




TERAPI KOMPLEMENTER DALAM KEHAMILAN MIND AND BODY THERAPY  i  

 

TERAPI KOMPLEMENTER DALAM 

KEHAMILAN 

MIND AND BODY THERAPY 
 

 

Rika Handayani, S.ST., M.Kes. 

Syafrina Batubara, S.ST., M.K.M. 

Ratna Dewi, S.ST., M.Kes. 

Eka Sri Purwandari, S.ST., M.P.H. 

Halimah Tusya Diah., S.ST.,M.K.M. 

Rani Darma Sakti T., S.ST., M.Kes. 

Dewi Candra Resmi, S.Si.T.M.Tr.Keb. 

Novica Jolyarni, S.ST., M.K.M. 

Indrawati Aristya Rini, S.Si.T., M.Kes. 

Nazilla Nugraheni, S.ST., M.Keb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA 

  



ii  TERAPI KOMPLEMENTER DALAM KEHAMILAN MIND AND BODY THERAPY 

TERAPI KOMPLEMENTER DALAM KEHAMILAN 

MIND AND BODY THERAPY 

 

Penulis  : Rika Handayani, S.ST., M.Kes. 

  Syafrina Batubara, S.ST., M.K.M. 

  Ratna Dewi, S.ST., M.Kes. 

  Eka Sri Purwandari, S.ST., M.P.H. 

  Halimah Tusya Diah, S.ST.,M.K.M. 

  Rani Darma Sakti T., S.ST., M.Kes. 

  Dewi Candra Resmi, S.Si.T.M.Tr.Keb. 

  Novica Jolyarni, S.ST., M.K.M. 

  Indrawati Aristya Rini, S.Si.T., M.Kes. 

  Nazilla Nugraheni, S.ST., M.Keb. 

Editor :  Reni Yuli Astutik, S.ST., M.Kes. 

Desain Sampul : Eri Setiawan 

Tata Letak : Sakti Aditya, S.Pd., Gr. 

ISBN  :  978-623-5896-41-0 

 

Diterbitkan oleh : EUREKA MEDIA AKSARA, DESEMBER 2021 

 ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH 

NO. 225/JTE/2021 

 

Redaksi: 

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari 

Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992 

 

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com 

Cetakan Pertama : 2021 

All right reserved 

 

 

Hak Cipta dilindungi undang-undang 

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau 

seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara 

apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik 

perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit. 

  



TERAPI KOMPLEMENTER DALAM KEHAMILAN MIND AND BODY THERAPY  iii  

KATA PENGANTAR 

 

Perubahan fisik, psikologis dan hormonal yang dialami 

pada masa kehamilan dapat menimbulkan ketidaknyamanan pada 

ibu hamil. Respon terhadap ketidaknyamanan berupa keluhan 

ringan memerlukan penanganan secara tepat dari bidan sebagai 

pemberi pelayanan terdepan di masyarakat agar tidak menjadi 

keluhan yang berat.  

Saat ini mulai dikembangkan asuhan komplementer dalam 

pemberian pelayanan kehamilan yang merupakan bagian dari 

paradigma asuhan kebidanan. Ibu hamil menjadi konsumen 

tertinggi dalam pelayanan komplementer dengan salah satu alasan 

adanya kekhawatiran tentang efek samping obat. Pelayanan 

komplementer yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, 

dan rehabilitatif yang diberikan kepada ibu hamil haruso telah 

teruji kualitas kemanan, dan efektifitasnya berdasarkan penelitian 

dan keilmuan. 

Buku ini menjadi pilihan yang tepat untuk dijadikan 

sebagai buku referensi dalam pemberian asuhan kebidanan 

dengan pendekatan pelayanan komplementer. Buku ini ditulis 

oleh dosen kebidanan dari institusi Akademi Kebidanan An Nur 

Husada Walisongo Lampung Utara, Akademi Kebidanan Ika Bina 

Labuhanbatu, STIKES Karya Husada Kediri, STIKES Ponpes 

Assanadiyah Palembang, Universitas Sains AlQuran Walisongo 

Wonosobo. Secara khusus dalam buku ini dibahas tentang 

bagaimana manifestasi mind and body therapy pada ibu hamil 

disertai dengan macam-macam pelayanan komplementer yang 

termasuk dalam kategori mind and body therapy. Bahasa yang 

digunakan dalam buku ini mudah dipahami disertai dengan 

contoh kasus berdasarkan evidence based sehingga memudahkan 

mahasiswa kebidanan, mahasiswa kesehatan ataupun bidan untuk 

memahami dan mengaplikasikan dalam praktik pelayanan pada 

ibu hamil. 
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Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta 

menjadi bagian dari literatur yang dapat meningkatkan pelayanan 

pada ibu hamil khususnya dalam pemberian pelayanan 

komplementer berbasis mind and body therapy. 

        

Kediri, 7 Desember 2021 

 

 

Editor 
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SINGKATAN 

 

ACTH  : Adrenocorticotropic hormone  

BAK  : Buang Air Kecil  

CRH  : Corticotropin Releasing Hormone  

EEG  : Elektroensepalografi  

GABA  : Gama Amino Butyric Acid  

HPA  : Hypothalamus Pituitari Adrenal 

HCG  : Human Chorionic Gonadotrophin (HCG) 

HPL  : Human Placental Lactogen (HPL) 

MSH  : Melanophore Stimulating Hormon (MSH) 

NCCAM : National Center for Complementary Alternative 

Medicine  

Px  : Prosesus Xipoideus  

Susenas  : Survey Sosial Ekonomi Nasional  

TFU  : Tinggi Fundus Uteri  

WHO  : World Health Organization   
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Pendahuluan 

Kehamilan merupakan kondisi yang paling membahagiakan 

setiap wanita karena merupakan salah satu cara untuk mencapai 

kesempurnaan seorang ibu. Kehamilan merupakan bersatunya sel 

ovum dan sel sperma yang  dilanjutkan dengan nidasi. setelah 

terjadi nidasi maka terjadilah implementasi padaa dinding uterus. 

Selama proses kehamilan, seorang ibu harus mampu untuk 

beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi baik fisik maupun 

psikologisnya. Proses perubahan yang terjadi akan menyebabkan 

terjadinya ketidakseimbangan hormon estrogen dan progesteron 

di dalam tubuh ibu selama kehamilan sehingga menimbulkan 

ketidaknyamanan. Perubahan yang dialami ibu hamil berupa 

perubahan fisik dan psikologis dapat menimbulkan gejala spesifik 

sesuai dengan tahapan kehamilan yang terdiri atas trimester satu, 

dua dan tiga.  

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian 

kehamilan, adaptasi fisiologis ibu hamil serta perubahan 

psikologis selama kehamilan. 

 

Pengertian Kehamilan 

Kehamilan adalah istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan periode di mana janin berkembang di dalam 

rahim atau rahim wanita. Kehamilan yang fisiologis dengan waktu 

usia 36 sampai dengan 40 minggu. Pembagian usia kehamilan 

yang normal dibagi menjadi 3 yaitu: 

1. trimester I dengan usia kehamilan 0-12 minggu 

2. trimester ke II pada usia 13-26 minggu  

mailto:Rikahandayani5yah@gmail.com


Rika Handayani, S.ST., M.Kes.        3  

3. trimester ke III dengan usia kehamilan 27-40 minggu.(Walyani, 

2015)  

 

Adaptasi Fisiologis Pada Ibu Hamil  

Pada saat terjadi kehamilan, maka seluruh sistem genetalia 

akan mengalami perubahan yang mendasar sehingga dapat 

menunjang perkembangan dan pertumbuhan janin dalam rahim. 

Plasenta akan mengeluarkan hormon somatomamotropin, 

estrogen dan progesteron yang menyebabkan perubahan pada 

bagian-bagian tubuh dibawah ini :  

1. Sistem reproduksi   

1. Uterus  

Menurut Lismalinda (2015) pembesaran uterus 

merupakan perubahan anatomi yang paling nyata pada ibu 

hamil. Peningkatan konsentrasi hormon estrogen dan 

progesteron pada awal kehamilan akan menyebabkan 

hipertrofi miometrium. Hipertrofi diiringi dengan 

peningkatan yang nyata pada jaringan elastin dan   

akumulasi   jaringan   fibrosa   sehingga   struktur dinding 

uterus menjadi lebih kuat terhadap regangan dan distensi. 

Hipertrofi miometrium juga disertai dengan peningkatan 

vaskularisasi dan pembuluh limfatik.  Uterus bertambah 

besar yang semula 30 gram menjadi 1000 gram saat akhir 

kehamilan (40 minggu) yang disebabkan oleh peningkatan 

vaskularisasi dan dilatasi pembuluh darah, hipertofi otot-

otot rahim, perkembangan desidua dan pertumbuhan janin. 

Pada trimester III (> 28 minggu) dinding uterus mulai 

menipis dan lebih lembut. Pergerakan janin dapat 

diobservasi dan badannya dapat diraba untuk mengetahui 

posisi dan ukurannya, korpus berkembang menjadi segmen 

bawah rahim. Pada minggu ke-36 kehamilan terjadi 

penurunan janin ke bagian bawah rahim, hal ini disebabkan 

melunaknya jaringan dasar panggul bersamaan dengan 

gerakan otot rahim dan kedudukan bagian bawah rahim.  
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Gambar 1: Tahap-tahap pertumbuhan janin  

Sumber: Eka, 2018 

 

2. Serviks  

Perubahan pada serviks adalah menjadi lunak, 

penyebabnya adalah pembuluh darah dalam serviks 

bertambah dan timbulnya edema dari serviks dan 

hiperplasia serviks. Pada akhir kehamilan, serviks menjadi 

sangat lunak dan portio menjadi pendek  sehingga dapat 

dimasuki dengan mudah oleh satu jari.  

Tabel 1 Penambahan ukuran Tinggi Fundus Uteri (TFU) 

No 

Usia 

kehamilan 

(Minggu) 

TFU 

(Leopold) 

TFU 

(cm) 

1 12 Minggu 3 jari diatas simfisis  12 

2 16 Minggu Pertengahan pusat-simfisis 16 

3 20 Minggu 3 jari bawah pusat 20 

4 24 Minggu Setinggi pusat 24 

5 28 Minggu 3 jari diatas pusat 28 

6 32 Minggu Pertengahan pusat-prosesus xipoideus 

(px) 

32 

7 36 Minggu 3 jari dibawah prosesus xipoideus (px) 36 

8 40 Minggu Pertengahan pusat-prosesus xipoideus 

(px) 

40 



Rika Handayani, S.ST., M.Kes.        5  

3. Vagina  

Pada trimester ketiga, hormon estrogen menyebabkan 

perubahan pada lapisan otot dan epitelium. Lapisan otot 

membesar, vagina lebih elastis yang memungkinkan 

turunnya bagian bawah janin (Walyani, 2017).  

 

4. Ovarium  

Pada ovarium tidak terjadi pembentukan folikel baru 

dan hanya terlihat perkembangan dari korpus luteum. 

 

5.  Payudara  

Peningkatan konsentrasi estrogen dan progesteron 

yang dihasilkan oleh plasenta menimbulkan perubahan 

pada payudara yaitu tegang dan membesar. Adanya 

chorionic somatotropin yaitu Human Placental Lactogen (HPL) 

merangsang pertumbuhan kelenjar susu di dalam payudara 

dan berbagai perubahan metabolik lainnya. 

 

2. Sistem pencernaan  

1. Mulut dan Gusi  

Peningkatan estrogen dan progesteron meningkatkan 

aliran darah ke rongga mulut, hipervaskularisasi pembuluh 

darah kapiler gusi sehingga terjadi edema. 

 

2. Lambung  

Estrogen dan Human Chorionic Gonadotrophin (HCG) 

meningkat menimbulkan mual dan muntah. Perubahan 

peristaltik dengan gejala sering kembung, konstipasi, lebih 

sering lapar/perasaan ingin makan terus (mengidam), 

sebagai akibat peningkatan asam lambung.  

 

3. Usus Halus dan Usus Besar  

Tonus otot saluran pencernaan melemah sehingga 

motilitas dan makanan akan lebih lama berada dalam 

saluran makanan. Reasorbsi makanan baik, namun 

menimbulkan obstipasi.  
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3. Sistem perkemihan  

Ureter membesar, tonus otot saluran kemih menurun 

akibat pengaruh estrogen dan progesteron. Kencing lebih 

sering, laju filtrasi meningkat. Dinding saluran kemih tertekan 

oleh perbesaran uterus, menyebabkan hidroureter dan 

hidronefrosis sementara. Kadar kreatinin, urea dan asam urat 

dalam darah menurun.  

 

4. Sistem kardiovaskuler  

Otot jantung mengalami hipertrofi, terutama ventrikel 

kiri sebagai pengatur pembesaran jantung. Kecepatan darah 

meningkat sebagai hasil dari peningkatan curah jantung 

sehingga meningkatkan volume darah dan oksigen ke seluruh 

organ dan jaringan ibu untuk pertumbuhan janin.  

 

5. Sistem integumen  

Pada kulit terjadi perubahan deposit pigmen dan 

hiperpigmentasi karena pengaruh Melanophore Stimulating 

Hormon (MSH), lobus hipofisis anterior dan pengaruh kelenjar 

suprarenalis. Hiperpigmentasi terjadi pada striae gravidarum 

livide atau alba, aerola mamae, papilla mamae, linea nigra, chloasma 

gravidarum yang akan menghilang setelah persalinan.  

 

6. Sistem pernapasan  

Pada kehamilan terjadi perubahan sistem respirasi untuk 

memenuhi kebutuhan O2, terjadi desakan diafragma  

menyebabkan ibu hamil bernafas lebih dalam sekitar 20 sampai 

25% dari biasanya.  

 

7. Metabolisme  

Metabolisme basal naik sebesar 15%-20% terutama pada 

trimester ketiga. Kesimbangan asam basa mengalami 

penurunan dari 155 mEq per liter menjadi 145mEq per liter 

disebabkan adanya hemodilusi darah dan kebutuhan mineral 

yang dibutuhkan janin.(Hatini, 2019)  
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Menurut Rafika (2018) olahraga membantu perubahan 

metabolisme tubuh selama kehamilan berdampak pada 

tingginya konsumsi oksigen pada tubuh, aliran darah jantung, 

volume dan curah jantung akan bermanfaat membantu fungsi 

jantung sehingga  ibu hamil merasa lebih sehat dan tidak sesak 

nafas. 

 

Perubahan Psikologis Selama Kehamilan 

Persepsi wanita bermacam-macam ketika mengetahui hamil 

menganggap kehamilan suatu penyakit, kejelekan atau sebaliknya 

memandang kehamilan sebagai masa kreatifitas dan pengabdian 

kepada keluarga. Faktor penyebab terjadinya perubahan psikologi 

wanita hamil ialah meningkatnya produksi hormon 

progesteron.(Ilustri, 2018).  

Perubahan psikologi ibu pada masa kehamilan antara lain:  

1. Perubahan Emosional  

Perubahan emosional trimester pertama berupa 

penurunan kemauan seksual karena letih dan mual, perubahan 

suasana hati seperti depresi atau khawatir, ibu mulai berpikir 

mengenai bayi dan kesejahteraannya dan kekhawatiran   pada   

bentuk penampilan diri yang kurang menarik,dan menurunnya 

aktifitas seksual. Perubahan emosional trimester  kedua terjadi 

pada bulan kelima kehamilan terasa nyata karena bayi sudah 

mulai bergerak sehingga ibu mulai memperhatikan bayi dan 

memikirkan apakah bayinya akan dilahirkan sehat. Rasa cemas 

pada ibu hamil akan terus meningkat seiring bertambah usia 

kehamilannya. Perubahan emosional trimester ketiga meliputi 

kekhawatiran ibu hamil terkait persalinan.  

 

2. Cenderung Malas  

Perubahan hormonal akan mempengaruhi gerakan 

tubuh ibu seperti gerakan yang semakin lamban dan cepat 

merasa letih sehingga membuat ibu hamil cenderung menjadi 

malas.  
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3. Sensitif  

Reaksi ibu hamil menjadi peka, mudah tersinggung dan 

mudah marah sehingga apapun dianggap kurang 

menyenangkan. Keadaan seperti ini harus dimengerti suami 

sehingga ibu tidak merasa  tertekan yang  berdampak buruk 

pada perkembangan fisik dan psikis bayi.  

 

4. Mudah Cemburu  

Penyebab mudah cemburu akibat perubahan hormonal 

dan perasaan tidak percaya atas perubahan penampilan fisik. 

Ibu mulai meragukan kepercayaan terhadap suaminya, seperti 

ketakutan ditinggal suami atau suami pergi dengan wanita lain.  

 

5. Meminta Perhatian Lebih  

Perilaku ibu ingin meminta perhatian lebih bahkan tiba-

tiba menjadi manja dan ingin selalu diperhatikan. Perhatian 

suami dapat memicu rasa aman dan pertumbuhan janin yang 

baik.  

 

6. Perasaan ambivalen  

Perasaan ambivalen sering muncul saat masa kehamilan 

trimester I. Perasaan ambivalen ibu hamil berhubungan dengan 

kecemasan terhadap perubahan selama masa kehamilan, rasa 

tanggung jawab, takut atas kemampuan      menjadi     orang   

tua,   sikap   penerimaan keluarga, masyarakat, dan masalah 

keuangan dan akan berakhir seiring dengan adanya sikap 

penerimaan terhadap kehamilan.  

 

7. Perasaan ketidaknyamanan  

Perasaan ketidaknyamanan sering terjadi pada trimester 

pertama seperti nausea, kelelahan, perubahan nafsu makan dan 

kepekaan emosional, semuanya dapat mencerminkan konflik 

dan depresi. 
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8. Depresi  

Depresi merupakan kemurungan atau perasaan tidak 

semangat yang ditandai dengan perasaan yang tidak 

menyenangkan, menurunnya kegiatan, dan pesimis 

menghadapi masa depan. Penyebab timbulnya depresi ibu 

hamil akibat perubahan hormonal yang berhubungan dengan 

otak, hubungan dengan suami atau anggota keluarga, 

kegagalan, dan komplikasi hamil. Penelitian Fauzy dan 

Fourianalistyawati (2016) menyebutkan bahwa depresi saat 

hamil dapat berpengaruh pada kondisi kesehatan bayi. Ibu 

yang memiliki gejala depresi, didapatkan bayi berat badan lahir 

rendah. 

 

9. Stres  

Pemikiran negatif dan perasaan takut selalu menjadi 

penyebab reaksi stres. Ibu hamil yang mengalami stres 

mempengaruhi perkembangan fisiologis dan psikologis bayi. 

Sebaliknya, ibu hamil yang selalu berfikir positif membantu 

pembentukan janin, penyembuhan interna, dan memberikan 

nutrisi kesehatan pada bayi 

 

10. Ansietas  

Ansietas merupakan istilah dari kecemasan, khawatir, 

gelisah, tidak tentram yang disertai dengan gejala fisik. 

Ansietas adalah respons emosional terhadap penilaian individu 

yang subjektif. Faktor penyebab yaitu kesejahteraan dirinya 

dan bayi yang akan dilahirkan, pengalaman keguguran, rasa 

aman dan nyaman selama kehamilan, penemuan jati diri dan 

persiapan menjadi orang tua, sikap memberi dan menerima 

kehamilan, keuangan keluarga, support keluarga dan tenaga 

medis. Gejala cemas pada ibu hamil meliputi mudah 

tersinggung, sulit bergaul dan berkomunikasi, stres, sulit tidur, 

palpitasi atau denyut jantung yang kencang, sering buang air 

kecil, sakit perut, tangan berkeringat dan gemetar, kaki dan 

tangan kesemutan, kejang otot, sering pusing dan pingsan.  
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11. Insomnia  

Insomnia atau sulit tidur merupakan gangguan tidur 

yang diakibatkan gelisah atau perasaan tidak senang, kurang 

tidur atau sama sekali tidak bisa tidur. Sulit tidur sering terjadi 

pada ibu hamil pertama kali atau menjelang kelahiran. Gejala 

insomnia pada ibu hamil meliputi sulit tidur, tidak bisa 

memejamkan mata dan selalu terbangun dini hari. Penyebab 

insomnia yaitu stres perubahan pola hidup, penyakit, 

kecemasan, depresi dan lingkungan rumah yang ramai. 

Dampak buruk insomnia yaitu perasaan mudah lelah, tidak 

bergairah, mudah emosi, stres. 

Menurut Varney, et.,al (2017) perubahan psikologis trimester 

antara lain:  

1. Trimester pertama. 

Trimester pertama dianggap sebagai periode 

penyesuaian terhadap kenyataan bahwa sedang hamil. 

Sebagian besar wanita merasa sedih dan ambivalen tentang 

kenyataan bahwa hamil. Sekitar 80% wanita mengalami 

kekecewaan, penolakan, kecemasan, depresi dan kesedihan.  

 

2. Trimester kedua.  

Trimester kedua dikenal periode kesehatan yang baik, 

ibu hamil merasa nyaman dan bebas dari segala 

ketidaknyamanan yang normal dialami saat hamil. Trimester 

kedua dibagi dua fase yaitu pra quickening dan pasca queckening 

yang menunjukkan kenyataan adanya kehidupan terpisah yang 

menjadi dorongan bagi wanita dalam melaksanakan tugas 

psikologis yaitu dengan mengembangkan identitas sebagai ibu 

pada diri sendiri.  

 

3. Trimster ketiga.  

Trimester ketiga disebut periode penantian dengan 

penuh kewaspadaan. Rasa takut mulai muncul pada trimester 

ketiga. Ibu hamil mulai merasa cemas dengan kehidupan bayi 

dan kehidupan sendiri seperti apakah bayi akan lahir 

abnormal, persalinan dan kelahiran (nyeri, kehilangan kendali, 
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dan hal-hal lain yang tidak diketahui), apakah ibu akan 

menyadari bahwa akan melahirkan atau bayi tidak lahir 

spontan, bahkan mendapatkan luka perineum. 

 

Kebutuhan Psikologis Ibu Hamil 

Kebutuhan psikologis ibu hamil meliputi:  

1. Support keluarga  

Dukungan berbentuk perhatian, pengertian, kasih 

sayang terutama dari suami, anak jika sudah mempunyai anak 

dan keluarga-keluarga dan kerabat akan membantu 

ketenangan ibu hamil.  

 

2. Support tenaga kesehatan 

Memberikan pendidikan, pengetahuan dari awal sampai 

akhir kehamilan melalui konseling, penyuluhan dan pelayanan 

kesehatan lain.  

 

3. Rasa aman dan nyaman selama kehamilan  

Orang yang paling penting untuk ibu hamil adalah 

suami. Ibu hamil yang diberi perhatian dan kasih sayang oleh 

suaminya menunjukkan lebih sedikit 26 gejala emosi dan fisik, 

lebih sedikit komplikasi persalinan dan lebih mudah 

melakukan penyesuaian selama masa nifas. 

 

4. Persiapan menjadi orang tua  

Persiapan orang tua harus dipersiapkan karena setelah 

bayi lahir banyak perubahan peran yang terjadi. Salah satu 

persiapan orang tua dapat dilaksanakan dengan kelas 

pendidikan kelahiran atau kelas antenatal. Manfaat pendidikan 

bagi calon   orang   tua   antara  lain  suatu kesempatan belajar 

terkait perubahan fisik selama hamil, persalinan dan 

setelahnya, mengetahui perubahan psikologis, emosional, 

intelektual dan perubahan lingkungan   dalam  masa  

kehamilan   dan   kelahiran   bayi, dukungan sosial dari orang 

tua yang mempunyai pengalaman serupa, cara belajar dengan 



12        Rika Handayani, S.ST., M.Kes. 

sesama ibu, membangun kepercayaan suami istri menghadapi 

kelahiran dan persalinan. 

 

5. Persiapan sibling  

Diberikan pada ibu hamil yang telah mempunyai anak 

pertama atau kehamilan para gravidum yaitu persiapan anak 

untuk menghadapi kehadiran adik. Dukungan anak untuk ibu 

dengan menemani ibu saat konsultasi dan kunjungan saat 

perawatan akhir kehamilan untuk proses persalinan. Apabila 

anak tidak dapat beradaptasi dengan baik dapat terjadi 

kemunduran perilaku misalnya mengisap jari, ngompol, nafsu 

makan berkurang, rewel. Intervensi yang dilakukan misalnya 

memberikan perhatian, perlindungan dan dilibatkan dalam 

persiapan menghadapi kehamilan dan persalinan. Adaptasi 

sibling tergantung dari perkembangan anak, yaitu: 

a. Usia kurang dari 2 tahun, belum menyadari kehamilan 

ibunya bahkan belum mengerti penjelasan.  

b. Usia 2-4 tahun, anak mulai berespon pada fisik ibu.  

c. Usia 4-5 tahun anak akan senang melihat dan meraba 

pergerakan janin.  

d. Usia sekolah anak dapat menerima kenyataan, ingin 

mengetahui terjadinya kehamilan dan persalinan (Romauli 

2011). 

