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INTISARI

Latar Belakang:
Nyeri persalinan yang berlebih akan mempengaruhi respon nyeri, memperburuk 

prognosis, meningkatkan komplikasi dan mortalitas ibu bersalin. Salah satu manajemen 
norfarmakologi dalam mengatasi nyeri persalinan adalah teknik relaksasi dan distraksi 
dengan mendengarkan murottal Al-Qur’an. Mendengarkan murottal Al-Qur’an dapat 
menstimulus gelombang delta yang menyebabkan pendengar dalam keadaan tenang dan 
nyaman sehingga bisa menurunkan intensitas nyeri persalinan.
Tujuan Penelitian: 

Untuk mengetahui pengaruh mendengarkan murottal Al-Qur’an terhadap 
intensitas nyeri persalinan kala I fase aktif pada ibu bersalin di RSUD Panembahan 
Senopati Bantul Yogyakarta tahun 2014.
Metode Penelitian:

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif Quasi-eksperimental 
design dengan desain penelitian Pretest-postest with control group. Jumlah sampel adalah 
60 responden yang diambil secara Consecutive sampling, sedangkan dalam menentukan 
kelompok dilakukan secara random dengan menggunakan A table of random numbers 
sehingga didapatkan kelompok eksperimen sebanyak 26 responden yang diberi perlakuan 
berupa mendengarkan murottal Al-Qur’an dan kelompok kontrol sebanyak 34 responden 
diberi perlakuan teknik relaksasi pernapasan. Pengumpulan data didapatkan melalui data 
primer dengan menggunakan skala nyeri Numeric scale 0-10. Data yang terkumpul diolah 
dengan menguji normalitas data menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan menganalisis 
data menggunakan uji statistik Wilcoxon signed-rang test.
Hasil:

Penelitian ini menunjukkan pada kelompok eksperimen sebelum didengarkan 
murottal Al-Qur’an mengalami nyeri berat sebanyak 61,5% dan yang mengalami nyeri 
sangat berat sebanyak 38,5% namun setelah didengarkan murottal Al-Qur’an 84,6% 
mengalami perubahan menjadi nyeri ringan dan 15,4% mengalami perubahan menjadi 
nyeri sedang. Sedangkan pada kelompok control sebelum diberi intervensi sebanyak 
91,2% mengalami nyeri berat dan sebanyak 8,8% mengalami nyeri sangat berat. Dari 34 
responden yang mengalami penurunan nyeri hanya 5,8%. Berdasarkan hasil uji statistik 
dengan menggunakan Wilcoxon signed-rang test dengan derajat kemaknaan <0,05 
didapatkan hasil kelompok eksperimen p=0,000 dan kelompok kontrol p=0,414 sehingga 
dapat disimpulkan bahwa mendengarkan murottal Al-Qur’an dapat menurunkan 
intensitas nyeri persalinan kala I fase aktif pada ibu bersalin.
Kesimpulan:

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan ada pengaruh 
mendengarkan murottal Al-Qur’an terhadap intensitas nyeri persalinan kala I fase 
aktif pada ibu bersalin.

Kata Kunci : Ibu bersalin , Mendengarkan murottal Al-Qur’an, Nyeri persalinan 
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ABSTRACT
Background: 

Excess labor pain affects pain response, worsen the prognosis, improving 
maternal complications and mortality. One norfarmakologi management in 
addressing labor pain is relaxation and distraction techniques by listening 
murottal Qur'an. Listening murottal Qur'an can stimulate the delta wave causes 
the listener in a state of calm and comfortable so that it can reduce the intensity of 
labor pain.
Purpose: 

To determine the influence of listening murrotal Qur'an on pain intensity of 
active phase of the first stage of labor on maternal in District General Hospital 
Panembahan Senopati Bantul Yogyakarta In 2014.
Methods:

This study used quantitative research methods Quasi-experimental design 
with study design pretest-posttest with control group. The number of samples is 60 
respondents were taken Consecutive sampling, whereas in determining group 
randomized using a table of random numbers to obtain the experimental group 
were 26 respondents who were given treatment in the form of listening murottal 
Qur’an and a control group of 34 respondents were given relaxation techniques 
breathing treatment. The collection of data obtained through primary data using a 
pain scale of 0-10 numeric scale. The data collected was processed to test the 
data for normality using the Kolmogorov-Smirnov test and analyze the data using 
the Wilcoxon signed-rang test.
Results:

This study showed the experimental group before heard murottal Qur'an 
experiencing severe pain as much as 61.5% and were experiencing severe pain as 
much as 38.5%, but after heard murottal 84.6% of the Qur'an has been changed 
into pain 15.4% had mild and moderate pain change into. Whereas in the control 
group before the intervention was given as much as 91.2% experienced severe 
pain and as much as 8.8% experienced severe pain. Of the 34 respondents who 
experienced only as 5.8% decrease in pain. Based on test results using the 
Wilcoxon signed-rang test with significance level <0.05 experimental group showed 
p = 0.000 and p = 0.414 control group, so that it can be concluded that listening 
to murottal Qur'an can reduce pain intensity of active phase of the first stage of 
labor on maternal.
Conclusion: 

Based on the results of the research it can be concluded there is the 
influence of listening murrotal Qur'an on pain intensity of active phase of the first stage 
of labor on maternal 

Keywords: Labor pain, Listening Murottal Qur'an, Maternity
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Misi Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010 salah 

satunya adalah Making Pregnancy Safer (MPS), dengan adanya program ini 

diharapkan bahwa dalam setiap persalinan akan terjadi persalinan yang 

berlangsung aman, bayi yang dilahirkan hidup dan sehat. Berdasarkan laporan 

terbaru yang dirilis United Nations Population Fund (UNFPA) bahwa 

diseluruh dunia lebih dari 300.000 ibu meninggal setiap tahun ketika 

melahirkan, artinya satu ibu meninggal setiap dua menit (Badan Koordinasi 

Keluarga Berencana Nasional, 2011). Angka Kematian Ibu (AKI) Indonesia 

pada tahun 2007 masih berada pada angka 228 per 100.000 kelahiran hidup, 

pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 214 per 100.000 kelahiran 

hidup, lalu mengalami kenaikan sebesar 67,76% menjadi 359 kasus kematian 

per 100.000 kelahiran hidup pada 2012 (Survei Demografi dan Kesehatan 

Indonesia, 2012). Hal ini berarti lebih dari 29.000 ibu meninggal pertahun di 

Indonesia, artinya tiga atau empat ibu meninggal tiap jam oleh sebab yang 

berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan nifas yang sebenarnya masih bisa 

dicegah. Data tersebut masih jauh dari target Millenium Development Goal 

(MDGs) yakni 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Angka Kematiam 

Ibu (AKI) di provinsi DIY dalam 4 tahun terakhir menunjukkan penurunan 

yang cukup baik. Angka terakhir yang dikeluarkan oleh BPS adalah tahun 
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2008, dimana Angka Kematian Ibu di DIY berada pada angka 104 per 

100.000 kelahiran hidup, menurun dari 114 per 100.000 kelahiran hidup pada 

tahun 2004, sedangkan pada tahun 2011, jumlah kasus mencapai 56 kasus, 

meningkat dibandingkan tahun 2010 sebanyak 43 kasus. Tahun 2012 jumlah 

kasus sesuai pelaporan dari Dinas Kesehatan Kab/Kota, sehingga apabila 

dihitung menjadi Angka Kematian Ibu dilaporkan sebesar 87,3 per 100.000 

kelahiran hidup (Profil Kesehatan DIY, 2012), sedangkan di Kabupaten 

Bantul, tercatat Angka Kematian Ibu pada tahun 2010 adalah 82,07 per 

100.000 kelahiran dan mengalami peningkatan pada tahun 2011 menjadi 111,2 

per 100.000 kelahiran hidup, pada tahun 2012 adalah 52,2 per 100.000 

kelahiran hidup, dan sampai Juni 2013 adalah 66,2 per 100.000 kelahiran 

hidup (Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2013).

Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan tingginya Angka 

Kematian Ibu (AKI) di Indonesia. Beberapa diantaranya adalah pertolongan 

persalinan yang tidak professional, kurangnya pendampingan terhadap ibu 

selama proses persalinan, serta fasilitas pelayanan kesehatan yang kurang 

memadahi. Penanganan yang dilaksanakan di ruang bersalin saat ini juga 

belum sepenuhnya memperhatikan rasa aman dan nyaman ibu bersalin 

terutama nyeri persalinan. Secara biologis melahirkan merupakan proses 

parasimpatis, yaitu keadaan dimana sang ibu memerlukan ketentraman, rasa 

aman, nyaman, dan percaya diri. Untuk itu perlu diperhatikan rasa aman dan 

nyaman pada ibu bersalin dengan memperhatikan risiko bahaya yang akan 

muncul.
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Nyeri dan rasa sakit yang berlebihan akan menimbulkan rasa takut, 

cemas, dan tegang sehingga memicu produksi hormone prostaglandin yang 

dapat menimbulkan stres. Kondisi stres dapat mempengaruhi kemampuan 

tubuh menahan rasa nyeri. Faktor psikis yang dapat memperparah nyeri dalam 

menghadapi persalinan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi lancar 

tidaknya proses kelahiran (Mohammad Judha, Sudarti, dan Afroh Fauziah, 

2012), namun demikian faktor psikis yang dapat memperparah nyeri 

persalinan selama ini belum mendapatkan perhatian oleh penolong persalinan. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Kartono (2007) yang menyatakan bahwa para 

dokter dan bidan hampir tidak mempunyai waktu untuk memperhatikan 

kondisi psikis wanita tersebut (ibu bersalin), sebab mereka biasanya 

disibukkan oleh faktor – faktor somatis. Pada umumnya para dokter dan bidan 

menganggap tugas mereka telah selesai apabila bayinya sudah lahir dengan 

selamat dan ibunya tidak menunjukkan tanda – tanda patologis (Kartono, 

2007).

Semua wanita mengalami nyeri selama persalinan, hal ini merupakan 

proses fisiologis. Secara objektif sebagaimana telah dilakukan penelitian oleh 

Niven dan Gijsbern (1984, cit. Sulistyo dan Suharti, 2013) didapatkan bahwa 

nyeri persalinan jauh melebihi keadaan penyakit dan memiliki derajat paling 

tinggi dibandingkan patah tulang dan sakit gigi. Bagaimanapun nyeri 

persalinan harus diatasi, Browridge (1995, cit. Sulistyo dam Suharti, 2013) 

menyatakan bahwa nyeri yang menyertai kontraksi uterus mempengaruhi 

mekanisme fungsional yang menyebabkan respon stres fisiologis, nyeri 



4

persalinan yang lama menyebabkan hiperventilasi dengan frekuensi 

pernapasan 60-70 kali per menit sehingga menurunkan kadar PaCO2 ibu dan 

peningkatan pH. Apabila kadar PaCO2 ibu rendah, maka kadar PaCO2 janin 

juga rendah sehingga menyebabkan deselerasi lambat denyut jantung janin, 

nyeri juga menyebabkan aktivitas uterus yang tidak terkoordinasi yang akan 

mengakibatkan persalinan lama, yang akhirnya dapat mengancam kehidupan 

janin dan ibu. Nyeri yang lama dan tidak tertahankan akan menyebabkan 

meningkatnya tekanan siastol sehingga berpotensi terhadap adanya shock 

cardiogenic. Selain itu Sulistyo dan Suharti (2013) menyimpulkan nyeri yang 

tidak diatasi secara adekuat mempunyai efek yang membahayakan diluar 

ketidaknyamanan yang disebabkannya. 

Menurut Ketua PB POGI Nurdadi Saleh di (komunikasi publik, dalam 

acara Indonesi Lawyer Club di TV ONE 3 Desember 2013 pukul 20:30 WIB)  

80% wanita merasa kesakitan saat bersalin. Sementara itu nyeri persalinan pun 

telah diisyaratkan  di dalam Al-Qur’an surat Maryam ayat 23 yaitu “Maka rasa 

sakit akan melahirkan memaksanya (bersandar) pada pangkal pohon kurma, 

dia berkata, "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi 

seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan.” (QS. Maryam: 23). Nyeri 

persalinan yang tidak tertahankan mendorong ibu bersalin menggunakan obat 

penawar nyeri seperti analgetik dan sedativa, sedangkan obat-obat tersebut 

memberikan efek samping yang merugikan yang meliputi fetal hipoksia, 

resiko depresi pernapasan neonatus, penurunan Heart Rate / Central Nervus 
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System (CNS) dan peningkatan suhu tubuh ibu yang dapat menyebabkan 

perubahan pada janin (Mander, 2004 cit. Sulistyo dan Suharti 2013) 

Teknik penanganan nyeri pada umumnya menggunakan manajemen 

farmakologik dan nonfarmakologik, namun saat ini telah mulai dikembangkan 

intervensi-intervensi alternatif yang merupakan complementary therapy untuk 

menurunkan intensitas nyeri, diantaranya adalah teknik relaksasi dan distraksi  

dengan suara. Sulistyo dan Suharti (2013) menyimpulkan, musik (suara) bisa 

juga digunakan sebagai upaya untuk meminimalkan nyeri persalinan 

(Livingston.,1985; Mander.,2003; cit. Sulistyo dan Suharti, 2013). Namun, 

ternyata tidak hanya suara musik yang memberikan efek relaksasi dan 

distraksi, bahkan mendengarkan  murottal Al-Qur’an juga membangkitkan 

tanggapan relaksasi (Wahyudi, 2012). Dengan demikian, mendengarkan 

bacaan Al-Qur’an bisa dipertimbangkan dan dikembangkan untuk menjadi 

salah satu terapi suara dalam menangani nyeri.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan tanggal 18-20 Januari tahun 2014 

di Ruang Bersalin RSUD Panembahan Senopati Bantul tercatat jumlah ibu 

bersalin pada bulan Desember 2013 bersalin adalah 261 orang, diantaranya 

Primigravida sebanyak 111 orang (42,53%), sedangkan Multigravida 

sebanyak 150 orang (57,47%). Pada Tanggal 18 Januari dilakukan pengukuran 

nyeri dengan menggunakan alat ukur intensitas nyeri Numeric Scale terhadap 

6 orang pasien inpartu dimana 4 orang (66,7%) merasakan nyeri berat dan 2 

orang (33,3%) merasakan nyeri sangat berat dalam menghadapi persalinan. 

