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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Dismenore 

2.1.1 Pengertian Dismenore 

Menstruasi seringkali muncul dengan berbagai jenis rasa nyeri. Nyeri yang 

dirasakan setiap individu dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Secara 

etimologi nyeri menstruasi (dismenore) berasal dari bahasa Yunani kuno, dys yang 

berarti sulit, nyeri, abnormal; meno yang berarti bulan; dan rrhea yang berarti aliran atau 

arus. Disimpulkan bahwa dysmenorrhea atau dismenore adalah aliran menstruasi yang 

sulit atau aliran menstruasi yang mengalami nyeri (Anurogo, 2015:32). 

Setiap wanita normal akan mengalami menstruasi setiap bulannya. Beberapa 

wanita merasakan rasa nyeri pada tiap siklus menstruasi. Menurut Anorogo (2011:32) 

nyeri menstruasi yang sedemikian hebatnya sehingga membuat penderita untuk 

istirahat dan meninggalkan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari selama beberapa jam 

atau beberapa hari disebut dengan istilah dismenore .  

Dismenore yang dialami setiap siklus menstruasi merupakan pertanda adanya 

gangguan di dalam tubuh seseorang. Sari, Indrawati, & Harjanto (2012:88) mengatakan 

bahwa dismenore dapat berasal dari kram rahim saat proses menstruasi, dismenore 

dapat timbul akibat gangguan pada organ reproduksi, faktor hormonal maupun faktor 

psikologis dan dapat menimbulkan tergganggunya aktivitas sehari-hari. Adanya gejala 

nyeri yang dirasakan belum tentu timbul karena adanya suatu penyakit. 
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2.1.2 Dismenore Primer 

Dismenore secara khusus terbagi menjadi dua jenis. Dismenore sekunder dan 

dismenore primer. Menurut Prawirohardjo & Wiknjosastro (2011: 182) dismenore 

primer adalah nyeri pada saat menstruasi yang timbul tanpa ditemukan adanya kelainan 

patologi pada panggul. Dismenore primer berhubungan dengan siklus ovulasi dan 

disebabkan oleh kontraksi miometrium sehingga terjadi iskemia akibat adanya 

prostaglandin yang diproduksi oleh endometrium pada fase sekresi. Dismenore 

seringkali disertai dengan keluhan mual, muntah, nyeri kepala, atau diare yang diduga 

timbul karena prostaglandin.  

Ada banyak penjelasan mengenai dismenore primer. Dismenore primer 

seringkali disebut dengan istilah dismenore fungsional atau idiopatik. Biasanya 

dismenore primer timbul pada masa remaja, yaitu sekitar 2-3 tahun setelah menstruasi 

pertama. Timbul sejak menstruasi pertama dan akan pulih sendiri dengan berjalannya 

waktu. Tepatnya saat lebih stabilnya hormon tubuh atau perubahan posisi rahim 

setelah menikah dan melahirkan. Nyeri menstruasi ini normal, namun dapat berlebihan 

bila dipengaruhi oleh faktor psikis dan fisik, seperti stres, shock, penyempitan 

pembuluh darah, penyakit yang menahun, kurang darah, dan kondisi tubuh yang 

menurun (Wijayanti, 2009:21). 

Dismenore primer seringkali menimbulkan gejala fisik dan gejala psikologis. 

Setiap individu bisa mengalami gejala fsik dan gejala psikologis sekaligus, namun juga 

bisa mengalami hanya salah satu gejala, baik fisik maupun psikologisnya. Tanda gejala 

yang dapat mucul seperti rasa tidak enak di badan, lelah, mual dan muntah, diare, nyeri 

punggung bawah, sakit kepala, kadang kala disertai vertigo, perasaan cemas, gelisah, 

hingga kehilangan keseimbangan dan kehilangan kesabaran (Anurogo, 2011:65). 

Seseorang dapat diketahui dengan pasti bahwa menderita dismenore primer apabila 
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mengalami nyeri pada tiga kali siklus menstruasi berturut-turut yang kemudian ketika 

diperiksakan tidak terdapat adanya kelainan dismenore sekunder (Shah, et al. 2014:166) 

 

2.1.3 Patofisiologi 

Pada setiap bulannya wanita selalu mengalami menstruasi. Menstruasi terjadi 

akibat adanya interaksi hormon di dalam tubuh manusia. Menurut Anurogo (2011:50) 

interaksi hormon yang dikeluarkan oleh hipotalamus, dan indung telur menyebabkan 

lapisan sel rahim mulai berkembang dan menebal. Hormon-hormon tersebut 

kemudian akan mememberikan sinyal pada telur di dalam indung telur untuk 

berkembang. Telur akan dilepaskan dari indung telur menuju tuba falopi dan menuju 

uterus. Telur yang tidak dibuahi oleh sperma akan menyebabkan terjadinya peluruhan 

pada endometrium, luruhnya endometrium menyebabkan perdarahan pada vagina 

yang disebut dengan menstruasi.  

Pada saat masa subur terjadi peningkatan dan penurunan hormon. Peningkatan 

dan penurunan hormon terjadi pada fase folikuler (pertumbuhan folikel sel telur). Pada 

masa pertengahan fase folikuler, kadar FSH (Follicle Stimulating Hormone) akan 

meningkat dan merangsang sel telur untuk memproduksi hormon estrogen. Pada saat 

estrogen meningkat maka kadar progesteron akan menurun. Penurunan kadar 

progesteron ini diikuti dengan adanya peningkatan kadar prostaglandin pada 

endometrium (Anurogo, 2011:50). Prostaglandin yang telah disintesis akibat adanya 

peluruhan endometrium merangsang terjadinya peningkatan kontraksi pembuluh-

pembuluh darah pada miometrium. Kontraksi yang meningkat menyebabkan 

terjadinya penurunan aliran darah dan mengakibatkan terjadinya proses iskemia serta 

nekrosis pada sel-sel dan jaringan (Andira, 2010:40). Iskemia dan nekrosis pada sel dan 

jaringan dapat menyebabkan timbulnya nyeri saat menstruasi. 
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Penurunan kadar progesteron juga menyebabkan terganggunya stabilitas 

membran dan pelepasan enzim. Stabilitas membaran yang terganggu adalah membran 

lisosom. Ahrend, et al. (2007:354) menyatakan bahwa selain terganggunya stabilitas 

membran lisosom penurunan progesteron akan menyebabkan terbentuknya 

prostaglandin dalam jumlah yang banyak. Kadar progesteron yang rendah akibat 

regresi korpus luteum menyebabkan terganggunya stabilitas membran lisosom dan juga 

meningkatkan pelepasan enzim fosfolipase-A2 yang berperan sebagai katalisator dalam 

sintesis prostaglandin melalui proses aktivasi fosfolipase yang menyebabkan terjadinya 

hidrolisis senyawa fospolipid yang kemudian menghasilkan asam arakidonat. 

Hasil metabolisme dari asam arakidonat ikut berperan dalam memicu terjadinya 

dismenore primer. Asam arakidonat dapat dimetabolisme melalui dua jalur. Jalur 

metabolisme asam arakidonat yaitu melalui jalur siklooksigenase dan jalur 

lipoksigenase. Melalui jalur siklooksigenase dan lipoksigenase asam arakidonat 

menghasilkan prostaglandin, leukotrien dan tromboksan. Selain prostaglandin, 

leukotrien berperan serta dalam timbulnya rasa nyeri saat menstruasi (Price, 2015:63).  

Leukotrien sebagai pemicu terjadinya dismenore primer mempengaruhi melalui 

beberapa cara. Leukotriene bereaksi pada serabut saraf serta otot polos. Menurut 

Anindita (2010:17) peran leukotrien dalam terjadinya dismenore primer adalah 

meningkatkan sensitivitas serabut saraf nyeri uterus, dan berperan dalam penyusutan 

atau penciutan otot polos saat terjadinya peradangan, sehingga terjadilah nyeri pada 

saat menstruasi.  

Melalui proses metabolisme asam arakidonat prostaglandin terbagi menjadi dua 

jenis. Prostaglandin jenis yang pertama adalah prostaglandin F2-alfa yang merupakan 

suatu hasil siklooksigenase yang dapat mengakibatkan hipertonus dan vasokonstriksi 
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pada miometrium sehingga terjadi iskemia dan nyeri menstruasi. Kedua adalah 

prostaglandin E-2 yang turut serta menyebabkan dismenore primer. Peningkatan level 

prostaglandin F2-alfa dan prostaglandin E-2 jelas akan meningkatkan rasa nyeri pada 

dismenore primer (Anindita, 2010:17). 

Selain peranan hormon hasil dari proses fisiologis, dismenore primer juga bisa 

diperparah oleh adanya faktor psikologis. Faktor stres ini dapat menurunkan ketahanan 

terhadap rasa nyeri. Pada saat stres, tubuh akan memproduksi hormon estrogen dan 

prostaglandin berlebih. Estrogen dan prostaglandin ini dapat menyebabkan 

peningkatan kontraksi miometrium secara berlebihan sehingga mengakibatkan rasa 

nyeri saat menstruasi. Stres juga memicu peningkatan kelenjar adrenalin dalam 

mensekresi kortisol sehingga menyebabkan otot-otot tubuh menjadi tegang, dan 

menyebabkan otot rahim berkontraksi secara berlebihan.  Kontraksi otot rahim yang 

berlebihan dapat menimbulkan rasa nyeri yang berlebih pada saat menstruasi. 

Meningkatnya stres dapat menyebabkan meningkatnya aktivitas saraf simpatis yang  

menyebabkan peningkatan skala nyeri menstruasi dengan peningkatan kontraksi uterus 

(Sari, Nurdin, & Defrin, 2015: 567-570). 

Adanya tekanan maupun faktor stres lainnya akan mempengaruhi keparahan rasa 

nyeri penderita dismenore primer. Stres akan mempengaruhi stimulasi beberapa 

hormon di dalam tubuh. Ketika seseorang mengalami stres maka stres tersebut akan 

menstimulasi respon neuroendokrin sehingga menyebabkan CRH (Corticotrophin 

Releasing Hormone) yang merupakan regulator hipotalamaus utama untuk menstimulasi 

sekresi ACTH (Adrenocorticotrophic Hormone) dimana ACTH ini dapat meningkatkan 

sekresi kortisol adrenal (Angel, Armini, & Pradanie, 2015:274-275). 
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Sekresi kortisol adrenal menimbulkan beberapa kerugian. Hormon-hormon 

tersebut berperan dalam penghambatan beberapa hormon yang lain. Hormon tersebut 

menyebabkan sekresi FSH (Follicle Stimulating Hormone) dan LH (Luteinizing Hormone) 

terhambat sehingga perkembangan folikel terganggu. Hal ini menyebabkan sintesis dan 

pelepasan progesteron terganggu. Kadar progesteron yang rendah menyebabkan 

peningkatan sintesis prostaglandin F2-alfa dan prostaglandin E-2. Ketidakseimbangan 

antara prostaglandin F2-alfa dan prostaglandin E-2 dengan prostasiklin (PGI2) 

menyebabkan peningkatan aktivasi prostaglandin F2-alfa. Peningkatan aktivasi 

menyebabkan iskemia pada sel-sel miometrium dan peningkatan kontraksi uterus. 

Peningkatan kontraksi yang berlebihan menyebabkan terjadinya dismenore (Angel, 

Armini, & Pradanie, 2015:274-275). 

 

2.1.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Faktor resiko yang mempengaruhi terjadinya dismenore primer menurut Novia 

dan puspitasari (2008:100-102)  diantaranya adalah : 

1. Riwayat keluarga  

Riwayat keluarga merupakan faktor risiko yang dapat meningkatkan 

kemungkinan terjadinya dismenore primer . 

2. Wanita yang belum menikah 

Wanita yang sudah menikah mempunyai resiko lebih kecil untuk mengalami 

nyeri saat menstruasi, karena keberadaan sperma suami dalam organ 

reproduksi yang memiliki manfaat alami untuk mengurangi produksi 

prostaglandin atau zat seperti hormon yang menyebabkan otot rahim 

berkontraksi dan merangsang nyeri saat menstruasi. Selain itu pada saat wanita 
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melakukan hubungan seksual otot rahim mengalami kontraksi yang 

mengakibatkan leher rahim menjadi lebar. 

Faktor resiko yang mempengaruhi terjadinya dismenore primer menurut 

Andriani (2015:9-11) faktor resiko dismenore primer diantaranya adalah : 

1. Indeks Massa Tubuh 

Seorang wanita dengan tubuh tidak ideal memiliki resiko lebih besar terhadap 

kejadian dismenore. Tubuh yang ideal bukanlah tubuh yang terlalu kurus 

ataupun yang terlalu gemuk. Seorang wanita dengan tubuh terlalu kurus 

ataupun terlalu  gemuk sangat berpotensi mengalami dismenore, karena 

semakin rendah Indeks massa tubuh maka tingkat dismenore akan semakin 

berat dan sebaliknya, karena saat wanita semakin gemuk, timbunan lemak 

memicu pembuatan hormon terutama estrogen.  

2. Tingkat Stres 

Stres seringkali terjadi secara tiba-tiba karena persoalan yang harus dihadapi 

dalam kehidupan. Peningkatan tingkat stres menyebabkan pengaruh negative 

pada kesehatan tubuh. Stres merupakan penyebab timbulnya dismenore. 

Semakin tinggi tingkat stres maka akan semakin tinggi pula tingkat dismenore.   

3. Aktifitas Fisik 

Dalam kehidupan sehari-hari sangat dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik 

untuk kepentingan kesehatan. Aktifitas fisik jika dilakukan dengan benar akan 

memberikan manfaat bagi tubuh. Semakin rendah aktifitas fisik maka tingkat 

dismenore akan semakin berat dan sebaliknya. 
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2.1.5 Komplikasi 

Dismenore primer bukanlah persoalan yang mengancam nyawa penderitanya. 

Dismenore apabila dibiarkan, maka akan menimbulkan terganggunya aktivitas sehari-

hari. Menurut Martini, Mulyati, & Fratidhina (2014:135-140) dismenore primer dapat 

menimbulkan beberapa gejala seperti : (1) Nyeri pada perut bagian bawah; (2) Mual; 

(3) Muntah; (4) Diare; (5) Cemas; (6) Depresi; (7) Pusing dan nyeri kepala; (8) letih-

lesu, bahkan sampai pingsan. 

Meskipun dismenore primer tidak mengancam nyawa tetapi bukan berarti 

dibiarkan begitu saja. Dismenore primer yang dibiarkan tanpa penanganan akan 

menimbulkan gejala yang merugikan bagi penderitanya. Dismenore primer tanpa 

penanganan dapat menyebabkan : (1) Depresi; (2) Infertilitas; (3) Gangguan fungsi 

seksual (4) Penurunan kualitas hidup akibat tidak bisa menjalankan aktivitas seperti 

biasanya; (5) Dapat memicu kenaikan angka kematian (Titilayo et al. 2009). Dismenore 

primer akan menurunkan kualitas hidup penderitanya dan akan sangat merugikan 

penderita dismenore tersebut apabila dibiarkan. 