 

Penutup 

Perubahan fisiologis dan psikologis dalam kehamilan terjadi 

karena perubahan hormonal selama kehamilan sehingga ibu hamil 

tidak perlu cemas. Dukungan, konseling, informasi, pendidikan 

dan penatalaksanaan yang tepat akan membantu ibu hamil dapat 

beradaptasi terhadap perubahan fisiologis dan psikologis yang 

dialami.   
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Pendahuluan 

Kehamilan merupakan proses yang memerlukan perawatan 

khusus karena menyangkut kesehatan ibu dan janin. Terdapat 

beberapa keluhan ataupun  ketidaknyamanan selama kehamilan 

yang mengakibatkan aktivitas ibu hamil terganggu. Ibu harus 

mampu beradaptasi dengan keluhan yang muncul pada saat 

hamil, walaupun keluhan tersebut masih tergolong fisiologis. Pada 

pertama, ibu akan merasakan mual, muntah, pusing bahkan gejala 

ini dirasakan berlebihan sehingga memerlukan rawat inap. Pada 

trimester kedua, tubuh sudah mulai beradaptasi dan rasa mual 

dan muntah sudah mulai berkurang. Pada trimester ketiga, 

keluhan yang diakibatkan oleh pembesaran perut, perubahan 

anatomi dan perubahan hormonal akan menumbulkan keluhan 

nyeri punggung bawah, sesak napas, varises, haemorrhoid, 

ganggaun tidur, diastasis recti, nyeri pelvis dan lain-lain. 

Pada bab ini akan dibahas lebih mendalam tentang keluhan-

keluhan pada ibu hamil sejak trimester pertama, kedua dan ketiga. 

 

Keluhan Pada Masa Kehamilan 

Keluhan merupakan suatu yang dirasakan sebagai 

ketidaknyamanan bahkan mengganggu aktivitas. Pada masa 

keluhan atau ketidaknyamanan merupakan hal yang fisiologis 

dikarenakan adaptasi pada masa kehamilan, perubahan hormon 

serta janin mulai membesar sehingga menimbulkan keluhan di 

daerah punggung, perut ataupun kaki. Penanganan pada keluhan 

selama hamil perlu memperhatikan kesehatan ibu dan 

kesejahteraan janin sehingga tidak menimbulkan risiko bahaya 

pada ibu dan janin. Keluhan yang dialami selama kehamilan akan 

mailto:Syafrinabatubara@gmail.com
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berbeda-beda pada masing-masing ibu hamil. Faktor yang 

mempengaruhi diantaranya adalah pengaruh hormon, dukungan 

keluarga dan lingkungan sekitar, kondisi psikologis ibu hamil 

serta mekanisme adaptasi dalam kehamilan. 

 

Keluhan Pada Trimester Pertama 

1. Morning Sickness 

Salah satu  keluhan yang sering dialami pada saat awal 

kehamilan adalah morning sickness. Morning sickness disebut 

juga emesis gravidarum adalah gejala mual yang terkadang 

disertai muntah muntah yang terjadi pada awal kehamilan 

sehingga menyebabkan asupan gizi ibu hamil berkurang. 

Penyebab morning sickness yaitu peningkatan kadar hormon 

HCG, peningkatan kadar bilirubin yang disebabkan karena 

meningkatnya kadar enzim dalam hati, peningkatan kadar 

estrogen pada tubuh, kadar gula dalam darah yang rendah.  

Keluhan morning sickness dapat dikurangi dnegan 

melakukan aktivitas yang cukup secara teratur misalnya jalan 

pagi, mengurangi konsumsi makanan yang mengandung 

lemak, minum air putih minimal 2500 ml sehari, konsumsi 

suplemen B6 dan makan permen jahe untuk mengurangi rasa 

mual. Angka kejadian morning sicknes di dunia yaitu 70% - 

80% dari jumlah ibu hamil Separuh dari wanita hamil 

mengalami mual dan muntah (emesis gravidarum), bahkan 

hanya karena mencium bau makanan tertentu saja. Hampir 

50% – 90% ibu hamil mengalami mual pada trimester pertama. 

(Febri,2011). 

 

2. Nyeri pada Payudara 

Keluhan payudara juga dialami pada awal masa hamil. 

Penyebabnya adalah perubahan hormon estrogen, 

progesterone serta prolaktin yang akan berpengaruh dalam 

proses menyusui. Keluhan nyeri payudara akan menhilang 

pada usia kehamilan  20 minggu. Keluhan nyeri payudara 

dapat dikurangi dengan memberikan kompres dingin, 

menggunakan bra yang tidak terlalu ketat, mandi air hangat 
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untuk meringankan gejala nyeri, menghindari menyentuh 

bagian payudara yang nyeri, mengikuti kelas prenatal untuk 

mendapatkan dukungan dan informasi dari sesame ibu hamil 

yang mengalami keluhan nyeri puting susu. Dari data yang di 

peroleh 55 % ibu mengalami nyeri pada payudara dan disaran 

kan pada ibu tersebut untuk melakukan perawatan payudara 

pada saat kehamilan. (Suririnah. 2004). 

 

3. Lesu, lelah dan mengantuk 

Rasa lelah, lesu dan mengantuk adalah keluhan  yang 

normal pada awal kehamilan. Penyebab lesu, lelah dan 

mengantuk pada ibu hamil dikarenakan adanya pelebaran 

pembuluh darah tepi atau vasodilatasi perifer sehingga 

mengakibatkan hipotensi. Keluhan tersebut dapat dikurangi 

dengan penerapan pola istirahat yang cukup dan tidak 

beraktivitas terlalu berat agar tubuh tidak semakin lemas, 

konsumsi makanan sehat dengan menu gizi seimbang sehingga 

energi yang dikeluarkan dapat segera dikembalikan. 

 

4. Ngidam 

Keluhan ngidam selain dikeluhkan oleh ibu hamil juga 

dikeluhkan oleh suami. Penyebab keluhan ngidam diantaranya 

adalah perubahan hormon yang membuat indra penciuman dan 

perasa menjadi lebih sensitif, kekurangan nutrisi dalam tubuh 

ibu hamil, pengalihan dari makanan atau minuman yang biasa 

dikonsumsi namun dapat membahayakan kehamilan. Keluhan 

ngidam dikurangi dengan mengalihkan keinginan ngidam jika 

kandungan nutria buruk dan membahayakan ibu hamil, 

membatasi makanan yang berlemak tinggi serta mengganti 

makanan yang tidak sehat dengan makanan sehat. Dilihat dari 

data ibu hamil pada trimester pertama hanya 9 % ibu hamil 

yang mengalami ngidam.(Pratami,2016). 
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5. Kram pada  perut bagian bawah 

Berdasarkan data wanita hamil yang kram pada perut 

bagian bawah yaitu sebesar 15-20 %. (Wayan, 2016). Kram pada 

perut bagian bawah dan ada sensasi rasa nyeri pada perut  

diakibatkan oleh peningkatan hormon estrogen dan 

progesteron, adanya pelebaran pada uterus. Relaksasi dan 

kompres dengan air hangat dapat mengurangi keluhan kram 

perut bagian bawah.  

 

Keluhan Pada Kehamilan Trimester Kedua  

Kehamilan trimester kedua dimulai pada 4-6 bulan atau 13-

24 minggu. Trimester kedua merupakan fase yang paling nyaman 

pada masa kehamilan karena keluhan mual dan muntah sudah 

tidak dialami oleh ibu hamil, ibu hamil dapat tidur dengan 

nyenyak dan nyaman bahkan aktivitas dan bekerja dapat 

dilakukan seperti biasa. Namun pada trimester kedua masih ada 

beberapa keluhan yang dialami oleh ibu hamil yang dipengaruhi 

oleh perubahan hormon dan fisik selama kehamilan. Beberapa 

keluhan yang dialami oleh ibu hamil trimester kedua diantaranya 

adalah: 

1. Nyeri pada ulu hati dan sendawa 

Pengosongan lambung yang lebih lama yakni 5-6 jam 

sekali dan katup esofagus yang terbuka menyebabkan refluks 

pada asam lambung sehingga menyebabkan nyeri dan sering 

sendawa. Keluhan nyeri pada ulu hati dan sendawa dapat 

dikurangi dengan makan setiap dua jam untuk menghindari 

lambung kosong, konsumsi karbohidrat kompleks untuk 

menetralisir asam lambung. Persentase dari angka kejadian 

gastritis di Indonesia menurut WHO adalah 40,8%. (Kuswati, 

2014). 

 

2. Pregnancy glow dan jerawat 

Pada wanita normal, adanya peningkatan peredaran 

darah dalam tubuh membuat   kulit   terkesan   lebih   glowing   

dan   fresh,  namun   kondisi  ini  dapat menyebabkan kulit 

wajah lebih berminyak dan memicu jerawat. Pada masa 
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kehamilan terjadi peningkatan hormon progesteron sehingga 

menghasilkan lebih banyak sebum yang menyebabkan 

pregnancy glow dan wajah berjerawat. Keluhan pada wajah yang 

berupa pregnancy glow dan berjerawat dapat dikurangi dengan 

membasuh wajah dengan air bersih dan sabun yang sesuai 

dengan kulit wajah menurunkan kadar minyak pada wajah, 

hindari penggunaan kosmetik yang berlebihan dan 

membahayakan.  

 

3. Kram pada kaki 

Di Indonesia ibu hamil didapatkan data bahwa 14-53 % 

mengalami pada kram kaki. ( Hasan,2015) Keluhan kram pada 

kaki diakibatkan oleh peningkatan hormon progesteron 

sehingga menyebabkan aliran darah ke tubuh berubah dan otot 

kaki menegang, peningkatan berat badan dalam kehamilan, 

kelelahan akibat aktivitas yang berlebihan, konsumsi air dan 

cairan yang kurang, kekurangan asupan kalsium dan 

magnesium. Keluhan dapat dikurangi dengan melakukan 

peregangan sebelum tidur dan pagi hari, mencukupi asupan air 

minum yakni lebih dari 2,5 liter per hari dan meningkatkan 

asupan kalsium dan magnesium.  

 

4. Nyeri pergelangan tangan 

Carpal tunnel syndrome merupakan suatu kondisi 

tangan yang mengalami sensasi kesemutan, mati rasa, nyeri, 

bahkan terasa lemah yang terjadi ketika saraf di dalam pergelangan 

tangan terhimpit atau tertekan. Keluhan nyeri pergelangan 

tangan pada ibu hamil disebabkan karena adanya penumpukan 

cairan tubuh serta perubahan hormon dalam kehamilan. 

Gejala carpal tunnel syndrome  pada ibu hamil dapat menghilang 

setelah persalinan seiring dengan hilangnya penumpukan 

cairan tubuh dan kadar hormon yang kembali normal. 

Melakukan perengangan serta berolahraga dapat membuat otot 

dan tulang lebih fleksibel dan mengurangi nyeri pada 

pergelangan tangan. Didapatkan data intensitas nyeri 
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pergelangan tangan yaitu 95 %, dan ini berkolerasi dengan 

berat lahir bayi.( Palifiana,2019) 

 

Keluhan Pada Kehamilan Trimester Ketiga 

1. Keluhan pada punggung 

Keluhan nyeri punggung sering dialami oleh ibu hamil 

trimester ketiga dikarenakan otot punggung tertarik lebih 

kencang dikarenakan mempertahankan keseimbangan tubuh 

sebagai akibat pembesaran perut saat hamil.  Keluhan nyeri 

punggung dapat dikurangi dengan melakukan senam hamil, 

yoga ataupun posisi tidur yang nyaman dan tidak menekan 

punggung.  

Angka kejadian nyeri punggung pada ibu hamil adalah 

48-90 %, bahkan sebanyak 68 % wanita hamil yang mengalami 

keluhan punggung denagn insesitas sedang dan 32 % intensitas 

ringan. (Shinkawa,H,2012). 

 

2. Sering Buang Air Kecil (BAK) 

Sekitar 20-25 % wanita hamil sering mengalami Buang 

Air Kecil (BAK).(Wahyuni dan Layinatun,2013)Keluhan sering 

BAK akan dialami oleh ibu hamil trimester ketiga sampai 

menjelang persalinan. Penyebab sering BAK adalah ukuran 

janin yang semakin membesar sehingga mendesak uterus dan 

kandung kemih. Mengurangi minuman yang mengandung 

diuretik misalnya kopi dan teh dapat menurunkan keluhan 

sering BAK, mengurangi minum pada 2-3 jam sebelum tidur, 

mengosongkan kandung kemih sebelum tidur dan pada siang 

hari minum air lebih banyak. 

 

3. Posisi tidur tidak nyaman 

Pembesaran uterus karena janin terus tumbuh dan 

berkembang menyebabkan ibu merasa tidak nyaman dalam 

tidur. Posisi tidur yang nyaman pada ibu hamil yaitu posisi 

tidur miring dikarenakan pada posisi ini tidak ada penekanan 

pada vena cava inferior sehingga ibu hamil tidak merasakan 

sesak. Posisi tidur yang dianjurkan untuk ibu hamil adalah 
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posisi tidur miring ke kiri karena dapat mencegah varises, 

sesak napas, bengkak pada kaki sekaligus mampu 

memperlancar sirkulasi darah. Namun jika posisi punggung 

janin berada di sebelah kanan maka posisi tidur ibu sebaiknya 

miring ke kanan. 

Sekitar 97% wanita hamil pada trimester ketiga 

mengalami gangguan tidur. Gangguan tidur yang sering 

dialami oleh ibu hamil adalah penurunan durasi tidur. 

 

4. Kecemasan  

Paritas ibu pada primigravida, kehamilan yang 

dialaminya merupakan pengalaman pertama kali, sehingga 

trimester III dirasakan semakin mencemaskan karena semakin 

dekat dengan proses persalinan. Ibu akan cenderung merasa  

cemas dengan kehamilannya, merasa gelisah, dan takut 

menghadapi persalinan, mengingatketidaktahuan menjadi 

faktor penunjang terjadinya kecemasan. Sedangkan pada 

multigravida kecemasan berhubungan dengan pengalaman 

masa lalu yang pernah dialaminya Kecemasan pada ibu hamil 

trimester ketiga diantaranya disebabkan karena perasaan takut 

ada masalah dalam persalinan, khawatir bayi lahir cacat 

maupun cemas membayangkan rasa sakit saat bersalin. 

Kecemasan sebagai akibat dari perubahan psikologis pada 

masa hamil yang akan dibahas dalam bab Perubahan Fisik dan 

Psikologis Pada Kehamilan. 

 

Penutup 

Keluhan pada ibu hamil yang dapat menimbulkan 

ketidaknyamanan dalam menjalani kehamilan sebenarnya 

merupakan hal yang bersifat fisiologis.  Adaptasi masing-masing 

ibu hamil berbeda dalam merespon keluhan walaupun pada 

trimester kedua dan ketiga kehamilan terjadi pengurangan 

fluktuasi hormon kehamilan. Pemberian asuhan dan informasi 

kesehatan yang tepat dengan kebutuhan ibu hamil dapat 

memberikan solusi untuk mengurangi keluhan-keluhan tersebut 

sehingga dapat memaksimalkan kesehatan ibu dan janin. 
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Pendahuluan 

Terapi komplementer dalam pelayanan kesehatan 

tradisional akhir-akhir ini menjadi sorotan banyak negara. Minat 

masyarakat Indonesia menggunakan terapi komplementer  mulai 

meningkat sebagai alternatif dari pengobatan konvensional 

dengan alasan adanya reaksi obat kimia dan tingkat kesembuhan, 

keuangan, ingin mendapatkan pelayanan atau terapi sesuai 

dengan keinginan dan meningkatkan kualitas hidup. Hasil Survey 

Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tentang penggunaan 

pengobatan tradisional termasuk pengobatan komplementer 

alternatif yang terus meningkat setiap tahun, bahkan hasil 

penelitian tahun 2010 telah digunakan 40% dari penduduk di 

Indonesia. 

Bab ini membahas definisi terapi komplementer, tujuan 

terapi komplementer, kriteria pelayanan komplementer, ciri khas 

pelayanan komplementer, jenis pelayanan pengobatan 

komplementer alternatif berdasarkan Permenkes RI Nomor 

1109/Menkes/Per/2007, aspek legal terapi komplementer, 

penerapan/pelaksanaan terapi komplementer di Indonesia. 

 

Definisi Terapi Komplementer 

Terapi komplementer adalah cara pengobatan penyakit 

yang dilakukan sebagai pendukung pengobatan medis 

konvensional atau sebagai pengobatan pilihan lain di luar 

pengobatan medis konvensional. Menururt World Health 

Organization (WHO), pengobatan komplementer adalah 

pengobatan non konvensional yang bukan berasal dari negara 

yang bersangkutan, misalnya jamu yang merupakan produk 

mailto:ratnadewiandira@gmail.com
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Indonesia dikategorikan sebagai pengobatan komplementer di 

singapura. Di Indonesia, jamu dikategorikan sebagai pengobatan 

tradisional. Pengobatan tradisional yang dimaksud yaitu 

pengobatan yang digunakan secara berkelanjutan pada suatu 

negara.  

Pelayanan kesehatan tradisional terapi komplementer 

adalah penerapan kesehatan tradisional yang memanfaatkan ilmu 

biomedis dan biokultural dalam penjelasannya serta manfaat dan 

keamanannya terbukti secara ilmiah. Terapi komplementer 

dikenal dengan terapi tradisional yang digabungkan dengan 

pengobatan modern. Komplementer adalah penerapan 

penggunaan terapi  tradisional kedalam pengobatan modern 

(Andrews, 1999). Terminologi ini dikenal sebagai terapi modalitas 

atau suatu aktivitas yang menambahkan pendekatan ortodoks 

dalam pelayanan kesehatan (Crips & Taylor, 2001) 

 

Aspek Legal Terapi Komplementer  

1. UU Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang 

kesehatan. 

a. Pasal I butir 16 pelayanan kesehatan tradisional yaitu 

pengobatan atau perawatan dengan cara dan obat yang 

mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun - 

temurun secara empiris yang dapat dipertanggung 

jawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang 

berlaku didalam masyarakat. 

b. Pasal 48 tentang pelayanan kesehatan tradisional. 

c. Bab III Pasal 59 sampai pasal 61 tentang pelayanan 

kesehatan tradisonal. 

2. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 

1076/menkes/SK/2003 tentang terapi pengobatan secara 

tradisional 

3. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 

120/menkes/SK/II/2008 tentang standar pelayanan 

hiperbarik 

4. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 

1109/menkes/Per/IX/2007 tentang penyelenggaraan 
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pengobatan komplementer alternatif difasilitas pelayanan 

kesehatan 

5. Keputusan Direktur jenderal bina pelayanan medik, nomor 

HK.03.05/I/199/2010 tentang pedoman kriteria  penetapan 

cara pengobatan komplementer alternatif yang dapat di 

integrasikan di fasilitas pelayanan Kesehatan. 

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no. 

15/Menkes/PER/VII/2018 tentang penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan tradisional komplementer. 

 

Tujuan Pelayanan Komplementer 

Tujuan pengaturan pelayanan kesehatan tradisional dalam 

terapi komplementer adalah: 

1. Untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan 

tradisional dalam terapi komplementer yang aman, bermutu, 

dan efektif;  

2. Memberikan acuan dalam penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan tradisional dalam terapi komplementer bagi 

pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, fasilitas 

pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan tradisional; dan  

3. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan secara berjenjang 

oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lintas sekor 

terkait.  

 

Terapi komplementer bertujuan untuk memperbaiki fungsi 

dari sistem tubuh, terutama sistem kekebalan dan pertahanan 

tubuh agar tubuh dapat menyembuhkan diri sendiri yang sedang 

sakit, karena tubuh sebenarnya mempunyai kemampuan  untuk  

menyembuhkan  diri sendiri, asalkan manusia mau mendengarkan 

dan memberikan respon dengan asupan nutrisi yang baik dan 

lengkap serta perawatan tepat. 

 

Kriteria Pelayanan Komplementer 

Pelayanan komplementer harus memenuhi kriteria berupa : 

1. Dapat dipertanggungjawabkan keamanan dan manfaatnya 

mengikuti kaidah-kaidah ilmiah bermutu dan digunakan 
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secara rasional dan tidak bertentangan dengan norma agama 

(tidak memberikan pelayanan dalam bentuk mistik/klenik, 

dan/atau menggunakan pertolongan makhluk gaib) dan 

norma yang berlaku dimasyarakat (tidak melanggar nilai-

nilai kesusilaan, kesopanan, hukum dan budaya) 

2. Tidak membahayakan kesehatan dan memperhatikan 

kepentingan terbaik klien. 

3. Memiliki potensi pencegahan penyakit, meningkatkan 

kesehatan, penyembuhan, pemulihan kesehatan, dan 

meningkatkan kualitas hidup klien secara fisik, mental dan 

sosial. 

 

Ciri Khas Pelayanan Komplementer 

Pelayanan komplementer memiliki ciri khas sebagai berikut: 

1. Konsep pelayanan kesehatan tradisional, meliputi: 

a. Ada gangguan kesehatan individu disebabkan oleh 

ketidak seimbangan unsur fisik, mental, spiritual, sosial 

dan budaya 

b. Manusia mempunyai kemampuan beradaptasi dan 

penyembuhan diri sendiri.   

c. Penyehatan dilakukan dengan pendekatan holistik dan 

alamiah yang bertujuan untuk menyeimbangkan kembali 

antara kemampuan adaptasi dengan penyebab gangguan 

kesehatan. 

d.  

2. Prosedur diagnosis 

Prosedur diagnosis atau prosedur penerapan kondisi 

kesehatan individu artinya tata cara pemeriksaan pelayanan 

kesehatan tradisional dalam terapi komplementer didasarkan 

pada kemampuan wawancara, penglihatan (observasi), 

pendengaran, penciuman, dan perabaan serta dapat dibantu 

dengan alat dan teknologi yang bekerja sesuai dengan konsep 

kesehatan tradisional. 
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3. Penetapan kondisi kesehatan individu atau diagnosis 

Penetapan kondisi kesehatan individu dilakukan 

berdasarkan kesimpulan yang diperoleh melalui prosedur 

penetapan kondisi kesehatan individu dan konsep emik, 

yaitu pernyataan kondisi kesehatan individu yang   

didasarkan  pada  pengalaman subjektif klien dan pandangan 

masyarakat terhadap gangguan kesehatan tersebut 

 

4. Tatalaksana pengobatan atau terapi. 

Pengobatan atau terapi dilakukan dengan 

menggunakan  bahan  alam,  teknik  manual,  teknik  olah 

pikir, dan teknik energi serta dapat menggunakan alat dan 

teknologi sesuai dengan ciri kesehatan tradisional. 

 

Menurut Hitchcock (1999), terapi komplementer di bagi menjadi 2 

yaitu invasif dan non invasif.  

1. Invasif  

Terapi komplementer secara invasif yaitu terapi yang 

menggunakan akupuntur dan cupping (bekam basah) yang 

menggunakan jarum dalam pengobatannya. 

 

2. Non-Invasif 

Terapi komplementer non-invansif yaitu: 

a. Terapi energi (seperti reiki, chikung, tai chi, prana dan terapi 

suara; 

b. Terapi biologis seperti herbal, terapi nutrisi, terapi food 

combining, terapi jus, terapi urin, hidroterapi colon; dan  

c. Terapi sentuhan modalitas; akupresure, pijat bayi, refleksi, 

reiki, rolfing dan terapi lainnya. 

 

National Center for Complementary Alternative Medicine 

(NCCAM) membuat  klasifikasi dari berbagai terapi dan 

sistem pelayanan dalam lima kategori yaitu: 

 

 

1. Mind-body therapy 
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Mind-body therapy yaitu memberikan intervensi dengan 

berbagai teknik untuk memfasilitasi kapasitas berpikir yang 

mempengaruhi gejala fisik dan fungsi tubuh misal yoga, 

imagery, terapi musik, berdoa, journaling, biofeedback, humor, tai 

chi, dan terapi seni. 

 

2. Alternatif sistem pelayanan 

Alternatif sistem pelayanan adalah sistem 

pelayanan kesehatan yang mengembangkan pendekatan 

pelayanan biomedis berbeda dari barat misal pengobatan 

tradisional cina, ayurvedia, pengobatan asli amerika, 

cundarismo, homeopathy, naturopathy. 

 

3. Terapi biologis 

Terapi biologis yaitu natural dan praktik biologis dan 

hasil-hasilnya misal herbal, makanan. 

 

4. Terapi manipulatif dan  sistem tubuh.  

Terapi ini di dasari oleh manipulasi dan pergerakan 

tubuh misal pengobatan kiropraksi, macam pijat, rolfing, 

terapi cahaya dan warna, serta hidroterapi. 

