 

Skala nyeri : 

1=  0   = Tidak nyeri 

2= 1-3   = Nyeri ringan 

3= 4-6   = Nyeri sedang 

4= 7-10 = Nyeri berat 

 

Skala cemas : 

1=  22-44    = Tidak cemas 

2=  45-59    = Cemas  ringan 

3=  60-74    = Cemas  sedang 

4= 75-80     = Cemas  berat 
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