 

2.1.6 Penatalaksanaan 

Menurut Anurogo (2011:85-96) penatalaksanaan dismenore primer meliputi 

penatalaksanaan farmakologi dan non farmakologi, yaitu : 

1.  Terapi Farmakologi 

Penanganan dismenore yang dialami oleh individu dapat melalui intervensi 

farmakologi. Terapi farmakologi, penanganan dismenore meliputi beberapa 

upaya. Upaya farmakologi pertama yang dapat dilakukan adalah dengan 

memberikan obat analgetik yang berfungsi sebagai penghilang rasa sakit. Obat-
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obatan paten yang beredar dipasaran antara lain novalgin, ponstan, 

acetaminophen dan sebagainya. Upaya farmakologi kedua yang dapat 

dilakukan adalah dengan pemberian terapi hormonal. Tujuan terapi hormonal 

adalah menekan ovulasi, bersifat sementara untuk membuktikan bahwa 

gangguan yang terjadi benar-benar dismenore primer. Tujuan ini dapat dicapai 

dengan memberikan salah satu jenis pil kombinasi kontrasepsi. 

2. Terapi Non Farmakologi  

Selain terapi farmakologi, upaya untuk menangani dismenore adalah terapi non 

farmakologi. Terapi nonfarmakologi merupakan terapi alternatif-

komplementer yang dapat dilakukan sebagai upaya menangani dismenore 

tanpa menggunakan obat-obatan kimia. Tujuan dari terapi non farmakologi 

adalah ntuk meminimalisir efek dari zat kimia yang terkandung dalam obat. 

Penanganan nyeri secara nonfarmakologi terdiri dari:  

a.   Terapi es dan panas  

Terapi es dan terapi panas adalah dua terapi yang berbeda. Terapi es dan 

terapi panas dapat dilakukan menggunakan air hangat atau es batu yang 

dimasukkan ke dalam wadah kemudian dikompreskan pada bagian yang 

terasa nyeri. Terapi es dapat menurunkan prostaglandin yang 

memperkuat sensitifitas reseptor nyeri dan subkutan lain pada tempat 

cedera dengan menghambat proses inflamasi. Terapi panas mempunyai 

keuntungan meningkatkan aliran darah ke suatu area dan kemungkinan 

dapat turut menurunkan nyeri dengan memprcepat penyembuhan.  

b. Penjelasan dan Nasehat 

Penjelasan dan nasehat merupakan upaya penambahan wawasan untuk 

penderita dismenore. Memberikan edukasi kepada klien merupakan 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

21 

 

tugas seorang perawat. Menurut Judha (2012:54-55) pemberian edukasi 

mengenai dismenore, meliputi apa saja yang dapat menyebabkan 

bertambahnya nyeri, teknik apa saja yang dapat dilakukan untuk 

mengurangi rasa nyeri. Selain itu dapat dilakukan dengan cara berdiskusi 

mengenai pola makan yang benar dan makanan yang sehat, istirahat yang 

cukup, serta menentukan olahraga yang sesuai. 

c. Pengobatan Herbal 

Pengobatan herbal tergolong pengobatan yang paling diminati oleh 

masyarakat. Disamping biaya yang murah, pengobatan herbal bisa 

dilakukan dengan mudah. Menurut Anurogo (2011:85-96) pengobatan 

herbal dapat dilakukan dengan membuat minuman dari tumbuh-

tumbuhan seperti kayu manis (mengandung asam sinemik untuk 

meredakan nyeri), kedelai (mengandung phytoestrogens untuk 

menyeimbangkan hormon), cengkeh, ketumbar, kunyit, bubuk pala, jahe. 

d. Relaksasi  

Sama seperti pengobatan herbal, saat ini relaksasi merupakan cara yang 

banyak dipilih untuk digunakan. Relaksasi cukup mudah untuk dilakukan 

kapan saja dan dimana saja. Relaksasi merupakan teknik pengendoran 

atau pelepasan ketegangan. Teknik relaksasi yang sederhana terdiri atas 

nafas abdomen dengan frekuensi lambat, berirama, teknik relaksasi nafas 

dalam (contoh: bernafas dalam-dalam dan pelan). Berbagai cara untuk 

relaksasi diantaranya adalah dengan meditasi, yoga, mendengarkan 

musik, dan hipnotherapy. Relaksasi juga dapat dilakukan untuk 

mengontrol sistem saraf (Anurogo, 2011:111). 
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2.2 Konsep Nyeri 

2.2.1 Pengertian Nyeri 

Nyeri merupakan kondisi yang sangat tidak diharapkan oleh setiap individu. 

Rasa nyeri yang dirasakan seringkali berbeda pada tiap individu. Menurut Melzack dan 

Wall (dalam Andarmoyo, 2016:16) nyeri merupakan suatu pengalaman yang bersifat 

pribadi, sesuatu yang subjektif, yang dipengaruhi oleh budaya, persepsi seseorang, 

perhatian, dan variable-variabel psikologis lain, yang nantinya akan mengganggu 

perilaku individu secara berkelanjutan sehingga memotivasi setiap individu untuk 

menghentikan rasa tersebut.  

Nyeri yang timbul merupakan campuran dari berbagai respon. Respon dapat 

berupa respon fisiologis maupun respon psikologis. Menurut Tournaire dan Theau-

Yonneau (dalam Andarmoyo, 2016:17) nyeri merupakan pengalaman yang tidak 

menyenangkan, baik sensori maupun emosional yang berhubungan dengan risiko atau 

aktualnya kerusakan jaringan tubuh. 

Nyeri yang terasa sangat mengganggu ternyata merupakan suatu hal yang 

menguntungkan bagi tubuh. Dengan adanya nyeri kita bisa mengetahui kondisi tubuh 

kita. Menurut Sherwood L (dalam Andarmoyo, 2016:16-17), nyeri sebenarnya 

merupakan mekanisme protektif yang dimaksudkan untuk menimbulkan kesadaran 

telah atau akan terjadinya kerusakan jaringan. Menurut Arthur C. Curton (dalam 

Andarmoyo, 2016: 16-17) mengatakan bahwa nyeri merupakan suatu mekanisme 

proteksi bagi tubuh, timbul ketika jaringan sedang rusak, dan menyebabkan individu 

tersebut bereaksi untuk menghilangkan nyeri. 
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2.2.2 Teori Nyeri 

Ada banyak teori yang berusaha menjelaskan dasar neurologis dari nyeri. 

Namun sampai saat ini masih belum ada teori yang dapat menjelaskan secara sempurna 

bagaimana nyeri ditransmisikan, mekanisme transmisi impuls nyeri, sensasi nyeri, dan 

perbedaan tiap individu dalam mempersepsikan sensasi nyeri yang dirasa. Beberapa 

teori terkait dengan nyeri menurut para ahli diantaranya adalah : 

a. Teori Spesivitas (Specivicity Theory) 

Teori spesivitas pertama kali diperkenalkan oleh Descartes. Teori ini 

menjelaskan mengenai prinsip dari nyeri. Descartes menjelaskan bahwa nyeri 

berjalan dari reseptor-reseptor nyeri yang spesifik melalui jalur neuroanatomik 

tertentu ke pusat nyeri di otak dan menjelaskan bahwa hubungan antar 

stimulus dan respons nyeri bersifat langsung dan invariable.  

b. Teori Pola (Pattern Theory) 

Teori Pola peratama kali diperkenalkan oleh Goldsheider. Teori ini 

menjelaskan mengenai pola nyeri. Goldsheider menjelaskan bahwa nyeri 

disebabkan oleh berbagai reseptor sensori yang dirangsang oleh pola tertentu. 

Nyeri merupakan akibat dari stimulasi reseptor yang menghasilkan pola 

tertentu dari impuls saraf. Pada sejumlah causalgia, nyeri pantom, dan 

neuralgia teori pola ini bertujuan bahwa rangsangan yang kuat mengakibatkan 

berkembangnya gaung terus menerus pada sinal cord sehingga saraf transmisi 

nyeri bersifat hipersensitif , sehingga hanya dengan rangsangan yang rendah 

dapat menghasilkan transmisi nyeri.  
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c. Teori Pengontrolan Nyeri (Theory Gate Control) 

Teori gate control diperkenalkan oleh Melzack dan Wall. Teori ini 

menjelaskan bagaimana transmisi nyeri dan bagaimana nyeri dapat dikontrol 

ataupun dihambat.  Melzack dan Wall menjelaskan bahwa impuls nyeri dapat 

diatur dan dapat dihambat oleh mekanisme pertahanan di sepanjang sistem 

saraf pusat. Pada teori ini dijelaskan bahwa impuls nyeri dihantarkan saat 

sebuah pertahanan dibuka dan impuls dihambat saat sebuah pertahanan 

tertutup. Upaya menutup pertahanan tersebut merupakan dasar teori 

menghilangkan nyeri.  

Proses pertahanan sangat berperan dalam memunculkan nyeri dan 

penghambatan nyeri. Dalam mengelola nyeri, proses pertahanan dipengaruhi 

oleh berbagai reseptor. Proses pertahanan diatur oleh keseimbangan aktivitas 

dari neuron sensori dan serabut kontrol desenden dari otak. Neuron delta-A 

dan C melepaskan substansi P untuk mentrasmisi impuls melalui mekanisme 

pertahanan. Selain itu terdapat juga mekanoreseptor (sel yang mentransduksi 

rangsangan mekanik dan merelay sinyal ke sistem saraf pusat), dan neuron 

beta-A yang lebih tebal yang lebih cepat melepaskan neurotransmitter 

penghambat. Apabila masukan yang dominan berasal dari serabut beta-A, 

akan menutup mekanisme pertahanan. Jika impuls nyeri dihantarkan ke otak, 

maka akan ada pusat korteks yang lebih tinggi di otak yang memodifikasi nyeri.  

Dalam memodifikasi nyeri, proses pertahanan akan merangsang bagian di 

dalam otak. Otak akan merangsang pengeluaran beberapa  hormon. Ketika 

impuls nyeri dihantarkan ke otak, kemudian pusat korteks melakukan 

modifikasi nyeri, maka alur saraf descenden akan melepaskan opiat endogen, 
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seperti endorfin dan dinorphin yang merupakan suatu pembunuh nyeri alami 

yang berasal dari tubuh. Neuromedulator ini menutup mekanisme pertahanan 

dengan menghambat pelepasan substansi P. Teknik relaksasi, pemberian 

placebo, konseling merupakan upaya untuk melepaskan endorfin.  

Pada saat tidak terjadi rangsangan atau tidak adanya suatu stimulus, sistem 

saraf tetap berperan. Ketika tidak ada rangsangan nyeri, inhibitory neuron 

mencegah projection neuron (Projection cell) untuk mengirim sinyal ke otak. 

Sehingga, dapat dikatakan gerbang tertutup atau tidak ada presepsi nyeri. 

Ketika rangsangan normal atau somatosensori (sentuhan, perubahan suhu, 

dll) terjadi, rangsangan akan di hantarkan melalui serabut saraf besar (hanya 

serabut saraf besar) yang akan meyebabkan inhibitory neuron dan projection 

neuron aktif. Tetapi inhibitory neuron mencegah projection neuron untuk 

mengirim sinyal ke otak, sehingga gerbang masih tertutup dan tidak ada 

presepsi nyeri. Ketika nociception (rangsangan nyeri) muncul, rangsangan 

akan dihantarkan melaui serabut saraf kecil dan kemudian menyebabkan 

inhibitory neuron menjadi tidak aktif, dan projection neuron mengirimkan 

sinyal ke otak sehingga, gerbang terbuka dan presepsi nyeri muncul. 

d. Endogenous Opiat Theory 

Teori endogenous opiate pertama kali dikembangkan oleh Avron 

Goldstein. Teori endogenous opiate menjelaskan tentang sebuah teori pereda 

nyeri. Goldstein menemukan bahwa terdapat substansi opiat yang terjadi 

secara alami di dalam tubuh. Substansi tersebut disebut dengan endorphine, 

yang berasal dari kata endogenous dan morphine. Endorphine atau endorfin 
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merupakan sistem penekanan nyeri yang dapat diaktifkan dengan merangsang 

daerah reseptor endorfin pada otak tengah.  

Endorfin yang terstimulasi akan memengaruhi proses transmisi nyeri. 

Endorfin mempengaruhi impuls yang akan diinterpretasikan sebagai nyeri. 

Endorfin dapat bertindak sebagai neurotransmitter maupun neuromodulator 

yang menghambat transmisi dari pesan nyeri. Adanya endorfin pada  sel-sel 

saraf menyebabkan status penurunan sensasi nyeri. Endorfin yang gagal 

ataupun terhambat untuk dilepaskan kemungkinan akan menimbulkan 

terjadinya sensasi nyeri (Andarmoyo, 2016:18-20). 

 

2.2.3 Klasifikasi Nyeri 

Para ahli mengklasifikasikan nyeri sesuai dengan pendapatnya masing-masing. 

Ada yang mencoba megklasifikasikan secara kualitatif dan secara khusus. Menurut 

Wolf nyeri secara kualitatif dibedakan menjadi dua bagian yaitu nyeri fisiologis dan 

nyeri patologis. Nyeri fisiologis merupakan nyeri yang berfungsi secara normal sebagai 

alat proteksi tubuh. Nyeri patologis merupakan sensor abnormal yang dirasakan oleh 

seseorang yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah adanya 

trauma, infeksi bakteri atau virus.  

Selain mengklasifikasikan nyeri secara kualitatif, nyeri juga diklasifikasikan  secara 

khusus oleh para ahli. Nyeri yang diklasifikasikan secara khusus akan mempermudah 

seseorang untuk menentukan nyeri yang dialami. Nyeri secara khusus dapat dibedakan 

menjadi tiga bagian, yaitu :  
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1. Berdasarkan Durasi 

a.     Nyeri Akut 

 Nyeri akut dapat berhenti secara cepat dan dapat berhenti dengan 

sendirinya. Nyeri akut, rasa nyeri dapat muncul secara tiba-tiba dan hilang 

setelahnya. Menurut Meinhart dan McCaffery nyeri akut adalah nyeri yang 

terjadi setelah cidera akut, penyakit, inflamasi, atau intervensi bedah dan 

memiliki awitan yang cepat, dengan intensitas yang bervariasi (ringan sampai 

berat) dan berlangsung untuk waktu singkat. Nyeri akut berdurasi kurang 

dari enam bulan, memiliki omset tiba-tiba dan terlokalisasi, bisa hilang 

dengan sendirinya tanpa pengobatan. Nyeri akut terkadang disertai dengan 

aktivasi system saraf simpatis sehingga akan menimbulkan gejala seperti 

peningkatan respirasi, peningkatan tekanan darah, peningkatan denyut 

jantung, menangis, mengerang kesakitan, mengerutkan wajah. 

b.      Nyeri Kronik 

Nyeri kronik dan nyeri akut merupakan nyeri yang berbeda. Perbedaan nyeri 

akut dengan nyeri kronik terletak pada lama nyeri. Klien yang mengalami 

nyeri kronik seringkali mengalami gejala yang hilang timbul sebagian 

maupun keseluruhan. Menurut McCaffery nyeri kronik adalah nyeri yang 

berlangsung lebih dari enam bulan. Nyeri kronik adalah nyeri yang tidak 

memberikan respon terhadap pengobatan yang diarahkan pada 

penyebabnya. Sedangkan menurut Potter dan Perry nyeri kronis dibedakan 

menjadi dua, yaitu nyeri kronik nonmalignant dan malignan. Nyeri kronis 

nonmalignan merupakan nyeri yang timbul akibat cedera jaringan yang tidak 

progresif, bisa timbul tanpa penyebab yang jelas, seperti nyeri pinggang, dan 
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osteoatrhitis. Nyeri kronik malignan yang disebut juga sebagai nyeri kanker 

yang memiliki penyebab yang jelas dan bisa diidentifikasi. 