Dengan dasar bahwa mayoritas wanita saat bersalin mengalami nyeri, dan 
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nyeri yang berlebih akan memperburuk prognosis, meningkatkan komplikasi 

dan mortalitas, sedangkan sejauh yang bisa diamati peneliti, selama ini bidan 

belum memberikan intervensi yang lebih efektif untuk menurunkan intensitas 

nyeri, serta dari hasil penelitian terdahulu dan literatur yang ada masih terbatas 

sekali hasil penelitian dan literatur terkait dengan pengaruh mendengarkan 

murottal Al-Qur’an terhadap intensitas nyeri pada ibu bersalin, sementara saat 

ini banyak sekali pasien ibu bersalin. Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti 

lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Mendengarkan Murottal 

Al-Qur’an Terhadap Intensitas Nyeri Persalinan Kala I Fase Aktif Pada Ibu 

Bersalin Di RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2014.

B. Rumusan Masalah

Adakah Pengaruh Mendengarkan Murottal Al-Qur’an Terhadap 

Intensitas Nyeri Persalinan Kala I Fase Aktif Pada Ibu Bersalin di RSUD 

Panembahan Senopati Bantul Tahun 2014 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mendengarkan 

murottal Al-Qur’an terhadap intensitas nyeri persalinan kala I fase aktif 

pada ibu bersalin di RSUD Panembahan Senopati Bantul tahun 2014.
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2. Tujuan Khusus

a. Mengetahui intensitas nyeri persalinan kala I fase aktif pada ibu 

bersalin sebelum dan sesudah diberi perlakuan mendengarkan murottal 

Al-Qur’an pada kelompok eksperimen

b. Mengetahui intensitas nyeri persalinan kala I fase aktif pada ibu 

bersalin sebelum dan sesudah diberi perlakuan teknik relaksasi 

pernapasan pada kelompok kontrol

c. Membandingkan intensitas nyeri persalinan sebelum dan sesudah 

diberi perlakuan antara kelompok eksperimen dan kelompok control

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tentang 

pengaruh mendengarkan murottal Al-Qur’an terhadap penurunan 

intensitas nyeri persalinan Kala I Fase Aktif pada ibu bersalin. Dan 

diharapkan dapat digunakan sebagai referensi guna penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi Rumah Sakit

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi instansi RSUD 

Panembahan Senopati Bantul khusunya bidan untuk menjadi alternatif 

pemberian intervensi kebidanan yang mandiri terhadap nyeri 

persalinan pada ibu bersalin, sehingga diharapkan dapat menurunkan 

komplikasi dan mortalitas ibu bersalin.
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b. Bagi Institusi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pustaka dan 

bahan kajian sehingga dapat menambah pengetahuan pembaca 

khusunya mahasiswa STIKes MADANI Yogyakarta tentang pengaruh 

mendengarkan murottal Al-Qur’an terhadap intensitas nyeri persalinan 

kala I fase aktif pada ibu bersalin. 

c. Bagi Ibu bersalin

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi ibu 

bersalin dan menjadi salah satu metode pilihan dalam mengurangi 

nyeri saat menghadapi persalinan, sehingga nyeri yang tak tertahankan 

tidak lagi menjadi momok menakutkan bagi para ibu ataupun para 

calon ibu serta menanamkan nilai spiritual bagi pasien.

E. Keaslian Penelitian

1. Theresia Yuliati. 2011. Dengan judul “Efektifitas Metode Relaksasi 

Pernapasan pada Nyeri Persalinan Kala I Fase Aktif di Medan”. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasy-eksperiment yang 

bersifat one group pretest-postest, dengan besar sample sebanyak 22 orang 

dengan metode pengambilan sample total sampling dan analisis yang 

digunakan adalah uji �t-dependent. Instrumen dalam penelitian ini berupa 

lembar observasi tingkat nyeri dengan numeric scale sebelum dan sesudah 

intervensi. Sedangkan uji statistic t-dependent ada pengaruh yang 

signifikan metode relaksasi pernapasan terhadap nyeri persalinan kala I 
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fase aktif dengan nilai p< 0,000. Kesamaan dalam penelitian ini adalah 

pada variable dependen, peneliti juga menggunakan metode �quasy-

eksperiment namun bersifat pretest-postest with control group, 

menggunakan alat ukur numeric scale, sedangkan perbedaannya terdapat 

pada variable independent, dan sample yang akan digunakan adalah 60 

orang dengan menggunakan metode consecutive sampling, selain itu 

analisis data yang digunakan adalah Wilcoxon signed-ranks test.

2. Riris Hesti Wijaya. 2011. dengan judul “Pengaruh Terapi Al-Qur’an Surat 

Al-Fath Terhadap Tingkat Kecemasan Pasien Pre-Operasi Fraktur Femur 

Di Rs. Ortopedi. Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta” Pengambilan sampel 

menggunakan teknik accidental sampling, sedangkan jumlah pengambilan 

sampel menggunakan proporsi estimasi yang masing-masing didapatkan 

sebanyak 17 orang untuk kelompok intervensi dan 17 kelompok kontrol. 

Penelitian ini menggunakan metode quasi-experimental non equivalent 

control group. Analisa data menggunakan t-test. Hasil penelitian 

membuktikan ada pengaruh terapi Al-Qur’an Surat Al-Fath terhadap 

tingkat kecemasan pada pasien pre-operasi fraktur femur di RS. Ortopedi. 

Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta sebelum dan sesudah perlakuan dengan 

nilai signifikasi 0,000 < 0,005 dengan nilai t-hitung =29,432.

3. Imelda Rahmayunia Kartika. 2010. Dengan judul “Pengaruh Mendengar 

Murottal Al-Quran terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Pasien Pasca 

Operasi Apendisitis“. Penelitian ini menggunakan rancangan quasi-

experimental dengan model one group (pretest-postest) design. Jumlah 
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sampel 30 orang, dengan teknik pengambilan secara purposive sampling. 

Alat ukur yang digunakan adalah skala intensitas nyeri numerik 0-10. 

Dengan analisis univariat dan bivariat dengan uji T Dependent. Hasil 

penelitian menunjukkan terjadi penurunan intensitas nyeri, yakni sebesar 

3,23 dengan p value 0,000 (< 0,05).



11

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

1. Nyeri Persalinan

a. Definisi 

1) Definisi Persalinan

Persalinan adalah satu proses pengeluaran janin yang viabel yang 

merupakan hasil dari konsepsi antara sel sperma dan ovum, dengan 

presentasi letak belakang kepala yang secara normal keluar melalui 

jalan lahir, tanpa alat bantu dan dalam kurun waktu 24 jam dan 

tidak disertai oleh komplikasi baik pada ibu maupun pada janin 

(Prawiroraharjo, 2009). Proses persalinan ada beberapa tahap atau 

fase yang harus dilalui yaitu:

a) Kala I (Satu) Mulainya proses persalinan dengan adanya 

kontraksi  rahim yang biasanya disertai oleh lendir bercampur 

darah, proses ini melalui dua fase yaitu: 

(1) Fase laten dari mulai adanya kontraksi sampai pada 

pembukaan serviks 4 sentimeter dengan durasi satu kali 

kontraksi  selama 20-30 detik dan berlangsung selama 7-8 

jam.

(2) Fase Aktif mulai dari pembukaan serviks 4 sentimeter 

sampai pembukan lengkap 10 sentimeter, kepala janin 

berada di Hodge III-IV. Fase aktif terbagi menjadi tiga fase 
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yaitu ; fase akselerasi (pembukaan 3-4 sentimeter), fase 

dilatasi maksimal (pembukaan 4-9 sentimeter) dan fase 

deselerasi (9-10 sentimeter, fase ini ibu merasakan nyeri 

yang hebat) (Maryunani, 2010). 

b) Kala II (dua) dari pembukaan lengkap hingga lahirnya janin 

c) Kala III (tiga) dari lahirnya plasenta beserta selubungnya

d) Kala IV (empat) kala pengawasan selama 2 jam postpartum

2) Definisi Nyeri Persalinan

Nyeri merupakan bagian integral dari persalinan dan melahirkan 

(Melzak.,1984; Mander.,2003; cit. Sulistyo dan Suharti 2013). 

Rasa nyeri pada persalinan disebabkan oleh kombinasi peregangan 

segmen bawah rahim (selanjutnya serviks) dan iskemia (hipoksia) 

otot-otot rahim. Reaksi terhadap nyeri merupakan respon yang 

sifatnya sangat individual. Reaksi ini tergantung pada kepribadian, 

kondisi emosional serta tingkat pemahaman pasien, latar belakang 

kultural, keluarga serta pendidikannya, dan pengalaman 

sebelumnya (Farrer, 2001 cit. Sulistyo dan Suharti, 2013). Nyeri 

pada saat melahirkan mempunyai derajat yang sangat tinggi 

diantara rasa nyeri yang lain seperti patah tulang atau sakit gigi. 

Nyeri persalinan pun telah Allah Subhanahu wa ta’ala isyaratkan 

dalam Al-Qur’an surat Maryam ayat 23 yang artinya: “Maka rasa 

sakit akan melahirkan memaksanya (bersandar) pada pangkal 

pohon kurma, dia berkata "Wahai, betapa baiknya aku mati 
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sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan 

dilupakan” (QS. Maryam: 23).

b. Teori Nyeri Persalinan

Menurut Hidayat (2006, cit. Maryunani 2010), terdapat 

beberapa teori yang menjelaskan tentang nyeri, beberapa pakar 

kebidanan telah menggunakan beberapa teori nyeri berikut ini untuk 

menjelaskan nyeri dalam persalinan. Teori nyeri tersebut antara lain:

1) Teori Pemisahan (Specificity Theory)

Menurut teori ini, rangsangan sakit masuk ke medulla spinalis 

(spinal cord) melalui kornu dorsalis yang bersinaps di daerah 

posterior, kemudian naik ke tractus lissur, dan menyilang di garis 

median ke sisi lainnya, dan berakhir di korteks sensoris tempat 

rangsangan nyeri tersebut diteruskan.

2) Teori Pola (Pattern Theory)

Rangsangan nyeri masuk melalui akar ganglion dorsal ke medulla 

spinalis dan merangsang aktivitas sel T. Hal ini mengakibatkan 

suatu respon yang merangsang ke bagian yang lebih tinggi, yaitu 

korteks serebri, serta kontraksi menimbulkan persepsi dan otot 

berkontraksi sehingga menimbulkan nyeri. Persepsi dipengaruhi 

oleh modalitas respon dari reaksi sel T.

3) Teori Pengendalian Gerbang (Gate Control Theory)

Menurut teori ini, nyeri tergantung dari kerja serta saraf besar dan 

kecil yang keduanya berada dalam akar ganglion dorsalis. 
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Rangsangan pada serat saraf besar akan meningkatkan mekanisme 

aktivitas substansia gelatinosa yang mengakibatkan tertutupnya 

pintu mekanisme sehingga aktivitas sel T terhambat dan 

menyebabkan hantaran rangsangan ikut terhambat dan 

menyebabkan hantaran rangsangan ikut terhambat. Rangsangan 

serat besar dapat langsung merangsang korteks serebri. Hasil 

persepsi ini akan dikembalikan ke dalam medula spinalis melalui 

serat eferen dan reaksinya memengaruhi aktivitas sel T. 

Rangsangan serat kecil akan menghambat aktivitas substansia 

gelatinosa dan membuka pintu mekanisme, sehingga merangsang 

aktivitas sel T yang selanjutnya menghantarkan rangsangan nyeri.

4) Teori Transmisi dan Inhibisi (Endogenous Opiate Theory)

Adanya stimulus pada nociceptor memulai impuls-impuls saraf, 

sehingga transmisi impuls nyeri menjadi efektif oleh 

neurotransmitter yang spesifik. Kemudian, inhibisi impuls nyeri 

menjadi efektif oleh impuls-impuls pada serabut-serabut besar 

yang memblok impuls-impuls pada serabut lamban dan endogen 

opiate sistem supresif.

c. Klasifikasi Nyeri

Menurut Darmayana (2009, cit. Sulistyo dan Suharti 2013) 

menyimpulkan bahwa nyeri dapat diklasifikasikan sebagai berikut;  

1) Klasifikasi nyeri berdasarkan durasi

a) Nyeri akut
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b) Nyeri kronik

2) Klasifikasi nyeri berdasarkan asalnya

a) Nyeri nosiseptif

b) Nyeri neuropatik

3) Klasifikasi nyeri berdasarkan lokalisasinya

a) Nyeri superficial atau kutaneus

b) Nyeri viseral dalam

c) Nyeri alih (Referred)

d) Nyeri radiasi

4) Klasifikasi nyeri berdasarkan ringan beratnya 

a) Nyeri ringan

b) Nyeri sedang

c) Nyeri berat

d. Fisiologi Nyeri Persalinan

1) Fisiologi terjadinya nyeri dalam persalinan, yaitu :

a) Pada Kala I 

Nyeri pada kala I bersifat visceral sehingga nyeri dirasakan 

dari pinggang dan menjalar ke perut. Nyeri ini dihasilkan oleh 

dilatasi servik dan segmen bawah rahim, serta distensi uterus 

yang dipersyarafi oleh serabut aferen simpatis dan 

ditransmisikan ke medulla spinalis pada segmen T10 - L1 

(thorakal 10-Lumbal 1) melalui serabut syaraf delta dan 
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serabut syaraf C yang berasal dari dinding lateral dan fudus 

uteri.

b) Fase Transisi dari Kala I sampai Kala II

Selama fase transisi ibu biasanya akan merasakan sensasi nyeri 

yang amat sangat. Ekspresi tampak tidak berdaya dan 

menunjukkaan kemampuan penurunan mendengarkan dan 

kontraksi .

c) Pada Kala II 

Nyeri pada kala II merupakan nyeri somatik yang ditrasmisikan 

melalui nervus pudendal  yang berskala dari S2-S4. Nyeri ini 

diakibatkan oleh tekanan kepala janin pada pelvis, distensi 

struktur pelvis dan tekanan pada pleksus lumbosakralis, 

sehingga intensitas nyeri terasa lebih nyeri dan terlokalisasi.

e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nyeri Persalinan

Menurut Hidayat (2006, cit. Maryunani, 2010), faktor-faktor 

yang mempengaruhi respon nyeri adalah sebagai berikut:

1) Faktor fisiologis

a) Keadaan umum

Kondisi fisik yang menurun seperti kelelahan dan malnutrisi 

dapat meningkatkan intensitas nyeri yang dirasakan. Dengan 

demikian dapat dikatakan di dalam proses persalinan 

diperlukan kekuatan atau energi yang cukup besar, karena jika 

ibu mengalami kelelahan dalam persalinan tidak cukup toleran 
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dalam menghadapi rasa nyeri yang timbul sehingga intensitas 

nyeri yang dirasakan semakin tinggi.

b) Usia

Ibu yang melahirkan pertama kali pada usia tua umumnya akan 

mengalami persalinan yang lebih lama dan merasakan lebih 

nyeri dibandingkan ibu yang masih muda. Sehingga dapat 

dikatakan pada primipara dengan usia tua akan merasakan 

intensitas nyeri yang lebih tinggi dan persalinan yang lebih 

lama dari primipara usia muda.

c) Ukuran janin

Dikatakan bahwa persalinan dengan ukuran janin yang besar 

akan menimbulkan rasa nyeri yang lebih kuat dari persalinan 

dengan ukuran janin normal. Karena itu dapat disimpulkan 

bahwa semakin besar ukuran janin semakin lebar diperlukan 

peregangan jalan lahir sehingga nyeri yang dirasakan semakin 

kuat.

d) Endorphin

Efek opioid endogen atau endorphin adalah zat seperti opiate 

yang berasal dari dalam tubuh yang disekresi oleh medulla 

adrenal. Endorphin adalah neurotransmitter yang menghambat 

pengiriman rangsang nyeri sehingga dapat menurunkan sensasi 

nyeri. Tingkatan endorphin berbeda antara satu orang dengan 
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orang lainnya, hal ini yang menyebabkan rasa nyeri seseorang 

dengan yang lain berbeda.