 

5. Terapi energi. 

Terapi energi adalah terapi yang fokus berasal dari  energi 

dalam tubuh (biofields) atau mendatangkan  energi dari luar 

tubuh misal terapetik sentuhan, reiki, external qi gong, dan 

magnet. Klasifikasi kelima jenis ini biasanya dijadikan satu 

kategori berupa kombinasi antara biofield dan bioelektro 

magnetik (Snyder & Lindquis, 2002) 

 

Jenis pelayanan pengobatan komplementer alternatif 

berdasarkan Permenkes Republik Indonesia Nomor 

1109/menkes/Per/2007 adalah :  

1. Intervensi tubuh dan pikiran (mind and body interventions) yaitu 

hipnoterapi, mediasi, penyembuhan spiritual, doa dan yoga 

2. Pelayanan pengobatan alternatif terdiri dari akupuntur, 
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akupresur, naturopati, homeopati, aromaterapi, ayurveda 

3. Cara penyembuhan manual meliputi chiropractice, healing 

touch, tuina, shiatsu, osteopati, pijat urut. 

4. Pengobatan farmakologi dan biologi yaitu jamu, herbal, gurah 

5. Diet dan nutrisi untuk pencegahan dan pengobatan 

diantaranya diet makro nutrient, dan diet mikro nutrient 

6. Cara lain dalam diagnosa dan pengobatan yaitu terapi ozon, 

hiperbarik, EEC 

 

Jenis Pengobatan Komplementer Yang Dapat Diintergrasikan 

Ke Pelayanan Konvensional 

Di Indonesia ada 3 macam teknik pengobatan 

komplementer yang telah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan 

untuk dapat di integrasikan ke dalam pelayanan konvensional, 

yaitu sebagai berikut :  

1. Akupuntur medik yang dilakukan oleh dokter umum 

berdasarkan kompetensinya.  

Metode yang berasal dari negara Cina diperkirakan  

sangat  bermanfaat    dalam  mengatasi berbagai kondisi 

kesehatan tertentu dan juga sebagai analgesi. Cara kerja 

dengan mengaktivasi berbagai molekul sinyal yang berperan 

sebagai komunikasi antar sel. Salah satu pelepasan molekul 

adalah pelepasan endorphin yang banyak berperan pada 

sistem tubuh.  

 

2. Terapi hiperbarik 

Terapi hiperbarik yaitu metode terapi dimana klien 

dimasukkan kedalam ruangan yang memiliki tekanan udara 2-

3 kali lebih besar daripada tekanan udara atmosfer normal, lalu 

diberi pernapasan oksigen murni 100%. Selama terapi, pasien 

dibolehkan membaca, makan, minum untuk menghindari 

trauma pada telinga akibat tingginya tekanan udara. 
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3. Terapi herbal medik 

Terapi herbal medik merupakan terapi dengan 

menggunakan obat bahan alam, baik berupa herbal terstandar  

dalam  kegiatan  pelayanan   penelitian  maupun berupa 

fitofarmako. Herbal terstandar yaitu herbal yang telah melalui 

uji preklinik pada cell line atau hewan percobaan, baik terhadap 

keamanan maupun efektivitasnya.  

 

Dari 3 jenis teknik pengobatan komplementer, daya 

efektivitasnya untuk mengatasi berbagai jenis gangguan penyakit 

yang tidak dapat dibandingkan satu dengan lainnya karena 

masing-masing mempunyai teknik serta fungsi. Terapi herbal 

misalnya, berfungsi dalam meningkatkan daya tahan tubuh. 

Terapi akupuntur berfungsi memperbaiki keadaan umum, 

meningkatkan sistem imun tubuh, mengatasi konstipasi atau 

diare, menurunkan keluhan mual dan muntah, ataupun fatigue 

(kelelahan). 

 

Cara Pengobatan Pelayanan Kesehatan  Tradisional Dalam 

Terapi Komplementer 

Berdasarkan cara pengobatan pelayanan kesehatan tradisional 

dalam terapi komplementer dilakukan menggunakan: 

1. Keterampilan 

Pelayanan kesehatan tradisional dalam terapi 

komplementer yang menggunakan cara keterampilan dapat di 

klasifikasikan menjadi: 

a. Teknik manual, yaitu merupakan teknik pengobatan/terapi 

yang berdasarkan manipulasi dan gerakan dari satu atau 

beberapa bagian tubuh. 

b. Teknik energi, yaitu merupakan teknik pengobatan/terapi 

dengan menggunakan medan energi baik dari luar maupun 

dari dalam tubuh itu sendiri. 

c. Teknik olah pikir, yaitu merupakan teknik 

pengobatan/terapi yang bertujuan memanfaatkan 

kemampuan pikiran untuk memperbaiki fungsi tubuh. 
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2. Ramuan 

Pelayanan kesehatan tradisional dalam terapi 

komplementer yang menggunakan cara ramuan dapat 

menggunakan obat tradisional. 

 

3. Kombinasi dengan memadukan antara keterampilan dan 

ramuan obat 

Pelayanan kesehatan tradisional dalam terapi 

komplementer yang menggunakan cara kombinasi dengan 

memadukan antara keterampilan dan ramuan obat merupakan 

kombinasi pelayanan kesehatan tradisional yang memiliki 

kesamaan, keharmonisan, dan kecocokan yang merupakan 

satu kesatuan sistem keilmuan kesehatan tradisional. 

 

Terapi Komplementer Yang Banyak Diminati  

Teknik terapi komplementer yang banyak diminati adalah: 

1. Akupuntur 

Akupuntur adalah teknik pengobatan Cina 

menggunakan jarum yang sangat  tipis  untuk  merangsang 

titik tertentu di tubuh. Akupuntur dilakukan dengan 

keyakinan bahwa setiap titik yang ada di tubuh memiliki 

hubungan tersendiri dengan penyakit tertentu sehingga 

dengan merangsang titik tertentu, penyakit yang berhubungan 

dengan titik tersebut dapat disembuhkan. Akupuntur dapat 

mengembalikan keseimbangan energi tubuh, oleh karena itu 

terapi ini paling efektif untuk menangani nyeri kronis, mual, 

pusing, dan muntah, menghilangkan rasa sakit misal untuk 

mengobati sakit kepala kronis, nyeri pada bagian bawah 

punggung, pengapuran sendi lutut bahkan dapat menangani 

gejala kanker.  

Akupuntur juga digunakan sebagai salah satu terapi 

komplementer pada ibu hamil untuk menurunkan keluhan 

mual muntah, pusing, nyeri punggung, nyeri akibat kontraksi 

uterus. 
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2. Kiropraktik 

Kiropraktik adalah bidang ilmu kesehatan yang dapat 

memperbaiki atau mengembalikan susunan rangka tubuh. 

Kiropraktik dapat mengobati nyeri pada bagian bawah 

punggung, leher, dan lengan secara efektif dengan 

mengembalikan susunan rangka tubuh. 

 

3. Terapi medan magnet  

Terapi medan magnet adalah terapi energi yang 

memanfaatkan energi dalam benda yaitu magnet. Keyakinan 

bahwa magnet mengandung energi yang dapat digunakan 

untuk mengobati berbagai penyakit dan gangguan kesehatan 

misalnya asam urat atau stroke. 

 

4. Terapi energi 

Terapi energi menggabungkan berbagai jenis energi 

untuk meningkatkan kesehatan tubuh secara keseluruhan, 

terutama dengan memanipulasi medan energi tubuh. 

 

5. Reiki 

Reiki adalah jenis pengobatan alternatif yang 

memaksimalkan sumber energi alami tubuh untuk 

mempercepat proses penyembuhan. Proses penyembuhan 

alami tubuh dipercaya dapat lebih cepat ketika tubuh sedang 

dalam keadaan   tenang,   senang,   atau   santai.   Terapi   reiki   

dilakukan  dengan  cara menempelkan tangan di bagian tubuh 

yang diinginkan atau menekan kulit secara perlahan. 

 

6. Sentuhan terapeutik  

Sentuhan terapeutik atau healing touch dilakukan 

dengan memaksimalkan kekuatan sentuhan. Sentuhan 

terapeutik dapat mengobati nyeri dan penyakit tertentu 

dengan mengatur arah aliran energi tubuh. 
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Selain teknik pengobatan, terapi komplementer juga 

menggunakan berbagai jenis obat yang menggantikan obat-obatan  

yang  digunakan  pada   pengobatan   non  tradisional.  

Jenis obat herbal yang diperjualbelikan dapat dibedakan menjadi 

tiga kategori utama yaitu: 

1. Ayurveda 

Ayurveda ditemukan di India lebih dari 2000 tahun lalu, 

obat ayurveda bertujuan untuk menyeimbangkan pikiran, 

tubuh, dan jiwa. Ayurveda terbuat dari tanaman yang terbukti 

efektif untuk mencegah penyakit, menghilangkan rasa sakit, 

dan meningkatkan kesehatan tubuh. 

 

2. Tradisional 

Tanaman tradisional seperti chamomile, St.John's wort, 

flaxseed, minyak peppermint, dan cranberry juga digunakan, 

terutama di negara barat, untuk mengobati penyakit tertentu. 

Sebagai contoh, chamomile dapat mengobati sakit perut, 

cranberry mengobati infeksi saluran kemih, St.John's wort 

efektif untuk menangani depresi sedangkan minyak 

peppermint dikenal sebagai obat perut yang terasa perih. 

Tanaman tradisional juga dapat digunakan sebagai inhalasi 

sebagai aromaterapi. 

 

3. Obat tiongkok  

Obat tiongkok tradisional terdiri dari berbagai jenis obat 

alternatif yang bertujuan mengembalikan kesehatan tubuh 

dengan bahan alami. Dua bahan yang paling sering digunakan 

adalah gingko dan gingseng. Walaupun obat tiongkok tidak 

bertujuan untuk menangani penyakit tertentu, namun obat ini 

bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan agar tubuh 

dapat melawan penyakit dengan lebih efektif. 

 

Walaupun sering dianggap sebagai obat alami, obat 

alternatif komplementer tetap harus dikonsumsi secara hati-hati 

karena obat dapat bereaksi dengan obat lain yang juga 

dikonsumsi, terutama untuk ibu hamil. Sebelum mengonsumsi 
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obat herbal, sebaiknya ibu berkonsultasi dengan dokter untuk 

memastikan keamanan obat herbal. 

 

Tenaga Kesehatan Pemberi Pelayanan Kesehatan Tradisional 

Dalam Terapi Komplementer 

Tenaga kesehatan tradisional adalah setiap orang yang 

mengabdikan diri dalam bidang kesehatan tradisional serta 

memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan 

di bidang kesehatan tradisional yang untuk jenis tertentu 

memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan 

tradisional.  

Pelayanan kesehatan  tradisional dalam terapi 

komplementer dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas 

pelayanan kesehatan tradisional sesuai dengan ketentuan 

peraturan undang-undang. Berdasarkan kualifikasi 

pendidikannya, tenaga kesehatan terdiri atas tenaga kesehatan 

tradisional profesi yaitu tenaga kesehatan tradisioanl lulusan 

pendidikan tinggi bidang kesehatan tradisional paling rendah 

program pendidikan profesi; dan tenaga kesehatan tradisional 

vokasi yaitu tenaga kesehatan tradisioanl lulusan pendidikan 

tinggi bidang kesehatan tradisional yang paling rendah program 

pendidikan diploma tiga bidang kesehatan nasional sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Penerapan/pelaksanaan Terapi Komplementer Di Indonesia 

Di Indonesia penerapan atau pelaksanaan terapi 

komplementer banyak diminati sebagai pengganti pengobatan 

medis konvensional. Pada beberapa rumah sakit di Indonesia, 

pengobatan komplementer mulai diterapkan sebagai terapi 

penunjang atau sebagai terapi pengganti bagi pasien yang 

menolak metode pengobatan konvensional. Terapi komplementer 

ini juga dapat dilakukan atas permintaan pasien sendiri ataupun 

atas rujukan dokter. Adanya penggabungan dalam pengobatan 

konvensional dan pengobatan komplementer diharapkan dapat 

mendapatkan hasil terapi yang lebih baik. 
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Terapi komplementer untuk ibu hamil yang diterapkan di 

Indonesia diantaranya dzikir dan doa, terapi musik, yoga, pillates, 

terapi relaksasi hipnoterapi, herbal, aromaterapi, hidroterapi, 

terapi nutrisi, massage, akupresure, akupuntur. 

 

Kendala Terapi Komplementer 

Dalam penerapan terapi komplementer terdapat beberapa 

kendala meskipun masyarakat semakin banyak yang mengenal 

dan menggunakan terapi komplementer. Kendalam dalam 

pelaksanaan terapi komplementer meliputi beberapa hal, 

diantaranya adalah: 

1. Masih lemahnya pembinaan dan pengawasan pelayanan 

kesehatan komplementer 

2. Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk pelayanan 

kesehatan komplementer 

3. Terbatasnya kemampuan tenaga kesehatan dalam melakukan 

bimbingan 

4. Belum memadai regulasi yang mendukung pelayanan 

kesehatan komplementer 

5. Terapi komplementer belum menjadi program prioritas dalam 

penyelenggaraan pembangunan kesehatan. 

 

Penutup 

Terapi komplementer sudah dikenal oleh masyarakat 

sebagai alternatif dari pengobatan konvensional dengan alasan 

adanya reaksi obat kimia dan tingkat kesembuhan, keuangan, 

ingin mendapatkan pelayanan atau terapi sesuai keinginan dan 

meningkatkan kualitas hidup. Legalitas pelayanan kesehatan 

tradisional terapi komplementer sudah diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. Terapi komplementer banyak diminati oleh 

masyarakat bahkan ibu hamil juga menggunakan terapi 

komplementer untuk mengurangi keluhan/ketidaknyamanan 

yang dirasakan saat hamil.  
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Pendahuluan 

Emosional ibu hamil memiliki kecenderungan tidak stabil 

bahkan sering dijumpai kecemasan yang berupa ketakutan, 

kekhawatiran, kegelisahan, dan perasaan tidak nyaman selama 

kehamilan. Kecemasan akan berdampak pada peningkatan 

hormon ephinephrine, norephinephrine dan cortisol yang memicu 

terjadinya berbagai komplikasi dalam kehamilan. Salah satu terapi 

sederhana dan mudah dilakukan untuk mengurangi kecemasan 

selama kehamilan adalah doa dan dzikir sebagai cara semakin 

dekat dengan Tuhan. Saat berdoa terjadi proses aktivitas spiritual 

dengan melibatkan seluruh jiwa dan raga sehingga saat ini 

memunculkan keyakinan, keiklasan, kesabaran dan kepasrahan. 

Doa dan dzikir yang dilakukan secara rutin oleh ibu hamil 

menyebabkan kondisi psikologis akan tenang dan nyaman 

sehingga dapat mendukung selama kehamilan dan menyambut 

persalinan. Doa dan dzikir secara bersama oleh ibu hamil dan 

suami menjadi salah satu motivasi untuk ibu hamil dalam 

menjalani kehamilan. 

Bab ini membahas tentang doa dan dzikir pada ibu hamil, 

makna doa dan dzikir, doa dan  dan dzikir dalam menurunkan 

kecemasan ibu hamil. 

 

Doa dan Dzikir pada Ibu Hamil 

Doa merupakan serangkaian permohonan kepada Yang 

Maha Kuasa dan hal ini menciptakan kepasrahan dan ketenangan. 

Doa merupakan kalimat permohonan kepada Allah SWT yang 

baik dengan tujuan untuk kebaikan bagi individu dan orang lain. 

Berdoa berarti meminta sesuatu kepada Yang Maha Tunggal 

sehingga melahirkan harapan besar untuk diwujudkan. Dzikir 

mailto:ekasripurwandari36008@gmail.com
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bermakna selalu mengingatNya sehingga melahirkan keyakinan 

bahwa Allah akan selalu melindungi dan memberikan 

pertolongan setiap saat. 

Doa dan dzikir merupakan bagian penting dalam 

kehidupan individu karena berkaitan dengan hubungan 

spiritualnya dengan  TuhanNya, tak terkecuali pada ibu hamil. 

Kondisi kehamilan bagi seorang ibu tentunya semakin 

membutuhkan hubungan yang semakin kuat dan dekat dengan 

Tuhan. Oleh karena itu, bagi seorang bidan sebagai pendamping 

ibu dalam menjalani kehamilannya hendaknya selalu melakukan 

asuhan secara menyeluruh (holistik) yaitu asuhan yang 

komprehensif dilakukan dengan serangkaian asuhan pada aspek 

kesehatan baik fisik, psikis maupun spiritual ibu. Sentuhan religi 

seorang bidan dapat ditunjukkan dengan cara memotivasi ibu 

untuk semakin mendekatkan diri pada Allah SWT.  Salah satunya 

dengan doa dan dzikir yang akan memberikan manfaat penguatan 

kondisi mental ibu dalam menjalani kehamilan dan mengurangi 

kecemasan ibu selama kehamilan.  

 

Berdoa dalam Kehamilan  

1. Doa sebagai bentuk latihan 

Doa merupakan kalimat permohonan untuk kebaikan 

kepada Allah SWT. Berdoa berarti meminta sesuatu kepada 

Yang Maha Tunggal sehingga melahirkan  harapan besar  

untuk diwujudkan. Saat berdoa terjadi proses aktivitas spiritual 

dengan melibatkan seluruh jiwa dan raga sehingga saat ini 

memunculkan keyakinan, keiklasan, kesabaran dan 

kepasrahan.  

Berdoa dapat memberikan latihan kepada ibu hamil 

yang meliputi latihan kesabaran, keyakinan, keikhlasan dan 

kepasrahan. Latihan inilah yang menjadikan doa dapat 

memberikan suatu ketenangan, keiklasan dan kepasrahan. 

Latihan yang dapat dicapai pada saat melakukan aktivitas 

berdoa ditunjukkan pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel 1. Latihan yang dapat dicapai saat bedoa 

Latihan Cara Berdoa 

Kesabaran 
Melafalkan doa dengan pelan-pelan dan 

tidak tergesa-gesa 

Keyakinan Sungguh-sungguh dari dalam hati 

Keikhlasan Terus menerus, tidak berputus asa 

Kepasrahan 

Menempatkan diri kita pada posisi rendah 

dan tidak memilki kemampuan sehingga 

membutuhkan kuasa dan pertolongan Allah 

semata 

Apabila ibu hamil melakukan doa dengan sungguh-

sungguh dan telah memperoleh empat latihan tersebut, maka 

akan merasakan ketenangan dan kenyamanan saat hamil. 

 

2. Doa dalam kehamilan 

Kehamilan bagi pasangan suami istri merupakan sebuah 

proses alamiah yang menjadi harapan dalam membangun 

sebuah keluarga. Kehadiran anak sangat ditunggu sebagai 

generasi penerus yang unggul, berbakti kepada orang tua, 

menjadi kebanggaan keluarga serta memiliki manfaat bagi 

agama dan orang banyak. Alasan inilah yang mendasari pada 

saat hamil,  ibu dan dan suami  memanjatkan harapan melalui 

doa. Beberapa doa yang dapat dibaca ibu selama kehamilan 

diantaranya adalah: 

a. Doa untuk kelancaran persalinan 

َهاتِكُْم تَاَرةً أُْخَرى    “َوهللاُ أَْخَرَجكُْم ِمْن بُطُوِن أُمَّ

Artinya: “dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu 

kalian pada kesempatan yang lain (persalinan).”  
b. Doa untuk perlindungan dan keselamatan 

Membaca surah Al-Fatihah dan Al Insyirah sebanyak 7 kali 

pada waktu selesai shalat shubuh serta  meniupkannya di 

sekitar perut ibu hamil.  

c. Doa untuk kebaikan anak yang dikandung 

Doa ditujukan demi kebaikan anak supaya kelak menjadi 

anak yang saleh salehah seperti terdapat di surah Ali Imran 

(34-35), surah Ibrahim (40),  Al-Mu’minuun (12-14),  
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Lukman 14, Yusuf (1-16), Maryam (1-15) dan Ar Rahmaan 

(1-78) 

3. Manfaat doa dalam kehamilan 

Berdoa selama kehamilan memberikan manfaat pada ibu 

maupun janin. Manfaat berdoa untuk ibu  antara lain: 

a. Menguatkan sisi spiritualisme ibu 

b. Meningkatkan kepercayaan diri ibu 

c. Meningkatkan ketenangan dan kenyamaan ibu selama 

hamil 

d. Mempengaruhi tumbuh kembang janin 

 

Manfaat berdoa untuk janin dapat dilihat dari tumbuh 

kembang janin yang berhubungan dengan kondisi kestabilan 

emosi ibu yang terjaga selama kehamilan.  

 

Dzikir dalam Kehamilan sebagai Bentuk Penguatan Spiritual 

Dzikir merupakan upaya mendekatkan diri kepada Allah. 

Setiap aktifitas atau tindakan sebagai upaya agar senantiasa 

terhubung dan mengingat Allah SWT ini yang disebut dzikrullah 

(Amin, 2015). Dzikir dapat berupa mengulang-ulang lafal dzikir 

(wirid), mengeraskan suara, dalam hati, dengan pikiran dan dzikir 

dalam segenap keadaan agar dapat mengingat Allah setiap saat, 

takut dan tunduk mengharap dengan penuh keyakinan bahwa 

segala hal yang terjadi hanya karena kehendak Allah (Sangkan, 

2007). 

Dzikir selama hamil menunjukkan bukti ketundukan 

kepada Allah sehingga menimbulkan keyakinan dan optimisme 

bahwa setiap masalah, keluhan  dan ketidaknyamanan yang 

terjadi selama kehamilan akan dapat diselesaikan dengan 

pertolongan Allah.  Ibu hamil yang membiasakan diri berdzikir 

maka akan merasakan kedekatan dirinya dengan Allah dan selalu 

yakin berada perlindungan Allah sehingga menjadi sumber 

kekuatan dan ketenangan diri. Ibu hamil yang secara emosional 

memiliki ketenangan dan kenyamanan akan meningkatkan 

kestabilan hormonal dalam tubuh yang bermanfaat bagi ibu dan 

tumbuh kembang janin. Dzikir selama kehamilan didasarkan pada 
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Al Quran Surat Ar Rad (28) sebagai berikut: 

ِ  بِِذْكرِ  قُلُوبُُهمْ  َوتَْطَمئِن   آَمنُوا الَِّذينَ  ِ   بِِذْكرِ  أََل   ّۗللاَّ اْلقُلُوبُ  تَْطَمئِن   ّللاَّ  

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka 

manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya 

dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.” 
(Muhammad, 2014). 

Dzikir dalam keseharian yang mudah dilakukan dalam 

bentuk ibadah sehari-hari seperti sholat ataupun yang dilakukan 

dengan pelafalan kalimat dzikir sederhana berupa pujian, syukur 

dan  permintaan ampunan secara bersuara (jaly). 

 

Penelitian Terkait Dzikir pada Masa Kehamilan 

Pelaksanaan terapi dzikir pada ibu hamil terbukti dapat 

mengurangi kecemasan yang dialami. Berikut ini pelaksanaan 

terapi dzikir pada kehamilan dapat dilihat dari beberapa 

penelitian  di bawah ini. 

Tabel 2. Bentuk terapi dzikir berdasarkan hasil penelitian 

Bentuk Dzikir Hasil Penelitian 

Dzikir sederhana 

yang dilafalkan 

bersuara (jaly)  

Terapi dzikir sederhana yang dilafalkan 

berkali-kali dengan bersuara  (jaly) 

terbukti dapat digunakan sebagai teknik 

distraksi audio yang berpengaruh 

terhadap penurunan kecemasan  pada ibu 

hamil yang mempersiapkan persalinan. 

Dzikir yang diperdengarkan dan 

dipahami maknanya sebagai seseorang 

yang pasrah dan tunduk kepada 

Tuhannya sehingga pada dirinya tampak 

memiliki 

 energi positif, harapan  terhadap 

kehidupan, jiwa yang tenang, sikap taubat 

terhadap kesalahan yang lalu akan 

melahirkan keberanian ibu dalam 

menghadapi tantangan yang ada misalnya 

persalinan.(Vasra, Komariah, 

Parawansyah, 2021) 
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Dzikir dan murrotal Terapi dzikir dan murrotal pada ibu hamil 

yang mengalami pre eklampsia ringan mampu  

mengurangi kecemasan. Keefektifan relaksasi 

dzikir lebih baik dalam mengurangi 

kecemasan, hal ini dikarenakan aktivitas 

dzikir disesuaikan dengan kemampuan 

ibu hamil sehingga memiliki kekuatan 

dan motivasi internal yang kuat untuk 

menurunkan kecemasan. (Widiastuti, 

Rusmini,  Mulidah,  Haryati ,2021) 

Shalat dan dzikir  Penelitian pada ibu hamil yang 

melaksanakan shalat, dzikir serta sholat 

tahajud didapatkan hasil kondisi psikis 

yang lebih tenang dibandingkan ibu ibu 

hamil yang tidak rutin shalat, dzikir dan 

shalat tahajud. Hal ini disebabkan shalat 

pada prinsipnya adalah ibadah yang berisi 

serangkaian doa dan dzikir, adapun 

tahajut merupakan shalat sunnah yang 

dijalankan di malam hari dimana suasana 

malam dirasakan dapat memberikan lebih 

kuat kekusyukan dan ketenangan. Oleh 

karena itu semakin rutin melaksanakan 

shalat, dzikir dan tahajut maka 

ketenangan yang didapatkan akan jauh 

lebih baik  (Kelly, 2013) 

Relaksasi pernapasan 

dan dzikir 

Ibu hamil HIV positif yang diberikan 

terapi relaksasi pernapasan dan dzikir 

mengalami penurunan kecemasan 

dibandingkan sebelum terapi. Terapi 

relaksasi pernafasan dengan dzikir dapat 

mengurangi ketegangan yang melibatkan 

otot-otot. Ibu hamil yang melakukan 

latihan secara berkala relaksasi dan terapi 

dzikir akan mampu mengenali kondisi 

tubuh saat otot tegang dan relaks. 
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Kompensasi yang diperoleh tubuh 

tercipta perasaan nyaman, tenang, dan 

pasrah dalam menghadapi segala kondisi 

yang kurang sesuai dengan harapan 

akibat kondisi kehamilan dengan HIV 

positif. (Mawardika, Rahmawati, Kurniawati. 