 

2. Berdasarkan Asal Nyeri 

a. Nyeri Nosiseptif 

Nyeri nosiseptif sama halnya dengan nyeri akut. Nyeri akut nyerinya 

terlokalisasi, sama halnya dengan nyeri nosiseptif. Nyeri nosiseptif 

merupakan nyeri yang diakibatkan aktivasi nosiseptor perifer yang 

merupakan resptor khusus yang mengantarkan stimulus noxious. Nyeri 

nosiseptif dapat terjadi karena adanya stimulus yang mengenai kulit, tulang, 

sendi, otot, jaringan ikat, dan lain-lain. Nyeri ini dapat terjadi pada penyeri 

kanker dan nyeri post operatif. Nyeri nosiseptif merupakan nyeri akut, nyeri 

akut merupakan nyeri nosiseptif yang mengenai daerah perifer dan letaknya 

lebih terlokalisasi. 

b. Nyeri Neuropatik 

Nyeri neuropatik berbeda dengan nyeri nosiseptif. Nyeri nosiseptif sama 

halnya dengan nyeri akut, nyeri neuropatik sama halnya dengan nyeri kronis. 

Nyeri neuropatik merupakan nyeri yang timbul akibat suatu cidera atau 

abnormalitas pada struktur saraf perifer maupun sentral. Nyeri neuropaik 

bertahan lebih lama daripada nyeri nosiseptif, dan merupakan proses input 

saraf sensorik yang abnormal oleh system saraf perifer. Nyeri ini lebih sulit 

untuk diobati, dan pasien yang mengalami nyeri neuropatik akan merasakan 

nyeri seperti terbakar, dan bersifat kronik. 
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3. Berdasarkan Lokasi 

a. Superficial atau kutaneus 

Dalam menjalani aktivitas, seseorang selalu bersentuhan baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Saat bersentuhan secara fisik, secara 

sengaja maupun tidak sengaja, sentuhan tersebut bisa menimbulkan cidera 

ataupun perlukaan. Nyeri superficial Superficial atau kutaneus merupakan 

nyeri yang disebabkan oleh stimulasi kulit. Nyeri terlokasi dan berlangsung 

singkat, nyeri biasanya terasa sebagai sensasi yang tajam. Contohnya adalah 

luka tertusuk jarum suntik, laserasi. 

b. Viseral Dalam 

Nyeri yang dirasakan tidak selalu timbul akibat perlukaan yang bisa dilihat 

secara fisik. Nyeri bisa timbul dari dalam tubuh karena adanya perlukaan 

ataupun proses yang tidak berjalan dengan semestinya. Nyeri viseral 

merupakan nyeri yang terjadi akibat stimulasi organ-organ internal. Nyeri ini 

bersifat difus dan dapat menyebar ke beberapa arah. Durasinya bervariasi, 

namun lebih lama daripada nyeri superficial. Pada nyeri ini menimbulakan 

rasa tidak menyenangkan, mual, nyeri dapat terasa tajam dan tumpul 

tergantung organ mana yang terlibat. Contoh sensasi pukul seperti pada 

angina pectoris dan sensasi terbakar pada ulkus lambung. 

c. Nyeri Radiasi 

Nyeri yang timbul memiliki sifat yang berbeda. Terkadang nyeri terasa di 

satu tempat, terkadang nyeri terasa tidak jelas dimana pusatnya. Nyeri radiasi 

merupakan sensasi nyeri yang meluas dari tempat awal cidera ke bagian 

tubuh yang lain. Nyeri akan terasa menyebar ke bagian tubuh bawah atau 

sepanjang bagian tubuh. Nyeri dapat menjadi intermiten atupun konstan. 
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Contoh nyeri punggung bagian bawah akibat diskus intravertebral yang 

rupture disertai nyeri yang meradiasi sepanjang tungkai dari iritasi saraf 

skiatik (Andarmoyo, 2016:36-42). 

 

2.2.4 Neuroanatomi Fisiologi Nyeri 

Rasa nyeri dapat timbul melalui beberapa proses dan tahapan. Proses dan 

tahapan nyeri berhubungan erat dengan mekanisme neuroanatomi fisiologi nyeri. 

Struktur dan fisiologis sistem persarafan memegang peranan penting dalam kendali 

terciptanya nyeri. Proses terjadinya nyeri akan melewati beberapa tahapan, yaitu diawali 

dengan adanya stimulasi, transduksi, transmisi, persepsi, dan modulasi. 

a. Stimulasi 

Stimulasi seringkali disebut juga sebagai rangsangan dimana rangsangan 

tersebut merupakan awal mula terjadinya persepsi nyeri . Rangsangan bisa 

berupa rangsangan fisik maupun nonfisik.  Persepsi nyeri dihantarkan oleh 

neuron khusus yang bertindak sebagai reseptor, pendeteksi stimulus, penguat 

dan penghantar menuju sistem saraf pusat. Reseptor khusus tersebut 

dinamakan nociceptor. Nociceptor tersebar luas di dalam lapisan superficial 

kulit dan juga pada jaringan dalam tertentu, seperti periosteum, dinding arteri, 

permukaan sendi, serta falks dan tentorium serebri (Andarmoyo, 2016: 56-61). 

b. Transduksi 

Setelah terjadi proses stimulasi kemudian akan dilanjutkan dengan proses 

transduksi. Proses transduksi bisa diibaratkan dengan sinyal yang merupakan 

proses penyampaian pesan, jadi ketika ada pesan dari luar sel, di membran sel 
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pesan tersebut bertemu reseptornya dan mengakibatkan adanya suatu 

tanggapan dari dalam sel . Transduksi merupakan sebuah proses ketika suatu 

stimuli nyeri (noxious stimuli) diubah menjadi suatu aktivitas listrik yang akan 

diterima ujung-ujung saraf. Stimuli ini dapat berupa stimuli fisik (tekanan), 

suhu (panas), atau kimia (substansi nyeri) (Andarmoyo, 2016: 56-61). 

Pada proses transduksi menyebabkan terjadinya beberapa perubahan. 

Salah satu perubahan yang terjadi yaitu perubahan patofisiologis. Perubahan 

patofisiologis bisa terjadi karena adanya mediator-mediator kimia seperti 

prostaglandin dari sel-sel yang rusak, bradikinin dari plasma, histamine dari sel 

masts, serotonin dari trombosit dan substansi P dari ujung saraf nyeri 

memengaruhi juga nosiseptor di luar daerah trauma sehingga lingkaran nyeri 

meluas (Andarmoyo, 2016: 56-61). 

Dalam proses transduksi juga terjadi proses sensitisasi. Dimana proses 

sensitisasi tersebut terjadi pada perifer dan juga sensitisasi sentral. Proses 

sensitisasi perifer, yaitu menurunnya nilai ambang rangsang nosiseptor dan 

menurunnya PH jaringan karena pengaruh mediator-mediator tersebut. 

Akibatnya rangsangan yang sebelumya tidak mengakibatkan munculnya rasa 

nyeri menjadi suatu rangsangan yang menimbulkan adanya rasa nyeri. 

Sensitisasi perifer ini mengakibatkan pula terjadinya sensitisasi sentral yaitu 

hipereksibilitas neuron pada spinalis, dan menyebabkan terpengaruhnya 

neuron simpatis serta perubahan intraselular yang menyebabkan rasa nyeri 

dirasakan lebih lama. Rangsangan nyeri tersebut kemudian akan diubah 

menjadi depolarisasi membrane reseptor yang kemudian menjadi impuls saraf 

(Andarmoyo, 2016: 56-61). 
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c. Transmisi 

Setelah melalui proses transduksi proses yang harus dilalui berikutnya 

adalah proses transmisi. Proses transmisi memiliki tiga komponen yang 

terlibat di dalamnya. Transmisi merupakan proses penerusan impuls nyeri dari 

nociceptor saraf perifer melewati cornu dorsalis dan corda spinalis menuju 

korteks serebri. Cornu dorsalis dari medulla spinalis dapat dianggap sebagai 

tempat memproses sensori. Serabut perifer (missal reseptor nyei) berakhir di 

sini dan serabut traktus sensori asenden berawal di sini. Terdapat juga 

interkoneksi antara sistem neural desenden dan traktus sensori asenden. 

Traktus asenden berahir pada otak bagian bawah dan bagian tengah dan 

impuls-impuls dipancarkan ke korteks serebri (Andarmoyo, 2016: 56-61). 

Proses transmisi merupakan penentu terjadinya rasa nyeri. Stimulus dapat 

diteruskan menjadi rasa nyeri dan juga dapat dihambat agar tidak timbul nyeri. 

Nyeri dapat dicercap secara sadar apabila neuron pada sistem asenden 

diaktifkan, dimana ketika neuron tersebut diaktifkan maka akan meningkatkan 

persepsi nyeri sebagai input dari reseptor yang terletak didalam kulit dan juga 

pada organ internal. Dalam cornu dorsalis terdapat interkoneksi neuron, yang 

apabila diaktifkan maka akan menghambat atau memutuskan transmisi 

informasi yang menyakitkan serta informasi yang menstimulasi nyeri dalam 

jaras asenden. Area tersebut seringkali disebut dengan istilah “gerbang”. 

Gerbang ini cenderungan membiarkan semua input yang menyakitkan dari 

perifer untuk mengaktifkan jaras asenden dan mengaktifkan nyeri. 

(Andarmoyo, 2016:56-61). Kecenderungan tersebut apabila dibiarkan tanpa 
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adanya perlawanan (penanganan) maka akan mengganggu aktivitas sehari-

hari. 

Transmisi nyeri terjadi melalui beberapa serabut saraf aferen. Transmisi 

nyeri juga dipengaruhi oleh beberapa zat kimia yang dihasilkan tubuh. Serabut 

nociceptor  terdiri dari serabut A (delta A) yang peka terhadap nyeri tajam dan 

panas disebut juga dengan first pain atau fast pain dan serabut C (C fiber) yang 

peka terhadap nyeri tumpul dan durasi yang lama yang disebut second pain 

atau slow pain. Zat-zat kimia (prostaglandin, histamine, bradikinin, asetilkolin, 

substansi P) diduga dapat meningkatkan sensitivitas reseptor nyeri dengan 

meningkatkan efek yang menimbulkan nyeri. Tubuh juga mengeluarkan 

endorphine dan enfekalin yang berfungsi sebagai inhibitor terhadap transmisi 

nyeri. Apabila tubuh mengeluarkan substansi ini maka akan menimbulkan 

peredaan atau penurunan rasa nyeri (Andarmoyo, 2016: 56-61). 

d. Modulasi 

Selain proses transmisi proses modulasi juga berperan penting dalam 

keberlangsungan nyeri. Modulasi berperan aktif dalam pengendalian nyeri. 

Modulasi merupakan proses pengendalian internal oleh sistem saraf, yang 

dapat meningkatkan maupun mengurangi penerusan impuls nyeri. Proses 

penghambatan atau penurunan dalam penerusan impuls nyeri terjadi melalui 

sistem analgesia endogen yang melibatkan bermacam-macam 

neurotransmitter.  Salah satunya adalah endorfin yang dikeluarkan oleh sel 

otak dan neuron di spinalis (Andarmoyo, 2016: 56-61). 
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e. Persepsi 

Setelah melalui proses stimulasi hingga modulasi maka rangsang akan 

diteruskan menjadi suatu persepsi. Persepsi berperan penting sebagai penentu 

berat atau ringannya nyeri yang dirasakan setiap individu. Persepsi adalah 

suatu hasil dari rekonstruksi susunan saraf pusat tentang impuls nyeri yang 

diterima. Rekonstruksi merupakan hasil dari interaksi sistem saraf sensoris, 

informasi kognitif (korteks serebri) dan pengalaman emosional (hipokampus 

dan amigdala). Setelah sampai ke otak, nyeri dirasakan secara sadar dan 

menimbulkan respon berupa perilaku dan ucapan yang merespon adanya 

nyeri (Andarmoyo, 2016: 56-61). 

 

2.2.5 Respon Terhadap Nyeri 

Nyeri bersifat sangat subjektif. Nyeri dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik 

fisiologis maupun psikologis. Nyeri yang timbul menghasilkan berbagai macam respon. 

Berikut ini adalah penjelasan mengenai respon respon nyeri : 

1. Respon Fisiologis 

Respon fisiologis terhadap nyeri dapat membahayakan individu. Respon 

fisiologis meliputi saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Pada saat impuls nyeri 

naik ke medulla spinalis menuju ke batang otak dan hipotalamus, sistem saraf 

otonom menjadi terstimulasi sebagai bagian dari respons stres. Stimulasi pada 

cabang simpatis pada sistem saraf otonom menghasilkan respons fisiologis. 

Apabila nyeri berlangsung terus-menerus, berat, dan melibatkan organ-organ 

dalam maka system saraf simpatis akan menghasilkan suatu aksi (Andarmoyo, 

2016:68). 
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2. Respon Perilaku 

Respon perilaku yang ditunjukan oleh setiap individu sangat beragam. Respon 

perilaku merupakan indikator adanya gangguan di dalam tubuh. Perawat bisa 

mengidentifikasi nyeri dari beberapa respon perilaku, dalam menentukan nyeri. 

Menurut Potter dan Perry dalam menentukan nyeri dapat di perhatikan melalui 

empat bagian, diantaranya adalah : 

a. Dilihat dari segi visual yaitu : (1) Merintih; (2) Menangis; (3) Sesak 

napas (menarik napas dalam) 

b. Dilihat dari segi ekspresi wajah : (1) Meringis; (2) Menggeletukkan gigi; 

(3) Mengernyitkan dahi; (4) Menggigit bibir; (5) Menutup mata maupun 

mulut dengan rapat atau membuka mata atau mulut dengan lebar. 

c. Dilihat dari segi gerakan tubuh : (1) Gelisah; (2) Imobilisasi; (3) 

Ketegangan otot; (4) Peningkatan gerakan tangan maupun jari; (5) 

Gerakan ritmik atau gerakan menggosok; (6) Gerakan melindungi 

bagian tubuh. 

d. Dilihat dari segi interaksi sosial : (1) Menghindari percakapan; (2) 

Menghindari kontak sosial; (3) Penurunan rentang perhatian; (4) Fokus 

hanya pada tindakan untuk menghilangkan nyeri. 