2) Faktor psikologi

a) Takut dan cemas

Cemas dapat mengakibatkan perubahan fisiologis seperti 

spasme otot, vasokontriksi dan mengakibatkan pengeluaran 

substansi penyebab nyeri (kotekolamin), sehingga cemas dapat 

meningkatkan intensitas nyeri yang dirasakan. Sementara 

perasaan takut dalam menghadapi persalinan akan 

menyebabkan timbulnya ketegangan dalam otot polos dan 

pembuluh darah seperti kekakuan leher rahim dan hipoksia 

rahim. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perasaan 

cemas dan takut selama persalinan dapat memicu sistem syaraf 

simpatis dan parasimpatis, sehingga dapat lebih meningkatkan 

intensitas nyeri yang dirasakan.

b) Arti nyeri bagi individu

Arti nyeri bagi individu adalah penilaian seseorang terhadap 

nyeri yang dirasakan. Hal ini sangat berbeda antara satu orang 

dengan yang lainnya, karena nyeri merupakan pengalaman 

yang sangat individual dan bersifat subjektif.

c) Kemampuan kontrol diri

Kemampuan kontrol diartikan sebagai suatu kepercayaan 

bahwa seseorang mempunyai sistem kontrol terhadap suatu 
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permasalahan sehingga dapat mengendalikan diri dan dapat 

mengambil tindakan guna menghadapi masalah yang muncul. 

Hal ini sangat diperlukan ibu dalam menghadapi persalinan 

sehingga tidak akan terjadi respon psikologis yang berlebihan 

seperti ketakutan dan kecemasan yang dapat menganggu proses 

persalinan.

d) Fungsi kognitif

Dijelaskan bahwa perbedaan respon seseorang dalam 

menghadapi suatu permasalahan atau rangsang berhubungan 

dengan fungsi kognitif. Suasana kognitif dapat mempengaruhi 

respon dan perilaku seseorang terhadap suatu permasalahan 

atau rangsang.

e) Percaya diri

Percaya diri adalah keyakinan pada diri seseorang bahwa ia 

akan mampu menghadapi suatu permasalahan dengan suatu 

tindakan atau perilaku yang akan dilakukan, dikatakan pula jika 

ibu percaya bahwa ia dapat melakukan sesuatu untuk 

mengontrol persalinan maka ia akan memerlukan upaya 

minimal untuk mengurangi nyeri yang dirasakan.

f. Risiko Nyeri Persalinan

Persalinan umumnya disertai dengan adanya nyeri akibat 

kontraksi uterus. Intensitas nyeri selama persalinan dapat 

mempengaruhi proses persalinan, dan kesejahteraan janin. Nyeri 
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persalinan dapat merangsang pelepasan mediator kimiawi seperti 

prostaglandin, leukotrien, tromboksan, histamin, bradikinin, substansi 

P, dan serotonin, akan membangkitkan stres yang menimbulkan 

sekresi hormon seperti katekolamin dan steroid dengan akibat 

vasokonstriksi pembuluh darah sehingga kontraksi uterus melemah. 

Sekresi hormon tersebut yang berlebihan akan menimbulkan gangguan 

sirkulasi uteroplasenta sehingga terjadi hipoksia janin (Farrer, 2001 

cit. Maryunani, 2010). 

Nyeri persalinan dapat menimbulkan stres yang menyebabkan 

pelepasan hormon yang berlebihan seperti katekolamin dan steroid. 

Hormon ini dapat menyebabkan terjadinya ketegangan otot polos dan 

vasokonstriksi pembuluh darah. Hal ini dapat mengakibatkan 

penurunan kontraksi uterus, penurunan sirkulasi uteroplasenta, 

pengurangan aliran darah dan oksigen ke uterus, serta timbulnya 

iskemia uterus yang membuat impuls nyeri bertambah banyak (Farrer, 

2001 cit. Maryunani, 2010).

Nyeri persalinan juga dapat, menyebabkan timbulnya 

hiperventilasi sehingga kebutuhan oksigen meningkat, kenaikan 

tekanan darah, dan berkurangnya motilitas usus serta vesika urinaria. 

Keadaan ini akan merangsang peningkatan katekolamin yang dapat 

menyebabkan gangguan pada kekuatan kontraksi uterus sehingga 

terjadi inersia uteri. Apabila nyeri persalinan tidak diatasi secara 

adekuat akan menyebabkan terjadinya partus lama, mempunyai efek 
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yang membahayakan di luar ketidaknyamanan yang disebabkannya, 

selain merasakan ketidaknyamanan dan mengganggu, nyeri akut yang 

tidak kunjung mereda dapat mempengaruhi sistem pulmonary, 

cardiovaskuler, gastrointestinal, endokrin, dan imunologik 

(Yeager.,1987; Beneditti.,1984; Smeltzer dan Suzane C.,2002 cit. 

Sulistyo dan Suharti, 2013).

g. Intensitas Nyeri dan Pengukuran Skala Nyeri 

Indikator adanya intensitas nyeri yang paling penting adalah 

laporan dari ibu tentang nyeri itu sendiri, namum demikian intensitas 

nyeri juga dapat ditentukan dengan berbagai cara, salah satu cara 

adalah dengan menanyakan pada ibu untuk menggambarkan nyeri atau 

rasa tidak nyamannya. Medote lainnya adalah dengan meminta ibu 

untuk menggambarkan beratnya nyeri atau rasa tidaknyamannya 

dengan menggunakan skala (Maryunani, 2010).

Penggunaan skala intensitas nyeri adalah mudah dan 

merupakan metode terpercaya dalam menentukan intensitas nyeri ibu 

bersalin. Skala ini memberikan konsistensi bagi petugas kesehatan 

untuk berkomunikasi dengan ibu bersalin dan petugas kesehatan 

lainnya. Menurut Maryunani (2010) Komponen-komponen nyeri yang 

penting dinilai adalah PAIN : Pateern (polanya), Area, Intensitas, dan 

Nature (Sifatnya). Alat-alat pengkajian nyeri dapat digunakan untuk 

mengkaji persepsi nyeri seseorang. Agar alat-alat pengkajian nyeri 

dapat bermanfaat, alat tersebut harus memenuhi kriteria sebagai 
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berikut: (1) mudah dimengerti dan digunakan, (2) memiliki sedikit 

upaya pada pihak pasien, (3) mudah dinilai, dan (4) sensitif terhadap 

perubahan kecil dalam intensitas nyeri. Individu merupakan penilai 

terbaik dari nyeri yang dialaminya dan karenanya harus diminta untuk 

menggambarkan dan membuat tingkatnya (Suddarth & Brunner, 2001 

cit. Maryunani, 2010) salah satu skala intensitas nyeri adalah Skala 

Intensitas Nyeri Numerik 0 – 10.

Gambar 2.1. Skala Intensitas Nyeri Numerik 0 – 10

Skala penilaian numerik lebih digunakan sebagai pengganti alat 

pendeskripsian kata. Dalam hal ini, klien menilai nyeri dengan 

menggunakan skala 0-10. Skala paling efektif digunakan saat mengkaji 

intensitas nyeri sebelum dan setelah intervensi.

Keterangan : 

- 0 : Tidak nyeri 

- 1-3 : Nyeri ringan secara obyektif klien dapat berkomunikasi 

dengan baik

- 4-6 : Nyeri sedang Secara obyektif klien mendesis, menyeringai, 

dapat menunjukkan lokasi nyeri, dapat mendeskripsikannya, dapat 

mengikuti perintah dengan baik
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- 7-9 : Nyeri berat secara obyektif klien terkadang tidak dapat 

mengikuti perintah tetapi masih respon terhadap tindakan, dapat 

menunjukkan lokasi nyeri, tidak dapat mendes kripsikannya, tidak 

dapat diatasi dengan alih posisi nafas panjang dan distraksi 

- 10 : Nyeri sangat berat pasien sudah tidak mampu lagi 

berkomunikasi, memukul (Perry dan Potter, 2006 cit. Sulistyo dan 

Suharti, 2013). 

h. Penanganan Nyeri Persalinan

1) Penanganan nyeri secara farmakologis

a) Pemberian analgetik

b) Pemberian anestesi

2) Penanganan nyeri secara nonfarmakologis

Gambar 2.2. Manajemen Nyeri Persalian Nonfarmakologis
Sumber: Mander, 2003 dimodifikasi oleh Sulistyo dan Suharti 2013

2. Murottal Al-Qur’an

a. Definisi Murottal Al-Qur’an

Manajemen nyeri persalian 
nonfarmakologis

Modulasi Psikologi Nyeri Modulasi Sensorik Nyeri

- Relaksasi
- Hipnoterapi
- Imaginasi
- Umpan balik biologis
- Psikoprofilaksis

Terapi manual Terapi Quasi  
manual

Intervensi 
bukan manual

Intervensi dan 
strategi lain

- Masase
- Sentuhan 

terapeutik
- Kompres 

panas atau 
dingin 

- Akupresur
- Akupuntur

- TENS
- Distraksi 

dengan suara
- Hidroterapi
- Posisi, postur 

dan ambulasi

- Berteriak 
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Murottal Al-Qur’an adalah pengumpulan bacaan Al Qur'an 

melalui rekaman sebagai media untuk memelihara dan mempelajari 

Al-Qur’an. Murottal berasal dari kata Ratlu As-Syaghri (tumbuhnya 

sama bagus degan masaknya, dam merekah atau membelah), 

sedangkan menurut istilah adalah bacaan yang tenang, keluarnya huruf 

dari makhroj sesuai dengan semestinya yang disertai renungan makna 

(Faldzataruhiy, 2012). Membaca Al-Qur’an dengan murottal berkaitan 

dengan kecintaan dan penjiwaan bagi orang yang mentadaburi Al-

Qur'an dan juga merupakan sunah nabi seperti pada hadist: “Hiasilah 

Al-Qur'an kalian dengan suara kalian” (H.R. Abu Dawud). Selain 

aspek irama dan lagu, membaca Al-Qur'an wajib disertai dengan 

tajwid dan tahsin yang benar.

Terdapat beberapa macam gaya dalam murottal Al-Qur’an 

sesuai dengan siapa yang membawakan murottal tersebut, antara lain 

Syaikh Sa’ad Al Ghomidi, Abdurrahman As Sudais, Syaikh Al-

Mathrud, Ahmad Saud, Abu Usamah, Syaikh Hani Ar Rifa’I, Syaikh 

Abdurahman Al Khudzaify, Syaikh Fahd Al Kunduri, Ziad Patel, 

Misyari Rashid  dan lain-lain.

b. Keutamaan Mendengarkan Murottal Al-Qur’an

Keutamaan mendengarkan murottal Al-Qur’an selain 

mendapatkan pahala juga akan mendatangkan ketenangan jiwa bagi 

yang mendengarkannya seperti yang Allah Subhanahu wa ta’ala 

sampaikan dalam Al-Qur‘an surat Ar-Ra’du ayat 28, yang artinya : 
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“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram 

dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah 

hati menjadi tenteram”. Maksud dari ayat ini bahwa membaca maupun 

mendengarkan Al-Qur’an dapat menjadi sarana mengingat Allah, 

karena Al-Qur’an adalah kalam Allah. Dengan membaca maupun 

mendengarkannya maka Allah menjanjikan untuk memberikan 

ketenangan dan ketentraman hati baginya.       

Dengan mendengarkan Al-Qur’an Allah akan melimpahkan 

rahmat bagi pendengarnya, seperti dalam Al-Qur’an surat Al-A’raf 

ayat 204, yang artinya : “Dan apabila dibacakan Al-Qur’an, maka 

dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu 

mendapat rahmat”, dan Al-Qur’an Surat Al-Isra ayat 82, yang artinya: 

“dan Kami turunkan Al-Qur’an sesuatu yang menjadi penawar dan 

rahmat bagi orang-orang yang beriman…”. Dijelaskan bahwa Al-

Qur’an merupakan penawar (penyembuh) dan rahmat. Rahmat Allah 

sangat besar maknanya bagi manusia, karena mendapat rahmat berarti 

mendapatkan ketentraman, kebaikan, pertolongan, keridhaan dari 

Allah Subhnahu wa ta’ala yang Maha segalanya.