2020). 

 

Doa dan Dzikir dalam Mengurangi Kecemasan Kehamilan 

Kecemasan pada masa hamil diakibatkan oleh 

kekhawatiran kondisi janin saat di kandungan  maupun lahir 

nanti, takut menghadapi persalinan, tidak percaya diri dengan 

perubahan tubuh, khawatir penerimaan suami, dukungan dari 

keluarga dan orang terdekat serta kekhawatiran berhubungan 

dengan petugas kesehatan saat memeriksakan kehamilannya 

(Niko, 2018). Kecemasan juga dialami oleh ibu primigravida 

karena belum memiliki pengalaman hamil dan berbagai keluhan 

dalam kehamilan. 

Kehamilan dengan kecemasan membutuhkan penanganan 

serius karena dapat berdampak pada  terganggunya kondisi fisik 

maupun psikis baik pada ibu maupun janin. Dzikir dapat 

digunakan untuk menurunkan kecemasan ibu. Dzikir tidak hanya 

menciptakan persepsi ketundukan pada Allah namun juga 

membantu membentuk persepsi berupa keyakinan bahwa segala 

sesuatu akan terjadi berdasarkan kehendak Allah. Dzikir bagi ibu 

hamil sebaiknya dipilih yang sederhana dan dimengerti 

maknanya oleh ibu sehingga bisa dihayati dengan sepenuh hati 

karena hal ini mampu memberikan keyakinan terhadap efek pada 

tubuh dibandingkan dengan melafalkan kata atau kalimat yang 

kurang  dipahami maknanya.  Lantunan dzikir memberikan 

keyakinan ibu bahwa dirinya dekat dengan Allah dan senantiasa 

mendapatkan perlindungan-Nya. Hal inilah yang menyebabkan 

terciptanya kekuatan dan motivasi, rasa percaya  diri,  ketenangan 

maupun kebahagiaan sehingga dapat menurunkan tingkat 

kecemasan ibu selama kehamilan dan menjelang persalinan.  
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Pelafalan kalimat dzikir mampu memotivasi seseorang agar 

selalu memiliki pikiran positif, memandang segala sesuatu dari sisi 

positif, mampu memaknai setiap kejadian yang dialami setiap 

kejadian yang dialami secara positif dan meltih diri untuk semakin 

bersabar terhadap kesulitan. Dzikir mampu menciptakan 

ketenangan sehingga mampu menekan sistem kerja syaraf 

simpatis yang seharusnya berfungsi mengaktifkan sekresi hormon 

stres. Efek ketenangan ini kemudian mengaktifkan sistem kerja 

syaraf parasimpatis dan mengakibatkan lepasnya asetilkolin yang 

berfungsi menurunkan kontraksi otot. Sebaliknya efek dari 

aktifnya serabut saraf parasimpatis mampu menekan kinerja dari 

serabut saraf simpatis dan akhirnya otak mengenali itu sebagai 

kondisi kecemasan yang menurun sehingga kondisi tubuh 

dikembalikan seperti kondisi normal. Pengucapan kalimat dzikir 

memberikan keyakinan terhadap munculnya pikiran positif dan 

emosi yang stabil pada ibu hamil sehingga  mampu  menstimulasi   

fungsi   kerja  limbik  menghasilkan endorfin yang identik dengan 

munculnya perasaan bahagia dan semangat (Niko, 2018).  Adapun 

kerja dzikir yang dapat menurunkan kecemasan selama kehamilan 

dapat dilihat sebagai berikut: 

 
Gambar: Mekanisme dzikir dalam menurunkan kecemasan masa 

hamil 

Sumber: (Niko, 2018) 

 

Dzikir dengan Relaksasi Pernafasan 

Terapi dzikir yang dilakukan bersamaan dengan tehnik 

yang lain tentunya akan lebih efektif lagi misalnya  relaksasi 

pernapasan. Relaksasi dengan dzikir adalah sebuah metode yang 
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digunakan dengan harapan dapat mengurangi kecemasan 

kehamilan. Terapi relaksasi ini merupakan gabungan dari antara 

relaksasi dengan keyakinan agama yang dianut (Retnowati, 2011). 

Relaksasi pernafasan dengan dzikir dapat melatih relaksasi otot 

sehingga dapat menyisipkan unsur keyakinan atau religius untuk 

membantu mengurangi kecemasan. Kondisi rileks dapat 

menyebabkan otot (fisik) menjadi rileks, selain itu dengan 

berdzikir akan memudahkan ibu hamil lebih fokus, tenang, pasrah 

dan berserah kepada Tuhan.(Mawardika, Rahmawati, Kurniawati, 

2020). 

 

Penutup 

Doa dan dzikir dapat menjadi salah satu upaya non invasif 

dalam mengurangi kecemasan selama kehamilan karena mudah, 

sederhana dan ekonomis dalam pelaksanaanya, serta memiliki 

manfaat untuk penguatan keyakinan dan religius. Penerapan 

dzikir yang disertai dengan relaksasi pernafasan dapat membuat 

ibu hamil lebih rileks, tenang, nyaman sehingga mampu 

meningkatkan kondisi fisik, emosional dan spiritual ibu hamil 

yang bermanfaat untuk ibu dan janin. 
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Pendahuluan 

Musik memiliki kekuatan untuk mengobati penyakit dan 

meningkatkan kemampuan pikiran seseorang. Terapi musik dapat 

meningkatkan, memulihkan, dan memelihara kesehatan fisik, 

mental, emosional, sosial dan spiritual karena musik bersifat 

nyaman, menenangkan, membuat rileks, berstruktur dan 

universal. Terapi musik merupakan terapi yang universal dan 

dapat diterima oleh semua orang karena tidak membutuhkan kerja 

otak yang berat untuk menginterpretasi alunan musik. Proses 

dalam hidup kita selalu berirama misalnya nafas, detak jantung 

dan pulsasi semuanya berulang dan berirama. Terapi musik 

merupakan intervensi alami non invasif  yang dapat diterapkan 

secara sederhana tanpa membutuhkan kehadiran ahli terapi 

dengan harga terjangkau dan tidak menimbulkan efek samping 

dan dapat menghilangkan stres untuk ibu hamil. 

Pada bab ini akan dibahas tentang pengertian terapi musik 

dalam kehamilan, jenis dan metode  terapi musik, pengaruh musik 

dalam kehidupan manusia, teknik dan saat dalam memberikan 

terapi musik, tahapan terapi musik, patofisiologi musik dalam 

kehamilan. 

 

Terapi Musik Dalam Masa Kehamilan 

Terapi musik merupakan terapi yang menggunakan musik 

dimana tujuannya adalah  untuk meningkatkan berbagai kondisi, 

baik fisik, emosi, kognitif maupun sosial untuk berbagai kalangan 

usia. Musik juga merupakan teknik yang sangat efektif untuk 

menurunkan intensitas nyeri, keadaan stres serta tingkat 

kecemasan dalam mengalihkan perhatian dari perasaan nyeri, 

cemas dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh si ibu. Schneider 

mailto:halimah.tusyadiah1987@yahoo.com
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dan Workman (2000) menyebutkan bahwa terapi musik menjadi 

efektif karena individu berkonsentrasi memiliki rangsangan yang 

menarik dan berfokus pada gejala yang tidak menyenangkan 

sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman pada ibu.(Solehati dan 

Cecep 2017) 

Menurut Maryunani dan Yetty (2017) Pada masa kehamilan, 

terapi musik dapat digunakan dalam suatu bentuk kegiatan yang 

dapat menciptakan rasa nyaman seperti dengan mempergunakan 

musik sebagai suatu kegiatan terjadwal dalam membimbing ibu-

ibu selama masa kehamilan untuk mencapai tujuan seperti 

relaksasi ibu hamil, merangsang secara dini pertumbuhan dan 

perkembangan otak janin, sehingga terjadi kontak batin antara ibu 

dan janinnya. 

 

Jenis dan Metode Terapi Musik 

 Menurut Natalia (2013) ada dua jenis terapi musik, yaitu 

musik instrumental dan musik klasik. Musik instrumental dan 

musik    klasik   banyak   memiliki    kesamaan.  Namun,  musik  

klasik dianggap lebih memiliki banyak keguanaan terutama dalam 

memberikan terapi bagi ibu hamil. Musik Instrumental yaitu 

musik yang lebih dapat membuat badan¸ pikiran dan mental 

menjadi lebih sehat. Sedangkan musik klasik yang terdengar lebih 

lembut dengan alunan musik yang cenderung lambat, dapat 

menumbuhkan kenyamanan dan ketenangan, dapat membuat 

rileks sehingga perasaan gembira akan muncul. Musik klasik. 

Terdapat dua macam metode terapi musik, yaitu terapi 

musik aktif dan terapi musik pasif.  Yang pertama adalah terapi 

musik aktif diamana terapi musik ini dilakukan dengan cara 

mengajak pasien bernyanyi, belajar  main/menggunakan  alat  

musik,  menirukan  nada-nada  sehingga membuat lagu lebih 

singkat. Kehadiran seorang ahli penting untuk dapat menciptakan 

interaksi aktif dalam terapi musik ini.  Selanjutnya Metode terapi 

musik yang kedua adalah terapi musik pasif. Pada metode ini 

alunan musik dapat didengarkan dan dihayati oleh pasien tertentu 

yang disesuaikan dengan masalahnya. Pemilihan jenis musik yang 
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tepat sesuai dengan kebutuhan pasien merupakan hal yang 

terpenting dalam terapi musik pasif  ini.  

 

Pengaruh Musik Dalam Kehidupan Manusia 

Menurut  Kate  and  Richard  Mucci  tubuh    manusia    

mempunyai    ritme    tersendiri. Penyembuhan  melalui terapi 

musik akan menjadi semakin efektif,  tidak terlepas dari 

kemampuan   seseorang   untuk mencapai   ritme   dan    

suara-suara   dalam   dirinya. Akan tetapi perlu diingat bahwa  

penyembuhan  tidaklah datang  dari  melodi  yang kompleks 

sehingga  macam  dan  frekuensi  musik  yang  digunakan  selama 

proses penyembuhan harus benar-benar diperhatikan (Chiang, 

2012 ) 

Tabel dibawah ini menunjukkan pengaruh musik dalam 

kehidupan manusia . 

Tabel 1. Pengaruh musik dalam kehidupan manusia  

Jenis Musik Pengaruh Musik Dalam Kehidupan 

Manusia 

Gregorian  Menciptakan ketenangan dan 

kedamaian  

Barok   (Johann  

Sebastian)  

Menimbulkan perasaan tenang, stabil  

Barok  (  Johann  

Sebastian Bach, 

George Friedrich 

Handel,  Antoniow 

Vivaldi 

Memunculkan       perasaan       tenang, 

stabil, konsistensi  untuk   belajar 

maupun bekerja  

Music klasik (Franz 

Joseph Haydn dan 

Wolfgang Amadeus 

Mozart)  

Menciptakan   daya   konsentrasi,   

memori  dan persepsi  ruang.  Sesuai  

untuk mengiringi belajar maupun 

bekerja.  

Romantic (ciptaan 

Franz Schubert, Robert 

Schumann, Peter 

Iliich)  

Mampu mengunggah perasaan 

nasionalisme 

Sumber: Chiang (2012) 
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Terapi Musik pada Ibu Hamil 

 Wanita hamil yang tidak stres dan tenang, tentu detak 

jantungnya akan lebih teratur. Terapi musik  bukan saja memiliki 

pengaruh positif pada proses kehamilan ibu, namun sangat 

berpengaruh pada saat persalinannya karena kesesuaian irama 

yang merdu akan menenangkan janin dan ibu. Hal ini 

menunjukkan bahwa semua jenis musik seperti musik jazz, pop 

atau tradisional selama musik tersebut berirama dan mengalun 

maka dapat memberi efek bagi ibu selama hamil. 

 

Tehnik dan Waktu yang Tepat Memberi Terapi Musik 

Musik dapat diperdengarkan dimana saja dan kapan saja, 

sehingga ibu hamil yang membutuhkan relaksasi dapat lebih 

mudah mendengarkannya. Janin akan dapat menikmati 

rangsangan berupa suara yang menenangkan. Terapi musik bagi 

janin harus dilakukan secara terprogram untuk mencapai hasil 

yang maksimal yaitu pada usia kehamilan 18-20 minggu, karena 

pendengaran janin sudah semakin sempurna. Namun ibu hamil 

diperbolehkan mendengarkan musik sejak trimester pertama 

untuk mengurangi stres dan  mual-muntah.(Hayati, 2017) 

Dalam mengatur jadwal terapi musik dapat ditentukan 

waktu terapi yang tepat, boleh pagi, siang, sore, atau malam, hal 

terpenting adalah konsisten dengan waktu yang sudah dipilih. 

Pilihlah waktu sesuai kesempatan yang dimiliki secara 

berkesinambungan dan konsisten, untuk mencapai hasil yang 

sesuai dengan harapan. Selain waktu ibu, waktu janin juga perlu 

dipertimbangkan yaitu ketika janin tidak sedang tidur. Pada saat 

terjaga, janin dapat menyimak rangsangan suara secara aktif 

sehingga daya ingat janin akan ikut terangsang dan bertambah 

kuat (Hermayoni, 2015) 

 

Tahapan Terapi Musik Dalam Kehamilan 

Tahapan terapi musik dalam kehamilan meliputi beberapa tahap 

berikut: 

1. lbu datang akan diwawancarai oleh terapis untuk mengetahui 

identitas, aktivitas, kondisi fisik dan mental serta pola 
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hidupnya.  

2. Pemeriksaan tekanan darah. 

3. Ibu hamil masuk ruang kedap suara. 

4. Brain gym untuk memusatkan pikiran, untuk fokus pada diri 

sendiri dan janin. 

5. Bersama terapis, ibu bicara dengan janin.  

Misalnya, untuk mengubah posisi janin yang melintang, 

mengurai lilitan tali pusat, dan untuk mendapatkan gerakan 

janin karena si ibu tidak bisa merasakan gerakannya,. 

6. Relaksasi progresif untuk membuat ibu santai. 

Ibu hamil diminta untuk memilih posisi yang nyaman, 

sambil tiduran atau duduk. Relaksasi progresif agar tubuh 

terasa rileks dengan cara mengendorkan dan mengencangkan 

otot-otot tubuh secara berurutan sambil mengatur nafas. Ibu 

hamil akan merasakan ketegangan otot-otot yang  dimulai   

dari  telapak kaki  sampai  ke  wajah, kemudian melepaskan 

ketegangan sambil mengendurkan seluruh otot, mulai dari 

wajah sampai telapak kaki. Relaksasi merupakan kebutuhan 

yang sangat dibutuhkan oleh ibu hamil agar musik dapat 

dihayati dengan baik dan seluruh tubuh ibu hamil juga dapat 

merasakannya.  

7. Toning untuk memulai stimulasi musik. 

Stimulasi yang diberikan kepada ibu hamil yaitu dengan 

kalimat-kalimat sugesti yang akan dipandu oleh terapis. 

Tujuannya untuk membawa ibu ke suasana yang dapat 

melupakan ketegangan dan kecemasan yang dirasakan selama 

kehamilan. Iringan musik akan memberikan rasa rileks, oleh 

sebab itu ibu hamil dianjurkan untuk berkonsentrasi saat 

mendengarkan musik. 

8. Stimulasi musik untuk ibu dan janin.(Maryunani, 2017) 

Stimulasi musik akan sampai ke tubuh ibu hamil 

apabila saat mendengarkan musik ibu dapat berkonsentrasi 

dan memiliki kesadaran penuh. Irama musik yang 

mengalunan akan masuk ke dalam tubuh dan pikiran ibu 

tanpa ada gangguan berupa ketidakstabilan emosi, suara 

berisik dan kurangnya konsentrasi.  
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Alat yang digunakan saat mendengarkan musik bisa 

berupa tape atau walkman dengan volume suara yang pelan, 

namun dapat didengarkan oleh ibu hamil. Ambil posisi sekitar 

setengah meter dari tape, kemudian dengan kesadaran dan 

konsentrasi yang penuh dapat membuat ibu merasa lebih 

nyaman. Hal ini dapat dilakukan selama 30 menit setiap hari. 

Sesekali boleh menempelkan earphone ke perut ibu  hamil 

agar janin mendengarkan musik lebih jelas. Ibu hamil juga 

dianjurkan selain mendengarkan musik ikut bernyanyi 

mengikuti melodi atau lirik lagu. 

 

Patofisiologi Terapi Musik Pada Ibu Hamil Dengan Keluhan 

Nyeri 

Nyeri pada saat kontraksi uterus atau his palsu sering 

dialami oleh ibu hamil trimester ketiga. Nyeri yang tidak diatasi 

dapat menimbulkan kecemasan sehingga meningkatkan risiko 

ketidakseimbangan emosional ibu setelah melahirkan, 

keterlambatan perkembangan motorik dan mental janin serta 

dapat menyebabkan colic pada bayi baru lahir (Handayani, 2015). 

Mekanisme terapi musik dalam menurunkan kecemasan adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: Patofisiologi terapi musik menurunkan kecemasan 
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Saat uterus berkontraksi akan mengirimkan transmisi 

rangsang nyeri. Ibu dapat memilih jenis musik yang disenanginya 

seperti lagu rohani ataupun alunan ayat-ayat suci Al-Qur’an. 

Bukan hanya itu saja, irama atau musik alam seperti suara air 

terjun dengan gemercik air yang deras dapat memberikan 

rangsangan terhadap pikiran ibu melalui sistem saraf seperti 

talamus. Maka rasa nyeri itu akan berkurang sehingga ibu hamil 

tetap datang. Melalui indera pendengaran manusia yang 

kemudian di transmisikan ke pusat otak, alunan musik akan 

membuat perasaan lebih relaks. Hal tersebut dikarenakan alunan 

musik yang dirasakan oleh ibu  dengan irama dan vibrasi yang 

ditangkap oleh indera pendengaran tadi, korteks cerebri dapat 

berespon dengan cara mengembangkan gerak otomatisnya 

mengikuti irama musik yang disukai oleh ibu (Sulistyorini, 2014). 

Pada bagian sistem saraf otonom dapat bertanggung jawab 

mengontrol keadaan umum ibu seperti tekanan darah, denyut 

jantung dan fungsi otak, yang mengontrol perasaan dan emosi. 

Saat rasa sakit datang maka rasa takut ibu juga akan meningkat 

yang membuat ibu menjadi frustasi dan marah sehingga dapat 

menegangkan otot-otot tubuh. hasilnya rasa sakit menjadi 

bertambah. Maka hal ini dapat diatasi dengan mendengarkan 

musik secara teratur untuk membantu tubuh dan pikiran ibu baik 

secara fisik dan mental dapat menjadi lebih rileks dan mengurangi 

rasa sakit. 

 

 

Manfaat Terapi Musik Dalam Kehamilan 

Mendengarkan musik secara teratur sejak masa kehamilan dapat 

bermanfaat bagi ibu hamil, diantaranya adalah: 

1. Orang tua dapat berkomunikasi dengan janin.  

2. Musik dapat merangsang pertumbuhan otak selama masih 

dalam rahim dan pada awal masa kanak-kanak.  

3. Memberikan efek positif dalam hal persepsi emosi dan sikap 

sejak sebelum dilahirkan. 

4. Mengurangi tingkat ketegangan emosi atau nyeri fisik.  

5. Meningkatkan perkembangan motorik bayi.  
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6. Meningkatkan kemampuan berbahasa, perbendaharaan kata, 

kemampuan berekspresi, dan kelancaran berkomunikasi. 

7. Meningkatkan kemampuan sosial bayi.  

8. Meningkatkan ketrampilan membaca, menulis, matematika, 

dan kemampuan untuk mengingat serta menghafal.  

9. Membantu membangun rasa percaya diri. 

 

 

Terapi Musik Bagi Janin 

Memperdengarkan musik pada janin akan merangsang 

peningkatan jumlah sel-sel otaknya dimana pertumbuhan dan 

perkembangan dimulai sejak awal kehamilan. Mulai usia 10 

minggu, janin sudah dapat mendengar suara-suara dari tubuhnya 

seperti detak jantung, desir aliran darah, dan bahkan belaian pada 

perut ibu. Selanjutnya, sekitar usia 16 minggu janin sudah mulai 

mendengar suara-suara dari luar tubuh ibu. Ibu hamil dapat 

mengajak bicara janin ataupun mendengarkan musik, sebagai 

reaksi, maka janin akan bergerak-gerak yang menandakan otaknya 

dapat menerima rangsangan dari luar. Terapi musik dapat 

merangsang kecerdasan otak janin dan memberikan stimulasi 

pada janin.  

Pembentukan otak manusia sudah dimulai dari awal 

kehamilan sampai bayi lahir, dimana otak manusia terbagi 

menjadi dua belahan yaitu belahan otak kanan dan belahan otak 

kiri. Otak kiri berhubungan erat dengan pembentukan kecerdasan 

otak anak pada pendidikan formal karena bersifat logis. 

Sedangkan belahan otak kanan berkaitan dengan perkembangan 

artistik dan kreatif, perasaan, gaya bahasa, irama, imajinasi,   

khayalan,   warna,   pengenalan   diri   dan   orang   lain,   

sosialisasi   dan  pengembangan kepribadian. Fungsi otak kiri dan 

otak kanan ada kaitannya dengan musik sehingga pada terapi 

musik bagi ibu hamil maka perangsangan atau stimulasi mental 

haruslah mencakup perkembangan dari kedua belahan otak.  
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Dibawah ini merupakan manfaat terapi musik dalam 

mengoptimalkan kecerdasan bayi yaitu antara lain: 

1. Terapi musik dapat menenangkan dan memberikan perasaan 

nyaman. 

2. Bayi memiliki keterampilan otak lebih tinggi dibandingkan 

individu yang hanya mengandalkan kekuatan otak. 

3. Kesehatan jasmani, pikiran dan emosi ibu hamil dapat  terjaga 

dengan adanya terapi musik. 

4. Rangsangan musik yang diperdengarkan kepada janin selama 

kehamilan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan janin. 

5. Kepribadian yang kuat ibu akan tumbuh dan mampu 

menyerap banyak hal.  

6. Terapi musik membuat janin dapat meresapi dan mampu 

memahami perasaan orang lain. 

 

Penutup  

Musik adalah bentuk rangsangan yang paling disarankan 

untuk memicu pertumbuhan sel otak janin selain suara ibu, ayah 

atau kakak. Musik juga terbukti memberikan rasa aman, nyaman 

dan sejahtera bagi ibu selama kehamilannya, yang nantinya pada 

saat proses persalinan rasa takut dan stress menghadapi 

persalinan akan berkurang sehingga rasa nyeri dapat teratasi.  

Memperdengarkan musik pada janin akan berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan perkembangannya. Sel-sel otaknya yang sudah 

tumbuh dan berkembang diawal-awal kehamilan akan dapat 

merangsang dan dapat memicu percabangan sel-sel otak, melatih 

konsentrasi.  
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Pendahuluan 

Setiap wanita hamil  mempunyai energi yang besar dan 

tidak perlu takut menghadapi persalinan, karena dengan 

persiapan yang matang secara fisik, mental dan spiritual wanita 

hamil akan menghadapi persalinan dengan menyenangkan. 

Persiapan secara fisik dan mental untuk melahirkan dapat dimulai 

sejak kehamilan melalui penerapan yoga. Yoga telah dikenal dan 

dipraktikkan sebagai terapi komplementer. Yoga mengkaji 

hubungan tubuh dan pikiran setiap wanita hamil. Latar belakang 

munculnya gerakan yoga adalah kebutuhan dasar manusia untuk 

merasakan keutuhan serta kesatuan tubuh dan pikiran. Yoga 

mengkaji hubungan tubuh dan pikiran setiap wanita hamil. Yoga 

dalam kehamilan dapat meningkatkan kesadaran ibu hamil, 

menciptakan ikatan bathin antara ibu dan bayinya. 