(Andarmoyo, 2016:69) 

3. Penilaian Respon Intensitas Nyeri 

Nyeri yang dirasakan setiap individu sangat subjektif. Rasa nyeri yang 

seharusnya sama dapat bernilai sangat berbeda pada masing-masing individu. 

Penilaian intensitas nyeri dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa 

skala pengukuran intensitas nyeri. Menurut Potter dan Perry pengukuran 
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intensitas skala nyeri dapat dilakukan menggunakan alat ukur sebagai berikut 

: (a) Skala Numerik; (b). Skala Deskritif; (c) Skala Analog Visual. 

a. Skala Numerik  

Skala numerik digunakan untuk mengukur intensitas nyeri dalam praktek 

klinis. Skala ini biasanya dijelaskan kepada pasien secara verbal, namun 

bisa juga disajikan secara visual. Skala ini paling efektif digunakan untuk 

mengkaji intensitas nyeri sebelum dan setelah intervensi terapeutik . Skala 

penilaian numerik (Numerical rating scales, NRS) lebih digunakan sebagai 

pengganti alat pendeskripsian kata. Dalam skala ini, klien menilai rasa 

nyeri dengan menggunakan skala 0-10. Contoh, klien post-appendiktomi 

hari pertama menunjukkan skala nyeri 9, setelah diberikan intervensi 

keperawatan, hari ketiga perawatan, nyeri pasien menunjukkan skala 

nyerinya 4. 

b. Skala Deskriptif 

Skala deskriptif merupakan alat pengukuran tingkat keparahan nyeri yang 

lebih objektif. Alat ukur ini memungkinkan klien untuk memilih kategori 

dalam mendiskripsikan nyerinya. Skala deskriptif atau biasa disebut 

dengan skala pendiskripsi verbal (Verbal Desciption Scale, VDS) 

merupakan alat pengukur skala nyeri berbentuk sebuah garis yang terdiri 

dari tiga sampai lima kata pendeskripsi yang tersusun dengan jarak yang 

sama di sepanjang garis. Pendeskripsian ini diranking dari yang “tidak 

terasa nyeri” sampai “nyeri yang tidak tertahankan”. Perawat 

menunjukkan klien skala tersebut, dan meminta klien untuk memilih 

intensitas nyeri terbaru yang ia rasakan. Perawat juga menanyakan 

seberapa jauh nyeri terasa paling tidak menyakitkan. Alat VDS ini 
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memungkinkan klien untuk memilih kategori untuk mendiskripsikan 

nyerinya. 

c. Visual Analog Scale  

Alat pengukuran intensitas nyeri visual analog scale ini mudah untuk 

digunakan. Skala ini memerlukan lebih banyak waktu dalam pengukuran. 

Visual analog scale adalah alat pengukuran intensitas nyeri efisien yang 

telah digunakan secara luas dalam penelitian dan pengaturan klinis. Visual 

analog scale adalah alat ukur lainnya yang digunakan untuk memeriksa 

intensitas nyeri dan secara khusus meliputi 10-15 cm garis, dengan setiap 

ujungnya ditandai dengan level intensitas nyeri, ujung kiri diberi tanda 

“no pain” dan ujung kanan diberi tanda “bad pain” (nyeri hebat). Untuk 

menilai hasil, sebuah penggaris diletakkan sepanjang garis dan jarak yang 

dibuat klien pada garis dari “tidak ada nyeri” diukur dan ditulis dalam 

centimeter (Andarmoyo, 2016: 76-78). 

                            

Gambar 2.1 

Skala nyeri Deskriptif, Numerik, Analog Visual 

sumber: Andarmoyo (2016) 
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Keterangan: 

a.  0   :  Tidak nyeri 

b. 1-3 : (Nyeri ringan) Hilang tanpa pengobatan, tidak mengganggu aktivitas sehari- hari. 

c. 4-6  : (Nyeri sedang) : Nyeri yang menyebar ke perut bagian bawah, mengganggu aktivitas 

sehari- hari, membutuhkan obat untuk mengurangi nyerinya. 

d. 7-9  :  (Nyeri berat) Nyeri disertai pusing, sakit kepala berat, muntah, diare, sangat 

mengganggu aktifitas sehari- hari.  

e. 10    :  (Nyeri tidak tertahankan) : Menangis, meringis, gelisah, menghindari percakapan dan 

kontak sosial, sesak nafas, immobilisasi, menggigit bibir, penurunan rentan kesadaran 

(Andarmoyo, 2016).  

 

 

2.3 Konsep Terapi Komplementer 

2.3.1  Pengertian Terapi Komplementer 

Terapi komplementer yang tersedia saat ini menjadi salah satu pilihan 

pengobatan bagi masyarakat. Di berbagai tempat pelayanan kesehatan tidak sedikit 

masyarakat yang bertanya pada petugas kesehatan baik pada dokter maupun pada 

perawat mengenai terapi komplementer atau alternatif. Terapi komplementer 

merupakan pengobatan non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif sebagai 

terapi suportif pengontrol gejala, meningkatkan kualitas hidup, dan berkontribusi 

terhadap penatalaksanaan pasien secara keseluruhan, diperoleh melalui pendidikan 

terstruktur dengan kualitas, keamanan dan efektifitas yang tinggi berlandaskan ilmu 

pengetahuan. (PMKRI, 1109/2007). 

Banyak dari masyarakat yang masih belum memahami definisi terapi 

komplementer secara benar. Banyak diantara masyarakat yang salah kaprah dalam 

memahami apa itu terapi komplementer. Menurut WHO (World Health 

Organization), pengobatan komplementer adalah pengobatan non-konvensional yang 
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bukan berasal dari negara yang bersangkutan. Terapi komplementer adalah cara 

penanggulangan penyakit yang dilakukan sebagai pendukung pengobatan medis yang 

dijalani atau sebagai pilihan pengobatan lain diluar pengobatan medis. 

Sebagian masyarakat menganggap terapi komplementer merupakan terapi 

pengganti terapi medis. Sehingga masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatannya 

lebih memilih untuk langsung melakukan pengobatan melalui terapi komplementer. 

Menurut Smith terapi komplementer disebut juga sebagai pengobatan holistik, karena 

komplementer menpengaruhi keharmonisan individu untuk mengintegrasikan 

pikiran, badan, dan jiwa dalam kesatuan fungsi. Terapi komplemeter merupakan 

pengembangan terapi tradisional dan terapi modern yang mempengaruhi 

keharmonisan individu dari aspek biologis, psikologis, dan spiritual (Widyatuti, 

2008:53-57). 

 
 

2.3.2 Legalitas Hukum Terapi Komplementer Dalam Praktik keperawatan 

Terapi komplementer masuk ke dalam bagian praktik keperawatan. Terapi 

komplementer yang diaplikasikan ke dalam asuhan keperawatan tentunya harus 

berdasarkan fakta ilmiah (evidence-based practice). Seperti halnya yang tertulis di dalam 

Undang-Undang Keperawatan. Undang-Undang Keperawatan No. 38 tahun 2014 

tentang Praktik Keperawatan pasal 30 ayat (2) huruf m yang berbunyi “dalam 

menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan di bidang upaya peningkatan 

kualitas kesehatan masyarakat, perawat berwenang melakukan penatalaksanaan 

keperawatan kompelementer dan alternatif”. 

Di dalam Undang-Undang Keperawatan No. 38 tahun 2014 tertulis beberapa 

kewenangan perawat. Kewenangan perawat tertuang dalam pasal 30 ayat (2). 
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Kewenangan perawat diantaranya adalah : (1) melakukan pengkajian keperawatan 

secara holistik; (2) Menegakkan diagnosa keperawatan yang aktual; (3) merencanakan 

tindakan keperawatan; (4) Melaksanakan tindakan keperawatan; (5) mengevaluasi 

tindakan keperawatan; (6) Pemberdayaan masyarakat; (7) Melaksanakan advokasi di 

komunitas perawatan kesehatan; (8) kemitraan dalam komunitas perawatan kesehatan; 

(9) melakukan pendidikan dan konseling. 

Peraturan tentang terapi komplementer selain tertuang dalam Undang-Undang 

Keperawatan, juga tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1109 Tahun 

2007. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1109 Tahun 2007 membahas secara 

khusus mengenai terapi komplementer di fasilitas kesehatan  dalam beberapa pasal. 

Pasal 4 ayat (1) menjelaskan ruang lingkup pengobatan komplementer yang 

berlandaskan ilmu biomedik yang meliputi beberapa bagian. Ruang lingkup penobatan 

komplementer meliputi : (1) Intervensi tubuh dan pikiran ( Mind and body 

interventions); (2) Sistem pelayanan pengobatan alternatif; (3) Cara penyembuhan 

manual; (4) pengobatan farmakologi dan biologi (Pharmacologic and biological 

treatments); (5) Diet dan nutrisi untuk pencegahan dan pengobatan; (6) Cara lain dalam 

diagnose dan pengobatan (Unclassified diagnostic and treatment methods). 

 

2.3.3 Tindakan Komplementer Dalam Praktik Keperawatan 

Pengobatan dengan menggunakan teknik terapi komplementer tidak bisa 

dilakukan secara sembarangan. Dalam pengaplikasiannya pengobatan dengan terapi 

komplementer harus memenuhi persyaratan yang telah dituliskan dalam undang 

undang keperawatan. Dalam PMKRI dijelaskan bahwa tindakan komplementer dalam 

praktik keperawatan mandiri boleh diberikan kepada pasien apabila : 1) Dalam rangka 
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pemberian asuhan keperawatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup 

pasien; 2) Tercantum dalam standar kompetensi perawat; 3) Dilakukan oleh tenaga 

medis yang kompeten dalam bidang komplementer dan telah tersertifikasi; 3) Tidak 

membahayakan jiwa pasien dan tidak menimbulkan efek yang merugikan bagi pasien; 

4) Dilakukan dengan tanggung jawab penuh; 5) Dilakukan sesuai standar kompetensi, 

agar tidak terjadi malpraktik, jika tidak sesuai dengan standar kompetensi maka 

terdapat tanggung jawab hukum. 

Pengaplikasian terapi komplementer dalam asuhan keperawatan perlu didukung 

oleh kemampuan perawat dalam menguasai prinsip holistik. Penerapan terapi 

komplementer pada keperawatan perlu mengacu kembali pada teori-teori yang 

mendasari praktik keperawatan. Misalnya teori Rogers yang memandang manusia 

sebagai sistem terbuka, kompleks, mempunyai berbagai dimensi dan energi. Teori 

keperawatan yang ada dapat dijadikan sebagai dasar bagi perawat dalam 

mengembangkan terapi komplementer. Misalnya teori transkultural yang dalam 

praktiknya mengaitkan ilmu fisiologi, anatomi, patofisiologi. Hal ini didukung dalam 

catatan keperawatan Florence Nightingale yang telah menekankan pentingnya 

mengembangkan lingkungan untuk penyembuhan dan pentingnya terapi seperti musik 

dalam proses penyembuhan (Widyatuti, 2008:53-57). Terapi komplementer 

meningkatkan kesempatan perawat dalam menunjukkan caring pada klien. 

Pengaplikasian terapi komplementer tidak terlepas dari peran yang dimiliki oleh 

perawat. Peran perawat dimulai pada saat pemberian informasi hingga pemberian 

terapi kepada pasien. Menurut Smith peran perawat diantaranya sebagai konselor, 

pendidik kesehatan, peneliti, pemberi pelayanan langsung, koordinator dan sebagai 

advokat. Sebagai konselor perawat dapat menjadi tempat bertanya, konsultasi, dan 
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diskusi apabila pasien membutuhkan informasi mengenai terapi apa yang lebih tepat 

sebelum mengambil keputusan (Widyatuti, 2008: 53-57). 

Sebagai pendidik kesehatan, perawat dapat menjadi pendidik bagi perawat di 

sekolah tinggi keperawatan. Peran perawat sebagai peneliti di antaranya dengan 

melakukan berbagai penelitian yang dikembangkan dari hasil-hasil evidence-based practice. 

Perawat dapat berperan sebagai konsultan untuk klien dalam memilih alternatif yang 

sesuai ataupun membantu memberikan terapi langsung. Perawat juga sebagai pemberi 

terapi komplementer selain dokter dan praktisi terapi. Perawat dapat melakukan 

intervensi mandiri kepada pasien dalam fungsinya secara holistik dengan memberikan 

advocate dalam hal keamanan, kenyamanan dan secara ekonomi kepada pasien 

(Widyatuti, 2008: 53-57). 

 

2.4  Konsep MindBody Medicine 

2.4.1 Pengertian MindBody Medicine 

Pikiran dan tubuh bukanlah dua hal yang terpisah namun merupakan satu 

kesatuan. Apa yang terjadi dalam pikiran  dan apa yang terjadi pada tubuh saling terkait 

dan memengaruhi. MindBody medicine terdiri atas tiga kata yaitu mind, body, dan 

medicine. Mind artinya pikiran, body artinya tubuh, dan medicine artinya ilmu dalam 

mendiagnosis, mengobati, atau mencegah penyakit atau kerusakan lainnya pada tubuh 

atau pikiran (Gunawan, 2012:21). 

Pikiran merupakan energi dalam diri manusia yang membawa pengaruh besar 

pada tubuh. Menurut The National Institute of Health (NIH) MindBody medicine 

fokus pada interaksi antara otak, pikiran, tubuh, dan perilaku, dan cara yang luar biasa 

dimana faktor emosi, kondisi mental, sosial, spiritual, dan perilaku dapat secara langsung 
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mempengaruhi kesehatan (Gunawan, 2012:22). MindBody medicine merupakan studi 

mengenai bagaimana aktivitas mental (misalnya kepercayaan) memengaruhi kesehatan, 

baik dengan mengurangi stres atau memengaruhi kognisi atau emosi untuk 

meningkatkan kualitas kesehatan. MindBody medicine merupakan intervensi MindBody 

yang menggunakan atau memanfaatkan aktivitas mental sebagai instrument utama baik 

oleh klien maupun therapist. (Gunawan, 2012:23). 

 

2.4.2 Efek Placebo dan Nosebo Pada Kesehatan 

Pikiran positif maupun negatif sama-sama memberikan efek pada tubuh 

manusia. Efek placebo merupakan pengaruh positif yang ditimbulkan oleh pemikiran 

dan ekspektasi positif. Dr. Henry Beecher, seorang dokter tentara Amerika pada saat 

perang dunia I menemukan bahwa banyak tentara yang meninggal bukan akibat dari 

tertembak ataupun terkena ranjau, namun meninggal karena ketakutan yang hebat. 