3. Mendengarkan Murottal Al-Qur’an
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a. Fisiologi Mendengarkan Murottal Al-Qur’an dalam Menurunkan 

Intensitas Nyeri

Pada saat murottal didengar, stimulus suara akan dikirim 

melalui akson serabut saraf ascenden menuju neuron di Reticuler 

Activating System (RAS). Pada RAS stimulus akan disaring sebagai 

suatu informasi dan akan disimpulkan apakah bermanfaat atau tidak. 

Lalu informasi dikirim ke atas ke thalamus, korteks serebri, dan 

korpus kolosum, sedangkan dikirim ke bawah juga menuju saraf 

otonom dan sistem neuroendokrin (Al-Qarni, 2009 cit. Wahyudi, 2012)

Suara (Murottal Al-Qur’an) pertama kali diproses di lobus 

temporalis pada kortek serebri, kemudian dikirim ke kortek asosiasi, 

yang merupakan tempat paling tinggi dari proses berpikir, termasuk 

aktivitas daya ingat, bahasa, bicara, kemampuan bermusik dan 

berhitung, keahlian motorik komplek, serta abstrak dan daya berpikir 

simbolik. Proses selanjutnya, setelah diolah di kortek serebri, 

informasi yang berupa suara dikirim ke sistem limbik, yang 

bertanggung jawab terhadap pengendalian emosi, proses belajar dan 

daya ingat. 

Saat suara murottal didengarkan seluruh daerah sistem limbik 

dirangsang dan menghasilkan perasaan dan ekspresi. Di sistem limbik, 

adanya suara murottal Al-Qur’an juga merangsang sekresi 

feniletilamin, yang merupakan suatu neuroamin yang bertanggung 

jawab pada perasan cinta. Langkah selanjutnya adalah masuk ke 
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korpus kolosum. Di korpus kolosum, suara murottal diperkirakan 

mengaktifkan zat listrik dan biokimia ingatan penting dengan demikian 

mempertinggi kemampuan kedua hemisfer otak kiri dan otak kanan 

untuk bekerja secara kesatuan bukan berlawanan (Al-Qarni, 2009 cit. 

Wahyudi, 2012).

Stimulus suara murottal selain dikirim ke bagian atas otak 

seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, juga dikirim ke bawah 

yaitu ke sistem saraf otonom dan selanjutnya ke sistem neuroendokrin. 

Pertama, stimulus suara masuk ke sistem saraf  yang terdiri dari sistem 

saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Stimulus suara 

menyebabkan sistem saraf parasimpatis berada di atas sistem saraf 

simpatis sehingga menghasilkan suatu respon kondisi relaks. Dimana 

saraf parasimpatis akan bekerja menurunkan frekuensi nadi, frekuensi 

pernapasan, merelaksasikan otot, dan merangsang gelombang alfa otak 

yang menghasilkan kondisi relaks. 

Stimulus berupa suara murottal juga dikirim ke sistem 

neuroendokrin, sistem neuroendokrin dipengaruhi oleh stimulus suara 

yang berirama melalui tiga jalur utama. Pertama, menyebabkan 

pelepasan endorfin oleh kelenjar pituitaria, sehingga akan mengurangi 

nyeri dan mempengaruhi keadaan mood seseorang. Kedua, stimulus 

suara murottal akan memberikan pesan ke hipotalamus yang 

selanjutnya mengurangi sekresi neuropeptida kemudian dilanjutkan ke 

sistem saraf, berkurangnya sekresi neuropeptida menyebabkan sistem 
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saraf parasimpatis pengaruhnya berada diatas sistem saraf simpatis 

sehingga menghasilkan suatu kondisi relaks, keadaan ini juga 

menyebabkan penurunan pelepasan katekolamin oleh  medulla adrenal 

sehingga terjadi penurunan frekuensi denyut jantung, tekanan darah, 

hambatan pembuluh darah dan komsumsi oksigen oleh tubuh. 

Mekanisme yang ketiga, yang masih berkaitan dengan penurunan 

neuropeptida akan menyebabkan penurunan kadar kortikosteroid 

adrenal yaitu Corticotropin-releasing hormone (CRH) dan 

Adrenocorticotropic hormone (ACTH) sehingga glukosa darah 

menurun (Al-Qarni, 2009 cit. Wahyudi, 2012)

b. Prosedur Dalam Memberikan Murottal Al-Qur’an

Berikut akan dijelaskan tentang beberapa pedoman dalam 

memberikan murottal Al-Qur’an. Untuk memberi efek ketenangan dan 

relaksasi murottal Al-Qur’an diberikan dengan teknik pasif, artinya 

suara murottal Al-Qur’an diperdengarkan kepada obyek manusia dan 

obyek manusia pun hanya berperan mendengarkan suara, (Keegan, 

2009 cit. Suhartini, 2010). Dalam mendengarkan musik (Murottal Al-

Qur’an) dianjurkan menggunakan headphone (Chlan, 2009 cit. 

Suhartini, 2010), Menurut analisa peneliti dengan cara ini mungkin 

akan bisa lebih memusatkan konsentrasi (distraksi) karena pendengar 

hanya mendengar murottal tersebut dan suara murottal yang 

didengarkan tidak mengganggu pasien atau orang lain yang ada dalam 

ruangan.
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Mengenai durasi pemutaran murottal Al-Quran, mayoritas 

penelitian tentang terapi musik / suara memberikan terapi selama 15 

sampai 30 menit dan telah terbukti memberikan hasil penurunan 

intensitas nyeri dan hasil positif lainnya (Good &Ahn; Maainous & 

Looney; Masuda, Miyamoto & Shimizu; McRee, Noble, & Pasvogel; 

Saendelbach, Halm, Doran, Miller & Gaillard cit. Suhartini, 2010). 

Rentang waktu tersebut mungkin merupakan rentang lama seseorang 

untuk bisa berkonsentrasi terhadap suatu hal. Mengenai volume suara, 

Chlan dan Tracy (2009, cit. Suhartini, 2010) menyarankan agar alat 

yang digunakan untuk memutar musik dapat diatur volumenya secara 

mudah.

c. Perbandingan Irama Murottal Al-Qur’an dan Musik sebagai Teknik 

Relaksasi dan Distraksi

Bacaan Al-Qur’an dengan murottal merupakan bacaan dengan 

irama yang teratur, tidak ada perubahan yang mencolok, nada rendah 

dan tempo antara 60 – 70, sesuai dengan standar musik sebagai terapi.  

Sehingga dapat dibandingkan sama dengan irama musik. Seorang  ahli 

teologi dan orang soleh yaitu Abu Nu’aim yang termasuk orang 

pertama yang menuliskan karya ilmu pengobatan Nabi, meriwayatkan 

hadist Rosulullah Shalallahu ’alaihi wasalam bahwa musik 

memperindah dan menyegarkan tubuh, sebagaimana halnya 

kekhawatiran berlebihan mendatangkan penyakit. Tentu saja nyanyian 

terbaik adalah pembacaan Al-Qur’an secara berirama, karena selain 



30

keindahan kata-katanya juga terkandung manfaat yang besar 

(Musbikin, 2007). 

Berdasarkan hal tersebut, mekanisme bagaimana 

mendengarkan murottal Al-Qur’an dapat menurunkan intensitas nyeri 

dapat dibandingkan sama prosesnya dengan mekanisme terapi musik 

menurunkan intensitas nyeri, namun murottal Al-Qur’an memiliki 

kelebihan dari musik yaitu memiliki nilai spiritual. Bahkan Murottal 

Al-Qur’an telah terbukti mampu memberikan ketenangan lebih besar 

dari terapi suara yang lain misalnya musik. 

d. Mendengarkan Murottal Al-Qur’an Sebagai Pendekatan Spiritual 

Untuk Menurunkan Intensitas Nyeri Persalinan

Pemenuhan kebutuhan spiritual sangat penting ketika sedang 

mengalami sakit fisik, ketika kondisi fisik terganggu ada kemungkinan 

mengalami perubahan emosi. Pada kondisi tersebut, komponen 

spiritual seseorang sangat penting untuk mengatasi perubahan emosi 

tersebut. Mendekatkan diri  pada Tuhan, diyakini akan memudahkan 

seseorang untuk mengatasi perubahan emosional selama sakit. 

Kepercayaan spiritual akan membantu seseorang menerima 

sakit yang dialami, mempersiapkan kematian dan memperkuat hidup. 

Beberapa klien menganggap bahwa sakit adalah ujian keyakinan, 

mereka percaya bila keyakinannya tinggi mereka akan cepat membaik 

atau sembuh dari sakitnya. Kepercayaan spiritual memberi makna 

terhadap kehidupan dan kematian, dengan agama seseorang akan 
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mampu memiliki kekuatan ketika dalam kondisi kritis dan memberi 

rasa aman.

Pada saat bersalin ibu bersalin diperdengarkan murottal Al-

Qur’an, diharapkan dapat menguatkan keyakinan spiritualnya, 

keyakinan kepada Tuhan untuk meringankan rasa nyerinya. Keyakinan 

spiritual ini akan memberikan rasa tenang dan harapan positif bagi ibu 

bersalin, sehingga diharapkan dapat menurunkan intensitas nyeri 

persalinannya.

e. Mendengarkan Murottal Al-Qur’an untuk Menurunkan Intensitas 

Nyeri Persalinan

Al-Qur’an diperkirakan dapat menurunkan intensitas nyeri 

persalinan dari berbagai aspek. Yang pertama dari lantunan murottal 

yang merupakan irama yang teratur dan indah akan memberikan 

stimulasi ke otak dan mempengaruhi sistem neuroendokrin sehingga 

memberikan ketenangan dan memberikan perubahan pada 

hemodinamik, seperti yang sudah dijelaskan pada pengaruh musik 

terhadap sistem neuroendokrin. Aspek yang kedua adalah dengan 

diperdengarkan murottal Al-Qur’an akan memberikan efek pengalihan 

(distraksi) terhadap sumber-sumber nyeri sehingga pasien 

berkonsentrasi mendengarkan murottal Al-Qur’an dan diharapkan 

mendapatkan ketenangan (relaksasi). Aspek yang ketiga adalah 

murottal Al-Qur’an memiliki nilai keyakinan (spiritual). Pendekatan 
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spiritual dapat menurunkan intensitas nyeri, memberikan perasaan  

membantu mengatasi permasalahan psikososial akibat penyakit.

Prosedur memperdengarkan murottal Al-Qur’an diharapkan 

dapat menurunkan intensitas nyeri, sesuai dengan studi literatur 

tentang musik yang diperoleh adalah sebagai berikut : murottal Al-

Qur’an diperdengarkan selama 20 menit, dengan mempergunakan 

headphone, volume suara rendah dengan volume maksimal 60 desibel. 

Murottal Al-Qur’an yang dipilih adalah yang memenuhi kriteria seperti 

bisa memberikan efek relaksasi yaitu tempo antara 60-70 beats per 

menit, irama teratur dan tidak ada perubahan mendadak dan yang 

terakhir adalah melodi (pola) yang rendah. 

f. Mendengarkan Murottal Al-Qur’an Sebagai Bagian Dari Asuhan 

Kebidanan

Asuhan kebidanan merupakan suatu pendekatan untuk 

pemecahan masalah pasien dengan menggunakan langkah ilmiah 

berdasarkan proses berpikir kritis. Asuhan kebidanan menggunakan 

metode berpikir kritis yang memungkinkan bidan membuat penilaian 

dan melakukan tindakan. Proses adalah serangkaian tahapan atau 

komponen yang mengarah pada pencapaian tujuan. Tiga karakteristik 

dari proses adalah tujuan, organisasi dan kreativitas. Asuhan kebidanan 

digunakan oleh bidan untuk mendiagnosis dan mengatasi respon 

manusia terhadap sehat dan sakit. Asuhan kebidanan mencakup lima 
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tahapan yaitu pengkajian, penegakan diagnosa kebidanan, 

perencanaan, implementasi dan evaluasi (Varney, 2007)

Dalam penanganan pasien, bidan seharusnya melakukan 

pengkajian pada seluruh aspek manusia yang meliputi biologi, 

psikologi, sosial dan spiritual. Nyeri persalinan merupakan keadaan 

fisiologis, namun nyeri harus tetap ditangani sehingga merupakan 

bagian dari penanganan bidan kepada pasien melalui pemberian 

asuhan kebidanan. Intervensi kebidanan terhadap permasalahan nyeri 

berlebihan khususnya nyeri persalinan pada ibu bersalin meliputi  

mengajarkan dan membimbing teknik relaksasi (misalnya relaksasi 

pernapasan, guided imagery, distraksi, terapi musik, dll), mendorong 

pasien untuk memverbalkan perasaan pasien, dan menghadirkan 

keluarga untuk menemani pasien. Dalam hal ini, mendengarkan 

murottal Al-Qur’an merupakan salah satu bentuk teknik relaksasi dan 

distraksi yang merupakan bagian dari implementasi kebidanan untuk 

mengatasi nyeri persalinan pada ibu bersalin. Mendengarkan murottal 

Al-Qur’an merupakan sebuah alternatif intervensi untuk mengatasi 

nyeri pada persalinan.
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B. Kerangka Teori

Gambar 2.3. Kerangka teori
Sumber : Modifikasi Yanti (2009), Adiyanto (2010) Sulistyo dan Suharti 

(2013)
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C. Kerangka Konsep

Gambar 2.4. Kerangka Konsep

D. Hipotesis

Ada pengaruh mendengarkan murottal Al-Qur’an terhadap penurunan 

intensitas nyeri persalinan kala I fase aktif pada Ibu bersalin di RSUD 

Panembahan Senopati Bantul tahun 2014.