Bab ini menguraikan tentang yoga dalam kehamilan yang 

meliputi pengertian, prinsip dan manfaat yoga dalam kehamilan, 

persiapan yoga kehamilan, penelitian tentang yoga dalam 

kehamilan, hatha yoga dalam kehamilan, Teknik yoga dalam 

kehamilan. 

 

Yoga Kehamilan 

Kata Yoga berasal dari kata ‘Yuj’ yang memmiki arti 
menggabungkan atau mempersatukan. Makna Penyatuan pada 

kata “yuj” ini adalah  bersatunya manusia dengan Sang Maha 
Pencipta atau mempunyai makna keutuhan/keharmonisan diri 

secara fisik. mental dan spiritual. Manusia pada hakikatnya 

mempunyai keinginan untuk memahami dirinya dan mengenal 

Sang Pencipta.(Tia Pratignyo, 2014). 

mailto:ranizaidan@gmail.com
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Tujuan yoga adalah menenangkan pikiran sehingga 

seseorang akan menyadari bahwa dirinya dan semesta adalah satu 

dan tidak terpisah. Yoga juga bertujuan untuk menjaga 

keseimbangan tubuh. Praktek yoga mengutamakan latihan fisik 

dan mental melalui penguasaan nafas, postur dan meditasi 

sehingga akan tercipta keharmonisan tubuh dan pikiran sehingga 

hidup menjadi damai, sehat dan seimbang.(Ira, 2009) 

Ibu hamil sangat dianjurkan untuk berolahraga sehingga 

dapat membantu untuk mendapatkan kekuatan yang baik 

sehingga memperlancar proses persalinan diantaranya dengan 

melakukan yoga kehamilan atau yoga antenatal. Yoga kehamilan 

adalah suatu keterampilan yang di pergunakan dalam mengolah 

pikiran, yakni berupa suatu  teknik yang di lakukan untuk 

mengembangkan kepribadian secara menyeluruh baik fisik, 

psikologis dan spiritual. Yoga kehamilan dapat membantu ibu 

hamil dalam mengendalikan pikiran, keinginan dan reaksi 

terhadap stress (Devi, dkk, 2014). Yoga kehamilan biasanya 

menggunakan beberapa gerakan yang di  modifikasi dari senam  

yoga   dasar   dan  disesuaikan  dengan kondisi ibu hamil.  

Gerakan dalam yoga kahamilan dilakukan dengan tempo waktu 

yang lebih lambat sehingga dapat di sesuaikan dengan kapasitas 

ruang gerak ibu hamil. 

 

Prinsip dan Manfaat Yoga Kehamilan 

Beberapa prinsip yang perlu dipahami dalam pelaksanaan yoga 

kehamilan diantaranya adalah: 

1. Napas penuh kesadaran 

Napas yang diambil dengan dalam dan teratur akan 

dapat menyembuhkan dan memberikan ketenangan melalui 

teknik pernafasan yang benar sehingga ibu hamil dapat 

mengaturl pikiran dan tubuhnya sendiri. 

 

2. Gerakan yang lembut dan perlahan 

Gerakan yoga yang di lakukan dengan  lembut dan 

perlahan-lahan akan membuat tubuh ibu hamil lebih lentur  

sekaligus kuat. Gerakan yoga kehamilan selalu  fokus kepada 
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otot-otot dasar panggul, otot panggul, pinggul, paha dan 

punggung. 

 

3. Relaksasi dan meditasi 

Dengan Relaksasi dan meditasi seluruh tubuh dan 

pikiran ibu menjadi lebih rileks, tenang dan damai. 

 

4. Ibu dan bayi 

Dengan Yoga kita dapat meningkatkan kedekatan antara 

ibu dan janin dengan harapan apabila  ibu merasa bahagia dan 

rileks maka secara tidak langsung  janin juga akan merasakan 

hal yang sama. (Kristara, 2019) 

 

Manfaat yoga kehamilan meliputi manfaat bagi fisik, bagi mental 

ibu hamil, emosi dan  spiritual. 

1. Manfaat fisik 

a. Meningkatkan  energi, vitalitas dan daya tahan tubuh 

b. Melepaskan stress dan cemas 

c. Meningkatkan kualitas tidur 

d. Menghilangkan ketegangan otot 

e. Mengurangi keluhan fisik ibu hamil secara menyeluruh 

semasa hamil, seperti nyeri pada daerah punggung, nyeri 

pada panggul, sampai dengan pembengkakan bagian tubuh 

f. Membantu proses penyembuhan dan pemulihan setelah 

melahirkan 

 

2. Manfaat untuk mental dan emosi 

a. Menstabilkan emosi ibu hamil yang cenderung fluktuaktif 

b. Menguatkan tekad dan keberanian  

c. Meningkatkan rasa percaya diri dan focus 

d. Membangun afirmasi positif dan kekuatan pikiran pada saat 

melahirkan 
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3. Manfaat spiritual 

a. Menenangkan dan mengheningkan pikiran melalui relaksasi 

dan meditasi 

b. Memberikan waktu yang tenang untuk menciptakan ikatan 

bathin antara ibu dengan bayi 

c. Menanamkan rasa kesabaran, intuisi dan kebijaksanaan 

 

Persiapan Dalam Melakukan Yoga Kehamilan  

Beberapa persiapan yang perlu dilakukan oleh ibu hamil dalam 

melaksanakan yoga kehamilan meliputi: 

1. Mengenakan pakaian yang longgar dan nyaman. 

2. Berlatih tanpa alas kaki diatas matras yoga. 

3. Menjaga perut agar tidak terlalu lenyang dan tidak terlalu lapar 

saat melakukan yoga, kemudian jika sudah makan maka 

lakukan yoga 1-2 jam setelah makan dan berlatih di pagi hari 

atau sore hari kalau perut kosong. 

4. Menggunakan bantal penyokong atau kursi sebagai alat bantu 

dalam mendukung  postur tubuh dalam yoga. 

5. Minum air yang banyak sesudah berlatih. 

 

Penelitian Tentang Yoga Kehamilan 

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan dan 

manfaat  yoga dalam kehamilan yaitu : 

Tabel 1. Penelitian yoga kehamilan 

Yoga Manfaat Bukti Penelitian 

Hatha Yoga Mengubah stres 

dan kecemasan 

ibu hamil 

menjadi energi 

Penelitian pada 14   ibu 

primigravida trimester II dan III. 

Hasil penelitian menunjukkan 

ada pengaruh hatha  yoga 

terhadap penurunan tingkat 

kecemasan pada ibu 

primigravida trimester II dan III 

serta mengubah stres dan 

kecemasan ibu hamil menjadi 

energi. (Priharyanti Wulandari, 

dkk, 2018) 
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Hatha Yoga Mengubah Stres dan Kecemasan Ibu Hamil Menjadi 

Energi 

Ibu hamil primigravida akan mengalami pengalaman 

pertama kali dalam proses persalinan, sehingga trimester III 

dirasakan semakin mencemaskan karena semakin dekat dengan 

proses persalinan. Ibu hamil akan merasa cemas dan gelisah   

dengan kehamilannya, dan hal yang paling sering timbul adalah 

adanya rasa  takut ketika menghadapi persalinan, dan kecemasan 

yang disebabkan ibu hamil kurang pengetahuan tentang   kondisi-

kondisi yang akan dialami ibu hamil ketika memasuki trimester 

III. Sedangkan pada multigravida kemungkinan kecemasan yang 

akan berbeda dengan primigravida yang dikaitkan dengan 

pengalaman masa lalu yang pernah ibu hamil alami ketika 

kehamilan sebelumnya.  

Rasa cemas yang dialami oleh ibu ketika hamil  disebabkan 

karena meningkatnya hormon progesteron. Selain membuat ibu 

hamil merasa cemas hormon progesteron juga dapat  

menimbulkan  gangguan perasaan dan membuat ibu hamil 

menjadi cepat lelah. Sementara, Hormon lain yang meningkat 

selama kehamilan adalah hormon adrenalin yang dapat 

menimbulkan ketegangan fisik pada ibu hamil seperti mudah 

marah, gelisah, kurang konsentrasi , sedih,        ragu-ragu bahkan 

mungkin ingin lari dari kenyataan hidup. Ibu hamil akan 

mengalami bentuk-bentuk perubahan psikis  yaitu emosi yang 

tidak stabil, malas, mudah tersinggung,, mudah cemburu, minta 

perhatian lebih, perasaan tidak nyaman, depresi, stres, dan 

mengalami kecemasan.(Priharyanti Wulandari, dkk, 2018). 
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Teknik-teknik Yoga Kehamilan  

Pose Yoga Langkah-langkah 

Mountain pose 

(Tadasana) 

 
Gambar: Tadasana 

1. Ibu dalam keadaan berdiri tegak, 

kemudian lebarkan kaki selebar 

pinggang telapak kaki lurus kedepan, 

jempol kaki menghadap kearah 

dalam tubuh dan saling berhadapan.  

2. Kemudian letakkan kedua lengan ibu 

hamil berada di samping tubuh 

dengan telapak tangan terbuka dan 

jari-jari menyatu. 

3. Melenturkan otot wajah dan otot 

bahu dapat juga dengan 

memejamkan mata. 

Chair pose (Uttkatasana) 

 
 

 

 
Gambar: Uttkatasana  

 

 

 

 

1. Ibu dalam Posisi tadasana kemudian  

tekukkan lutut, seolah-olah duduk di 

atas kursi dan lebih menguatkan otot 

panggul.   pastikan ibu tidak 

menegangkan otot perut.  

2. Kemudian letakkan kedua kedu 

tangan di samping tubuh dan, telapak 

tangan terbuka. 

3. Melakukan setiap gerakan  dengan  

tetap diiringi bernapas panjang dari 

hidung sebanyak 5 kali, lalu diulangi 

kembali  gerakan tersebut  sebanyak 3 

kali.  
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Tree pose (Vrksasana) 

 

 
 

 
Gambar: Vrksasana 

 

1. Ibu dalam posisi berdiri tegak, 

kemudian letakkan kedua telapak 

tangan  di pinggang, lalu tekuk lutut 

kanan dan telapak kaki menempel 

pada paha kiri bagian dalam. Jika 

mengalami kesulitan telapak kaki 

dapat menempel pada betis,  

pandangan  terpusat  pada satu titik 

agar lebih fokus dan menjaga  

keseimbangan tubuh. 

2. Jika Ibu Hamil Merasa posisi sudah 

merasa stabil, rentangkan lengan dan 

satukan kedua telapak tangan di atas 

kepala. 

3. Saat berlatih gerakan ini, dapat juga 

bersandar dengan tembok ataupun 

dengan kursi. 

4. Lakukan gerakan ini  sebanyak 5-8 

kali sambil bernafas yang  panjang 

dari hidung.  

5. Melakukan gerakan yang sama pada 

sebelah kaki lainnya. 

 

Half intense stretch pose 

(Ardha Uttanasana) 

 

 
 

 

1. Ibu dalam posisi tadasana, letakkan 

dua buah blok yoga dalam posisi 

vertical berhadapan dengan wajah. 

Kemudian letakkan tangan di atas 

kedua blok kemudia sejajarkan posisi 

panggul dengan bahu dan sejajar di 

atas pergelangan kaki. 

2. Pada posisi ini dapat menggunakan 

bantuan kursi atau tembok.   

3. Pegang kursi atau tembok dengan 

posisi lengan sejajar dengan posisi 

telinga ibu seperti posisi 

membungkuk. 
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Gambar: Ardha 

Uttanasana 

 

4.  Gerakan ini dilakukan sebanyak  5-8 

kali, dan ulangi kembali sebanyak 3 

kali dan setiap gerakan bernapas 

panjang dari hidung. 

 

Intense stretch pose 

(Uttanasana) 

 

 
 

 

Gambar: Uttanasana 

 

 

 

 

 

1. Ibu di tempat tadasana, menempelkan  

kedua tapak tangan di pinggang lalu 

membungkukkan badan daerah atas 

ke bawah sampai tapak tangan hingga 

mengenai lantai. 

2. Apabila tangan ibu hamil rtidak bisa 

mengenai lantai maka letakkan blok 

yoga di depan kaki dan telapak tangan 

berada di atas blok. 

3. Gerakan ini di lakukan    sebanyak 5-8 

kali, lalu ulangi sebanyak 3 kali.  

4. Setiap gerakan anjurkan ibu untuk 

bernafas panjang dari hidung. Apabila 

ibu merasa sakit kepala  hentikan 

gerakan ini dan kembali pada posisi 

Tadasana. 
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Warrior II (Virabhadrasana 

II) 

 

 

Gambar: Virabhadrasana 

II 

 

1. Ibu dalam posisi tadasana, arahkan  

satu telapak kaki kanan ke belakang,  

dan jari kaki menghadap ke sisi kanan 

lalu tekuklah kaki depan dengan 

posisi jari kaki menghadap ke depan. 

2. Rentangkan kedua lengan ke samping 

setinggi  bahu. menyakinkan  lengan 

belakang lebih aktif bergerak dan 

sama tingginya dengan lengan depan, 

pandangan terarah ke arah jari depan. 

3. Letakkan Kedua telapak tangan ke 

pinggang dan untuk kaki kiri 

langkahkan kaki ke depan kembali ke 

posisi tadasana.   Gerakan ini di 

lakukan  sambil bernapas panjang dari 

hidung sebanyak 5-8kali.  

 

Extended triangle pose 

(Utthita Trikonasana) 

 

 

Gambar: Utthita Trikonasana

 

1. Ibu berada pada posisi Warrior II, kaki 

depan dalam keadan lurus dan  

arahkan  telapak tangan ke depan 

hingga mencapai jempol kaki depan 

atau pergelangan kaki depan. Bila 

posisi ini sulit di lakukan maka  

letakkan blok di samping kaki depan 

dan sebagai penyanggah, letakkan 

telapak tangan di atas blok . 

2. Posisikan lengan  ke atas dan  sejajar 

dengan lengan yang menyentuh 

jempol/blok, Buka dada dan 

pandangan mata terpusat ke arah jari 

tangan di atas kepala. Dan yang paling 

penting otot bahu, leher, dan wajah 

harus rileks. 

3. Kemudian mengubah letak badan 

pada posisi berdiri dengan kendisi 

lengan di sebelah, lalu tempelkan 
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kedua tangan ke pinggang dan 

kembali ke posisi tadasana. kerjakan 

Hal  yang sama untuk sisi sebelah kiri.  

4. Gerakan ini di lakukan sambil  

bernapas panjang dari hidung 

sebanyak 5-8 napas. 

 

Intense side stretch pose 

(Parsvottanasana) 

 

 
 

 

Gambar: Parsvottanasana 

 

1. Ketika dalam keadaan  Tadasana, 

Arahkan  tapak kaki kanan ke 

belakang. Arah tubuh menghadap ke 

depan, kedua kaki dalam keadaan 

lurus dan tapak kaki belakang 

menghadap 45○ ke samping. Setelah 

itu, satukan telapak tangan di 

belakang punggung, dada dalam 

keadaan terbuka buka dada, dan bahu 

harus lebih aktif  

2. Melepaskan  tapak tangan dari 

punggung dan Arahkan badan bagian 

depan mendekati paha depan. 

Kemudian usahakan  tapak tangan 

menyentuh lantai di samping tapak 

kaki depan, atau bila susah, gunakan 

blok dan letakkan blok di samping 

tapak kaki dan tapak tangan berada di 

atas blok. 

3. Ubah Posisi tubuh dalam keadaan 

berdiri lalu kembali ke posisi 

tadasana. Lakukan posisi yang sama 

untuk sisi kiri. 

4. Gerakan ini dilaksanakan  sambil tarik 

napas panjang dari hidung sebanyak 

5-8 napas.  
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Warrior III 

(Virabhadrasana III) 

 

 
 

 

 
 Gambar: Virabhadrasana 

III  

 

1. Dalam letak Tadasana, letakkan blok 

di depan kaki, kemudian  laksanakan  

half intense stretch pose. Letakkan 

tangan pada blok di  panggul setinggi 

dengan bahu, lalu angkat salah satu 

kaki.  

2. Jika posisi ibu sudah stabil, Luruskan 

lengan dan lakukan pose Warrior III 

secara sempurna.  

3. Bila dirasa sulit, gunakan  bantuan 

kursi atau tembok. Tempelkan tangan 

pada kursi/tembok, lalu angkat satu 

kaki lurus  ke belakang. Upayakan  

tapak kaki dalam keadaan aktif  

setelah itu ulangi untuk kaki bagian 

kiri.  

4. gerakan/postur ini di lakukan  

sembari bernapas panjang dari hidung 

sebanyak 5-8 napas,dan di lakukan 

berulang – ulang sebanyak 3 kali.  

Downward Dog (Adho 

Mukha Svanasana) 

 

 

1.  Ibu berada dalam keadaan table top, 

letakkan tapak tangan dan lutut di 

matras yoga, kemudian tekanlah  jari-

jari tangan dan jari-jari kaki ke arah 

matras.  Penglihatan ibu  berpusat ke 

arah depan 

2. Kemudian angkat lutut, arahkan kaki 

ke belakang dan dekatkan tumit ke 

arah matras. 

3. Fokuskan lengan dan  arahkan  bahu 

ke belakang.  
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Gambar: Adho Mukha 

Svanasana 

 

Low lunge 

(Anjeneyasana) 

 

 

 
Gambar: Anjeneyasana 

 

1. Ibu hamil dalam keadaan Table Top, 

letakkan tapak tangan dan lutut di 

matras yoga dalam keadaan menekan 

jari-jari tangan dan jari-jari kaki.  

2. Pandangan difokuskan lurus ke 

depan. 

3. Kemudian letakkan blok di depan 

kaki, lalu letakkan tapak tangan di 

atas blok dan bawa tapak kaki kanan 

ke depan. 

4.  Apabila  ibu hamil merasa kondisi  

stabil dan lulut nyaman, angkat 

tangan dari blok lalu angkat tapak 

tangan ke belakang punggung. 

5. Rapatkan kedua telapak tangan 

menjadi satu kepalan kemudian buka 

dada. 

6. Posisi/gerakan ini di lakukan  sembari 

bernapas panjang dari hidung 

sebanyak 5-8 kali. 
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 Extended intense leg stretch 

 pose (Prasarita Padotanasana)

 

 
 

 
Gambar: Prasarita 

Padotanasana 

1. Ibu dalam keadaan Tadasana, arahkan 

tapak kaki kanan ke belakang dan 

badan ke arah samping. Kemudian 

Lebarkan lengan ke samping sambil 

membuka  jari-jari tangan. 

2. Lekukkan tubuh ke depan dan  kedua 

telapak tangan di letakkan di lantai. 

3. ,Gunakan  blok apabila kesulitan 

menyentuh lantai  dan letakkan 

telapak tangan di atas blok. 

 

 

Goddess pose/half squat 

(Utkata Konasana) 

 

 
 

1. Ibu dalam keadaan Tadasana, 

rapatkan kedua tapak tangan diatas 

kepala kemudian membuka kedua 

kaki dengan posisi jari-jari kaki 

menghadap kesamping dan 

pandangan lurus berpusat ke arah 

depan. 

2. Tekuk siku dan lutut pada saat 

bersamaan begitu juga dengan napas, 

Hal ini sesuai  dengan gerakan tubuh. 

3. Kembali ke posisi Tadasana. 

4. Gerakan ini di lakukan sambil  

bernapas panjang dari hidung 

sebanyak 5-8 kali, dan ulangi kembali 
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Gambar: Utkata 

Konasana 

 

sebanyak 5 kali. Tariklah  napas saat 

berdiri tegak, saat menekuk siku dan 

lutut  hembuskan napas.  

Full squat (Malasana) 

 

 
 

 
Gambar: Malasana 

Sumber : 

https://zdocs.hu/doc/y

oga-1-e12lyknzdzpv 

1.  Ibu dalam keadaan Tadasana, 

membuka kaki dengan jari-jari 

menghadap ke samping. Kemudian  

tekuk lutut sampai posisi jongkok, 

usahakan tumit  menekan   lantai. 

2. Rapatkkan kedua telapak tangan di 

depan dada kemudian bawa siku di 

depan lutut dan tegakkan punggung, 

usahakan baik bahu maupun dada 

dalam keadaan terbuka  

3. letakkan blok untuk diduduki apabila 

sulit unutk menekan tumit ke lantai 

saat jongkok.  Pada trimester ketiga 

menjelang persalinan, penggunaan 

blok dapat membuat lebih ringan saat 

melakukan postur ini. Apabila ingin 

behenti duduklah di matras kemudian  

kembali ke posisi awal 

4. Lakukan gerakan tersebut sebanyak 5-

8 kali sembari bernafas panjang dari 

hidung. 
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Penutup 

Yoga adalah merupakan salah satu kegiatan atau latihan 

yang dapat bermanfaat untuk semua orang termasuk ibu hamil. 

Yoga ini apabila di lakukan  secara teratur dapat meningkatkan 

kesehatan fisik dan kesejahteraan psikologis ibu hamil. Latihan 

Yoga sangat  perlu dilakukan tetap dalam pengawasan instruktur 

sehingga ibu hamil dapat merasakan manfaat yoga secara 

maksimal dan mengurangi risiko terjadinya cedera. 
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PILATES DALAM KEHAMILAN 
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Pendahuluan 

Masa kehamilan sering juga dianggap sebagai periode stress 

dengan terjadinya perubahan fisiologis, anatomi, biokimia dan 

psikologis. Adanya ketidaknyamanan dan masalah yang umum 

terjadi pada kehamilan. Tindakan yang tepat sangat diperlukan 

untuk mengatasi masalah kehamilan baik itu berkaitan dengan 

masalah fisik maupun masalah psikologis. Ketidaknyamanan 

selama kehamilan dapat diatasi dengan pemberian terapi non 

farmakologis, yang aman, paling tepat dan murah. Pilates dapat 

menjadi salah satu pilihan untuk menghilangkan komplikasi 

kehamilan, meningkatkan kesehatan serta kualitas hidup pada 

wanita hamil. Latihan fisik secara rutin dengan melakukan pilates 

pada ibu hamil akan membuat ibu merasa lebih sehat dan rileks. 

Pilates sangat sesuai untuk diterapkan pada ibu hamil karena 

menggunakan gerakan yang lembut dan bukan merupakan latihan 

kardio yang membutuhkan tenaga ektra sehingga dapat memacu 

denyut jantung dan mengeluarkan banyak keringat 

Bab ini menguraikan lebih mendalam tentang pilates dalam 

kehamilan yang meliputi pengertian, manfaat, indikasi dan kontra 

indikasi, pedoman dasar pilates, langkah-langkah dalam 

melaksanakan pilates. 

 

Pilates Dalam Kehamilan 

Menurut Muhtadi (2011), senam pilates merupakan latihan 

gerak yang berasal dari negara timur dan negara barat. Seperti 

halnya senam pada umumnya, pilates ini memiliki gerakan yang 

hampir sama dengan yoga, dan juga membutuhkan beberapa alat 

bantu.   

 

Teknik pernafasan pada senam pilates yaitu dengan teknik 

diagfragma. Dalam pilates lebih cenderung melakukan teknik 

mailto:febrica2024@gmail.com
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peregangan dengan istilah lain Latihan resistensi. Elemen kunci 

dalam melakukan pilates yaitu terdapat pada kekuatan otot dan 

postur tubuh. Saat melakukan Gerakan pilates diharapkan dapat 

focus terhadap kekuatan otot pernafasan sehingga dapat 

menyatukan anatara fikiran dan semangat untuk melaksanakan 

gerakan-gerakan dalam pilates, Tindakan ini yang sering disebut 

sebagai Contrology oleh Joseph Pilates. Gerakan dalam pilates ini 

lebih mudah dan ringan namun membutuhkan ketelitian dalam 

melakukannya termasuk dalam mengatur pernafasan. Kondisi 

seperti ini yang sangat memerlukan konsentrasi dalam melakukan 

pilates (Widyatama, 2011). 

Joseph Pilates mengatakan, terdapat kunci dasar 

pelaksanaan pilates yaitu memfokuskan fikiran, pernafasan, dan 

tindakan, Tindakan yang dilakukan berhati-hati dan continue, 

Gerakan dalam senam ini lebih meningkatkan kekuatan otot 

bagian perut, punggung bagian bawah, sekitar panggul, dan 

bokong  yang disebut core muscle. Untuk memberikan efek 

kekuatan dan fleksibilitas pada otot tubuh yang lebih kuat maka 

senam pilates ini dijadikan sebagai Latihan yg menfokuskan 

Latihan otot luar dan otot bagian dalam yang berbeda dengan 

senam lainnya. (Widyatama, 2011). 