Pikiran mengenai kematian yang akan dialami karena berada di medan perang 

mengakibatkan perubahan biologis yang luar biasa, yang berujung pada kematian 

(Gunawan, 2012:213).   

Hasil penelitian Bacheer didapatkan bahwa hampir semua rasa sakit dapat 

dikendalikan dan dihilangkan dengan keyakinan bahwa suntikan air garam dapat 

menghilangkan rasa sakit, pada saat itu suntikan air garam dipercaya memili efek seperti 

morfin. Bacheer menemukan bahwa terapi dan pengobatan dipengaruhi oleh keyakinan 

seseorang, bukan obat yang memberi kesembuhan, tetapi pikiran positif dan 

pengharapan untuk sembuh atau tidak merasakan sakit lagi, memberikan kontribusi 

kesembuhan sebesar 35% (Gunawan, 2012:213). 
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Penelitian Bacheer didukung dengan penelitian yang lainnya yaitu penelitian 

yang dilakukan di American Medical Associatition (AMA). Pasien dengan 

lymphosarcoma dengan tumor berada pada ketiak, leher, lipatan paha, dada dan perut, 

dengan pembengkakan pada limpa secara masif dan telah difonis usianya tinggal 

beberapa hari lagi dapat sembuh total dan menjalani aktivitas dengan lancar setelah 

disuntikkan obat yang masih dalam uji coba, sedangkan pasien lain yang kondisi sakitnya 

lebih ringan justru mengalami kondisi yang semakin parah. Pasien tersebut beberapa 

bulan kemudian mengaami kondisi sama persis seperti semula, ketika mendengar berita 

bahwa obat yang sedang dalam uji coba tersebut tidak memberikan efek apapun pada 

pasien lain.  

Dokter kemudian meyakinkan pada pasien tersebut bahwa ada obat yang lebih 

efektif dibandingkan yang sebelumnya, pasien tersebut sangat yakin bahwa dirinya akan 

sembuh total jika diberikan obat tersebut, ternyata dokter hanya menyuntikkan air biasa 

pada pasien tersebut, namun setelah mendapat suntikan obat, pasien tersebut sembuh 

total dan tidak tersisa sama sekali gejala sebelumnya. Pasien tersebut kemudian kembali 

di rawat dan ahirnya meninggal, setelah beberapa bulan sembuh total, ternyata sebelum 

kondisinya drop pasien tersebut mendengarkan berita di televisi bahwa obat yang 

diberikan oleh dokter tersebut tidak memberi efek apapun. Dokter menarik kesimpulan 

bahwa tanpa diberi obatpun pasien tersebut ternyata tanpa diberi obat pun bias berubah 

dari kondisi sakit keras dan sembuh total, selanjutnya dari kondisi sehat menjadi sakit 

parah hanya dalam sekejap. Kisah ini membuktikan bahwa betapa dahsyatnya pikiran 

dalam mempengaruhi tubuh. 

Sebuah study yang dilakukan oleh The American Journal of Psychiatry melaporkan 

bahwa 38% penderita depresi melaporkan perubahan mood yang positif dan bertahan 
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lama setelah diberi obat yang sebenarnya hanya tablet biasa. Hasil scanning otak pasien 

menunjukkan adanya peningkatan aliran darah dan aktivitas fisik. Efek placebo dalam 

beberapa kasus tingkat keberhasilannya mencapai 80%. Riset juga menemukan bahwa 

55% dari semua obat analgesic yang diteliti 55% merupakan efek dari placebo. Efek 

placebo terjadi karena tiga faktor, yaitu : (1) Keinginan seseorang untuk sembuh; (2) 

Pengharapan bahwa mereka ingin disembuhkan, atau bahwa sesuatu yang positif dan 

baik akan segera terjadi; (3) Keyakinan mereka bahwa mereka akan disembuhkan, baik 

karena mereka percaya pada obat yang mereka gunakan atau mereka percaya pada 

keahlian dokter yang merawat mereka 

        Efek placebo memberikan efek yang positif dan nosebo memberikan efek yang 

berkebalikan. Efek nosebo merupakan pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh 

pemikiran dan ekspektasi negatif. Nosebo bekerja dalam beberapa situasi, misalnya 

dokter yang memberitahu pasiennya bahwa pil biru membawa efek mual muntah, dan 

pil merah membuat tubuh lebih sehat, delapan puluh persen dari pasien yang meminum 

pil biru bereaksi mual dan muntah, padahal tidak ada perbedaan antara kedua pil 

tersebut. Norman Cousin mengatakan bahwa placebo adalah dokter yang ada dalam diri 

(Gunawan, 2012:15). 

 

2.4.3 Teknik MindBody Medicine 

Beberapa teknik yang dapat digunakan dalam MindBody Medicine yaitu :  

a)  Doa 

Doa merupakan intervensi MindBody paling kontroversial. Doa 

berhubungan dengan iman, keyakinan, agama, kepercayaan akan kekuatan 

yang lebih besar dari diri , seperti dari Tuhan. Doa terbukti dalam mendukung 
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kondisi klien sebelum operasi maupun proses kesembuhan pasca operasi, 

meningkatkan pemulihan dengan mengurangi stres, depresi, dan rasa sakit. 

b)  Psikoterapi 

 Psikoterapi sebagai salah satu intervensi MindBody diperkuat dengan 

penelitian yang menunjukkan bahwa psikoterapi secara nyata mempengaruhi 

wilayah otak tertentu dan perubahan secara anatomi otak dapat dibuktikan 

dengan menggunakan peranti pemindai canggih. Psikoterapi merupakan 

terapi dengan melibatkan komunikasi terfokus antara seorang professional 

dengan klien yan bertujuan sebagai media pencegahan maupun  penyembuhan 

perilaku yang konstruktif. Psikoterapi efektif dalam membantu manajemen 

rasa sakit, efektif dalam mengatasi rasa sakit, meningkatkan kekebalan tubuh, 

mengurangi tekanan sistolik dan diastolik. 

 c)  Gambaran Mental 

Gambaran mental seringkali disebut dengan imajinasi. Imajinasi 

merupakan kegiatan kreatif yang dapat diaplikasikan dalam bidang kesehatan. 

Intervensi MindBody imajinasi dapat aplikasikan dengan cara menciptakan 

dalam pikiran seperti gambar, warna, suara, sensasi perabaan. Imajinasi 

tertentu dapat menurunkan ketegangan pada otot, menurunkan tekanan 

darah, dan meciptakan gambaran proses penyembuhan hingga berhasil. 

Imajinasi dapat meningkatkan jumlah limfosit dan meningkatkan fungsi sel 

pembunuh alami, mengurangi hingga menghilangkan rasa sakit, meningkatkan 

rasa nyaman. 
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d)   Hypnotherapy 

Pikiran bawah sadar klien dalam kondisi hypnosis dapat dengan mudah 

menerima berbagai sugesti positif yang sangat baik bagi kesehatan tubuhnya. 

Sugesti positif dapat dimanfaatkan dalam mengurangi dan menghilangkan rasa 

sakit, memindahkan darah ke berbagai bagian tubuh, mengaktifkan system 

saraf simpatik atau parasimpatik. Hypnotherapy mengurangi kebutuhan obat 

penenang, mengurangi rasa sakit, meningkatkan sel T dan B, efektif untuk 

mengatasi panic disorder dalam jangka waktu panjang. 

e)   Seni (musik, akting) 

Berbagai seni bersifat ekspresif dalam MindBody Medicine adalah musik, 

melukis, akting. Seni memberi pengaruh dalam kesehatan seperti menurunkan 

tekanan darah, menggunakan lebih sedikit obat anestesi dan analgesia, 

meningkatkan immunoglobulin A, mengurangi kecemasan. 

f)   Energy Focus 

Energy Focus merupakan pemfokusan energy yang dilakukan secara 

sadar atau sengaja dengan tujuan penyembuhan atau mencegah munculnya 

suatu masalah. Energy Focus dapat dilakukan salah satunya dengan cara 

meminta klien untuk membayangkan energy dengan warna tertentu kemudian 

membuat tumor yang pasien miliki mengecil. Seseorang yang sengaja 

memfokuskan energy pada bagian tertentu pada tubuh tertentu yang 

membutuhkan penyembuhan dapat mempengaruhi daya penyembuhan diri di 

bagian tubuh tersebut, karena dapat meningkatkan sel limfosit T. Energy 
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focus dapat mengurangi dan menghilangkan persepsi terhadap rasa sakit, 

menurunkan kecemasan (Gunawan, 2012:24). 

 

2.5  Konsep Stres 

2.5.1 Pengertian Stres  

           Masyarakat seringkali menggunakan istilah stres untuk mengekspresikan beban 

yang sedang dialami. Menurut Merriam-Webster, stres adalah faktor fisik, kimiawi, atau 

emosi yang menyebabkan ketegangan tubuh, atau mental, dan dapat menjadi faktor 

penyebab munculnya penyakit. Menurut Hans Selye stres adalah tekanan atau 

ketegangan pada aspek fisik ataupun mental (Gunawan, 2012:116). 

Stres dapat dipicu oleh beberapa faktor. Faktor yang menyebabkan stres disebut 

dengan stresor. Stresor bisa muncul dari internal maupun eksternal seperti faktor fisik, 

biologis, lingkungan, situasi, peristiwa, kejadian, dan spiritual (Gunawan, 2012:116). 

Stres dapat menguntungkan tetapi juga dapat merugikan. Secara teknis stres terbagi 

menjadi empat yaitu eustress, distress, hyperstress, dan hypostress. Eustres merupakan 

stres jangka pendek yang memberikan kekuatan, meningkatkan antusiasme, kreativitas, 

motivasi, dan aktivitas fisik. Distres adalah stres yang dipandang atau dirasa terlalu 

berat dan sulit untuk diatasi. Distres terbagi menjadi dua yaitu stres akut dan stres 

kronis. Stres akut yaitu stres yang muncul dan hilang dan cepat, stres kronis terjadi 

selama berbulan bulan bahkan bertahun tahun. Hyperstres merupakan kondisi 

seseorang yang tidak mampu bertahan dan mengatasi tekanan. Hypostres merupakan 

kondisi seseorang yang kehidupannya tidak memiliki tantangan, dan monoton. 
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2.5.2 Stres dan Fungsi Otak 

Manusia memiliki alat yang sangat berperan penting sebagai pusat pengatur 

segala aktivitas yang berada di dalam tubuh. Otak adalah bagian terpenting dan 

merupakan pusat pengendali tubuh, dimana otak terbagi menjadi dua bagian utama 

yaitu : cerebral cortex dan subcortex. Subcortex merupakan pusat pengendalikan 

system saraf otonom, yang secara prinsip bertanggungjawab atas aktivasi tubuh selama 

mengalami stres. Subcortex terdiri dari tiga struktur utama yaitu cerebellum (otak kecil), 

medulla oblongata dan pons (Gunawan, 2012:128). 

Cerebellum (otak kecil), medulla oblongata dan pons memiliki fungsi masing-

masing. Otak kecil berfungsi sebagai pengatur keseimbangan tubuh dan 

mengoordinasikan kerja otot ketika manusia melakukan aktivitas. Medulla oblongata 

merupakan penghubung utama antara otak dan saraf tulang belakang, merupakan pusat 

pengendali fungsi otonom yang penting seperti pencernaan, pernapasan, dan 

pengendali kecepatan detak jantung. Pons berfungsi dalam menyampaikan informasi 

dari cerebral cortex ke cerebellum dan berperan dalam mengatur siklus tidur. 

Subcortex berikutnya yang merupakan komponen utama yaitu diencephalon yang 

terdiri dari basal ganglia, thalamus, dan hypothalamus. Diencephalon mengatur emosi, 

nafsu, amarahm takut, benci, gairah, jika wilayah ini tidak dikendalikan secara ketat 

oleh pusat kendali di kortex, maka akan menyebabkan reaksi tak terkendali dengan 

emosi yan ekstrim (Gunawan, 2012:128). 

Hipotalamus sangat penting dipelajari untuk bisa memahami reaksi terhadap 

stres.  Hipotalamus merupakan pusat pengendali rasa senang, aktivator utama system 

saraf otonom dan memainkan peran kunci dalam menerjemahkan stimuli neurologis 

menjadi proses endokrin selama masa reaksi stres. Hipotalamus mengatur kerja pitutari 
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yang merupakan kelenjar endokrin tubuh yang paling utama. Interaksi antara 

hypothalamus dan sistem endokrin memainkan peran penting dalam perkembangan 

penyakit psikosomatis Gunawan, 2012:128). 

 

2.5.3 Stres dan Sistem Saraf Otonom 

Sistem saraf otonom terbagi menjadi dua bagian. Sistem saraf otonom yang 

pertama adalah sistem saraf simpatik dan yang ke dua adalah sistem saraf parasimpatik. 

Sistem saraf parasimpatik bertanggungjawab terhadap mobilisasi energy tubuh untuk 

kebutuhan yang bersifat darurat seperti : tekanan darah meningkat, pernapasan menjadi 

lebih cepat, jantung berdetak lebih cepat dan kuat. Sistem saraf simpatik melepas gula 

dari hati dan adrenalin dari kelenjar adrenal (Gunawan, 2012:130). 

Seseorang yang mengalami situasi berbeda dari biasanya, perasaan tidak biasa 

tersebut kemudian dipersepsikan sebagai ancaman atau gangguan, tubuh akan bereaksi 

dengan mengaktifkan sistem saraf simpatik yang memengaruhi baik pada aspek fisik 

maupun psikis dalam bentuk simptom tententu. Simptom tersebut selanjutnya akan 

meningkatkan stres, siklus tersebut semakin lama akan semakin parah. Respon stres 

secara singkat akan dijelaskan dalam diagram lingkaran stres negatif sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

        Stres   

Mengaktifkan respon 

fight or flight 

 Simptom Fisik dan, atau psikis. 
(contoh simptom fisik : otot 
tegang, sakit),  (contoh psikis : 
cemas, khawatir) 
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Seseorang yang sedang dalam kondisi tenang atau rileks akan mengalami hal 

yang berbeda. Pada saat rileks sistem saraf parasimpatik akan aktif dengan 

memunculkan respon tubuh berupa napas melambat dan dalam, bicara menjadi lebih 

lambat, tubuh rileks, tubuh terasa hangat, detak jantung melambat, terjadi dilatasi 

pembuluh darah, tekanan darah menurun, dan menimbulkan rasa nyaman pada tubuh 

(Gunawan, 2012:132). 