______ : Yang tidak diteliti 
- - - - - -: Yang diteliti

Intensitas Nyeri
- Penurunan Intensitas nyeri
- Peningkatan Intensitas nyeri
- Tidak ada perubahan intensitas nyeri

Ibu Bersalin Kala I 
fase aktif dengan nyeri 

persalinan

Teknik relaksasi dan distraksi:
Intervensi mendengarkan murottal Al-Qur’an 
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

RSUD Panembahan Senopati Bantul merupakan salah satu rumah 

sakit negeri yang berdiri sejak tahun 1953 sebagai RS Hongeroedem (HO), 

tahun 1956 resmi menjadi RS Kabupaten, dan tanggal 29 Maret 2003 

berubah nama menjadi RSUD Panembahan Senopati Bantul. RSUD 

Panembahan Senopati Bantul merupakan rumah sakit yang letaknya sangat 

strategis, berada di tengah-tengah kota dan tak jauh dari komplek 

perkantoran Kabupaten Bantul, sehingga Rumah Sakit ini menjadi salah 

satu alternatif pelayanan kesehatan yang digunakan masyarakat di daerah 

Bantul dan sekitarnya.

Penelitian ini dilakukan di ruang bersalin dengan bantuan para 

bidan. Ruang Bersalin (VK) merupakan salah satu ruang perawatan yang 

ada dalam lingkup RSUD Panembahan Senopati Bantul yang melayani 

persalinan meliputi persalinan spontan, vakum ekstraksi, forcep, serta 

tindakan ginekologi untuk jenis tertentu seperti insisi, eksisi, Curetage, dll. 

Standar pelayanan ruang bersalin ini adalah Pelayanan Obstetry Neonatal 

Emergency Comprehensive (PONEC) 24 jam, merupakan ruangan ber-AC 

terdiri dari 1 ruang tindakan dengan 6 hospital bed, 1 ruang isolasi dengan 

2 hospital bed untuk penanganan pasien penyakit menular atau yang 
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memerlukan penanganan khusus, kemudian terdapat juga 1 ruangan bagi 

kepala ruangan, 1 ruang bidan, 1 dapur dan kamar mandi. 

Ruang Bersalin ini telah memenuhi standar sehingga bisa 

dikatakan fasilitas di ruang bersalin RSUD Panembahan Senopati Bantul 

cukup lengkap dan adanya fasilitas pendampingan keluarga. Ruang 

bersalin ini juga banyak melakukan inovasi kegiatan seputar persalinan 

dan sering menerapkan penemuan atau metode baru yang memudahkan 

proses persalinan klien. Dengan adanya berbagai jenis pelayanan, dan 

sering terdapat berbagai variasi kasus serta tersedianya tenaga staf medis 

fungsional yang professional sehingga Ruang Bersalin di RSUD 

Panembahan Senopati Bantul ini sering dijadikan lahan pendidikan dan 

penelitian bagi institusi atau perorangan baik dari dalam maupun luar 

daerah.

2. Hasil Penelitian

Berikut ini adalah data dari gambaran umum responden ibu inpartu 

kala I fase aktif di Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul yang 

diperoleh dari penelitian. Responden dibagi menjadi dua kelompok yaitu 

kelompok X��1 eksperimen dan X2 kelompok kontrol, kelompok X1 adalah 

kelompok yang diberi perlakuan mendengarkan murottal Al-Qur’an 

sedangkan kelompok X2 diberi perlakuan berupa teknik relaksasi 

pernapasan.
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a. Analisis Univariat

1) Karakteristik responden berdasarkan paritas

Tabel 4.1 Karakteristik responden berdasarkan paritas
Karateristik 
responden 
(paritas)

Kelompok X1 Kelompok X2 Total

Σ % Σ % Σ %

Primipara 11 43,3 17 50,0 28 46,7

Multipara 15 57,7 17 50,0 32 53,3

Total 26 100,0 33 100,0 60 100,0

Sumber : Data primer

Berdasarkan data di atas paling banyak responden pada kelompok 

eksperimen adalah multipara yaitu 15 responden (57,7%), 

sedangkan pada kelompok kontrol jumlah responden primipara dan 

multipara adalah sama yaitu masing-masing berjumlah 17 

responden (50%). 

Tabel 4.2 Intensitas nyeri persalinan berdasarkan paritas
Karakteristik 

responden 
(paritas)

Intensitas nyeri pretest pada kedua kelompok Total

Tidak 
nyeri Ringan Sedang Nyeri berat Nyeri sangat 

berat

Σ % Σ % Σ % Σ % Σ % Σ %

Primipara

Multipara

0 0 0 0 0 0 23 38,3 5 8,4 28 46,7

0 0 0 0 0 0 24 40,0 8 13,3 32 53,3

Total 0 0 0 0 0 0 47 78,3 13 21,7 60 100,0

Sumber : Data primer

Berdasarkan data di atas yang paling banyak mengalami nyeri 

berat adalah responden multipara yaitu sebanyak 24 responden 
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(40%), dan yang paling banyak mengalami nyeri sangat berat juga 

responden multipara yaitu sebanyak 8 responden (13,3%).

2) Karakteristik responden berdasarkan umur

Tabel 4.3 Karakteristik responden berdasarkan umur
Karateristik 
Responden 

(umur)
Kelompok X1 Kelompok X2 Total

Σ % Σ % Σ %

20-25  tahun 13 50,0 17 50,0 30 50,0

26-30 tahun 5 19,2 6 17,6 11 18,3

31-35 tahun 8 30,8 11 32,4 19 31,7

Total 26 100,0 34 100,0 60 100,0

Sumber : Data primer

Berdasarkan data di atas jumlah responden paling banyak berumur 

antara 20-25 tahun yaitu 13 responden (50%) pada kelompok 

eksperimen dan 17 responden (50%) pada kelompok kontrol.

Tabel 4.4 Intensitas nyeri persalinan berdasarkan umur
Karakter-

istik 
responden 

(umur)

Intensitas nyeri pretest pada kedua kelompok Total

Tidak 
nyeri Ringan Sedang Berat Sangat 

berat

Σ % Σ % Σ % Σ % Σ % Σ %

20-25 tahun

26-30 tahun

31-35 tahun

0 0 0 0 0 0 28 46,6 2 3,3 30 50,0

0 0 0 0 0 0 7 11,7 4 6,7 11 18,3

0 0 0 0 0 0 12 20 7 11,7 19 31,7

Total 0 0 0 0 0 0 47 78,3 13 21,7 60 100,0

Sumber : Data primer



54

Berdasarkan data di atas paling banyak responden yang mengalami 

nyeri berat berumur 20-35 tahun yaitu 28 responden (46,6%), 

sedangkan yang paling banyak mengalami nyeri sangat berat 

berumur 31-35 tahun yaitu 7 responden (11,7%).

3) Karakteristik responden berdasarkan pendidikan

Tabel 4.5 Karakteristik responden berdasarkan tingkat 
pendidikan terakhir

Karateristik 
Responden Kelompok X1 Kelompok X2 Total

Σ % Σ % Σ %

Tidak sekolah 0 0,0 0 0,0 0 0,0

SD 2 7,7 6 17,6 8 13,3

SMP 10 38,5 11 32,4 21 35,0

SMA 9 34,6 12 35,3 21 35,0

PT 5 19,2 5 14,7 10 16,7

Total 26 100,0 34 100,0 60 100,0

Sumber : Data primer

Berdasarkan data di atas tingkat pendidikan paling banyak pada 

kelompok eksperimen adalah SMP sebanyak 10 responden (38,5%) 

sedangkan pada kelompok kontrol adalah SMA sebanyak 12 

responden (35,3%). 

4) Intensitas nyeri ibu bersalin kala I fase aktif pada kedua kelompok 

sebelum diberi perlakuan

Tabel 4.6 Intensitas nyeri responden sebelum diberi perlakuan 
pada kedua kelompok

Intensitas nyeri Kelompok X1 Kelompok X2 Total
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Σ % Σ % Σ %

Tidak nyeri 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Nyeri ringan 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Nyeri sedang 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Nyeri berat 16 61,5 31 91,2 47 78,3

Nyeri sangat 
berat

10 38,5 3 8,8 13 21,7

Total 26 100,0 34 100,0 60 100,0

Sumber : data primer

Berdasarkan data di atas terlihat responden pada kedua kelompok 

sebelum diberi perlakuan banyak yang mengalami nyeri berat yaitu 

sebanyak 47 responden (78,3%).  

5) Intensitas nyeri ibu bersalin kala I fase aktif pada kedua kelompok 

setelah diberi perlakuan

Tabel 4.7 Intensitas nyeri responden setelah diberi perlakuan 
pada kedua kelompok

Intensitas nyeri Kelompok X1 Kelompok X2 Total

Σ % Σ % Σ %

Tidak nyeri 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Nyeri ringan 22 84,6 0 0,0 22 36,7

Nyeri sedang 4 15,4 1 2,9 5 8,3

Nyeri berat 0 0,0 31 91,2 31 51,7

Nyeri sangat 
berat

0 0,0 2 5,9 2 3,3

Total 26 100,0 34 100,0 60 100,0

Sumber : data primer

Berdasarkan data di atas terlihat setelah diberi perlakuan, pada 

kelompok eksperimen paling banyak mengalami nyeri ringan yaitu 

sebanyak 22 responden (84,6%), sedangkan pada kelompok 

kontrol paling banyak mengalami nyeri berat yaitu sebanyak 31 

responden (91,2%).
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Tabel 4.8 Intensitas nyeri pada ibu bersalin sebelum dan 
sesudah diberi perlakuan pada kedua kelompok

Intensitas 
nyeri Kelompok eksperimen Kelompok kontrol

Pre Post Pre Post

Σ % Σ % Σ % Σ %

Tidak nyeri 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Nyeri ringan 0 0,0 22 84,6 0 0,0 0 0,0

Nyeri sedang 0 0,0 4 15,4 0 0,0 1 2,9

Nyeri berat 16 61,5 0 0,0 31 91,2 31 91,2

Nyeri sangat 
berat

10 38,5 0 0,0 3 8,8 2 5,9

Jumlah 26 100,0 100,0 34 100,0 100,0

Sumber : Data primer

Berdasarkan data di atas terlihat perbedaan yang signifikan pada 

kelompok eksperimen sebelum diberi perlakuan sebanyak 61,5% 

mengalami nyeri berat, namun setelah diberi perlakuan 84,6% 

mengalami nyeri ringan. Sedangkan pada kelompok kontrol tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan yaitu 91,2% mengalami nyeri 

berat baik sebelum diberi perlakuan maupun sesudah diberi 

perlakuan.

b. Analisis bivariat

1) Uji normalitas data
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Uji normalitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan rumus uji Kolmogorov-Smirnova karena sampel 

dalam penelitian ini berjumlah lebih dari 50 responden. Data 

dikatakan terdistribusi normal bila nilai p > 0,05 (Dahlan, 2013). 

Dari hasil uji normalitas data terlihat bahwa nilai signifikansi untuk 

masing-masing kelompok p = 0,000. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa data pada kedua kelompok tidak berdistribusi 

normal, sehingga uji statistik dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan Wilcoxon signed-rank test. Ha disimpulkan 

bisa diterima bila nilai z hitung > z2/α (Dahlan, 2013). 

Berdasarkan hasil uji statistik dengan uji Wilcoxon signed-rank test 

menunjukkan bahwa responden pada kelompok eksperimen 

mengalami perubahan (penurunan) intensitas nyeri yang sangat 

bermakna. Hal ini dapat dilihat pada lampiran pada kelompok 

eksperimen menunjukkan nilai signifikansi 0,000 yang mana nilai 

ini < 0,05, sehingga Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti 

terdapat perbedaan yang signifikan antara intensitas nyeri sebelum 

dan sesudah didengarkan murottal Al-Qur’an, sedangkan pada 

kelompok kontrol menunjukkan nilai signifikansi 0,414 yang mana 

nilai ini > 0,05, sehingga Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti 

tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara intensitas nyeri 

sebelum dan sesudah diberikan perlakuan pada kelompok kontrol. 

Maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh mendengarkan 
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murottal Al-Qur’an terhadap intensitas nyeri persalinan kala I fase 

aktif pada ibu bersalin.

B. Pembahasasan

Nyeri merupakan bagian integral dari persalinan dan melahirkan 

(Melzak.,1984; Mander.,2003; cit. Sulistyo dan Suharti 2013). Rasa nyeri 

pada persalinan disebabkan oleh kombinasi peregangan segmen bawah rahim 

(selanjutnya serviks) dan iskemia (hipoksia) otot-otot rahim. Reaksi terhadap 

nyeri merupakan respon yang sifatnya sangat individual. Reaksi ini tergantung 

pada kepribadian, kondisi emosional serta tingkat pemahaman pasien, latar 

belakang kultural, keluarga serta pendidikannya, dan pengalaman sebelumnya 

(Farrer, 2001 cit. Sulistyo dan Suharti, 2013). Nyeri pada saat melahirkan 

mempunyai derajat yang sangat tinggi diantara rasa nyeri yang lain seperti 

patah tulang atau sakit gigi. Nyeri persalinan pun telah Allah Subhanahu wa 

ta’ala isyaratkan dalam Al-Qur’an surat Maryam ayat 23 yang artinya: “Maka 

rasa sakit akan melahirkan memaksanya (bersandar) pada pangkal pohon 

kurma, dia berkata "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku 

menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan” (QS. Maryam: 23).

Pada dasarnya nyeri yang dirasakan responden bervariasi baik pada ibu 

primigravida maupun multigravida, hal ini sesuai dengan teori Hidayat (2006, 
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cit. Maryunani 2010), yang menyatakan bahwa nyeri tergantung dari kerja 

serta saraf besar dan kecil yang keduanya berada dalam akar ganglion 

dorsalis. Rangsangan pada serat saraf besar akan meningkatkan mekanisme 

aktivitas substansia gelatinosa yang mengakibatkan tertutupnya pintu 

mekanisme sehingga aktivitas sel T terhambat dan menyebabkan hantaran 

rangsangan ikut terhambat dan menyebabkan hantaran rangsangan ikut 

terhambat. Rangsangan serat besar dapat langsung merangsang korteks 

serebri. Hasil persepsi ini akan dikembalikan ke dalam medula spinalis 

melalui serat eferen dan reaksinya memengaruhi aktivitas sel T. Rangsangan 

serat kecil akan menghambat aktivitas substansia gelatinosa dan membuka 

pintu mekanisme, sehingga merangsang aktivitas sel T yang selanjutnya 

menghantarkan rangsangan nyeri.