 

Manfaat Pilates Untuk Ibu Hamil 

 Pilates bukanlah latihan kardio yang dapat membutuhkan 

tenaga ektra yang dapat memacu denyut jantung dan 

mengeluarkan banyak keringat sehingga perlu dilakukan dalam 

intensitas yang lebih sering. Manfaat pilates untuk ibu hamil 

antara lain:  

1. Membantu pengaturan berat badan 

Senam pilates bermanfaat menjaga metabolisme tubuh, 

hal ini menyebabkan jumlah lemak di dalam tubuh akan 

berkurang, sehingga dapat berpengaruh terhadap kestabilan 

berat badan. 
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2. Mengurangi dan menangani rasa lelah 

Selama kehamilan tubuh mudah sekali mengalami 

kelelahan yang diakibatkan karena beban tubuh semakin berat. 

Dengan melakukan pilates diharapkan dapat mengatasi rasa 

Lelah yang terjadi. 

 

3. Mengoptimalkan peredaran darah 

Senam pilates ini memiliki manfaat melancarkan 

peredaran darah pada tubuh, terutama pada bagian kaki. 

Dengan melakukan Gerakan-gerakan pada bagian kaki dapat 

memperkuat otot yang berada di kaki sehingga dapat 

mengoptimalkan peredaran dari kaki keseluruh tubuh. 

 

4. Menjaga postur tubuh dengan optimal 

Seiring bertambahnya usia kehamilan, maka beban 

tubuh juga akan bertambah dan bertumpu pada bagian perut 

dan panggul.  Melakukan senam pilates akan memperkuat otot 

pada bagian perut dan panggul untuk mempertahankan 

bentuk tubuh agar tidak mengalami myeri dan pegal terutama 

dibagian punggung bawah. 

 

Manfaat latihan/olahraga selama kehamilan menurut 

ACOG (2015) yaitu mengurangi nyeri punggung, konstipasi, risiko 

diabetes gestasional, preeklamsia dan persalinan dengan seksio 

sesarea, dapat meningkatkan berat badan yang tepat selama 

kehamilan, mengembangkan kemampuan adaptasi tubuh secara 

keseluruhan selama masa kehamilan, memperkuat pembuluh 

darah dan jantung, serta mempercepat proses penurunan berat 

badan setelah melahirkan (Bahareh Mothaghi Dastenaei, 2020).  

 

Indikasi dan Kontra Indikasi Pelaksanaan Pilates 

Selama kehamilan ibu dapat melakukan aktivitas seperti 

pilates yang dapat dimulai sejak awal kehamilan (trimester I) 

hingga mencapai masa nifas. Pada ibu hamil yang belum pernah 

melakukan senam pilates sama sekali alangkah baiknya 

jikaberkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter SpOG untuk 
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memastikan tidak ada komplikasi kehamilan. Senam ini dapat 

digunakan untuk memperkuat otot panggul, perut persendian dan 

nyeri pada tulang punggul (Husin, 2014). Ibu hamil juga 

dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan antenatal care sebelum 

melakukan pilates untuk menilai kondisi kesehatan ibu serta 

kemungkinan medis ataupun resiko yang berkaitan dengan 

kehamilan. 

Pilates tidak dilakukan selama kehamilan jika kondisi 

kesehatan dan tubuh ibu tidak memungkinkan. Berdasarkan 

ACOG (2015), kontraindikasi mutlak untuk pelaksanaan pilates 

pada ibu hamil yaitu serviks yang tidak kompeten, adanya 

perdarahan persisten dan ruptur membrane. Sedangkan 

kontraindikasi relatif meliputi anemia berat dan diabetes tipe I 

yang tidak terkontrol dengan baik. 

   

Pedoman Dasar Pilates 

Menurut Namuri (2011), terdapat lima prinsip dasar yang perlu 

diketahui dalam melaksanakan pilates yaitu: 

1. Pernafasan lateral 

Latihan relaksasi dengan teknik pernafasan lateral. Dapat 

dilakukan dengan cara Tarik nafas melalui hidung dan buang 

melalui mulut serta saat meraik nafas dapat mengembangkan 

bagian tulang rusuk. 

 

2. Pose pada tulang punggung 

Orang reproduksi ditampung oleh rangka yang disebut 

dengan pelvis. Pada senam pilates ini terdapat menggunakan 

dua jenis tulang pelvis antara lain netral dan mengunci.  

 

3. Pose Tulang Rusuk 

Pada saat melakukan senam pilates usahakan posisi 

tulang rusuk tetap terjaga, hal ini dapat dilakukan dengan cara 

relaksasi yang dilakukan dengan mengembangkan tulang 

rusuk sehingga posisi tulang belakang yang berada dibagian 

tengah akan semakin melengkung ke depan.  
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4. Pergerakan dan stabilitas pada bahu 

Bahu serta lengan berhubungan dengan tulang belikat 

yang berfungsi untuk menstabilkan tulang sendi yang ada 

dibahu. 

 

5. Pose leher 

Posisi tulang leher harus selalu diupayakan dalam posisi 

yang benar, karena tulang leher ini memiliki fungsi untuk 

menopang kepala dan seluruh isinya. Usahakan posisi tegak, 

tidak miring dan menoleh ke salah satu sisi, mengahadap 

kedepan serta berada di bagian tengah antara bahu. 

 

Langkah-langkah dalam Melaksanakan Senam Pilates 

Sebelum melakukan gerakan inti perlu dilakukan 

pemanasan terlebih dahulu agar otot-otot tidak menengang dan 

tidak terjadi kram bahkan cedera pada persendian (Namuri, 2011). 

 

Pose Pilates Langkah Pilates 

Pemanasan 

     
           (1)                       (2) 

 
(3) 

Gambar 1: Pemanasan 

Langkah pemanasan 

1. Posisi ibu duduk tegak dapat di 

matras maupun di atas gym  

2. Tarik nafas menundukkan badan 

menoleh ke kanan dan ke kiri. 

Meregangkan bagian bahu 

3. Gerak melingkar tangan di bola 

dan mengunci 
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Langkah 1 

 
(1) 

  
(2) 

  
(3) 

Gambar 2: Berjalan ke depan 

Langkah 1:  

Langkah ini diawali dengan duduk 

tegak di atas bola, posisi tangan 

berada disamping badan.  

1. Untuk memulai latihan lakukan 

Tarik nafas melalui hidung, 

buang nafas melalui mulut.  

2. Gerakan ke depan dengan 

melangkahkan kaki kearah depan, 

maka mulai rasakan bola akan 

bergerak kebagian pinggang 

belakang  

3. Posisi setengah duduk dan tetap 

bersandar pada bola sambil tarik 

nafas melalui hidung, kemudian 

membuang nafas melalui mulut, 

lakukan gerakan mundur 

sehingga bola akan bergerak 

kedepan sehingga ibu berada 

pada posisi duduk tegak diatas 

gym ball.  

4. Langkah ini diulangi 8 kali. 

 

 

Langkah 2 

 
Gambar  3: Menguatkan otot 

perut 

Latihan 2: menguatkan otot bagian 

perut. Pada langkah ini posisi ibu 

duduk dan bersandar pada gym ball. 

1. Tarik nafas melalui hidung, 

kemudian membuka dada dan 

lakukan gerakan seperti 

menjatuhkan kepala pada bola.  

2. Buang nafas melalui mulut, dan 

lakukan gerakan bangun seperti 

gerakan sit up, sambil merasakan 

bagian tulang rusuk seperti 

menutup, sedangkan bagian 
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pinggul dan tulang ekor masih 

menempel pada bagian bola.  

3. Posisi siku membuka kearah 

samping dan masih menempel 

pada bagian bola. 

4. Latihan ini dilakukan sebanyak 8 

kali 

Langkah 3 

 (1) 

 (2) 

 (3) 

Gambar 3: Berayun kaki 

berjinjit 

Latihan 3: berayun dengan posisi 

kaki berjinjit. 

1. Letakkan lutut diatas bola, dan 

tumpuan badan berada pada 

lutut. Gerakan ini berfungsi 

melancarkan peredaran darah 

pada kaki sehingga  menurunkan 

pembengkakan pada kaki.  

2. Tarik nafas melalui hidung, 

kemudian buang nafas melalui 

mulut dan tumpuan berat badan 

pada bagian lulut, posisi kaki 

menjinjit.  

3. Tarik nafas melalui hidung dan 

kembali pada posisi semula  

4. Ulangi gerakan ini 6-8 kali 

 

Langkah 4 

 
Gambar 4: penguatan otot paha 

Langkah 4: penguatan otot paha 

dalam yang bermanfaat untuk 

menguatkan otot-otot paha bagian 

dalam dan meningkatkan kekuatan 

otot panggul yang berguna untuk 

menahan isi perut. 

1. Langkah ini dimulai dengan 

melakukan tarikan nafas dalam 

melalui hidung, 

2. Buang nafas melalui mulut serta 
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menekan bola menggunakan 

paha bagian dalam sehingga otot 

bagian panggul dan otot perut 

terasa seperti tertarik ke dalam. 

3. Tarik nafas kembali melalui 

hidung dan tekanan bola dapat 

dilepaskan. Ulangi tindakan 

buang nafas dan jepit bola 

sebanyak 8 kali. 

Latihan 5 

 (1) 

 (2) 

Gambar 5: Mendorong bola ke 

depan dan melakukan rotasi 

Latihan 5 : mendorong bola ke 

depan dan melakukan rotasi  

Posisi berlutut didepan gym ball 

1. Lakukan tindakan tarik nafas 

melalui hidung untuk memulai 

latihan  

2. Setelah itu buang nafas melalui 

mulut kemudian berat badan 

bertumpu pada lengan yang 

diletakkan pada bola dan 

menekan gym ball. 

3. Lakukan 4 kali  

 

Langkah 6 

 (1) 

Latihan 6: meraih ke depan 

Duduk di atas bola, tangan ditekuk 

memegang bola dan badan 

condong ke depan, siku menempel 

pada badan. 

1. Tarik nafas dari hidung untuk 

memulai 

2. Buang nafas melalui mulut, 

posisikan tangan lurus seperti 

ingin memberikan bola kepada 
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 (2) 

      Gambar 6: Meraih ke depan 

orang lain. Kembali ke posisi 

semula 

3. Ulangi sampai 8 kali. 

Latihan 7 

(1) 

 (2) 

 

 (3) 

Gambar 7: Membuka tangan ke 

samping 

Latihan 7 : membuka tangan ke 

arah samping. Manfaat mencegah 

terjadinya bahu membungkuk, 

sehingga tindakan ini akan 

mengukuhkan punggung bagian 

atas serta pada bagian pangkal 

lengan.  

Posisi ibu duduk di atas gym ball, 

setelah itu posisi tangan ditekuk 

dan memegang bola, badan 

membungkuk ke depan seakan-

akan berat beban badan bertumpu 

di depan, sedangkan siku 

ditempelkan pada badan. 

1. Tarik nafas melalui hidung 

posisi ibu duduk tegak diatas 

gym ball 

2. Buang nafas melalui mulut, 

lakukan peregangan pada dada 

dengan cara memutar kedua 

tangan ke samping 

3. Tarik nafas lagi dan lakukan 

gerakan seperti semula 

4. Ulangi latihan ini sampai 8 kali. 

DEWI CANDRA RESMI 
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(1) 

 

 

(3) 

Gambar 8: Membuka tangan 

dan melakukan rotasi 

 

Latihan 8 : membuka tangan dan 

melakukan rotasi. Posisi ibu duduk 

di atas bola, lengan dapat ditekuk 

dan pegang bola beban ke depan, 

siku di tekan ke tubuh. Latihan ini 

berfungsi memperkuat bagian 

punggung atas serta lengan atas, 

sehingga mencegah bahu menjadi 

bungkuk.  

1. Latihan ini berawal dari 

melakukan tekhnik Tarik nafas 

dari hidung, kemudian 

2. Buang nafas melalui mulut, 

dibarengi dengan memutar satu 

lengan kearah samping dan 

diikuti sedikit putaran dari 

pinggang ibu.  

3. Tarik nafas dan kembali ke posisi 

semula. 

4. Ulangi gerakan sampai 8 kali 

Latihan 9 

 (1) 

Latihan 9: Gerakan menyerupai 

elang. Berdiri tegak, kaki dibuka 

selebar panggul. Pegang bola di 

samping badan. Gerakan ini 

dilakukan untuk memperkuat kaki, 

menjaga keseimbangan tubuh serta 

adanya keseimbangan Gerakan 

tangan dan kaki. 

1. Latihan menyerupai elang ini 

diawali dengan melakukan 

Tarikan nafas melalui hidung,  

2. Kemudian membuang nafas 

melalui mulut, disertai 

mengankat kaki sebelah kanan, 
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 (2) 

Gambar 10: Gerakan 

menyerupai elang 

 

pada saat yang sama kedua 

tangan diangkat setinggi bahu 

3. Tarik nafas lagi dan kembali ke 

posisi semula. 

4. Ulangi gerakan tersebut 4 kali 

pada kaki kanan, dan 4 kali pada 

kaki kiri 

 

Latihan 10 

 (1) 

 

 (2) 

Latihan 10 : Sekuat dan 

menjangkau ke depan 

 

 

Latihan 10 : sekuat dan menjangkau 

ke depan. Pada latihan ini posisi ibu 

berdiri dengan tegak dan pegang 

bola pada kedua tangan. Posisi ini 

memiliki fungsi untuk memperkuat 

otot tubuh dibagian bawah agar 

siap untuk menahan beban berat 

selama kehamilan. 

 

 

1. Latihan diawali dengan tarik 

nafas dari hidung. 

2. kemudian posisi seperti akan 

berjongkok, menekuk bagian 

lutut, dan kedua tangan 

memegang bola diulurkan kearah 

depan 

3. selanjutnya Kembali keposisi 

sebelumnya bendiri tegak dan 

Kembali ke posisi seperti akan 

duduk kembali 

4. Lakukan gerakan 8-10 kali. 
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Latihan 11 

 (1) 

 (2) 

Gambar 11: Lunges dan 

membuka bagian dada 

Latihan 11 : Lunges dan membuka 

bagian dada. Latihan ini memiliki 

fungsi untuk mempuat kaki agar 

dapat menjaga keseimbangan 

tubuh, dengan melakukan tindakan 

posisi berdiri tegak kaki dibuka 

selebar panggul ibu. Tangan berada 

di depan dengan memegang gym 

ball. 

1. Tarik nafas dengan hidung. 

2. Membuang nafas melalui mulut, 

satu kaki dilangkahkan ke 

belakang, sedangkan kedua 

tangan memegang bole setinggi 

bahu dan diarahkan kesamping. 

3. Tarik nafas lagi, kembalikan kaki 

kedepan 

4. Lakukan gerakan serupa secara 

bergantian pada kaki kiri dan kaki 

kanan sebanyak 4 kali. 

Latihan 12 

 (1) 

 

 (2) 

 (3) 

Gambar 12: Menekuk dan 

Latihan 12 : Menekuk dan 

meluruskan kaki. Latihan ini 

memiliki fungsi untuk memperkuat 

otot pada bagian panggul agar lebih 

menjaga keseimbangan tubuh. 

1. Posisi tidur menyamping diatas 

matras, 

2. Tarik nafas melalui hidung 

posisi kaki atas menekuk dan 

hembuskan melalui mulut 

sambil meluruskan kaki bagian 

atas.  

3. Lakukan gerakan seperti ini 

sebanyak 4 kali.  
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meluruskan kaki 

Latihan 13 

 (1) 

 (2) 

Gambar 13: Peregangan badan 

 

 

Latihan 13: Peregangan badan 

Duduk tegak di atas bola, tangan di 

samping badan. Gerakan ini 

membantu melemaskan otot-otot 

pinggang dan menjaga 

keseimbangan tubuh. 

1. Tarik nafas untuk memulai 

2. Buang nafas, angkat tangan kanan 

dan mulai membungkuk kearah 

kiri, rasakan peregangan pada sisi 

tubuh sebelah kanan 

3. Tarik nafas tahan pada posisi 

tersebut 

4. Buang nafas, turunkan tangan 

kanan tegakkan badan kembali 

pada posisi semula 

5. Ulangi gerakan 4 kali kaki kanan, 

4 kali kaki kiri 

Latihan 14 

 (1) 

Latihan 14: penekanan kearah 

depan. 

Latihan ini dilakukan dengan 

duduk diatas matras, dengan posisi 

kaki dibuka lebar dan bola 

diletakkan dibagian depan. 

Latihan ini memiliki fungsi untuk 

meregangkan dan melenturkan 

otot-otot tubuh bagian belakang.  

1. Tarik nafas melalui hidung, 

untuk memulainya 

2. Buang nafas melalui mulut, 

tundukkan bagian kepala dan 

mendorong bola kearah depan 

menggunakan satu tangan, 

kemudian tarik kembali bola ke 
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 (2) 

 (3) 

Gambar 14: Penekanan ke arah 

depan 

Sumber: Dokumentasi penulis 

arah belakang. 

3. Lakukan tindakan ini sebanyak 5-

10 kali 

 

 

Penelitian Pilates dalam Kehamilan 

Dalam tabel di bawah ini diuraikan tentang penelitian 

tentang pilates dalam kehamilan. 

Tabel 2: Penggunaan pilates dalam kehamilan 

Keluhan Bukti Penelitian 

Nyeri punggung Penelitian ini merupakan penelitian dalam 

bentuk survei ini dilakukan pada 192 

instruktur pilates yangakan memberikan 

pengalaman dan pandangannya tentang 

manfaat pilates untuk kehamilan Penelitian ini 

dilakukan selama 5 bulan mulai dari bulan 

oktober hingga b ulan November 2014.  

Aktivitas ini dapat dilakukan selama 8 minggu 

yang dilakukan seminggu 2 kali, sehingga 

akan bermanfaat untuk mengurangi tingkat 
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nyeri yang dirasakan selama kehamilan  

(Meliza Mazzarino et al 2017) 

Meningkatkan 

stabilisasi 

lumbopelvic, 

mengurangi rasa 

sakit dan 

kecacatan, 

meningkatkan 

mobilitas fisik 

dan masalah 

tidur pada ibu 

hamil yang 

mengalami low 

back pain 

Penelitian yang dilakukan pada 40 ibu hamil 

yang dibagi menjadi 2 kelompok, dalam 

kelompok latihan pilates melakukan senam 2 

kali seminggu selama 8 minggu. Hasil 

penelitian latihan pilates dapat 

direkomendasikan sebagai metode yang 

efektif dan aman untuk meningkatkan 

stabilisasi lumbopelvic, mengurangi rasa sakit 

dan kecacatan, meningkatkan mobilitas fisik 

dan masalah tidur pada ibu hamil yang 

mengalami low back pain.  

(Emel Sonmer., et, al 2020) 

Kecemasan Penelitian pada 6 ibu hamil TM memasuki 

Trimester III, dengan melakukan tihan gerak 

pilates untuk kehamilan yang dilakukan 

selama empat kali dalam waktu dua minggu 

dengan hasil Latihan senam pilates terbukti 

efektif menurunkan kecemasan dalam 

menghadapi kehamilan trimester III. 

(Anfusina, 2020) 

 

Pilates Mengurangi Nyeri Punggung Ibu Hamil 

Ibu hamil sering mengeluhkan masalah punggung selama 

kehamilan dan menyusui. Penambahan berat badan sering 

mengakibatkan postur ibu hamil membungkuk secara berlebihan, 

menumpukan berat badan pada satu kaki, hingga berjalan dengan 

melebarkan kaki. Latihan pilates dapat direkomendasikan sebagai 

metode yang efektif dan aman untuk meningkatkan stabilisasi 

lumbopelvic, mengurangi rasa sakit dan kecacatan, meningkatkan 

mobilitas fisik dan masalah tidur pada wanita hamil dengan nyeri 

punggung.(Sonmezer, dkk.2020)  
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Fokus pilates pada keluhan nyeri punggung adalah gerakan 

segmental pada bagian tulang belakang yang bermanfaat untuk 

meningkatkan mobilitas dan fleksibilitas tulang belakang pada ibu 

hamil.(Bolotin et al., 2015) Gerakan yang membutuhkan berdiri 

pada satu kaki, perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terutama 

pada ibu hamil dengan keluhan nyeri panggul seperti osteitis pubis 

atau disfungsi sakroiliaka.(Clark et al., 2013) Pilates dengan 

gerakan kuda-kuda satu kaki dapat memberikan keseimbangan 

dan dapat mempertahankan mobilitas, meningkatkan kesadaran 

gaya berjalan sehingga dapat memberikan keseimbangan kepada 

ibu dan menurunkan resiko jatuh pada ibu hamil.  

 

Pilates Mengurangi Kecemasan Ibu Hamil Trimester III 

Selama masa kehamilan akan terjadi perubahan pada ibu 

salah satunya perubahan psikologis ibu yang diakibatkan oleh 

perubahan hormon selama masa kehamilan. Perubahan psikologis 

ini dapat menyebabkan perasaan cemas, takut bahkan 

Bahagia.(Karanina, 2005) Kecemasan dan kekhawatiran yang 

berlebihan akan berakibat buruk terhadap proses kehamilan pada 

perkembangan bayi bahkan sampai dengan proses persalinan. 

Kecemasan dan kekhawatiran ini dapat ditandai dengan 

ketegangan otot pada tubuh dan otot-otot pada jalan lahir, padalah 

proses persalinan dapat berlangsung normal jika jalan lahir ibu 

lentur tidak kaku sehingga dapat melebar sesuai dengan besarnya 

janin. Selama proses persalinan ibu lebih merasakan sakit karena 

kurang dapat beradaptasi dengan situasi yang baru, hal ini 

tentunya juga dapat diakibatkan karena ibu terlalu merasa cemas 

dengan proses persalinannya sehingga ibu mudah marah, dan juga 

emosinya kurang stabil.  

Kecemasan yang terjadi berkaitan erat dengan hormone 

serotonin yang dapat menghubungkan dengan bagian 

neurotransmitter pada system saraf pusat yang memiliki pengaruh 

terhadap daya konsentrasi, perubahan mod, perubahan pada 

fungsi  jantung, pernafasan suhu tubuh dan juga psikologis ibu 

seperti kecemasan, ketegangan tubuh. (Abdel, E. Hasan, Amin, 

2011). Gerakan pernafasan pada senam pilates membuat ibu lebih 
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rileks sehingga akan meningkatkan kinerja saraf parasimpatik dan 

akan menghambat kinerja saraf simpatik yang mengakibatkan 

hormon yang menghambat disregulasi tubuh berkurang akibatnya 

metabolisme tubuh yang akan menyebabkan perubahan pada 

tekanan darah, otot tubuh yang menegang, denyut jantung. 

Domin, 2001)  

 

Penutup 

Elemen kunci dalam melakukan pilates adalah pada 

kekuatan otot dan postur tubuh. Pilates dapat diterapkan pada ibu 

hamil sejak trimester I, namun ibu hamil perlu berkonsultasi 

terlebih dahulu dengan dokter untuk memastikan tidak ada 

komplikasi kehamilan. Pilates pada ibu hamil dapat memperkuat 

otot panggul, perut persendian dan nyeri pada tulang punggul, 

mengurangi keluhan dan ketidaknyamanan selama kehamilan 

misalnya kecemasan ataupun nyeri punggung. 
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Pendahuluan 

Hipnosis telah mendapatkan perhatian yang meningkat 

selama beberapa dekade terakhir sebagai intervensi klinis dalam 

bidang kesehatan. Dunia medis secara bertahap mengakui 

hipnosis sebagai intervensi yang valid karena beberapa penelitian 

telah menunjukkan efektifitas dan keampuhan dalam berbagai 

domain. Secara historis, hipnosis adalah praktik medis yang sangat 

kuno dan sering dihadapkan dengan kesalahpahaman yang luas, 

dikacaukan dengan representasi mistis dan spektakuler baik 

diantara masyarakat umum dan bagian dari dunia medis sehingga 

menyebabkan hipnotis berada disisi marginal kedokteran. 

Hipnosis dapat diterapkan pada ibu hamil, karena hipnosis adalah 

cara untuk mengubah kesadaran seseorang sehingga alam bawah 

sadar untuk sementara waktu (perasaan, ingatan, emosi) lebih 

menonjol jika dibandingkan dengan  pikiran sadar (rasional).  

Hipnosis selama kehamilan aman dan tidak akan menyakiti ibu hamil 

ataupun janin.   

Pada bab ini diuraikan tentang hipnoterapi dalam kehamilan, 

manfaat, langkah-langkah hipnoterapi, penelitian yang berkaitan 

dengan hinoterapi dalam kehamilan. 

 

Hipnoterapi Dalam Kehamilan 

Hipnotherapi adalah metode dimana pasien dibimbing 

untuk melakukan relaksasi, setelah kondisi relaksasi dalam ini 

tercapai maka secara alamiah gerbang pikiran bawah sadar pasien 

akan terbuka lebar, sehingga pasien cenderung lebih mudah untuk 

menerima sugesti penyembuhan yang diberikan. Hipnosis 

merupakan salah satu bagian dari Human mind control system yaitu 

kemampuan mengontrol alam pikir manusia untuk 
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mengendalikan alam pikir bawah sadar sehingga mampu 

mengendalikan alur gelombang otak. 