Sistem saraf parasimpatik berpengaruh spesifik dan selektif dalam aktivasi organ 

yang berada dibawah kendali saraf parasimpatik, sedangkan sistem saraf simpatik 

memengaruhi tubuh melalui fungsi saraf dan kelenjar dalam skala besar yang dikenal 

dengan mass discharge yaitu sejumlah besar dari system simpatik aktif dalam waktu 

bersamaan. Fenomena ini juga dikenal dengan respon fight (lawan) atau flight (lari), 

dan merupakan reaksi tubuh yang paling komprehensif terhadap stres ekstrim. Sistem 

saraf simpatik membuat pernapasan lebih cepat, mempercepat jantung, menghambat 

sekresi kelenjar pencernaan, membuat otot tegang dan berkontraksi berlebihan 

(Gunawan, 2012:133). Sistem saraf simpatik dan parasimpatik memiliki perbedaan 

yang terlihat sangat jelas. 

Semua respon stres disebut dengan respon ergotrophic, yang merupakan kerja 

dalam mengaktifkan mekanisme flight atau fight. Pergerakan sistem tubuh dan pikiran 

menuju relaksasi yang dalam disebut dengan respon trophotropic dimana individu 

mendapat nutrisi atau manfaat dari kondisi relaksasi yang dialami. Saat respons fight 

atau flight berkepanjangan, saat seseorang tidak dapat bertindak untuk melawan atau 

lari dan membebaskan tubuhnya dari respon stres akan berakibat buruk untuk 

kesehatan (Gunawan, 2012:133). 
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2.5.4 Stres dan Sistem Endokrin  

Sistem saraf simpatik aktif bekerja sama berkoordinasi dengan sistem endokrin 

dalam merespon stres. Sistem endokrin merupakan sistem kontrol kelenjar tanpa 

saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah 

untuk memengaruhi organ-organ lain. Hormon bertindak sebagai pembawa pesan dan 

dibawa oleh aliran darah ke berbagai sel dalam tubuh yang selanjutnya akan 

menerjemahkan pesan tersebut menjadi suatu tindakan (Gunawan, 2012:135).  

Kelenjar endokrin terdiri dari beberapa bagian. Hipotalamus, pineal, pituitari, 

thymus, tiroid, adrenal, pancreas, paratiroid, testis, dan ovarium adalah bagian dari 

kelenjar endokrin. Saat satu kejadian menimbulkan stres maka otak akan segera 

menyadari stres ini dan merespon dengan memicu pelepasan hormon tertentu dari 

hipotalamus, kelenjar pituitary, dan kelenjar adrenal. Interaksi ketiga organ ini 

dinamakan Hypothalamic-Pituitari-Adrenal Axis atau HPA Axis (Gunawan, 2012:133). 

Hipotalamus berperan sebagai pusat kendali dari respon terhadap stres. 

Hipotalamus akan aktif ketika mendapat sinyal dari aliran darah atau saraf atau dari 

pusat kendali lainnya di otak. Hipotalamus ketika aktif akan mengeluarkan CRH 

(Corticotropin-releasing hormone) ke dalam pembuluh darah sekitar pituitari yang kemudian 

merangsang pituitari menghasilkan ACTH (adrenocorticotropic hormone) yang 

kemudian merangsang kelenjar adrenal melepaskan kortisol yang disiapkan tubuh 

untuk mengatasi kondisi berbahaya (Gunawan, 2012:137). 

Stres berhubungan dengan dua hormon. Hormon tersebut adalah hormon 

kortisol dan adrenalin. Hormon kortisol dan adrenalin sangat berperan dalam 

terjadinya stres. Kortisol bekerja dan memberikan efek dalam waktu yang lama 

sedangkan adrenalin bekerja dan memiliki efek yang sebentar atau sementara. Kortisol 
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dan adrenalin dalam jumlah normal akan sangat dibutuhkan oleh tubuh agar tetap 

berfungsi normal, namun apabila kadar melebihi batas normal akan sangat merugikan 

bagi kesehatan tubuh (Gunawan, 2012:145). 

Kortisol dan adrenalin merupakan hormon stres, namun memiliki efek yang 

berbeda pada tubuh. Adrenalin adalah hormon stres yang memberikan perasaan 

semangat intens, dan menghasilkan efek yang sama seperti narkoba. Adrenalin yang 

meningkat menyebabkan timbulnya perasaan hebat, kuat, memiliki banyak energy, 

bersemangat dan antusias. Adrenalin membuat otak fokus, menajamkan pandangan, 

tekanan darah meningkat, mengkontraksi otot-otot sebagai persiapan fight dan flight 

(Gunawan, 2012:145). 

Stres dapat menimbulkan efek positif jika berlangsung sementara, dan 

memberikan efek negatif jika berlangsung intens dan lama. Menurut Gunawan 

(2012:146) stres jangka panjang mengakibatkan aliran hormon adrenalin dan kortisol 

secara kontinyu ke dalam darah dan mengakibatkan kerusakan pada system tubuh. 

Adrenalin yang menurun dan diikuti dengan kortisol yang meningkat akibat dari respon 

stres akan menimbulkan efek negatif bagi tubuh. Efek yang timbul dari meningkatnya 

kortisol adalah gelisah, perasaan tidak nyaman dan munculnya berbagai macam pikiran 

negatif, menekan sistem reproduksi, pencernaan, rasa sakit pada tubuh dan lain lain 

(Gunawan, 2012:149). 

 

2.5.5 Stres dan Neurotransmitter 

Otak akan menerima berbagai macam informasi pada setiap harinya. Triliunan 

berita dikirim dan diterima oleh otak dibantu oleh neurotransmitter dari satu neuron 

ke neuron lainnya. Contoh neurotransmitter diantaranya adalah asetilkolin, serotonin, 
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dopamine, GABA (Gammaamino Butiric Acid), dan norepinefrin. Serotonin membuat 

tidur, noradrenalin memberi energi, dopamin menentukan rasa senang dan level rasa 

sakit, neurotransmitter akan mulai terganggu atau malfungsi saat level stres melebihi 

ambang batas toleransi (Gunawan, 2012:159). 

Stres akan memicu tubuh untuk menghasilkan kortisol. Kortisol mengakibatkan 

serotonin tidak dapat bekerja dengan baik sehingga akan menyebabkan sulit tidur. 

Kortisol akan mengalami penurunan ketika kadar serotonin meningkat, meningkatnya 

kadar serotonin dapat dicapai melalui kondisi seseorang yang rileks dan merasa nyaman 

(Gunawan, 2012:161). 

Dopamin terletak bersebelahan dengan mekanisme pelepasan endorfin. Stres 

berlebihan dapat mengakibatkan dopamin gagal berfungsi dan membuat tubuh 

kehilangan natural pain killer. Dopamin atau endorfin merupakan pusat pemberi rasa 

nikmat dalam tubuh. Stres yang berlebih membuat pusat pemberi rasa nikmat menjadi 

tidak bekerja, sehingga kegiatan yang biasanya memberikan rasa senang tidak bisa lagi 

menimbulkan perasaan senang. Dopamin maupun endorfin yang terhambat dapat 

dikembalikan fungsinya dengan merangsang produksi hormon tersebut melalui teknik 

relaksasi (Gunawan, 2012:163). 

 

2.5.6 Stres dan Mekanisme Koping Menghadapi Dismenore 

Koping memiliki definisi yang beragam. Menurut Lazarus dan Folkman 

koping merupakan sebuah upaya perubahan kognitif dan perilaku secara konstan untuk 

mengelola tekanan eksternal maupun internal yang dianggap melebihi batas 

kemampuan individu. Koping terbagi menjadi dua yaitu koping berfokus pada masalah 

dan koping berfokus pada emosi. Koping yang berfokus pada masalah menilai stressor 
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yang dihadapi dan melakukan sesuatu untuk mengubah stressor atau memodifikasi 

reaksi untuk meringankan efek dari stres tersebut (Qomariah, 2016:14). 

Dismenore merupakan proses fisiologis yang sangat merugikan dan 

menimbulkan dampak serta masalah bagi penderita maupun orang disekitarnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hartati (2012:122) mengenai mekanisme koping 

dismenore menunjukkan bahwa responden memilih untuk istirahat, kompres hangat, 

minum air hangat, mandi air hangat, memakai koyo, mengkonsumsi obat-obatan dan 

jamu jamuan untuk mengatasi nyeri dismenore. Penelitian yang dilakukan oleh Aziato 

(2015:39) mengenai mekanisme koping dismenore menunjukkan bahwa responden 

memilih untuk pengobatan herbal, olah raga, mengkonsumsi makanan bergizi, 

kompres panas untuk mengatasi nyeri dismenore. 

 

2.6  Konsep Terapi Musik -Warna 

2.6.1 Pengertian Terapi Musik -Warna 

Pada zaman yunani kuno musik dan warna telah digunakan sebagai metode 

terapi untuk kesembuhan. Musik dan warna dipercaya memiliki kekuatan mistik. 

Menurut Djohan (2016:200-202) terapi musik sendiri merupakan sebuah aktivasi 

terapeutik yang menggunakan musik sebagai media untuk memperbaiki, memelihara, 

mengembangkan mental, fisik, kesehatan emosi. Musik apabila digunakan sebagai 

sarana dalam relaksasi, maka pikiran abstraknya akan kembali normal. Terapi warna 

adalah metode pengobatan yang menggunakan spektrum warna dari radiasi 

elektromagnetik (panjang gelombang 7700-3900 AU) dan spektrum terlihat 

(inframerah dan UV), untuk menyembuhkan penyakit. Di dalam tubuh akan ada pusat 
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(cakra) tertentu yang berfungsi menyerap warna dari berbagai panjang gelombang dan 

menghasilkan efek bagi kesehatan (Bassano, Beaulieu, & McCznn, 2015:209) 

Musik dan warna merupakan dua komponen berbeda namun bekerja dengan 

selaras. Bassano, Beaulieu, & McCznn (2015:170-171) menyatakan terapi musik-warna 

adalah metode pengobatan dimana terapi warna dan musik tersedia dalam satu 

rangkaian terapi yang didasarkan pada kesetaraan tujuh spectrum warna cahaya dengan 

tujuh tingkatan nada dalam memberikan efek dalam usaha penyembuhan terhadap 

fisik, motorik, sosial, emosional serta mental. 

Kesetaraan nada dan warna didukung dalam teori phytagoras. Menurut teori 

musik-warna Pythagoras, musik-warna dapat digunakan sebagai terapi dalam 

menyembuhkan suatu penyakit, dan juga untuk menyingkirkan penghalang dalam diri 

seseorang. Tujuannya adalah agar energi alami leluasa melakukan proses penyembuhan 

dalam diri seseorang. Phytagoras menyatakan bahwa terdapat frekuensi dan vibrasi 

yang sebanding antara tujuh spectrum cahaya dengan tujuh tingkatan nada. Keduanya 

berada dalam keseluruhan nada dan setengah nada. Merah berfibrasi ke C tengah, 

Jingga ke D, kuning ke E, hijau ke F, biru ke G. ( Bassano, Beaulieu, & McCznn, 

2015:170-171). Sehingga musik dan warna dapat dilakukan dalam satu rangkaian terapi 

berdasarkan jenis musik yang memiliki tangga nada setara dengan warna yang akan 

dipilih sebagai terapi. 

Sama halnya dengan pola pikir manusia yang berperan dalam mempengaruhi 

kesehatan tubuh secara psikologis. Keseimbangan tubuh manusia juga dipengaruhi 

oleh komposisi warna. Gul et al. (2015:62-71) menyatakan bahwa ketika rasio warna 

yang diperlukan oleh pusat keseimbangan tubuh tidak terpenuhi, maka akan 

menimbulkan berbagai macam penyakit. ketika warna-warna tersebut seimbang, maka 

penyakit yang ada akan mudah disembuhkan. Terapi musik-warna dilakukan untuk 
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mengatasi kekurangan dan menormalkan kelebihan warna di dalam tubuh. Setiap 

warna akan menghasilkan impuls listrik dan energi yang berfungsi sebagai aktivator 

proses biokimia dan hormonal sehingga disfungsi organ tubuh dapat diobati dengan 

terapi ini. 

 

2.6.2 Jenis Musik-Warna 

Musik dan warna akan memberikan pengaruh pada kesehatan tubuh melalui 

satu media terapi. Dimana media tersebut merupakan suatu jenis musik yang juga  

mengandung manfaat dari kekuatan tiap tiap spectrum warna. Tujuh spectrum warna 

yang dihasilkan oleh cahaya memiliki karakteristik, manfaat, serta efek yang berbeda 

terhadap pusat (cakra) dalam tubuh manusia. Tujuh warna cahaya tersebut berada pada 

tangga tangga nada dalam not musik. Beberapa musik-warna tersebut akan dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Merah 

Merah berada pada posisis pertama spectrum warna. Warna merah 

terhubung pada cakra pertama. Warna merah terhubung dengan cakra akar 

pada dasar tulang belakang. Warna merah bereaksi pada vitalitas, seksualitas 

dan kesadaran (Praworo, 2011:74). Melalui cakra ini, bagian merah dari warna 

putih terang akan masuk ke tubuh manusia. Hubungan warna merah dengan 

musik terletak pada  kunci  C atau nada tunggal di oktaf tengah. Menyanyikan 

nada-nada yang berhubungan, memainkan instrumen, mendengarkan 

komposisi pada kunci ini dapat mendatangkan manfaat bagi kesehatan tubuh. 

Musik warna merah diantaranya adalah : 

a. Klasik 

- March Militaire karya Schubert. Sousa Marches 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

58 

 

- The Sailor’s dari album Red Poppy Ballet Suite karya Glierre 

b. New Age 

- Mars Musis dari The Planets gubahan Holst 

- On the Edge gubahan Micky Hart 

- Diga Rhytm gubahan Micky Hart 

(Bassano, Beaulieu, & McCznn, 2015:43-84). 

2. Orange  

Orange merupakan warna kedua dari spectrum cahaya. Orange seringkali 

disebut juga sebagai warna jingga. Warna orange berhubungan dengan cakra 

ke dua yaitu cakra sacral (cakra limpa). Cakra limpa dan warna orange 

bertanggung jawab dalam kesehatan organ-organ reproduksi. Warna orange 

berfungsi dalam mengatur sirkulasi dan metabolisme (Praworo, 2011:74). 

Warna orange berhubungan dengan kelenjar adrenalin dan area splenik. Pusat 

yang berhubungan dengan kelenjar adalah area splenik, dimana area tersebut 

yang nantinya akan menyerap warna orange yang bersumber dari alam 

semesta. Orange dipercaya dapat mengatasi masalah depresi, masalah yang 

berkaitan dengan nyeri menstruasi. Nada musik yang berhubungan dengan 

warna orange adalah D di oktaf tengah dan kord pada kunci nada. Musik 

warna orange diantaranya adalah : 

a. Klasik 

- Hungarian Dance No. 5 karya Brahms 

- Habanera dari album Carmen karya Bizet 

- Capriccio Espagnole karya Rimski-Korsakov 
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b. New Age 

- Winterfal Music karya Paul Warner 

- Jupiter Musik dari album The Planets karya Holst 

- Eagle’s Call karya Bruce Hurnow 

(Bassano, Beaulieu, & McCznn, 2015:43-84). 