Nyeri persalinan juga diutarakan oleh Bobak (2000, cit. Mohammad 

Judha, Sudarti, dan Afroh Fauziah, 2012), bahwa pengalaman melahirkan 

sebelumnya dapat mempengaruhi respon ibu terhadap nyeri. Bagi ibu 

primigravida belum mempunyai pengalaman melahirkan dibandingkan ibu 

multigravida, ibu yang pertama kali melahirkan akan merasa stress atau takut 

dalam menghadapi persalinan, sedangkan ibu multigravida telah mempunyai 

pengalaman melahirkan akan mampu merespon rasa nyeri tersebut. Ibu yang 

melahirkan dalam keadaan rileks menyebabkan semua lapisan otot dalam 

rahim akan bekerja sama secara harmonis sehingga persalinan akan berjalan 

lancar, namun hasil penelitian ini tidak selaras dengan teori tersebut. 
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Berdasarkan tabel 4.1 dapat terlihat bahwa terdapat 46,7% responden 

primipara dan 53,3% responden multipara. Pada tabel 4.2 terlihat bahwa 

38,3% responden primipara mengalami nyeri berat dan 8,4% mengalami nyeri 

sangat berat saat bersalin, sedangkan pada responden multipara 40,0% 

responden mengalami nyeri berat dan 13,3% mengalami nyeri sangat berat. 

Hasil penelitian ini tidak jauh berbeda dari teori Potter (2005, cit. Mohammad 

Judha, Sudarti, dan Afroh Fauziah, 2012) yang menyatakan bahwa seseorang 

yang telah mengalami nyeri berulang dan berhasil mengatasinya, maka orang 

tersebut akan lebih mudah menginterprestasikan perasaan nyeri sehingga klien 

mempunyai persiapan lebih baik untuk menghadapi perasaan nyeri 

selanjutnya. Berdasarkan teori tersebut hal ini menunjukkan bahwa masih 

banyak ibu bersalin yang belum mampu mengatasi nyeri saat persalinan 

pertamanya, sehingga sesuai dengan hasil penelitian responden yang paling 

banyak mengalami nyeri berat dan nyeri sangat berat adalah ibu bersalin 

multipara. Menurut analisa peneliti pengalaman nyeri sebelumnya pada 

responden multipara tidak selalu berarti bahwa individu akan menerima nyeri 

persalinan dengan lebih mudah pada proses persalinan berikutnya. Apabila 

pada persalinan pertamanya ibu bersalin tidak mampu memanajemen rasa 

nyerinya dengan baik dikarenakan faktor internal maupun faktor eksternal 

maka akan menimbulkan efek traumatik untuk persalinan berikutnya, seperti 

munculnya perasaan takut dan cemas sehingga nyeri yang dirasakan lebih 

berat dibandingkan persalinan sebelumnya.
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Seperti yang telah diutarakan oleh Farrer (2001 cit. Maryunani, 2010) 

rasa takut dan cemas akan menyebabkan pelepasan hormon yang berlebihan 

seperti katekolamin dan steroid. Hormon ini dapat menyebabkan terjadinya 

ketegangan otot polos dan vasokonstriksi pembuluh darah. Hal ini dapat 

mengakibatkan penurunan kontraksi uterus, penurunan sirkulasi 

uteroplasenta, pengurangan aliran darah dan oksigen ke uterus serta timbulnya 

iskemia uterus yang membuat impuls nyeri bertambah banyak, hal inilah yang 

mungkin dapat menyebabkan intensitas nyeri persalinan responden multipara 

dirasakan lebih berat daripada responden primipara. Sebagai tenaga kesehatan 

yang menangani persalinan hendaklah kita memperhatikan rasa aman dan 

nyaman pada ibu bersalin dengan memperhatikan risiko bahaya yang akan 

muncul, karena secara biologis melahirkan merupakan proses parasimpatis, 

yaitu keadaan dimana sang ibu memerlukan ketentraman, rasa aman, nyaman, 

dan percaya diri. Diharapkan dengan memperhatikan hal tersebut nyeri 

persalinan yang tak tertahankan tidak lagi menjadi momok menakutkan bagi 

para ibu ataupun para calon ibu.

Berdasarkan tabel 4.3 dapat terlihat paling banyak terdapat 50,0% 

responden berumur 20-25 tahun, 18,3% responden berumur 26-30 tahun dan 

19 (31,7%) responden berumur 31-35 tahun. Dan dari hasil penelitian dapat 

diketahui bahwa responden rata-rata berumur 27,23 tahun, hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar umur responden masuk dalam kategori 

reproduksi sehat. Menurut Notoatmodjo (2003) bahwa umur merupakan salah 

satu sifat karakteristik yang utama. Umur mempunyai hubungan pengalaman 
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terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit dan pengambilan keputusan. 

Karakteristik pada ibu hamil berdasarkan umur sangat berpengaruh terhadap 

nyeri persalinan yang dirasakan, dimana semakin muda umur ibu hamil karena 

ketidaksiapan ibu dalam menerima sebuah kehamilan, maka akan berisiko 

terjadi gangguan selama kehamilan dikarenakan ibu hamil dengan umur yang 

masih mudah  memiliki sistem reproduksi yang belum matang.

Menurut teori Manuaba (2000), ibu yang berusia 20-35 tahun secara 

fisik dan psikologis sudah siap dalam menghadapi kehamilan, secara biologis 

para wanita dianjurkan mengandung di usia muda, tetapi usia ideal untuk 

mengandung sebaiknya berusia 20-35 tahun. Kesuburan juga dipengaruhi oleh 

usia sehingga pasangan berusia lanjut membutuhkan waktu lebih lama untuk 

dapat mengandung. 

Hasil penelitian ini menujukkan rata-rata intensitas nyeri responden 

sebelum diberi perlakuan adalah 7,65 yang dapat dikategorikan sebagai nyeri 

berat. Pada tabel 4.4 paling banyak responden yang mengalami nyeri berat 

46,6% berumur 20-25 tahun dan responden yang paling banyak mengalami 

nyeri sangat berat 11,7% berumur 30-35 tahun. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Hidayat (2006, cit. Maryunani, 2010) bahwa ibu yang melahirkan 

pertama kali pada usia tua umumnya akan mengalami persalinan yang lebih 

lama dan merasakan lebih nyeri dibandingkan ibu yang masih muda. 

Sedangkan usia yang terlalu dini cenderung dikaitkan dengan kondisi 

psikologis yang masih labil sehingga memicu terjadinya kecemasan yang 
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menyebabkan nyeri yang dirasakan menjadi lebih berat dibading persalinan 

sebelumnya (Sulistyo dan Suharti, 2012).

Berdasarkan tabel 4.5 terlihat bahwa pendidikan terakhir yang paling 

banyak adalah SMA 35% responden dan SMP juga 35% responden, 

sedangkan tingkat pendidikan yang paling sedikit adalah SD yaitu 13,3% 

responden. Tingkat pendidikan ibu berpengaruh dalam memberi respon yang 

datang dari luar. Ibu yang berpendidikan tinggi akan memberi respon yang 

lebih rasional terhadap informasi yang datang dan akan berfikir sejauh mana 

keuntungan yang akan mereka peroleh dari gagasan tersebut. Menurut teori 

Indrayanto (2010) bahwa pendidikan berkaitan erat dengan segala sesuatu 

yang berhubungan dengan perkembangan manusia mulai perkembangan fisik, 

kesehatan, keterampilan, pikiran, perasaan, kemauan, sosial sampai kepada 

perkembangan iman.

Berdasarkan tabel 4.6 terlihat bahwa intensitas nyeri yang paling 

banyak pada ibu bersalin kala I fase aktif sebanyak 78,3% berada pada skala 

rata-rata 7,65 yaitu intensitas nyeri berat. Persentase tingkat nyeri pada 

masing-masing kelompok yaitu: 61,5% nyeri berat dan 38,5% nyeri sangat 

berat pada kelompok eksperimen, sedangkan 91,2% nyeri berat dan 8,8% 

nyeri sangat berat pada kelompok kontrol. Berdasarkan tabel 4.8 terlihat 

bahwa responden yang mengalami nyeri berat sebelum didengarkan murottal 

Al-Qur’an sebanyak 16 responden (61,5%) dan yang mengalami nyeri sangat 

berat sebanyak 10 responden (38,5%). Akan tetapi setelah didengarkan 

murottal Al-Qur’an 22 responden (84,6%) mengalami perubahan intensitas 
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nyeri menjadi nyeri ringan dan 4 responden (15,4%) mengalami perubahan 

intensitas nyeri menjadi nyeri sedang. Hal ini membuktikan bahwa 

mendengarkan murottal Al-Qur’an dapat menurunkan intensitas nyeri 

persalinan pada ibu bersalin, sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa 

ta’ala firmankan dalam Al-Qur’an Surat Al-Isra ayat 82, yang artinya: “dan 

Kami turunkan Al-Qur’an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi 

orang-orang yang beriman”. Mendengarkan murottal Al-Qur’an selain 

mendapatkan pahala juga akan mendatangkan ketenangan jiwa bagi yang 

mendengarkannya seperti yang Allah Subhanahu wa ta’ala sampaikan dalam 

Al-Qur‘an surat Ar-Ra’du ayat 28, yang artinya : “(yaitu) orang-orang yang 

beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, 

hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram”. Maksud dari ayat 

ini bahwa membaca maupun mendengarkan Al-Qur’an dapat menjadi sarana 

mengingat Allah Subhanahu wa ta’ala, karena Al-Qur’an adalah Kalamullah. 

Dengan membaca maupun mendengarkannya maka Allah Subhanahu wa 

ta’ala menjanjikan untuk memberikan ketenangan dan ketentraman hati 

baginya.  Hal ini telah dibuktikan oleh teori Al-Qarni (2009, cit. Wahyudi, 

2012) bahwa pada saat murottal didengar, stimulus suara akan dikirim melalui 

akson serabut saraf ascenden menuju neuron di Reticuler Activating System 

(RAS). Pada RAS stimulus akan disaring sebagai suatu informasi dan akan 

disimpulkan apakah bermanfaat atau tidak. Lalu informasi dikirim ke atas 

yaitu ke thalamus, korteks serebri, dan korpus kolosum, sedangkan dikirim ke 
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bawah juga menuju saraf otonom dan sistem neuroendokrin (Al-Qarni, 2009 

cit. Wahyudi, 2012).

Suara (Murottal Al-Qur’an) pertama kali diproses di lobus temporalis 

pada kortek serebri, kemudian dikirim ke kortek asosiasi, yang merupakan 

tempat paling tinggi dari proses berpikir, termasuk aktivitas daya ingat, 

bahasa, bicara, kemampuan bermusik dan berhitung, keahlian motorik 

komplek, serta abstrak dan daya berpikir simbolik. Proses selanjutnya, setelah 

diolah di kortek serebri, informasi yang berupa suara dikirim ke sistem limbik, 

yang bertanggung jawab terhadap pengendalian emosi, proses belajar dan 

daya ingat. Saat suara murottal didengarkan, seluruh daerah sistem limbik 

dirangsang dan menghasilkan perasaan dan ekspresi. Di sistem limbik, adanya 

suara murottal Al-Qur’an juga merangsang sekresi feniletilamin, yang 

merupakan suatu neuroamin yang bertanggung jawab pada perasan cinta. 

Langkah selanjutnya adalah masuk ke korpus kolosum, di korpus kolosum 

suara murottal diperkirakan mengaktifkan zat listrik dan biokimia ingatan 

penting dengan demikian mempertinggi kemampuan kedua hemisfer otak kiri 

dan otak kanan untuk bekerja secara kesatuan bukan berlawanan (Al-Qarni, 

2009 cit. Wahyudi, 2012).

Stimulus suara murottal selain dikirim ke bagian atas otak seperti yang 

sudah disebutkan sebelumnya, juga dikirim ke bawah yaitu ke sistem saraf 

otonom dan selanjutnya ke sistem neuroendokrin. Pertama, stimulus suara 

masuk ke sistem saraf  yang terdiri dari sistem saraf simpatis dan sistem saraf 

parasimpatis. Stimulus suara menyebabkan sistem saraf parasimpatis berada 
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di atas sistem saraf simpatis sehingga menghasilkan suatu respon kondisi 

relaks. Dimana saraf parasimpatis akan bekerja menurunkan frekuensi nadi, 

frekuensi pernapasan, merelaksasikan otot, dan merangsang gelombang alfa 

otak yang menghasilkan kondisi relaks. Stimulus berupa suara murottal juga 

dikirim ke sistem neuroendokrin, sistem neuroendokrin dipengaruhi oleh 

stimulus suara yang berirama melalui tiga jalur utama. Yang pertama 

menyebabkan pelepasan endorfin oleh kelenjar pituitaria, sehingga akan 

mengurangi nyeri dan mempengaruhi keadaan mood seseorang. Yang kedua, 

stimulus suara murottal akan memberikan pesan ke hipotalamus yang 

selanjutnya mengurangi sekresi neuropeptida kemudian dilanjutkan ke sistem 

saraf, berkurangnya sekresi neuropeptida menyebabkan sistem saraf 

parasimpatis pengaruhnya berada diatas sistem saraf simpatis sehingga 

menghasilkan suatu kondisi relaks, keadaan ini juga menyebabkan penurunan 

pelepasan katekolamin oleh medulla adrenal sehingga terjadi penurunan 

frekuensi denyut jantung, tekanan darah, hambatan pembuluh darah dan 

komsumsi oksigen oleh tubuh. Mekanisme yang ketiga, yang masih berkaitan 

dengan penurunan neuropeptida akan menyebabkan penurunan kadar 

kortikosteroid adrenal yaitu Corticotropin-releasing hormone (CRH) dan 

Adrenocorticotropic hormone (ACTH) sehingga glukosa darah menurun (Al-

Qarni, 2009 cit. Wahyudi, 2012).