Keunggulan hipnosis pada masa kehamilan adalah 

meningkatkan ketenangan diri yang bermanfaat untuk kesehatan 

sel-sel pada tubuh ibu dan janin serta mengurangi rasa mual, 

muntah dan pusing. Hal ini tidak berlaku mutlak pada  setiap ibu 

hamil, akan tetapi pengaruh kondisi ibu hamil saat itu dan 

keluhan  yang dirasakan dapat diterapkan dengan hipnoterapi. 

Hipnosis merupakan metode nonfarmakologis yang tidak 

menggunakan medikasi atau obat-obatan sehingga menjadikan 

metode hipnosis lebih diinginkan masyarakat karena  mulai 

menyadari akan mudah rentanya janin terhadap ancaman 

lingkungan, terutama pada subtansi yang tidak alami atau buatan. 

 

Manfaat Hipnoterapi Dalam Kehamilan 

Hipnoterapi merupakan terapi non farmakologis memiliki manfaat 

pada ibu hamil, diantaranya adalah: 

1. Mengurangi rasa sakit dengan kadar yang sangat besar 

sehingga kadang tidak terasa seperti sakit melahirkan. 

2. Mengurangi kemungkinan adanya komplikasi kehamilan  yang 

dipengaruhi  faktor stress dan depresi. 

3. Proses persalinan akan berjalan nyaman, lancar, dan relatif 

lebih cepat. 

4. Mengurangi kemungkinan diambilnya tindakan episiotomi. 

5. Ibu akan lebih merasakan ikatan batin dan emosi terhadap 

janin. 

6. Ibu akan merasakan ketenangan dan kenyamanan saat proses           

melahirkan. 

7. Ibu akan lebih dapat mengontrol emosi dan perasaannya. 

8. Bayi yang lahir tidak akan kekurangan oksigen sehingga 

menjadi lebih sehat.(Ahmad, 2010 

9. Meminimalkan dan bahkan menghilangkan rasa takut, 

ketegangan dan kepanikan selama proses melahirkan dan 

periode setelahnya (sehingga tidak menjadi trauma). 

10. Meminimalkan dan bahkan menghilangkan keinginan untuk 

menggunakan obat bius dan obat penghilang rasa sakit saat 
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bersalin. 

11. Mempercepat masa pemilihan pasca persalinan.(Evariny, 2010) 

12. Mengurangi rasa mual, muntah dan pusing di trimester  

pertama (Kuswandi, 2011). 

 

Langkah-langkah Hipnoterapi 

Menurut Palmer (2010), adapun tahapan-tahapan hipnoterapi 

adalah preinduksi, uji sugestibilitas, induksi, deepening, 

hypnotheraputik, terminasi. 

1. Preinduksi 

Preinduksi juga disebut sebagai tahap persiapan, 

merupakan tahap  awal saat klien bertemu dengan 

hipnoterapis, klien akan mendapatkan penjelasan mengenai 

proses dan manfaat hipnosis. 

 

2. Uji sugestibilitas 

Uji sugestibilitas digunakan untuk mengetahui tingkat 

sugestibel apakah klien termasuk     sugestibelitas fisik atau  

sugestibilitas emosi. 

 

3. Induksi 

Induksi adalah suatu proses yang mengantarkan klien 

pada kondisi trance hypnosis, yaitu suatu kondisi kesadaran 

ketika bagian kritis pikiran sadar. tidak aktif, sehingga klien 

akan reseptif terhadap sugesti yang diberikan. 

 

4. Deepening 

Deepening adalah proses memperdalam hipnosis. Dalam 

proses ini dapat digunakan  beberapa teknik elevator. Klien 

akan semakin terbawa dalam kondisi hipnosis. 

 

5. Hipnotheraputik 

Pada sesi ini, terapis akan memberikan terapi sesuai 

dengan permasalahan klien. 
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6. Terminasi 

Merupakan tahapan akhir dari sesi hipnosis. Pada sesi 

ini, klien akan dipersiapkan sedemikian rupa sebelum keluar 

dari kondisi hipnosis. 

 

Penelitian Hipnoterapi dalam Kehamilan 

Penelitian terkait hidroterapi dalam kehamilan dapat dilihat dalam 

tabel berikut: 

Tabel 1: Penelitian hidroterapi dalam kehamilan 

Hipnoterapi Kasus Keterangan 

Relaksasi 

hipnosis 

Pre eklamsi Penelitian pada 32 ibu hamil 

trimester III. Responden yang 

mendapatkan yang dilakukan 

hipnoterapi 3x tiap hari (N=16) 

dapat  menurunkan tekanan 

darah sistole dan diastole, nadi, 

pernafasan pada ibu. Pada janin 

terjadi penurunan rata-rata detak 

jantung sebelum dan sesudah 

perlakuan. (Khuzaiyah et al., 

2020) 

Mindful 

hypnotherapy 

Stres Penelitian dilakukan pada ibu 

hamil (N=59). Hipnoterapi 

dilakukan pada kelompok 

perlakuan (N=26) selama 8 

minggu dengan sesi individu 1 

jam dan rekaman audio self-

hypnosis dapat menurunkan stres 

dan meningkatkan kesadaran. 

(Olendzki et al., 2020) 

 

Hipnoterapi Menurunkan Tekanan Darah Ibu Hamil 

Preeklamsia 

Ibu dengan gangguan preeklamsia yang diikuti oleh 

kecemasan dan stres cenderung memiliki perubahan tanda vital 

berupa peningkatan tekanan darah, denyut jantung, laju 
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pernapasan, dan denyut jantung janin. Respon fisiologis rasa takut 

dapat mengaktifkan sistem saraf pusat untuk mengaktifkan sumbu 

hipotalamus-pituitari-adrenal dan saraf simpatik sistem yang 

ditandai dengan peningkatan frekuensi jantung kecepatan dan 

tekanan darah. Mekanisme hipnosis menuurunkan tekanan darah 

pada ibu hamil preeklamsi dapat dilihat pada gambar di bawah 

ini. 

 
Gambar 1: Mekanisme hipnosis menurunkan tekanan darah  

ibu hamil preeklamsi  

Sumber: Khuzaiyah et al., 2020 

 

 

Hipnoterapi dapat Menurunkan Kecemasan 

Kecemasan pada masa hamil mengakibtkan kondisi 

fisiologis   yang   buruk    pada   bayi,   perkembangan   mental,   

dan psikomotorik terhambat serta kesulitan perilaku dan 

emosional di awal masa kanak-kanak. Ibu hami harus menjaga 

keseimbangan jika emosi sehingga mendapatkan kebahagiaan dan 

kedamaian seiring dengan kehamilan. Tenaga kesehatan dapat 

memilih mindfull hypnosis sebagai cara alternatif untuk menjaga 

keseimbangan tubuh. Hipnosis didefinisikan sebagai keadaan 

kesadaran yang melibatkan perhatian terfokus dan kesadaran 

periferal yang berkurang yang ditandai dengan peningkatan 



104         Novica Jolyarni, S.ST., M.K.M. 

kapasitas untuk menanggapi sugesti. Grover, et.,al (2018) 

menyatakan bahwa proses terapi yang ditargetkan mungkin 

menjadi perbedaan mendasar antara intervensi berbasis kesadaran 

dan hipnosis. Lebih khusus lagi, mindfulness menargetkan 

pergeseran hubungan menuju pengalaman sedangkan target 

hipnosis adalah pergeseran pengalaman itu sendiri.  

Hipnoterapi melibatkan pengintegrasian hipnosis ke dalam 

modalitas pengobatan yang ada. Mindful Hypnotherapy 

didefinisikan sebagai intervensi yang secara sengaja menggunakan 

hipnosis (induksi dan sugesti hipnosis) untuk mengintegrasikan 

mindfulness untuk keuntungan pribadi dan terapeutik (Elkins & 

Olendzki, 2019) Sintesis kesadaran dan hipnosis telah diteorikan 

dalam beberapa tahun terakhir karena kesamaan mekanisme yang 

diusulkan perhatian dan hipnosis untuk pengurangan stress, baik 

dalam kesadaran dan hipnosis, koneksi pikiran-tubuh yang 

ditingkatkan dialami dengan memusatkan perhatian pada saran 

dan citra untuk mencapai tujuan perawatan yang ditentukan. 

Karakteristik unik dari perhatian penuh adalah dorongan dari 

hubungan yang tidak menghakimi, menerima, dan fleksibel 

terhadap pengalaman seseorang (pikiran, emosi, perilaku, dan 

situasi).  

 

Penutup 

Hipnoterapi merupakan terapi non farmakologis yang aman 

untuk ibu hamil. Sebelum melaksanakan hipnoterapi, ibu hamil 

harus mendiskusikan dengan praktisi hipnoterapi dan dokter ataupun 

tenaga medis untuk memastikan bahwa kondisi ibu hamil dan janin 

dalam keadaan sehat sehingga dapat dilakukan hipnoterapi. 

Hipnoterapi sebaiknya dilakukan dalam kondisi tenang, sehingga ibu 

dapat menenangkan pikiran, fokus dengan kondisi ibu dan janin 

serta berkonsentrasi. Kondisi yang tenang akan mempermudah 

ibu untuk melakukan hipnoterapi dan memasukkan sugesti positif 

ke dalam pikiran ibu.  

 

 

 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00207144.2020.1722028?scroll=top&needAccess=true
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Pendahuluan 

Relaksasi dapat membuat seseorang menjadi lebih mampu 

dalam mengelola reaksi berlebih akibat kecemasan. Melalui 

relaksasi, seseorang juga dapat lebih bisa mengendalikan diri, dan 

menjaga emosi agar lebih tenang. Ketenangan dalam mengatur 

emosi sangat penting bagi seorang individu agar mampu melihat 

sesuatu hal yang positif dari berbagai sudut pandang. Ketenangan 

dalam mengatur emosi dapat terwujud jika seseorang pada saat 

kondisi yang rileks. Kondisi tersebut sangat bermanfaat bagi 

individu, termasuk ibu hamil. Salah satu cara bagi individu untuk 

mencapai kondisi yang rileks yakni melalui relaksasi. Terapi 

relaksasi sangat mudah diterapkan pada ibu hamil karena 

peralatan yang digunakan sederhana, dapat dilakukan kapanpun 

dan tidak memerlukan biaya yang mahal. 

Pada bab ini dijelaskan tentang teknik relaksasi pada ibu 

hamil yang meliputi teknik relaksasi Benson, teknik relaksasi nafas 

dalam, teknik relaksasi progresif dan teknik relaksasi autogenik. 

 

Teknik Relaksasi dalam Kehamilan 

Relaksasi merupakan teknik yang digunakan agar pikiran 

dan tubuh menjadi lebih nyaman dan rileks.  Relaksasi dapat  

menurunkan  ketegangan   fisik  dan  psikis, serta gangguan lain 

yang berhubungan dengan kecemasan (Potter & Perry, 2005). 

Teknik relaksasi perlu dipelajari dalam masa kehamilan. Karena, 

melalui relaksasi, diharapkan ibu hamil mampu menghadapi rasa 

cemas yang dialami selama masa kehamilan. Relaksasi pada ibu 

hamil merupakan sebuah upaya untuk membebaskan ketegangan 

melalui proses latihan. Mengontrol emosi diri sendiri pada waktu 

terjadi perasaan yang sedang tidak nyaman, baik secara fisik 

mailto:indrawati@unsiq.ac.id
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maupun psikologis dapat menggunakan teknik relaksasi yang baik 

dan benar Seseorang juga  akan mengalami perubahan menjadi 

yang lebih baik secara fisik dan tingkah laku dengan relaksasi 

yang baik pula. (Potter & Perry 2005). 

. 

Manfaat Relaksasi 

Teknik relaksasi dapat menurunkan keluhan nyeri, cemas, 

insomnia, stres serta keluhan emosi lain. Relaksasi membuat 

seseorang menjadi lebih tenang dan teratur baik secara fisik, 

mentak maupun emosi. 

Potter dan Perry (2005) menyatakan jika ecara khusus, teknik 

relaksasi memiliki manfaat antara lain:  

1. Pernafasan menjadi teratur dan tekanan darah akan turun 

2. Mengontrol penggunaan oksigen dengan baik ; 

3. Menurunkan ketegangan otot; 

4. Menurunkan kecepatan metabolisme dalam tubuh; 

5. Meningkatkan kesadaran; 

6. Tidak terjadi perubahan posisi; 

7. Memberikan kenyamanan, perasaan damai dan sejahtera; 

8. Individu menjadi lebih awas dan santai. 

 

Penelitian Teknik Relaksasi pada Ibu Hamil 

Penelitian teknik relaksasi pada ibu hamil dapat dilihat dalam 

tabel berikut: 

Tabel 1: Penelitian tentang teknik relaksasi pada ibu hamil 

Teknik 

Relaksasi 
Manfaat Penelitian 

Relaksasi 

Benson 

Menurunkan 

kelelahan 

Teknik relaksasi Benson diajarkan 

kepada peserta secara individu 

dalam kelompok intervensi dalam 3 

sesi dengan dilakukan dua kali 

dalam sehari selama satubulan dan 

pelaksanaan taknik relaksasi selama 

kurang lebih  15-20 menit.  Hasil 

penelitian menunjukkan selama 

penelitian, kelelahan meningkat 
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pada kelompok kontrol dan 

menurun pada kelompok intervensi. 

(Mahmoudirad, et.,al 2017)  

Relaksasi 

nafas 

dalam 

Menurunkan 

kecemasan 

Penelitian Kurniati dan Derison 

(2020) yang dilakukan pada 38 ibu 

hamil primigravida trimester III 

yang mengalami kecemasan 

Setelah dilakukan relaksasi nafas 

dalam sebanyak 3  

kali  sehari  dan  ibu  akan  dinilai  

kembali  tingkat  

kecemasannya sete 

lah 6 hari didapatkan kelompok 

intervensi (N= 19) mengalami 

penurunan skor kecemasan. 

Relaksasi 

progresif 

Kejadian mual 

dan muntah 

dapat 

diturunkan 

Penelitian Ulfa (2019) pada 200 ibu 

hamil trimester pertama dengan 

keluhan mual dan muntah 

diberikan teknik relaksasi 

progresig. Sebelum intervensi 

tingkat mual muntah 80% dalam 

kategori sedang, 20% dalam 

kategori ringan. Setelah intervensi, 

tingkat mual dan muntah adalah 

0% dalam kategori sedang, 100% 

dalam kategori ringan.  

Relaksasi 

autogenik 

Menurunkan 

kecemasan 

Rata-rata tingkat kecemasan ibu 

hamil trimester III sebelum 

dilakukan teknik relaksasi 

autogenik adalah 24,7 dan setelah 

dilakukan teknik relaksasi 

autogenik adalah 18,8.(Farada, 

2021) 
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Relaksasi Benson 

1. Pengertian 

Relaksasi dapat membantu seseorang berhadapan 

dengan situasi menekan (penuh stresor). Relaksasi Benson atau 

relaksasi religius adalah teknik relaksasi yang dikembangkan 

oleh Benson dengan cara menggabungkan antara unsur-unsur 

relaksasi dengan nilai-nilai kepercayaan atau sesuai agama 

yang dianut oleh seseorang. Teknik relaksasi pernafasan yang 

dikombinasikan dengan kepercayaan yang dianut oleh 

seseorang merupakan pengembangan dari relaksasi Benson. 

Agar pasien dapat mencapai kondisi Kesehatan dan 

kesejahteraan yang lebih baik teknik relaksasi  memang harus 

ada unsur keyakinan agar rasa percaya terhadap diri lebih baik. 

(Benson, dalam Purwanto, 2006) 

Beberapa kelebihan teknik relaksasi antara lain mudah 

dilakukan oleh individu dalam segala kondisi, tidak memiliki 

efek samping, dan tidak membutuhkan banyak biaya. (Yusuf, 

2007) Keadaan relaksasi dapat dipercepat dengan relaksasi 

yang melibatkan keyakinan seseorang dan manfaatnya dapat 

dilipatgandakan dari respon Teknik relaks tersebut. (Purwanto, 

2007).Teknik relaksasi ini, sangat mengutamakan kata-kata 

yang merepresentasikan kedalaman keyakinan. Semakin kuat 

keyakinan yang ada pada diri seseorang sitambah dengan 

proses relaksasi yang diberikan, maka akan semakin besar efek 

relaksasinya.  

Pilihan frasa yang dipilih dalam teknik relaksasi ini 

harus singkat untuk diucapkan dengan tenang disertai dengan 

teknik pernafasan yang baik (Benson, 2006). Teknik relaksasi 

Benson juga menyoroti pentingnya mengatur pernafasan dan 

aktivitas otot. Dengan mengatur ritme pernafasan yang lebih 

lambat dan dalam  bisa  menjadikan relaksasi lebih baik. 

Keteraturan dalam bernafas, terutama dengan ritme yang tepat, 

akan menjadikan tubuh dan mental lebih rileks. Agar seseorang 

lebih fleksibel dan mampu menerima situasi yang merangsang 

luapan emosi tanpa membuatnya kaku dapat menggunakan 

Latihan otot. (Wiramihardja, 2006)  
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2. Mekanisme kerja teknik relaksasi Benson 

Mekanisme kerja teknik relaksasi Benson dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini. 

 
Gambar: Mekanisme relaksasi Benson 

 

Dasar dari relaksasi ini adalah aktivasi saraf parasimpatis 

yang akan merangsang aksis HPA yang dapat mengatur sistem 

neuroendokrin, metabolisme dan gangguan perilaku lainnya. 

HPA terdiri dari 3 komponen yaitu Corticotropin Releasing 

Hormone (CRH), Adrenocorticotropin Hormone (ACTH), dan 

kortisol. HPA berkaitan erat dengan sistem limbik yang 

mengatur bangun atau bangun dari tidur dan dalam 

pengaturan emosi atau suasana hati dalam bentuk stres dan 

kecemasan dan kelelahan. (Purba, 2006). 

 

3. Prosedur teknik relaksasi Benson 

Menurut Datak dalam Inayati (2008) prosedur melakukan 

relaksasi Benson adalah sebagai berikut: 

a. Pastikan lingkungan relaksasi nyaman dan tenang 

b. Instruksikan klien untuk menentukan tempat yang mereka 

sukai 

c. Instruksikan klien untuk mengambil posisi yang dirasa 
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paling nyaman, seperti telantang atau duduk. 

d. Instruksikan klien untuk menutup matanya secara perlahan. 

e. Selanjutnya  anjurkan klien untuk merilekskan seluruh 

anggota tubuhnya. 

f. Rilekskan  anggota tubuh bagian atas (kepala, leher, dan 

bahu) dengan cara memutar kepala dan mengangkat bahu 

secara perlahan. 

g. Menganjurkan klien untuk mengucapkan kalimat istighfar,  

menenangkan  pikiran  pada  waktu   menarik nafas melalui 

hidung dan anjurkan untuk tahan nafas selama 3 detik 

kemudian hembuskan lewat mulut sambal mengucapkan 

Alhamdulillah. Hal ini dapat diulang selama 15 detik 

dengan cara menarik nafas hembuskan san mengucap 

Allahuakbar.  

h. Kalimat Allah yang dapat diucapkan yaitu Alhamdulillah, 

Subhanallah, dan Allahu Akbar atau nama-Nya dalam 

Asmaul Husna,  

i. Kemudian yang terakhir berbaring diam selama beberapa 

menit, pertama-tama tutup mata dan kemudian 

membukanya. Setelah selesai secara perlahan – lahan maka 

Klien diperbolehkan  untuk membuka  mata untuk melihat 

Kembali. 

 

Relaksasi Nafas Dalam 

1. Pengertian 

Relaksasi nafas dalam merupakan teknik relaksasi yang 

berfokus pada pernafasan guna meningkatkan proses keluar 

masuknya udara di paru-paru dan oksigenasi darah (Smeltzer 

& Bare, 2002). 

2. Teknik relaksasi dalam mempunyai tujuan yaitu 

Tujuan melakukan teknik relaksasi pernapasan dalam 

untuk mencapai aliran udara yang lebih baik, mengurangi kerja 

pernapasan, meningkatkan inflasi alveolus secara maksimal, 

merelakskan otot, dan memperbaiki system pernapasan agar 

bekerja lebih maksmial. (Brunner & Suddart, 2002). 
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3. Teknik Relaksasi Nafas Dalam memiliki manfaat :  

Menurut Priharjo (2003) dalam Arfa 2014 teknik relaksasi 

dalam mempunyai manfaat ialah sebagai berikut: 

a. Memberikan ketenangan pikiran. 

b. Mengurangi kecemasan, kekhawatiran dan kegelisahan. 

c. Menurunkan detak jantung. 

d. Menurunkan tekanan darah. 

e. Meningkatkan rasa percaya diri. 

f. Meningkatkan kesehatan mental individu. 

4. Prosedur  yang dapat dilakukan dalam melakukan teknik 

relaksasi nafas dalam  Menurut Priharjo (2003) dalam Trullyen 

(2013) langkah-langkah d a l a m  m el a k u k a n  teknik 

relaksasi nafas dalam adalah :  

a. Buatlah lingkungan yang tenang dan senyaman mungkin. 

b. Kondisikan diri agar tetap santai dan tenang 

c. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung. 

d. Buang napas perlahan melalui mulut. 

e. Selanjutnya menarik nafas secara perlahan kemudian 

dihembuskan  

f. Anjurkan klien untuk merilekskan bagian telapak tangan 

dan kaki  

g. Menganjurkan klien untuk  fokus  

h. Kemudian klien diarahkan untuk benar-benar rileks dengan 

mengulangi prosedur tersebut  

i. Anjurkan klien untuk mengulangi sampai 15 menit, dan 

istirahat pendek bergantian setiap lima napas 

 

Terapi Relaksasi Progresif 

1. Pengertian 

Relaksasi progresif merupakan suatu model relaksasi 

yang berfokus pada aktivitas otot dengan cara mengurangi 

ketegangan otot untuk mendapatkan perasaan relaks. 

(Townsend, 2010) Relaksasi progresif merupakan suatu bentuk 

latihan yang menggabungkan antara pernapasan dengan 

serangkaian kontraksi dan relaksasi otot (PA Potter). & Perry, 

2005). Relaksasi progresif juga merupakan relaksasi otot dalam 

yang membutuhkan gabungan imajinasi dan sugesti setiap jiwa 
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individu agar berhasil dalam merelaksasi tubuh (Davis, 2008). 

 

2. Tujuan Teknik relaksasi otot progresif 

Menurut Setyoadi (2011) relaksasi otot progresif memiliki 

tujuan yaitu sebagai berikut : 

a. Mengurangi ketegangan otot, kecemasan, laju metabolisme 

yang kurang baik, sakit pada bagian punggung dan leher 

serta tekanan darah yang tinggi , detak jantung yang kurang 

stabil 

b. Mengurangi gangguan irama pada jantung dan kebutuhan 

oksigen yang terganggu.  

c. Meningkatkan gelombang otak alfa  

d. Meningkatkan kebugaran dan konsentrasi. 

e. Meningkatkan coping stres. 

f. Mengatasi gangguan tidur, seperti insomnia 

g. Memperbaiki emosi dari negatif agar menjadi positif 

 

3. Manfaat relaksasi progresif 

Relaksasi progresif memiliki manfaat yaitu dapat 

menurunkan ketegangan otot, mengurangi kecemasan, 

membuat tidur lebih nyaman, mencegah terjadinya depresi, 

mengurangi efek buruk bagi kesehatan, serta meningkatkan 

konsentrasi. Sasaran dari terapi ini adalah memberikan 

relaksasi progresif pada individu yang sedang menghadapi 

situasi dengan respon otot yang tegang   tinggi dan keadaan 

tidak nyaman sehingga dapat mengganggu aktivitas klien. 

 

4. Prinsip dari relaksasi progresif 

Menurut McGuidan & Lehrer (2007) prinsip kerja dari 

relaksasi progresif adalah berfokus pada ketegangan otot. Stimulus 

akan disampaikan melalui syaraf ke otak pada saat otot 

berkontraksi, Kontraksi yang terjadi pada otot rangka dapat 

mengakibatkan ketegangan. Relaksasi ini merupakan upaya yang 

dapat membantu pemanjangan serabut otot dan meredakan sensasi 

ketegangan dan kemudian terus terasa rileks. 
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5. Prosedur terapi relaksasi progresif  

Prosedur terapi relaksasi progresif meliputi tahap persiapan, 

pelaksanaan dan evaluasi. 

a. Persiapan meliputi ruangan yang nyaman dan alunan musik 

yang lembut. 

b. Pelaksanaan  

1) Meminta agar klien melonggarkan pakaian, ataupun 

atribut lainnya seperti ikat pinggang, sepatu, maupun 

kaos kaki.  