3. Kuning 

Warna kuning berada pada urutan warna spectrum ke tiga. Warna kuning 

juga memberi efek pada cakra di dalam tubuh. Cakra ke tiga yaitu cakra solar 

plexus merupakan pusat psikis. Warna kuning berkaitan dengan saraf di ulu 

hati dan kelenjar pankreas. Warna kuning berhubungan dengan otak besar 

jaringan saraf. Warna kuning bereaksi pada cakra pusat penyimpan emosi, 

sehingga warna kuning berkaitan dengan fungsi perangsangan sistem saraf, 

dan juga mengaktifkan kemampuan mental. Musik warna kuning diantaranya 

adalah : 

a. Klasik 

- Arabeske karya Schumann 

- Fountains of Rome karya Respighi 

- Piano Concerto No.26 karya Mozart 

b. New Age 

- Lemurian Sunrise karya Warner 

- Dawn karya Steven Halpern 

- Kitari Ki karya Kitaro 

(Bassano, Beaulieu, & McCznn, 2015:43-84). 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

60 

 

4. Hijau 

Warna hijau terbentuk karena adanya campuran warna antara kuning dan 

biru. Hijau dipercaya sebagai warna penyembuh. Hijau dianggap sebagai 

warna kedamaian, dan warna penyeimbang sehingga warna hijau digunakan 

untuk penyembuhan dalam berbagai situasi disaat warna lain belum tentu bisa 

digunakan, dan tanpa menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Nada 

musik yang berhubungan dengan warna hijau adalah kunci F. Hijau 

berhubungan dengan cakra ke empat, yaitu cakra jantung, cakra yang 

menggerakkan sistem sirkulasi dan berhubungan dengan kelenjar thymus. 

Musik warna hijau diantaranya adalah : 

a. Klasik 

- Melodi in F karya Rubenstein 

- Violin Concerto in E Miror karya Mendelssohn 

- Clair de Lune karya Debussy 

b. New Age 

- Pan Flute oleh La mir 

- Ocean oleh Larkin 

- Fairy ring oleh Mike Rowland  

(Bassano, Beaulieu, & McCznn, 2015:43-84). 

5.   Biru 

Warna biru sama halnya seperti warna hijau. Warna biru dipercaya sebagai 

warna pembawa ketenangan dan kedamaian. Biru adalah warna ke lima dari 

spektrum. Warna ini menandakan kesadaran spiritual, ketaatan pada Tuhan, 

menandakan kedamaian dan ketenangan batin. Nada musik yang 
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berhubungan dengan warna biru adalah kunci G. Musik warna biru 

diantaranya adalah : 

a. Klasik 

- Air on a G string karya Bach 

- Ave Maria karya Schubert 

- The swan karya Saint-Saens 

b. New Age 

- Divine gypsy (lagu instrumental dari album Cosmic Chants Karya 

Yogananda) 

- A crystal cave (back to Atlantis) karya Upper Astral 

- Be still karya Rosemary Crow (United Research – Black Mt., N. C. ) 

(Bassano, Beaulieu, & McCznn, 2015:43-84). 

6. Nila 

Nila dipercaya sebagai warna penyeimbang. Warna nila sering dikaitkan 

dengan intuisi manusia. Warna nila merupakan sinar penujang, sinar yang 

mendorong pemahaman dan perasaan yang lebih dalam untuk memasuki 

realitas nyata dari kehidupan. Nila berhubungan dengan nada pada kunci A. 

Nila berhubungan dengan cakra mata ke ketiga, yaitu area kening, (cakra ke 

enam), yang merupakan pusat kedua dari tiga pusat teratas dan berhubungan 

dengan indra intuisi. Musik warna nila diantaranya adalah : 

a. Klasik 

- Traumerei karya Schuman 

- Adagio Movement dari symphony No. 1 in Minor karya Brahms 

- Poeme for violin and Orchestra karya Chausson 
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b. New Age 

- Angel love karya Aeoliah 

- Inside karya Paul Horn 

- Venus music dari The Planets karya Holst 

(Bassano, Beaulieu, & McCznn, 2015:43-84). 

7. Ungu (violet) 

Violet merupakan warna ke tujuh dari spectrum dan merupakan warna 

yang vibrasi spiritualnya tinggi. Energi violet, yang menjadikan kita lebih 

spiritual juga bisa menyembuhkan penyakit fisik dalam beberapa hal. Violet 

berhubungan dengan cakra ujung (cakra ke tujuh), yang merupakan pusat 

tertinggi pada tubuh manusia. Warna violet berhubungan dengan pusat 

spiritual yang terletak pada ujung kepala dan dijuluki sebagai takhta cakra. 

Nada musik yang berhubungan dengan warna violet adalah B pada oktaf 

tengah. Musik warna ungu diantaranya adalah : 

a. Klasik 

- Piano Concerto in B Minor karya Tschaikovsky 

- Liebestraume karya Listz 

- Gregorian Chants 

b. New Age 

- The Great Pyramid karya Paul Horn 

- Musik Neptunus dari The Planets karya Holst 

- Eventide karya Steven Halpern 

(Bassano, Beaulieu, & McCznn, 2015:43-84). 
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2.6.3 Metode Terapi Musik-Warna 

Metode yang digunakan dalam pengaplikasian terapi musik dan warna dapat 

disesuaikan dengan kondisi serta minat klien yang akan dilakukan terapi. Djohan 

(2016:214-215) menyatakan bahwa terapi musik-warna dapat diterapkan dengan 

melakukan imajinasi (mengimajinasikan warna pilihan yaitu warna hijau dan orange), 

disertai dengan teknik olah napas sambil memperdengarkan jenis musik-warna  hijau 

dan orange dalam waktu yang bersamaan. Musik-warna hijau yang berjudul, Fairy ring 

oleh Mike Rowland pada durasi (00:00-08:51), Melodi in F karya Rubenstein pada 

durasi (08:52-11:55) dengan musik yang berirama lembut dan menenangkan fungsi 

warna hijau adalah untuk menenangkan dan menyegarkan sistem saraf yang lelah, 

memberi ketenangan dan menyeimbangkan tekanan darah, dan musik-warna orange 

berjudul Hungarian dance no. 5 pada durasi (11:56-15:04), Capriccio Espagnole karya 

Rimski-Korsakov pada durasi (15:05-30:00) merupakan musik yang berirama lebih 

bersemangat yang berfungsi untuk mengurangi depresi, menghilangkan kecemasan dan 

ketakutan, mengatasi masalah menstruasi dan rasa nyeri menstruasi). Pada penelitian 

ini klien akan diperdengarkan musik-warna menggunakan earphone dengan 

pengawasan therapist dan dalam waktu yang telah ditentukan oleh peneliti.  

 
 

2.6.4 Manfaat Terapi Musik-Warna 

Baik musik maupun warna keduanya memiliki peran dalam kesehatan tubuh 

manusia. Musik dan warna keduanya memiliki manfaat yang baik bagi tubuh manusia. 

Djohan (2016:240) mengatakan bahwa dengan bermain alat musik, mendengarkan 

musik secara teratur akan memberikan manfaat besar, antara lain: (1) Menurunkan 

tekanan darah; (2) Menurunkan metabolisme dasar dan pernapasan sehingga 

mengurangi terhadap tekanan terhadap respons fisiologis; (3) Meningkatkan produksi 
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zat endorfin (penghilang rasa sakit); (4) Meningkatkan S-IgA (Salivary immunoglobulin 

A) yang bermanfaat untuk mempercepat penyembuhan serta mengurangi resiko 

infeksi, dan dapat mengontrol tekanan jantung; (5) Mereduksi ketegangan dan 

kelelahan. 

Musik dan warna yang berbeda akan memberikan manfaat yang berbeda pula. 

Beberapa manfaat dari musik-warna adalah : (1) Musik Merah : mengatasi lelah, lesu, 

menghadirkan suasana yang hangat; (2) Musik orange : mengatasi masalah menstruasi 

dan rasa sakit yang muncul pada waktu tertentu, memperlancar sistem pencernaan, 

mengatasi depresi, tekanan darah rendah; (3) Musik Kuning : memacu gairah belajar, 

berkonsentrasi, menjadikan cermat dan memiliki pertimbangan yang masuk akal; (4) 

Musik Hijau : menyegarkan saraf yang lelah, memperkuat sistem kekebalan tubuh, 

mengatasi stres dan tekanan darah tinggi; (5) Musik Biru : memeperkuat sistem 

kekebalan tubuh, mengatasi masalah yang berhubungan dengan emosi; (6) Musik Nila 

: membantu mengatasi rasa takut dan menenangkan pikiran, mengatasi insomnia; (7) 

Musik Ungu : menenangkan pikiran, menghilangkan rasa gugup, mengatasi insomnia,  

(Bassano, Beaulieu, & McCznn, 2015:180-184). 

 

2.7 Konsep Hypnotherapy 

2.7.1 Pengertian Hypnotherapy 

Hypnosis dalam sejarah panjangnya dipercaya sebagai suatu kekuatan misterius. 

Pada zaman kuno, hypnosis yang digunakan menimbulkan pro dan kontra karena 

masyarakat dahulu menganggap bahwa hypnosis melibatkan kekuatan supranatural. 

Sebenarnya definisi dari hypnosis sendiri adalah perubahan kondisi kesadaran, yang 

ditandai dengan perhatian sangat terfokus, kepatuhan yang meningkat atas saran 
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maupun perintah yang diucapkan. Hypnotherapy adalah metode yang sengaja 

mendorong seseorang menuju kondisi trance melalui bimbingan verbal dengan 

memanfaatkan sifat karakteristik seseorang tersebut untuk tujuan terapeutik yang 

diperlukan (Shah, et al. 2014: 165-166). 

Hypnotherapy termasuk dalam terapi komplementer. Hypnotherapy boleh  

diterapkan jika dilakukan oleh ahlinya, yaitu therapist yang memiliki keahlian dan 

pengalaman. Hakim (2010:32) berargumen bahwa  hypnotherapy merupakan metode 

yang sengaja membawa klien pada kondisi hypnosis. Saat berada dalam kondisi 

hypnosis, klien akan diberikan beberapa sugesti penyembuhan (hypno-therapeutic). 

Hypnotherapy dapat digunakan untuk memodifikasi perilaku klien, mulai dari 

emosional,sikap, hingga berbagai macam kondisi seperti manajemen rasa sakit dan 

nyeri yang akut maupun yang sudah kronis. 

Hypnotherapy selain masuk dalam kategori terapi komplementer, juga termasuk 

dalam salah satu cabang ilmu psikologi. Hypnotherapy merupakan cabang ilmu 

psikologi yang mempelajari manfaat sugesti untuk mengatasi masalah pikiran, perasaan, 

dan perilaku dan merupakan suatu teknik terapi menggunakan hypnosis (Afi, 

2010:149). Hypnotherapy merupakan suatu bentuk pengaplikasian ilmu hypnosis 

untuk menyembuhkan masalah mental, fisik (psikosomatis). Pengaplikasian dalam 

penyembuhan penyakit antara lain depresi, kecemasan, fobia, stres, penyimpangan 

perilaku, mual dan muntah, penyakit kulit, membantu melahirkan dan sebagainya 

(Gunawan, 2012:14). 
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2.7.2 Teknik Hypnotherapy 

Banyak sekali teknik yang bisa digunakan dalam hypnoteraphy. Setiap therapist 

memilih teknik yang berbeda-beda dalam pengaplikasianya. Banyaknya teknik yang 

ada dikarenakan satu teknik yang efektif digunakan pada si A belum tentu efektif jika 

diterapkan pada si B. Teknik terapi dipilih dan disesuaikan berdasarkan masalah yang 

dihadapi oleh klien. Menurut IBH (2015:14-19) berbagai contoh teknik terapi antara 

lain : (1) Ideo motor response; (2)Direct suggestion; (3) Object Imagery; (4)Future 

Pacing / Positive Programming Imagery; (5) Gestalt Therapy; (6) Forgiveness 

Therapy; (7) Systematic Desensitization; (8) Implosive Desensitization (Circle 

Therapy); (9) The Informed Child Thecnique; (10) Rewriting History; (11) Hypnotic 

Regression. Berikut ini penjelasan ringkas mengenai teknik hipnotherapi : 

1. Ideo Motor Response 

Ideo motor response sama halnya komunikasi non vebal. Therapist 

menggunakan teknik ini untuk berkomunikasi dengan klien. Ideo motor 

response merupakan teknik dengan menggunakan gerakan motorik. Biasanya 

dilakukan dengan perjanjian gerakan, misalkan : silahkan gerakkan telunjuk 

kanan untuk “Ya”, dan gerakkan telunjuk kiri untuk “Tidak”. Gerakkan kedua 

jari jika anda “Tidak Tahu”. Teknik Ideo Motor Response dapat dipergunakan 

ketika hypnotherapist ingin mengkonfirmasi pemahaman klien mulai dari fase 

awal hingga Termination. 

2. Direct Suggestion 

Direct suggestion dilakukan tanpa disadari oleh klien. Direct suggestion 

termasuk teknik yang paling sederhana. Direct suggestion merupakan sugesti 

yang dikenal paling ringan dan sederhana di awal perkembangan pengetahuan 

mengenai hipnotherapy. Sugesti ini bersifat secara langsung. Direct 
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Suggestion dapat diterapkan untuk : a) Kasus-kasus yang sederhana; b) Untuk 

pengkondisian di awal sesi Hipnotherapy; Untuk kasus motivasi; c) Untuk 

kesimpulan dan empowerment di akhir sesi Hypnotherapy. 

3. Object Imagery 

Object imageri sama halnya berimajinasi. Teknik ini memanfaatkan 

kemampuan dan ketrampilan klien dalam membayangkan sesuatu. Teknik 

Object Imagery dapat diterapkan untuk membantu klien membuang tekanan, 

beban, dan stress, dengan cara merubah hal-hal tersebut menjadi benda yang 

mudah ditindak lanjuti. Contohnya adalah ketika klien mengatakan “Dada saya 

sesak karena penuh dengan permasalahan” atau “Kaki saya sangat berat 

melangkah karena banyaknya beban yang saya fikirkan” maka dengan 

menggunakan teknik ini, kita arahkan klien untuk membayangkan bagaimana 

beban, rasa sakit, emosi maupun masalah keluar dari tubuhnya kemudian minta 

klien merubah itu semua menjadi sebuah benda atau bentuk, kemudian bentuk 

itu dibayangkan menghilang, dibakar, hanyut atau apa saja.  

4. Future Pacing / Positive Programming Imagery 

Future pacing sama halnya dengan upaya pengalihan negatif ke positif. 