Al-Qur’an diperkirakan dapat menurunkan intensitas nyeri persalinan 

dari berbagai aspek. Yang pertama dari lantunan murottal yang merupakan 

irama yang teratur dan indah akan memberikan stimulasi ke otak dan 
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mempengaruhi sistem neuroendokrin sehingga memberikan ketenangan dan 

memberikan perubahan pada hemodinamik, seperti yang sudah dijelaskan 

pada pengaruh musik terhadap sistem neuroendokrin. Aspek yang kedua 

adalah dengan mendengarkan murottal Al-Qur’an akan memberikan efek 

pengalihan (distraksi) terhadap sumber-sumber nyeri sehingga pasien 

berkonsentrasi mendengarkan murottal Al-Qur’an dan diharapkan 

mendapatkan ketenangan (relaksasi). Aspek yang ketiga adalah murottal Al-

Qur’an memiliki nilai keyakinan (spiritual). Pendekatan spiritual dapat 

menurunkan intensitas nyeri, memberikan perasaan  membantu mengatasi 

permasalahan psikososial akibat penyakit. 

Dalam penanganan pasien, bidan seharusnya melakukan pengkajian 

pada seluruh aspek manusia yang meliputi biologi, psikologi, sosial dan 

spiritual. Nyeri persalinan merupakan keadaan fisiologis, namun nyeri harus 

tetap ditangani sehingga merupakan bagian dari penanganan bidan kepada 

pasien melalui pemberian asuhan kebidanan. Intervensi kebidanan terhadap 

permasalahan nyeri berlebihan khususnya nyeri persalinan pada ibu bersalin 

meliputi  mengajarkan dan membimbing teknik relaksasi (misalnya relaksasi 

pernapasan, guided imagery, distraksi, terapi musik, dll), mendorong pasien 

untuk memverbalkan perasaan pasien, dan menghadirkan keluarga untuk 

menemani pasien. Dalam hal ini, mendengarkan murottal Al-Qur’an 

merupakan salah satu bentuk teknik relaksasi dan distraksi yang merupakan 

bagian dari implementasi kebidanan untuk mengatasi nyeri persalinan pada 
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ibu bersalin. Mendengarkan murottal Al-Qur’an merupakan sebuah alternatif 

intervensi untuk mengatasi nyeri pada persalinan.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari kelemahan dan keterbatasan, yaitu :

1. Saat dilakukan penelitian, dalam mengetahui intensitas nyeri peneliti 

hanya menggunakan satu metode untuk mengukur intensitas nyeri 

responden yaitu dengan Numerical Pain Scale yang kemudian 

dideskripsikan Verbal Descriptor Scale (VDS). Selain dengan cara 

tersebut, ada metode lain yaitu dengan Visual Analog Scale (VAS), Simple 

Descriptive Pain Intensity Scale, Pain Intensity Rating Scale, Graphic 

Rating Scale, Verbal Rating Scale dan Wong Baker Facial Gramace Scale. 

2. Pada penelitian ini, kurang homogennya responden dikarenakan peneliti 

menjadikan ibu bersalin primipara dan multipara sebagai responden.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pada kelompok eksperimen responden yang mengalami nyeri berat 

sebelum didengarkan murottal Al-Qur’an sebanyak 61,5% dan yang 

mengalami nyeri sangat berat sebanyak 38,5%. Namun setelah 

didengarkan murottal Al-Qur’an 84,6% mengalami perubahan intensitas 

nyeri menjadi nyeri ringan dan 15,4% mengalami perubahan intensitas 

nyeri menjadi nyeri sedang. 

2. Pada kelompok kontrol responden yang mengalami nyeri berat sebelum 

diberi intervensi sebanyak 91,2% dan yang mengalami nyeri sangat berat 

sebanyak (8,8%). Dari 34 responden yang mengalami penurunan nyeri 

setelah diberi perlakuan teknik relaksasi pernapasan hanya 5,8%.

3. Berdasarkan hasil uji statistik diketahui kelompok eksperimen dengan nilai 

signifikasi 0,000, sedangkan pada kelompok kontrol dengan nilai 

signifikasi 0,414, maka dapat disimpulkan ada pengaruh mendengarkan 

murottal Al-Qur’an terhadap intensitas nyeri persalinan kala I fase aktif 

pada ibu bersalin.  

B. Saran

1. Bagi Bidan di Instansi Rumah Sakit

Diharapkan bagi Instansi Rumah Sakit khususnya Bidan sebagai penolong 

persalinan untuk lebih memperhatikan rasa aman dan nyaman terutama gejala 

psikologis pada ibu bersalin dengan mempertimbangkan faktor resiko yang akan 
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muncul dan mengatasi gejala tersebut sesuai prosedur. Salah satunya menjadikan 

murottal Al-Qur’an sebagai alternatif intervensi kebidanan yang mandiri terhadap 

nyeri persalinan pada ibu bersalin, sehingga diharapkan dapat menurunkan 

komplikasi dan mortalitas ibu bersalin.

2. Bagi Ketua Program Studi D-III Kebidanan STIKes Madani Yogyakarta

Diharapkan bagi Institusi Pendidikan khususnya bagi Ketua Program Studi 

D-III Kebidanan STIKes Madani Yogykarta agar dapat meningkatkan program 

penelitian berbasis Al-Qur’an dan Sunah, sebagaimana tercantum pada motto 

STIKes Madani Yogyakarta, dan menambahkan intervensi mendengarkan 

murottal Al-Qur’an sebagai bagian dari ilmu holistik islam terutama dalam 

manajemen nyeri persalinan Kala I Fase Aktif pada ibu bersalin. Sehingga 

menjadi nilai jual bagi STIKes MADANI Yogyakarta dibandingkan institusi 

lainnya. 

3. Bagi Ibu Bersalin

Diharapkan bagi ibu bersalin lebih proaktif mencari informasi mengenai 

manajemen nyeri persalinan, mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjadikan 

murottal Al-Qur’an sebagai salah satu metode pilihan dalam mengurangi nyeri 

saat menghadapi persalinan, sehingga nyeri yang tak tertahankan tidak lagi 

menjadi momok menakutkan atau efek traumatik bagi para ibu ataupun para calon 

ibu untuk persalinan berikutnya.

4. Bagi Peneliti Lain
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Diharapkan bagi peneliti lain untuk dapat melanjutkan penelitian ini 

dengan pendekatan kuantitatif mengenai pengaruh intervensi mendengarkan 

murottal Al-Qur’an terhadap intensitas persalinan pada ibu bersalin namun 

dengan responden yang lebih homogen yaitu hanya pada primipara atau multipara 

saja.
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NO KEGIATAN WAKTU
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Penyusunan proposal KTI
2 Seminar proposal KTI
3 Revisi proposal KTI
4 Perijinan penelitian
5 Persiapan penelitian
6 Pelaksanaan penelitian
7 Pengolahan data
8 Persiapan/Laporan KTI
9 Sidang KTI
10 Revisi laporan KTI akhir

Keterangan :
Prioritas 1
Prioritas 2 
Prioritas 3
Tidak diharapkan
PKK IV
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ANGGARAN PENELITIAN

No KEGIATAN BAHAN DAN ALAT BIAYA (Rp)
1 Studi Pendahuluan Adimistrasi dan transportasi 85.000,-
2 Penyusunan proposal KTI Percetakan dan penggandaan 25.000,- 
3 Seminar proposal KTI Percetakan dan 

penggandaan, konsumsi
50.000,-

4 Revisi Proposal KTI - -
5 Perijinan penelitian Penggandaan, administrasi 

dan transportasi
85.000,-

6 Uji etika penelitian Penggandaan, administrasi 
dan transportasi

85.000,-

7 Persiapan penelitian Bahan dan Alat (MP3, 
Headphone, dan 
penggandaan instrument 
penelitian)

250.000,-

8 Pelaksanaan Penelitian Transportasi dan Akomodasi 250.000,-
9 Pengolahan data - -
10 Laporan KTI Percetakan dan penjilidan 25.000,-
11 Sidang KTI Percetakan dan 

penggandaan, konsumsi
50.000,-

12 Revisi laporan KTI Percetakan dan penjilidan 25.000,-
13 Biaya Tak Terduga - 50.000,-
TOTAL 980.000,-

Lampiran : 2



SURAT PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

ةمحرو مكيلع مالسا هتاكرب و هللا 

Dengan Hormat,

Saya sebagai mahasiswi program studi Diploma III Kebidanan STIKes Madani 

Yogyakarta, bernama : Nyimas Novian Nisa, NIM : M10.02.0034 akan melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Intervensi Mendengarkan Al-quran Terhadap 

Intensitas Nyeri Kala I Fase Aktif Pada Ibu Bersalin di RSUD Panembahan Senopati 

Bantul” sebagai syarat akhir kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan 

STIKes MADANI Yogyakarta.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui adakah pengaruh intervensi 

mendengarkan al-quran terhadap intensitas nyeri kala I fase aktif pada ibu bersalin di 

RSUD Panembahan Senopati Bantul. Penelitian ini ditujukan kepada ibu yang akan 

menghadapi persalinan.

Untuk itu saya mohon kesediaan untuk menjadi responden dalam penelitian ini 

dan kerahasiaan sebagai responden akan saya jamin. Jika bersedia menjadi responden, 

mohon untuk menandatangani lembar persetujuan yang telah disediakan.

Demikian informasi penelitian ini kami buat, atas perhatiannya saya ucapkan 

terima kasih.

ةمحرو مكيلع مالسو هتاكرب و هللا 

Yogyakarta, Februari 2014

Hormat Saya,

Nyimas Novian Nisa

Lampiran : 3



PENJELASAN UNTUK MENGIKUTI PENELITIAN
(PSP)

1. Kami adalah mahasiswi, berasal dari STIKes MADANI Program Studi D-III 
Kebidanan, dengan ini meminta anda untuk berpartisipasi dengan sukarela 
dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Mendengarkan Murottal Al-Qur’an 
Terhadap Intensitas Nyeri Persalinan Kala I Fase Aktif Pada Ibu Bersalin Di 
RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2014.

2. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh 
mendengarkan murottal Al-Qur’an terhadap intensitas nyeri persalinan kala I 
fase aktif pada ibu bersalin 

3. Penelitian ini dapat memberi manfaat berupa anda dapat merasakan nyeri 
persalinan yang  anda rasakan saat bersalin berkurang, insyaAllah.

4. Penelitian ini akan berlangsung selama -+ 25 menit dan kami akan 
memberikan kompensasi kepada anda berupa buku saku berisi do’a pagi dan 
petang. Sampel penelitian / orang yang terlibat dalam penelitian adalah 60 
orang ibu bersalin kala I Fase aktif yang akan diambil dengan cara consecutive 
sampling.

5. Prosedure pengambilan bahan penelitian/data dengan cara menggunakan 
metode pengambilan data yaitu observasi partisipatif. Informasi yang 
disampaikan akan didokumentasikan dalam lembar observasi, kemudian 
pasien akan diberikan intervensi untuk mengatasi nyeri yang anda rasakan 
dengan cara mendengarkan murottal Al-Qur’an atau tindakan relaksasi 
pernapasan. Cara ini mungkin menyebabkan ketidak nyamanan  yaitu 
mungkin anda akan merasa terganggu karena belum terbiasa dengan 
mendengarkan murottal Al-Qur’an, tetapi anda tidak perlu khawatir karena  
tidak ada resiko fisik dalam penelitian ini.

6. Keuntungan yang anda peroleh dalam keikutsertaan anda pada penelitian ini 
adalah anda dapat merasakan nyeri persalinan yang anda rasakan berkurang, 
lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, mengetahui metode alternatif untuk 
menangani nyeri saat persalinan dan menjadi pengalamam untuk masa yang 
akan datang . 

7. Partisipasi Saudara dapat bersifat sukarela, tidak ada paksaan, dan Saudara 
bisa sewaktu-waktu mengundurkan diri dari penelitian ini.

8. Nama dan jati diri anda akan tetap dirahasiakan, bila ada hal-hal yang belum 
jelas anda dapat menghubungi Nys. Noviannisa dengan nomor telephone 
081339200945

Peneliti 

Nys. Noviannisa
INFORM CONCENT

Lampiran : 5

Lampiran : 4



Dengan ini,Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : …………………...............................................

Usia : …………………...............................................

Alamat : …………………...............................................

Saya telah membaca atau dibacakan informasi di atas dan menerima 
salinan formulir informed concent ini. Saya memiliki kesempatan untuk 
mengajukan pertanyaan dan saya telah mendapat jawaban yang memuaskan, saya 
menyetujui secara sukarela untuk  berpartisipasi dalam penelitian ini.

Yogyakarta,___/___/ 2014

Peneliti

Nyimas Novian Nisa
M10.02.0034

Responden

(____________________)
Cap jempol/tanda tangan



INTSTRUMEN PENELITIAN
Nama : Ny……………….
Usia : …….............tahun

R.O : G….P….Ab.…Ah….
Pendidikan terakhir: ...............

A. INTENSITAS NYERI SEBELUM INTERVENSI

B. INTENSITAS NYERI SESUDAH INTERVENSI

Keterangan :
O :Tidak nyeri 
1-3 :Nyeri ringan secara obyektif klien dapat berkomunikasi dengan baik
4-6 :Nyeri sedang Secara obyektif klien mendesis,menyeringai, dapat 

menunjukkan lokasi nyeri, dapat mendeskripsikannya, dapat mengikuti 
perintah dengan baik

7-9 :Nyeri berat secara obyektif klien terkadang tidak dapat mengikuti 
perintah tetapi masih respon terhadap tindakan, dapat menunjukkan lokasi 
nyeri, tidak dapat mendeskripsikannya, tidak dapat diatasi dengan alih 
posisi nafas panjang dan distraksi 

10 :Nyeri sangat berat Pasien sudah tidak mampu lagi berkomunikasi, dan 
memukul 

(Perry dan Potter, 2006 dalam Sulistyo dan Suharti, 2013) 

Lampiran : 6



INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA
N0 NAMA UMUR

(tahun)
RIWAYAT 
OBSTETRI

(G..P..A..Ah..)