2) Pejamkan matanya dengan lembut  

3) Tarik nafas dalam dan hembuskan nafas dengan panjang  

4) Kerutkan dahi, kedipkan mata, buka mulut secara lebar, 

menekan lidah pada bagian langit-langit mulut, 

katupkan rahang kuat-kuat, bibir dimonyongkan ke arah 

depan dan tetaplah ditegangkan selama 5 detik, 

selanjutnya meghembuskan nafas secara perlahan dan 

kendurkan secara perlahan ungkapkan dalam hati : 

“bahwa merasa rileks dan pergi” 

5) Arahkan klien untuk menekan kepala ke belakang, 

kemudian menganggukkan kepala kearah dada  

6) Selanjutnya anjurkan klien untuk memutar bagian kepala 

ke arah bahu kanan, dan sebaliknya  

7) Menganjurkan klien untuk mengangkat kedua bahu 

seolah akan menyentuh bagian telinga (bahu kanan 

seolah menyentuh telingan kanan dan sebaliknya) 

8) Arahkan klien untuk mengatakan dalam hati “rileks dan 
pergi” pada saat menahan lengan dan tangan dengan 
cara mengepal, kemudian kepala tangan bengkokkan 

lengan pada siku, kencangkan lengan sambil tetap 

mengepalkan tangan, tahan 5 detik, hembuskan nafas 

perlahan sambil mengendurkan  

9) Seperti point di atas anjurkan klien untuk mengatakan 

dalam hati “ rileks dan pergi” kemudian menarik nafas 
dalam dan mengencangkan otot-otot bagian dada  tahan 

5 detik kemudian hembuskan nafas dan kendurkan 

secara perlahan – lahan. 
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10) Katakan dalam hati “rileks dan pergi” sambal 
mengencangkan perut, menekan ke arah keluar dan 

menarik ke dalam, tahanlah selama 5 detik, kemudian 

hembuskan nafas dan kendurkan secara perlahan  

11) Melakukan gerakan dengan cara melengkungkan 

punggung kearah belakang tarik nafas yang dalam 

melalui hidung, tahan selama detik sambal melakukan 

penekanan bagian lambung kearah  luar, kemudian 

hembuskan nafas melalui mulut serta kendurkan secara 

perlahan – lahan sambil mengatakan  : “rileks dan pergi”  
12) Anjurkan klien untuk mengencangkan bagian pinggang, 

kemudian  tekan bagian  tumit kaki ke lantai, 

menegangkan  otot pada kaki dibawah lutut, menekuk 

jari kaki ke arah bawah seakan-akan  menyentuh     

bagian    telapak   kaki,   selanjutnya  gerakkan jari kaki 

ke arah atas seperti akan menyentuh bagian lutut 

lakukan penahanan selama kurang lebih 5 detik, lakukan 

relaksasi dengan cara menghembuskan nafas dan 

mengendurkannya secara perlahan, sambal mengatakan : 

“rileks dan pergi” 

c. Evaluasi  

1) Melakukan eksplorasi perasaan pada klien  

2) Melakukan evaluasi pada klien dengan cara memberikan 

pertanyaan  kepada klien  mengenai efektifitas yang 

telah diberikan  

 

Relaksasi Autogenik 

1. Pengertian 

Relaksasi autogenik merupakan jenis relaksasi yang 

digunakan untuk membantu menstabilkan kerja jantung, 

menurunkan tekanan darah, mengurangi ketegangan otot, 

meningkatkan kesejahteraan tubuh serta mengurangi stresor 

individu.  

Relaksasi autogenik seolah-olah menempatkan diri 

dalam keadaan terhipnotis ringan. Sehingga, melalui kondisi 

tersebut individu dapat mengontrol tekanan yang datang dari 
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luar dan dari dalam dengan memikirkan perasaan hangat dan 

berat pada anggota badan. (Syafitri, 2018) Dengan melakukan 

relaksasi autogenik ini dapat mempengaruhi peningkatan 

hormon endorfin yang diproduksi oleh otak dan sumsum 

tulang belakang. Hormon ini  disebut sebagai ejektor relaksasi 

dan ketenangan yang akan  melepaskan Gama Amino Butyric 

Acid (GABA)  berfungsi sebagai penghambat hantaran impuls 

listrik antar  nefron oleh neurotransmitter di sinaps yang 

memiliki efek analgesik. (Aji dkk. 2015) 

 

2. Tujuan relaksasi autogenik  

Relaksasi autogenik memiliki tujuan untuk 

meningkatkan hubungan antara isyarat verbal dan kondisi 

tubuh yang tenang. Teknik ini dapat  membantu tubuh dalam 

menjalankan perintah melalui autosugesti agar rileks sehingga 

pernapasan, tekanan darah, detak jantung dan suhu tubuh 

dapat dikontrol. Imajinasi visual dan sugesti verbal ini dapat 

membantu bagian tubuh agar terasa lebih hangat dan rileks. 

(Fitriani & Alsa, 2015). 

 

3. Manfaat teknik relaksasi autogenik  

Pada Relaksasi autogenik dapat membantu pengontrolan  

tekanan darah yang kurang baik, detak jantung tidak stabil dan 

aliran darah agar keadaan tersebut lebih baik. Relaksasi ini 

dapat  dilakukan dengan cara fokus mengatur napas dan detak 

jantung individu, sehingga tubuh menjadi lebih damai dan 

tenang.  

 

4. Prosedur terapi relaksasi autogenik 

Menurut Setyawati (2010) langkah-langkah dalam melakukan 

teknik relaksasi autogenik dibagi dalam tiga macam latihan 

utama yaitu:  

a. Melakukan tindakan yang sesuai prosedur dengan cara  

memusatkan konsentrai pada bagian tubuh  

b. Melakukan latihan meditasi dengan cara memusatkan  

pikiran  

 



118         Indrawati Aristya Rini, S.SiT., M.Kes. 

c. Melakukan latihan secara khusus yang dirancang untuk 

menyelesaikan masalah tertentu :  

1) posisi latihan dengan membaringkan tubuh, kemudian 

menyanggah kepala dengan bantal, selanjutnya 

memejamkan mata. 

2) mengatur nafas napas dengan baik sampai  nafas 

menjadi lebih pelan dan teratur serta nyaman 

3) menarik napas dengan cara dalam, kemudian buang 

perlahan dan diiringi perkataan dalam hati ‘saya merasa 
damai dan mempunyai jiwa yang tenang’.  

4) Menganjurkan klien untuk memusatkan  perhatian pada 

lengan kemudian  membayangkan bahwa kedua lengan 

tersebut terasa berat. Kemudian secara perlahan 

membayangkan bahwa kedua lengan terasa ringan dan 

relaks merasa lebih ringan hingga terasa sangat ringan 

sekali dan katakana di dalam hati ‘saya merasakan hal 
yang nyaman dan tenang  secara penuh ’.  

5) Kemudian ulangi hal tersebut dipoint atas diulangi pada 

bagian bahu, punggung, leher, dan kaki.  

6) Memusatkan pikiran yang mengarah pada aliran darah 

di tubuh membayangkan rasa mengalirnya darah secara 

hangat keseluruh tubuh, seperti merasakan minum yang 

hangat, kemudian katakan dalam hati bahwa ‘saya 
merasakan hal yang senang, bahagia dan hangat’. ‘saya 
merasakan jiwa yang damai, tentram dan tenang’. 
(diulangi enam kali)  

7) Selanjutnya menempelkan bagian tangan kanan di dada 

kiri kemudian tangan kiri di bagian perut.  

8) Memusatkan pada denyut jantung sambil 

membayangkan dan merasakan bahwa bagian jantung 

berdetak secara teratur dan tenang. kemudian 

mengatakan ‘ bahwa jantung saya berdenyut secara 
teratur dan tenang, saya merasakan kedamaian, tentram, 

sejahtera dan tenang. (pada bagian ini diulangi sampai 

enam kali)  
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9) Fokus pada bagian pernafasan kemudian katakan dalam 

diri bahwa ‘nafasku merasa longgar dan tenang, saya 
merasa sangat damai dan tenang’. (Ulangi sampai enam 
kali dengan cara yang sama)  

10) Fokus pada perut, rasakan bahwa bagian pembuluh 

darah yang ada dibagian perut terasa mengalir dengan 

hangat dan terasa teratur.  

11) Katakanlah dalam hati “bahwa darah mengalir kebagian 
perut terasa sangat hangat, saya merasakan kedamaian 

dan ketenangan.” (lakukanlah hal ini dengan cara yang 

sama ulangi sampai enam kali)  

12) Selanjutnya adalah kembalikan kedua tangan pada posisi 

seperti semula.  

13) Fokuskan pada bagian kepala kemudian katakana di 

dalam diri “bahwa saya merasakan kepala nyaman dan 
dingin, saya merasa damai dan tenang.” (lakukanlah 

point ini dengan cara yang sama ulangi sampai enam 

kali)  

14) Mengakhiri latihan relaksasi autogenik melekatkan 

dengan cara mengepalkan bagian  lengan secara 

Bersama-sama dengan napas dalam, kemudian  

membuang napas secara bersamaan mata yang 

dipejamkan mulai dibuka secara perllahan-lahan   dan 

kepalan tangan sampai merasakan kenyamanan tubuh. 

 

Penutup 

Relaksasi merupakan salah satu teknik pengelolaan diri agar 

menjadi lebih tenang dan rileks. Beberapa metode teknik relaksasi 

memberikan manfaat yang beragam untuk individu. Metode 

tersebut juga dapat diterapkan dengan mudah oleh ibu hamil 

untuk menurunkan kecemasan, stres, mengurangi kelelahan, mual 

muntah, insomnia selama masa kehamilan. 
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Pendahuluan 

Intervensi spiritual dalam bentuk mendengarkan murottal 

Al-Qur’an merupakan bagian dari terapi distraksi yaitu salah satu 
bentuk terapi yang dilakukan untuk mengalihkan perhatian ke hal 

lain yang bisa membuat klien merasa rileks bahkan melupakan 

rasa sakit yang dirasakan. Intervensi pendengaran yang dapat 

diberikan pada ibu hamil salah satunya dapat menjadi pendengar 

murottal Al-Qur’an. Terapi murottal Al-Qur’an sesuai dengan QS 

Asy- syu’ara’ ayat 80 menjelaskan bahwa sebagai makluk ciptaan 
Allah SWT, selain berusaha mencari pengobatan hendaknya 

meminta pertolongan dari Allah SWT karena kesembuhan itu 

hanya datang dari Allah SWT. Penggunaan terapi murottal Al-

Qur’an dalam masa kehamilan diantaranya untuk memberikan 
rasa nyaman, mengurangi kecemasan, menurunkan tekanan darah 

Pada bab ini akan diuraikan tentang terapi murottal dalam 

kehamilan, manfaat, langkah-langkah terapi murottal untuk 

mengurangi kecemasan pada ibu hamil trimester III. 

 

Terapi Murottal  dalam Kehamilan 

Terapi murottal merupakan stimulan AL-Qur’an yang 
didominasi gelombang delta daerah sentral dan frontal yang dapat 

memberikan ketenangan, kenyamanan bagi ibu hamil.  Keyakinan 

spiritual dalam  sangat penting bagi manusia  dapat 

mempengaruhi gaya hidup, kebiasaan dan perasaan. Al-Qur’an 
merupakan solusi paling baik mengobati penyakit yang di 

alaminya yang tidak mampu di obati oleh tim medis (Al Kaheel). 

Pendekatan spiritual (psikoreligius) sebagai alternatif yang dinilai 

efektif untuk meningkatkan kepercayaan diri dan optimis. Terapi 
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murottal Al-Qur’an  salah satu teknik distraksi yang bisa 

digunakan. Mendengarkan ayat suci Al-Qur’an memiliki pengaruh 
positif dalam menurunkan ketegangan urat saraf reflektif 

(Remolda, 2009). 

 

Manfaat Terapi Murottal AL-Qur’an  

Terapi murottal Al-Qur'an menciptakan suasana yang 

tenang dan nyaman, sirkulasi darah lancar,dan rileks dapat 

mengurangi kecemasan pada ibu hamil trimester III.  

Seorang muslim yang mendengarkan bacaan ayat-ayat Al Qur’an 
dapat merasakan perubahan fisiologis yang sangat besar.(Choli, 

2014) Al-Qur’an akan membawa gelombang suara dan molekul 

tersebut mempengaruhi reseptor dalam tubuh akan menyebabkan 

nadi dan denyut jantung mengalami penurunan sehingga tubuh 

merasa nyaman dan rileks.(Al-Kaheel, 2010)  

Pengaruh mendengarkan bacaan Al Qur’an dapat 
menurunkan kecemasan dan kesedihan serta memperoleh 

ketenangan jiwa yang dapat menangkal berbagai macam penyakit. 

Kondisi  yang dialami oleh seseorang  ketika melakukan terapi 

murottal AL-Qura’an secara berulang-ulang memiliki efek 

hipnosis otak mengalami relaksasi yang baik sehingga seolah-

seolah sedang berada dalam keadaan tidur sehingga akan 

memberikan sinyal ke kelenjar dalam tubuh untuk mengeluarkan 

hormon. Hormon yang bermanfaat bagi tubuh adalah β-

endorphin, hormon ini bereaksi sebagaimana morfin yang 

membuat seseorang merasa tenang, nyaman (Haruyama, 2014).  

 

 

Mendengarkan Al-Quran yang didukung dengan 

besarnya volume menyebabkan konsentrasi lebih baik dan lebih 

khusyuk dalam mendengarkan sehingga memberikan efek 

terapeutik yang positif.(Mahmuda, Jumaini, & Agrina, 2018). 

Gmbaran elektroensepalografi (EEG) saat mendengarkan Al-

Quran rata-rata didominasi oleh gelombang delta yang 

menggambarkan pikiran sangat rileks sehingga memberi 

ketenangan, ketentraman, dan kenyamanan.(Suyanto & 
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Bangsawan, 2013). Kondisi rileks akan menstimulasi pengeluaran 

neurotransmitter analgesia (endorphin, enkhepalin, dinorphin) 

sehingga mengurangi rasa nyeri (Wirakhmi & Hikmanti, 2016) 

 

Keuntungan Terapi Al Quran 

Terapi murottal Al-Qur’an tidak mempunyai efek samping 
bahkan memiliki keuntungan diantaranya adalah terapi non 

invasif, efektif, tidak beracun dan ekonomis. 

1. Non invasif 

Terapi Murottal Al Quran dilakukan dengan  

Pendekatan psikoreligius dipandang sebagai alternatif yang 

dinilai penting dan efektif untuk meningkatkan kepercayaan 

diri, optimis dan kekebalan pasien. 

 

2. Efektif  

Terapi murotal merupakan sarana pengobatan non 

farmakologi Hasil penelitian Ahmad  Al  Khadi  bahwa 97% 

yang mendengarkan  ayat  suci  Al-Qur’an  berpengaruh 
menurunkan  ketegangan  urat  saraf  reflektif (Remolda, 2009). 

Menurut sodikin (2012) bahwa mendengarkan bacaan Al-

Quran dapat memberikan sinergi dalam menurunkan 

kecemasan. Terapi Murotal dapat mengembalikan 

keseimbangan dan harmoni ke biofield alami tanpa 

menggunakan obat-obatan. 

 

3. Ekonomis 

Terapi Murotal tidak memerlukan penggunaan peralatan 

atau zat apapun. 

 

 

Cara Kerja Terapi Murottal  Al Quran 

Semua manusia diyakini memiliki kemampuan untuk 

menyembuhkan diri sendiri. Psikoterapi Islam merupakan proses 

pengobatan dan penyembuhan suatu penyakit, baik mental, 

spriritual, moral maupun fisik dengan menggunakan ajaran-ajaran 

Islam sebagai dasar dalam proses penyembuhan  suatu penyakit 
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maupun psikis yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. 

Sebagaimana dikatakan oleh William James, bahwa terapi terbaik 

bagi keresahan jiwa adalah keimanan kepada Tuhan. 

Terapi murottal memberikan dampak positif, secara 

psikologis dari apa  yang didengarkan berupa ayat-ayat Al-Qur’an 
yang  akan disampaikan ke otak. Sehingga dengan terapi murotal 

akan meningkatkan kualitas kesadaran individu  terhadap Allah 

SWT. (Mulyati, 2015) Terapi murotal bekerja pada otak, ketika 

didorong oleh rangsangan dari luar, otak akan  memproduksi zat 

neuropeptide yang akan menghubungkan  ke dalam reseptor di 

dalam tubuh, mengaktifkan hormone endorphin alami dan 

meningkatkan perasaan rileks. Pada keadaan tersebut, gelombang 

otak  pada tubuh akan optimal berada pada frekuensi 7-14 Hz, 

dapat membantu  menurunkan kecemasan dan stress.(Nur’aeni, 
2017) 

Al Qur’an dapat memacu keseimbangan pada kedua sistem 

saraf yaitu pada saraf  parasimpatis yang berefek berlawanan 

dengan saraf simpatis sehingga dapat mempengaruhi kontraksi 

dan relaksasi organ tubuh. Hal ini yang menjadi prinsip dasar 

timbulnya respon relaksasi, berupa keseimbangan antara sistem 

saraf simpatis dan sistem saraf non simpatis.(Handayani,2014) 

Terapi murotal akan memberikan  rangsangan auditori yang 

akan diterima oleh telinga yang akan menimbulkan telinga  

bergetar. Getaran tersebut akan diteruskan ke tulang pendengaran 

yang akan  bertautan antara satu dengan yang lain. Rangsang 

tersebut  akan merubah  ion kalium dan ion natrium menjadi 

aliran listrik  melalui saraf nervus VIII (vestibule cokhlearis) 

menuju ke otak, tepatnya di area pendengaran.  Setelah mengalami 

perubahan potensial  saraf auditorius akan merambat ke korteks 

auditorius (berfungsi menganalisa suara, perbandingan nada,  dan 

menghambat respon motorik)  akan diterima oleh lobus temporal 

otak untuk mempresepikan suara. Talamus berfungsi  

memancarkan impuls yang akan di teruksan  ke amigdala (tempat 

penyimpanan memori emosi) merupakan bagian penting dari 

system limbik (yang mempengaruhi perilaku dan emosi 

seseorang).(Maulana,2015) Terapi Murottal dijadikan alternatif 
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terapi stimulant Al-Qur’an dapat memunculkan gelombang delta 

sebesar 63,11%tidak menimbulkan efek samping (Abudrrachman, 

2018). 

 

Penelitian Terapi Murottal pada Ibu Hamil 

Beberapa penelitian tentang terapi murottal Al-Quran  yang 

dilakukan pada ibu hamil dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 1: Penelitian terapi murottal pada ibu hamil 

Murottal 

Al-Qur’an 

Manfaat Keterangan 

Terapi 

murottal  

Al-Qur’an 

Menurunkan 

kecemasan 

Penelitian dengan desain quasy 

ekperiment prettest and posttest 

pada 34 ibu hamil trimester III yang 

dibagi menjadi 2 kelompok yaitu 

kelompok senam hamil dan 

kelompok terapi murottal. Hasil 

penelitain menunjukkan terapi 

murotal lebih efektif menurunkan 

kecemasan dengan selisih rerata 

penurunan point sebelum dan 

sesudah perlakuan adalah 2,8 dan P 

value 0,01. Terdapat perbedaan 

antara kelompok senam hamil dan 

kelompok murotal (Nurgaheni, 

Romdiyah, 2018) 

Terapi 

murottal 

Menurunkan 

tekanan 

darah pada 

ibu hamil 

preeklamsia 

Penelitian dilakukan pada 30 ibu 

hamil trimester II dengan 

hipertensi. Responden dibagi 2 

kelompok yaitu kelompok 

intervensi dan kelompok kontrol. 

Hasil penelitian menunjukkan  

kelompok intervensi terapi 

murottal didapatkan mean pretest 

(sistole 165, diastole 95) mean 

posttest (sistole 152, diastole 85). 

Pada  kelompok kontrol mean 
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pretest (sistole 161, diastole 89) 

mean posttest (sistole 161 diastole 

89). Pada posttest terdapat 

perbedaan rata-rata antara tekanan 

darah diastole antara  kelompok 

intervensi dan kelompok kontrol 

(Kartini et al., 2016). 

Surat 

Yusuf 

Menurunkan 

tekanan 

darah pada 

ibu hamil 

preeklampsi 

Responden ditempatkan dalam 

ruangan yang 

dikondisikan, kemudian 

mendengarkan surat Yusuf selama 

15 menit menggunakan tape 

recorder kemudian diukur tekanan 

darah. Dari 15 responden setelah 

dilakukan terapi murottal 

didapatkan hasil penurunan 

tekanan darah dibandingkan 

kelompok kontrol.(Rejeki, et.al., 

2020) 

Al-Fatihah, 

Ar-

Rohman, 

Al-Anbiya 

dan Yunus 

Menurunkan 

tingkat 

kecemasan, 

sFlt-1 dan 

PIGF pada 

ibu hamil 

preeklampsia 

Penelitian Mamlukah dilakukan 

pada 20 ibu hamil trimester II 

dengan preeklampsia. Intervensi 

dilakukan selama 6 minggu dan 

didapatkan penurunan tingkat 

kecemasan serta biomarker sebagai 

penanda preeklampsia (sFlt-1 dan 

PIGF) pada kelompok intervensi 

(N=10) 

 

Langkah-langkah Terapi Murottal Al-Qur’an 

Terapi Murottal Al-Qur’an dilakukan untuk memperoleh 
kenyamanan dan ketenangan pada ibu hamil. Berikut ini langkah-

langkah dalam pelaksanaan Terapi Murottal Al-Qur’an pada ibu 
hamil: 
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1. Membina hubungan saling percaya 

2. Memberi kesempatan  kepada ibu hamil  untuk bertanya 

sebelum melaksanakan  terapi murottal  

3. Menjaga privasi 

4. Mengatur posisi ibu hamil  senyaman mungkin 

5. Menetapkan konsentrasi terlebih ibu hamil  

6. Mencari tempat yang nyaman selama mendengarkan terapi 

murottal  

7. Dekatkan handphone (MP3) dan perlengkapan alat terapi 

dalam kondisi baik 

8. Lakukan terapi Murrotal dalam waktu  10-15 menit dengan  

volume suara yang sedang. Hubungkan earphone dengan 

MP3/tablet berisikan murottal  dengan meletakkan earphone 

di telinga kiri dan kanan  

9. Mencatat hasil observasi setelah dilakukan terapi murottal  

 

Terapi Murottal Al-Qur’an  Mengurangi Kecemasan pada Ibu 

Hamil Preeklamsia 

Komplikasi pada kehamilan salah satunya terjadinya  

preeklamsi yang dapat mengancam jiwa seseorang ditandai 

dengan kenaikan  tekanan darah. Sering muncul pada kehamilan 

20 minggu.ditandai dengan adanya protein dalam urin dan 

tekanan darah meningkat (Prawirohardjo, 2014).  

Hipertensi terjadi karena peningkatan tekanan darah yang 

dipompa oleh jantung sehingga terjadi  kerusakan dinding arteri 

pada pembuluh darah. Diperkiraan 5-10% ibu hamil mengalami 

hipertensi gestasional dengan kondisi  tekanan darah sistolik ≥140 
mmHg dan  tekanan diastolik ≥90 mmHg (Prawirohardjo, 2010). 
Hipertensi dalam kehamilan jika tidak dikendalikan berpotensi 

menghambat pertumbuhan dan perkembangan janin.semakin 

tinggi tekanan darah beresiko mengalami komplikasi yang lebih 

tinggi.(Kemenkes, 2014). 

Salah satu pemicu terjadinya tekanan darah tinggi pada 

kehamilan disebabkan oleh kecemasan dan stress yang berlebihan 

menimbulkan respon fight or flight. Menurut (Indrus,2018) ibu 

hamil tanpa kecemasan dan  rileks  mampu meningkatkan 
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imunitas tubuh dengan tekanan darah yang lebih rendah. (Sokeh, 

Yunie & Chanif, 2013) Kecemasan pada ibu hamil dengan 

hipertensi dapat diberikan terapi non farmakologi berupa terapi 

murottal. 

Dasar penggunaan terapi murottal ini adalah semua 

manusia memiliki kemampuan dan keyakinan  untuk 

menyembuhkan diri sendiri. Proses pengobatan penyakit dan 

psikis metode ajaran islam bersumber pada Al-Quran. Hal ini  

sejalan dengan pendapat William James bahwa keimanan kepada 

Tuhan merupakan terapi terbaik bagi jiwa yang mengalami 

keresahan. Terapi murotal pada Gelombang delta dari 

elektroensepalografi (EEG) dapat meningkatkan kedekatan, 

kesadaran dan kepasrahan sepenuhnya diserahkan kepada Allah 

SWT. 

 

Penutup  

Terapi murottal Al-Qur’an  sebagai intervensi non 
farmakologis yang aman dan dapat diterapkan pada ibu hamil. 

Dalam penerapan terapi murottal Al-Qur’an perlu disiapkan 
lingkungan yang nyaman dan aman sehingga dapat memberikan 

efek positif yang sesuai harapan. Efek yang ditimbulkan dari 

terapi murottal Al-Qur’an dalam meningkatkan kesehatan mental 
melalui penurunan kecemasan dan stres dapat meningkatkan daya 

tahan tubuh ibu hamil sehingga memberikan pengaruh yang 

positif terhadap tumbuh kembang janin. 
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