Paritas
(P / M)

Pendidikan 
terakhir

INTERVENSI
X1 / X2

Intensitas nyeri 
sebelum intervensi

(0, 1, 2, 3, 4)

Intensitas nyeri 
sesudah intervensi

(0, 1, 2, 3, 4)

KETERANGA
N

(↑ / ↓)

Vital Sign

TD N R

1 Ny. R 31 2/1/0/1 M S1 X1 10 1 ↓ 110/80 86 24
2 Ny. A 27 1/0/0 P SMA X2 9 7 ↓ 130/80 81 21
3 Ny. S 21 1/0/0 P SMP X1 8 1 ↓ 120/70 84 20
4 Ny. P 25 2/1/0/1 M SMP X2 9 7 ↓ 110/70 86 18
5 Ny. R 23 1/0/0 P SMA X2 9 7 ↓ 120/80 78 20
6 Ny. A 23 1/0/0 P SMA X1 9 2 ↓ 110/60 83 20
7 Ny. M 25 1/0/0 P S1 X1 9 1 ↓ 130/70 78 21
8 Ny. S 21 1/0/0 P SMA X2 9 8 ↓ 110/60 81 19
9 Ny. R 30 3/2/0/2 M SD X1 8 1 ↓ 130/80 75 24
10 Ny. T 27 2/1/0/1 M SMP X1 10 3 ↓ 110/70 86 21
11 Ny. A 20 1/0/0 P SMP X2 9 7 ↓ 120/70 75 23
12 Ny. M 34 3/2/0/2 M SMP X2 9 7 ↓ 110/80 80 22
13 Ny. Y 25 2/1/0/1 M SMP X1 8 4 ↓ 110/70 79 21
14 Ny. D 35 4/3/0/3 M SD X2 8 7 ↓ 100/70 83 19
15 Ny. E 24 3/1/1/1 M SMP X2 9 7 ↓ 120/80 73 21
16 Ny. F 23 2/1/0/1 M SMP X1 7 2 ↓ 110/60 82 22
17 Ny. P 35 3/2/0/2 M SMP X2 9 7 ↓ 100/70 84 20
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18 Ny. S 23 1/0/0 P SMA X2 6 4 ↓ 120/80 73 18
19 Ny. W 26 1/0/0 P S1 X2 10 7 ↓ 130/80 72 25
20 Ny. K 28 2/1/0/1 M SMA X2 9 7 ↓ 120/70 81 18
21 Ny.Z 34 4/2/1/1 M SMA X2 9 8 ↓ 110/70 79 21
22 Ny.S 21 1/0/0 P SMA X1 9 1 ↓ 130/40 78 24
23 Ny.I 35 2/1/0/1 M S1 X2 8 7 ↓ 120/60 86 21
24 Ny.R 20 1/0/0 P SMA X1 10 2 ↓ 100/70 85 20
25 Ny.M 34 3/2/0/2 M SMP X1 10 3 ↓ 100/70 83 24
26 Ny.P 35 3/2/0/2 M SD X2 8 4 ↓ 130/70 74 22
27 Ny.N 33 1/0/0 P S1 X2 10 8 ↓ 120/70 79 21
28 Ny.T 23 1/0/0 P SMP X2 7 7 - 130/80 72 18
29 Ny.L 34 3/2/0/2 M SMP X2 7 7 - 120/70 82 21
30 Ny.A 35 3/2/0/2 M SD X1 10 1 ↓ 130/70 74 19
31 Ny.O 23 1/0/0 P SMA X2 9 8 ↓ 120/70 84 20
32 Ny.U 25 2/1/0/1 M SMP X2 8 10 ↑ 110/70 85 19
33 Ny.P 29 3/2/0/2 M SMP X2 7 9 ↑ 100/70 88 22
34 Ny.P 24 2/1/0/1 M SMP X1 7 2 ↓ 110/70 87 20
35 Ny.A 35 3/1/1/1 M SMA X1 7 1 ↓ 100/60 91 24
36 Ny. S 23 1/0/0 P SMA X1 9 1 ↓ 100/70 86 20
37 Ny.S 26 2/1/0/1 M SMP X1 8 4 ↓ 110/80 84 21
38 Ny.J 28 2/1/0/1 M SMA X1 10 3 ↓ 120/70 82 20



39 Ny.V 20 1/0/0 P SD X2 9 7 ↓ 130/70 84 19
40 Ny.H 34 3/1/1/1 M S1 X1 10 3 ↓ 100/70 88 18
41 Ny.N 35 3/2/0/2 M SMA X1 9 3 ↓ 120/70 80 18
42 Ny.O 35 1/0/0 P S1 X2 9 9 - 120/80 82 20
43 Ny.A 31 1/0/0 P S1 X2 7 8 ↑ 100/70 86 21
44 Ny.T 33 4/2/1/2 M SMP X1 10 1 ↓ 110/70 74 19
45 Ny.G 23 1/0/0 P SMP X1 9 5 ↓ 100/80 76 19
46 Ny.N 21 1/0/0 P SMA X2 7 10 ↑ 120/80 80 21
47 Ny.C 34 3/1/1/1 M S1 X1 7 1 ↓ 110/70 78 23
48 Ny.L 23 3/2/0/2 M SD X2 9 7 ↓ 100/60 88 18
49 Ny.P 25 2/1/0/1 M SD X2 7 7 - 130/70 73 24
50 Ny.S 30 2/1/0/1 M SMP X2 7 7 - 130/70 76 19
51 Ny.M 27 1/0/0 P SMA X2 9 7 ↓ 120/70 84 20
52 Ny.K 23 1/0/0 P SMA X1 8 2 ↓ 130/70 75 21
53 Ny.R 25 1/0/0 P SMA X1 10 3 ↓ 110/60 87 19
54 Ny.N 25 2/1/0/1 M SMP X2 7 7 - 100/80 79 18
55 Ny.I 23 1/0/0 P SMP X2 9 7 ↓ 120/70 83 25
56 Ny.S 21 1/0/0 P SD X2 8 8 - 120/80 85 18
57 Ny.L 29 1/0/0 P S1 X1 10 1 ↓ 130/70 81 23
58 Ny.B 20 1/0/0 P SMP X1 7 1 ↓ 120/70 84 20
59 Ny.F 20 1/0/0 P SMA X2 7 7 - 130/70 82 19



60 Ny.P 34 3/2/0/2 M SMA X2 10 7 ↓ 120/80 80 26



HASIL UJI STATISTIK
Statistics

umur paritas pendidikan nyeri_pretest nyeri_posttest
N Valid 60 60 60 60 60

Missing 0 0 0 0 0
Mean 27.23 1.53 2.55 7.65 4.65
Median 25.50 2.00 3.00 7.00 7.00
Std. Deviation 5.261 .503 .928 1.246 2.979
Minimum 20 1 1 7 1
Maximum 35 2 4 10 10
Percentiles 25 23.00 1.00 2.00 7.00 1.00

50 25.50 2.00 3.00 7.00 7.00
75 33.75 2.00 3.00 7.00 7.00

Descriptives
[DataSet1] E:\PROPOSAL KTI\hasil uji\DATA X1.sav

Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Umur 26 20 35 27.19 5.200
Paritas 26 1 2 1.58 .504
Pendidikan 26 1 4 2.65 .892
nyeri_sebelum_didengarkan
_murottal_Alquran 26 7 10 8.15 1.488

nyeri_sesudah_didengarkan_
murottal_Alquran 26 1 4 1.46 1.104

Valid N (listwise) 26

Frequencies
[DataSet1] E:\PROPOSAL KTI\hasil uji\DATA X1.sav

Statistics

Umur Paritas Pendidikan

nyeri_sebelum_d
idengarkan_mur
ottal_Alquran

nyeri_sesudah_d
idengarkan_mur
ottal_Alquran

N Valid 26 26 26 26 26
Missing 0 0 0 0 0

Lampiran : 8



Umur

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid 20 2 7.7 7.7 7.7

21 2 7.7 7.7 15.4
23 5 19.2 19.2 34.6
24 1 3.8 3.8 38.5
25 3 11.5 11.5 50.0
26 1 3.8 3.8 53.8
27 1 3.8 3.8 57.7
28 1 3.8 3.8 61.5
29 1 3.8 3.8 65.4
30 1 3.8 3.8 69.2
31 1 3.8 3.8 73.1
33 1 3.8 3.8 76.9
34 3 11.5 11.5 88.5
35 3 11.5 11.5 100.0
Total 26 100.0 100.0

Paritas

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid Primipara 11 42.3 42.3 42.3

Multipara 15 57.7 57.7 100.0
Total 26 100.0 100.0

Pendidikan

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid SD 2 7.7 7.7 7.7

SMP 10 38.5 38.5 46.2
SMA 9 34.6 34.6 80.8
PT 5 19.2 19.2 100.0
Total 26 100.0 100.0

nyeri_sebelum_didengarkan_murottal_Alquran

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid nyeri berat 16 61.5 61.5 61.5

nyeri sangat berat 10 38.5 38.5 100.0



Total 26 100.0 100.0

nyeri_sesudah_didengarkan_murottal_Alquran

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid nyeri ringan 22 84.6 84.6 84.6

nyeri sedang 4 15.4 15.4 100.0
Total 26 100.0 100.0

Case Processing Summary
Cases

Valid Missing Total
N Percent N Percent N Percent

Umur 26 100.0% 0 .0% 26 100.0%
Paritas 26 100.0% 0 .0% 26 100.0%
Pendidikan 26 100.0% 0 .0% 26 100.0%
nyeri_sebelum_didengarkan
_murottal_Alquran 26 100.0% 0 .0% 26 100.0%

nyeri_sesudah_didengarkan_
murottal_Alquran 26 100.0% 0 .0% 26 100.0%

Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Umur .163 26 .072 .898 26 .014
Paritas .376 26 .000 .630 26 .000
Pendidikan .230 26 .001 .875 26 .005
nyeri_sebelum_didengarkan
_murottal_Alquran .396 26 .000 .619 26 .000

nyeri_sesudah_didengarkan_
murottal_Alquran .508 26 .000 .436 26 .000

a. Lilliefors Significance Correction



Wilcoxon Signed Ranks Test

Ranks
N Mean Rank Sum of Ranks

nyeri_sesudah_didengarkan_
murottal_Alquran - 
nyeri_sebelum_didengarkan
_murottal_Alquran

Negative Ranks

26a 13.50 351.00

Positive Ranks 0b .00 .00
Ties 0c

Total 26
a. nyeri_sesudah_didengarkan_murottal_Alquran < 
nyeri_sebelum_didengarkan_murottal_Alquran
b. nyeri_sesudah_didengarkan_murottal_Alquran > 
nyeri_sebelum_didengarkan_murottal_Alquran
c. nyeri_sesudah_didengarkan_murottal_Alquran = 
nyeri_sebelum_didengarkan_murottal_Alquran

Test Statisticsb

nyeri_sesudah_d
idengarkan_mur
ottal_Alquran - 

nyeri_sebelum_d
idengarkan_mur
ottal_Alquran

Z -4.565a

Asymp. Sig. (2-tailed) .000
a. Based on positive ranks.
b. Wilcoxon Signed Ranks Test

Descriptives
[DataSet1] E:\PROPOSAL KTI\hasil uji\DATA X2.sav

Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Umur 34 20 35 27.26 5.384
Paritas 34 1 2 1.50 .508
Pendidikan 34 1 4 2.47 .961
Nyeri_PreTest_kelompok_
kontrol 34 7 10 7.26 .864

Nyeri_PostTest_kelompok
_ kontrol 34 4 10 7.09 .900

Valid N (listwise) 34



Frequencies
[DataSet1] E:\PROPOSAL KTI\hasil uji\DATA X2.sav

Statistics

Umur Paritas Pendidikan

Nyeri_PreTest_
kelompok_kont

rol

Nyeri_PostTest_
kelompok_ 

kontrol
N Valid 34 34 34 34 34

Missing 0 0 0 0 0

Umur

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid 20 3 8.8 8.8 8.8

21 3 8.8 8.8 17.6
23 6 17.6 17.6 35.3
24 1 2.9 2.9 38.2
25 4 11.8 11.8 50.0
26 1 2.9 2.9 52.9
27 2 5.9 5.9 58.8
28 1 2.9 2.9 61.8
29 1 2.9 2.9 64.7
30 1 2.9 2.9 67.6
31 1 2.9 2.9 70.6
33 1 2.9 2.9 73.5
34 4 11.8 11.8 85.3
35 5 14.7 14.7 100.0
Total 34 100.0 100.0

Paritas

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid Primipara 17 50.0 50.0 50.0

Multipara 17 50.0 50.0 100.0
Total 34 100.0 100.0



Pendidikan

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid SD 6 17.6 17.6 17.6

SMP 11 32.4 32.4 50.0
SMA 12 35.3 35.3 85.3
PT 5 14.7 14.7 100.0
Total 34 100.0 100.0

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid nyeri berat 31 91.2 91.2 91.2

nyeri sangat berat 3 8.8 8.8 100.0
Total 34 100.0 100.0

Nyeri_PostTest_kelompok_kontrol

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid nyeri sedang 1 2.9 2.9 2.9

nyeri berat 31 91.2 91.2 94.1
nyeri sangat berat 2 5.9 5.9 100.0
Total 34 100.0 100.0

Explore
[DataSet1] E:\PROPOSAL KTI\hasil uji\DATA X2.sav

Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic Df Sig.
Umur .163 34 .022 .882 34 .002
Paritas .338 34 .000 .638 34 .000
Pendidikan .209 34 .001 .883 34 .002
Nyeri_PreTest_kelompok_ 
kontrol .532 34 .000 .322 34 .000

Nyeri_PostTest_kelompok_ 
kontrol .480 34 .000 .402 34 .000

a. Lilliefors Significance Correction



NPar Tests
[DataSet1] E:\PROPOSAL KTI\hasil uji\DATA X2.sav

Wilcoxon Signed Ranks Test

Ranks
N Mean Rank Sum of Ranks

Nyeri_PostTest_kelompok_ 
kontrol
Nyeri_PreTest_kelompok_ 
kontrol

Negative Ranks

4a 3.50 14.00

Positive Ranks 2b 3.50 7.00
Ties 28c

Total 34
a. Nyeri_PostTest_kelompok_ < Nyeri_PreTest_kelompok_ kontrol
b. Nyeri_PostTest_kelompok_ > Nyeri_PreTest_kelompok_ kontrol
c. Nyeri_PostTest_kelompok_ = Nyeri_PreTest_kelompok_ kontrol

Test Statisticsb

Nyeri_PostTest_
kelompok_ 

kontrol - 
Nyeri_PreTest_k

elompok_ 
kontrol

Z -.816a

Asymp. Sig. (2-tailed) .414
a. Based on positive ranks.
b. Wilcoxon Signed Ranks Test






