Cara berfikir positif maupun negatif bisa diciptakan dan dikendalikan. Future 

Pacing biasanya digunakan untuk klien yang memerlukan motivasi. Dalam 

kondisi trance klien dibimbing untuk membayangkan hal-hal yang positif, hal 

baik, kondisi sehat, bayangkan bahwa apapun tujuan yang klien impikan 

selama ini tinggal beberapa langkah akan dicapainya, semakin dekat dia 

dengan targetnya maka semakin besar pula semangatnya. 
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5. Gestalt Therapy 

Gestalt therapy hampir sama dengan teknik body imagery. Gestalt therapy 

bermain dengan imaginasi klien. Dalam teknik ini, klien akan dibimbing untuk 

bermain peran, baik sebagai diri sendiri ataupun orang yang menjadi penyebab 

emosi, kemudian akan dibimbing untuk mencari jalan keluarnya, sehingga 

emosi bisa teratasi. Contoh kasus, misalkan klien A, mengalami konflik masa 

lalu, dengan perilakunya sendiri dan orang lain (misalkan bernama B), maka 

dengan Gestalt theraphy, “A” tidak saja bisa memerankan dirinya sendiri, 

tetapi dia juga bisa memerankan sosok “B”, dan anatar kedua peran ini bisa 

berkomunikasi, mewakili peran masing-masing. 

6. Forgiveness Therapy 

Therapist disini bertindak sebagai pengedukasi. Klien akan diberi 

pemahaman positif mengenai masalah yang dia alami. Dalam teknik ini, klien 

diedukasi dan diberi pemahaman mengenai bagaimana cara memaafkan, apa 

saja manfaatnya , serta kerugiannya jika tidak memaafkan. Klien harus 

dijelaskan mengenai : a) Memaafkan bukan berarti melupakan; b) Memaafkan 

tidak harus memberitahukan; c) Memaafkan adalah untuk kenyamanan klien 

sendiri; d) Memaafkan bukan berarti harus menyukai orang yang bersalah; e) 

Memaafkan bukan berarti membiarkan atau mengijinkan kesalahan tersebut 

untuk dilakukan kembali pada klien. 

7. Systematic Desensitization 

Teknik systematic desensitization diterapkan sesuai keluhan klien. Teknik 

ini disebut sebagai teknik mengurangi sensitifitas berlebih. Teknik ini 

diterapkan untuk mengurangi sensitivitas klien terhadap fobianya, misalnya 

klien fobia terhadap kucing, maka therapist akan mendekatkan kucing pada 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

69 

 

klien dengan jarak yang aman secara psikologis klien, kemudian klien diberi 

sugesti untuk menurunkan sensitivitasnya secara perlahan. Jarak kucing akan 

lebih diperdekat lagi bersamaan dengan pemberian sugesti positif. Lakukan 

sugesti positif secara berulang dan lihat perkembangan klien hingga klien 

merasa nyaman dengan kucing tersebut. 

8. Implosive Desensitization (Circle Therapy) 

Teknik implosive desensitization kerap digunakan dalam pengolahan 

emosi klien. Sehingga dalam penerapannya harus penuh dengan kehati-hatian. 

Pada saat klien mengalami abreaksi yaitu kondisi pelepasan emosi yang sangat 

tinggi, kemudian kita bawa pada kondisi kedamaian , dan setelah reda klien 

kembali dibawa pada masa lalunya. Ulangi dan ulangi sampai emosi klien 

nampak turun perlahan hingga akhirnya sembuh. Ketika proses terapi 

berlangsung, kemudian klien mengalami abreaksi, maka segera sugestikan 

pada klien untuk berdamai, semisal “Jadilah tenang! Itu masa lalu, kembali ke 

masa sekarang tenang dan jadilah dewasa. 

9. The Informed Child Thecnique 

The informed chil teknik dalam pengaplikasiannya harus berhati-hati. 

Dalam pengaplikasiannya memerlukan pertimbangan untuk efek yang 

mungkin dapat ditimbulkan. Dalam teknik ini klien akan dibawa kembali pada 

masa lalunya, kemudian klien diberikan sugesti serta edukasi agar memiliki 

pandangan dan pola pikir yang berbeda dengan sebelumnya. Klien diharapkan 

mampu untuk menemukan pemahaman yang baru, kebijaksanaan yang baru 

dalam sudut pandangnya mengenai masalah yang dia alami. 
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10. Rewriting History 

Rewriting history sama halnya dengan mengganti progam yang lama dengan 

program yang terbaru yang lebih baik. Penggntian program diharapkan 

memberikan efek yang lebih baik Teknik rewriting history ini bertujuan 

untuk menggantikan pola pikir lama yang kurang positif pada peristiwa tidak 

menyenangnkan atau menakutkan dengan pola pikir yang baru yang lebih 

positf . 

11. Hypnotic Regression 

Teknik Hypnotic regression harus dugunakan dengan sangat berhati-hati 

dan tidak boleh digunakan secara sembarangan. Penggunaanya harus 

memperhatikan kemungkinan buruk yang bisa timbul karena penerapannya. 

Teknik Regresi ini dimaksudkan untuk membawa klien masuk kembali ke 

masa lalunya untuk mencari akar masalah, dan juga penyebab dari masalah 

yang saat ini sedang dialami ( IBH, 2015:14-19). 

 

2.7.3 Tahap Hypnotherapy 

Sebelum memulai prosess hypnotherapy, klien harus dibuat masuk pada kondisi 

trance sleep,dan berada pada alam bawah sadarnya. Sebelumnya harus dilakukan 

beberapa tahapan agar klien dapat memasuki kondisi trance sleep. Beberapa tahapan 

yang harus dilakukan menurut Afi (2010:112) diantaranya adalah : (1) Pre-Induction; 

(2) Induksi; (3) Deepening; (4) Kedalaman trance; (5) Sugesti; (6) Post Hypnosis; (7) 

Termination. 
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1. Pre-Induction 

Sebelum terapi dilakukan penting untuk berkenalan dengan klien yang akan 

diterapi. Jika tidak saling kenal maka akan timbul ketidaknyamanan dan ketidak 

percayaan antara keduanya. Pre-Induction merupakan proses awal dimana 

seorang klien berkenalan dan berinteraksi dengan sang therapist serta membina 

hubungan saling percaya. Pada tahap ini klien dan therapist akan saling 

berbicara sehingga apabila ada miskonsepsi maka therapist akan 

meluruskannya. Salah satu contoh miskonsepsi adalah ketika klien berfikir 

bahwa hypnotherapy adalah pengobatan yang melibatkan mahluk halus untuk 

menyembuhkan atau mengatasi masalah klien (Afi,2010:112).  

Setelah klien dan therapist saling berkenalan satu sama lain, penting untuk 

membina hubungan saling percaya bersama klien. Dalam proses pre-induction 

ada lima tahap yang harus dilakukan oleh therapist dalam membina hubungan 

saling percaya.  Menurut IBH (2015:9) lima tahapan tersebut diantaranya 

adalah :  

a. Building rapport 

Building rapport merupakan tahap awal, tahap dimana therapist 

diwajibkan untuk membangun connectedness dengan klien pada 

menit-menit awal bertatap muka dengan klien, misalnya dengan 

menyamakan beberapa hal yang dilakukan klien seperti gaya berbicara, 

Bahasa tubuh, kesamaan konten pembicaraan. 

b. Intake interview 
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Intake interview merupakan tahap mengumpulkan data lengkap klien, 

permasalahan klien, pola piker klien. Tahap therapist mengarahkan 

klien untuk memili outcome yang jelas, realitas mendeteksi negative 

mindset dari klien. 

c. Exploring client modalities 

Tahap untuk mengeksplorasi klien, mengidentifikasi klien termasuk 

dalam pribadi yang dominan berkomunikasi menggunakan visual, 

audio, ataukah kinestetik. 

d. Training 

Tahap dimana therapist disarankan untuk mengedukasi singkat 

mengenai apa yang dapat dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan 

menggunakan hypnosis  

e. Sugestibility test. 

Uji sugestibilitas sangat penting untuk dilakukan pada klien. Dengan uji 

sugestibilitas therapist dapat mengetahui tipe klien seperti apa. 

Menurut Aprilia (2010:19-21) tujuan dari uji sugestibilitas adalah untuk 

mengetahui klien tersebut mudah ataukah sukar dalam memasuki 

kondisi trance sleep. Ada dua point yang harus diperhatikan mengenai 

uji sugestibilitas yaitu tingkatan sugestibilitas dan macam-macam uji 

sugestibilitas. Uji sugestibilitas dapat berupa : 
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1. Tes ayunan badan 

Dalam tes ini, klien akan diinstruksikan untuk berdiri tegak 

kemudian menengadahkan kepala dan menutup mata, selanjutnya 

klien diberikan sugesti seperti ini “ anda akan mulai merasakan 

tubuh anda berayun-ayun meskipun anda berusaha untuk tetap 

diam. Benar sekali, rasakan tubuh anda muai berayun-ayun.. 

(tunggu sejenak), perhatikan bahwa semakin anda berupaya diam 

anda akan semakin berayun-ayun”. 

2. Tes Buku dan Balon 

Dalam tes ini, klien diminta untuk menutup kedua matanya dan 

meluruskan kedua tangannya kedepan dengan telapak tangan 

kanan  menghadap ke atas, dan yang kiri menghadap ke bawah. 

Minta klien berimajinasi ada setumpuk buku di tangan kanannya 

dan seikat balon helium di tangan kirinya, sugestikan klien untuk 

merasakan betapa beratnya buku yang ada di tangannya dan 

betapa ringan balon udara yang ada di tangan kirinya, kemudian 

setelah klien merasakan hal tersebut nyata, minta klien untuk 

membuka matanya dan melihat sendiri apa yang terjadi. 

3. Tes Mata Terpejam 

Dalam tes ini, klien diminta untuk memejamkan matanya, 

kemudian minta klien untuk membiarkan kedua matanya semakin 

erat terpejam seperti dilem. Semakin klien mencoba untuk 
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membuka mata maka matanya akan terasa sangat lengket dan jauh 

lebih lengket. 

4. Tes Tangan Menggenggam 

Dalam tes ini, klien diminta untuk menyatukan kedua jari jarinya, 

namun kedua telunjuk direnggangkan. Instruksikan pada klien 

untuk meniatkan bahwa kedua jarinya akan saling mendekat dan 

sampai menempel. Sugestikan pada klien bahwa semakin keras dia 

mencoba menjauhkan kedua jari telunjuknya maka yang terjadi 

adalah kedua jari telunjuknya semakin menempel, semakin lengket 

dan tidak bisa direnggangkan. 

5. Tes Pendulum (Bandul) 

Dalam tes ini, instruksikan klien untuk duduk senyaman mungkin 

kemudian minta klien untuk memegang pendulum dan 

memusatkan perhatian pada pendulum. Minta klien 

menggerakkan pendulum ke arah kiri dan kanan, jika klien sudah 

melakukan maka katakana padanya “iya bagus sekali.. coba kita 

lihat hasilnya..”, kemudian minta klien mengubah arah pendulum 

menjadi kea rah depan dan belakang, jika klien sudah melakukan 

maka katakana padanya “iya bagus sekali.. coba kita lihat 

hasilnya..”, kemudian minta klien mengubah arah pendulum 

memutar, jika klien sudah melakukan maka katakana padanya “iya 

bagus sekali.. coba kita lihat hasilnya”. 
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6. Tes Lemon 

Dalam tes ini, instruksikan klien untuk menghirup nafas beberapa 

kali hingga rileks, kemudian minta klien untuk membayangkan 

dirinya sedang menggigit jeruk lemon yang segar dan asam 

rasanya. Jika klien terlihat memproduksi air liur yang lenbih 

banyak atau berekspresi mengernyitkan muka, maka itu adalah 

pertanda bahwa dia bisa menerima sugesti (Aprilia, 2010:19-21). 

2. Induksi 

Tahap ke dua dalam hipnosis disebut dengan induksi. Ada berbagai macam 

teknik induksi. Teknik induksi digunakan untuk membuat klien masuk dalam 

keadaan trance sleep. Sebelum melakukan induksi, ada sepuluh aturan yang 

harus diperhatikan, yaitu : (a) Pastikan sugesti anda jelas dan tegas; (b) 

Perhatikan nada dan cara berbicara; (c) Berikan sugesti yang melibatkan 

sebanyak mungkin indra; g) Manfaatkan semua sinyal positif yang tampak pada 

diri klien; (d) Lakukan pengulangan, karena hal ini sangat penting; (e) Hindari 

ambiguitas; (f) Jangan memperlakukan induksi sebagai sebuah kontes 

(Gunawan, 2012:98-100). 

3. Deepening 

Tahap deepening merupakan kelanjutan dari induksi. Tahap deepening 

dilakukan untuk membuat klien semakin mampu menerima sugesti. Dalam 

tahap deepening ada beberapa tingkatan kedalaman trance. Menurut Aprillia 

(2010:28) tingkatan kedalaman trance diantaranya adalah: (a) light trance, (b) 

medium trance, (3) deep trance atau somnambulism (somnambulism adalah 
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kondisi mental pikiran klien yang menjadi sangat sugestif). Kondisi deep level 

yang paling tepat untuk dilakukannya terapi.  

Teknik deepening yang biasa digunakan antara lain : (a) Elevator yaitu 

imajinasi menuruni gedung menggunakan lift ataupun tangga; (b) The Stairway 

yaitu imajinasi menuruni tangga; (c) The Ball of Light yaitu imajinasi bola 

cahaya melalui tubuh; (d) The Private Place yaitu imajinasi tempat yang indah 

dan nyaman; (e) Regression yaitu imajinasi ke masa lalu (kenangan yang indah); 

(f) Counting yaitu teknik hitungan; (g) Fractional yaitu teknik anchor & 

rehypnotization. 

4. Kedalaman trance 

 Dalam terapi hipnosys penting intuk mengetahui kedalaman trance klien. 

Untuk mengetahui sejauh mana kondisi trance klien diperlakukan adanya suatu 

tes. Menurut Dewa (2013:86-89) tes kedalaman trance atau trance level test 

dapat dilakukan dengan beberapa cara. Cara melakukan tes kedalaman trance  

yaitu: (a) Panggil namanya, jika klien menyaut pelan berarti dia sudah masuk 

dalam kondisi deeptrance; (b) Minta klien untuk menggerakkan jarinya jika 

gerakannya sangat lambat, artinya klien sudah berada dalam kondisi 

deeptrance; (c) Sentuhan bulu mata. Jika klien sudah masuk dalam kondisi 

deeptrance, jika bulu mata klien dipegang, reflek yang muncul sangatlah kecil; 

(d) Menjatuhkan lengan ke bawah. Jika sudah masuk ke dalam deep trance 

maka klien akan lunglai. 
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5. Sugesti 

Kunci utama dalam terapi terletak pada sugesti. Sugesti sama halnya dengan 

pemikiran positif yang diyakini oleh klien yang memberi pengaruh positif pada 

tubuhnya. Sugesti dalam hipnosys berupa rangkaian kata yang dibuat dan 

disusun dengan tepat, agar menimbulkan efek positif dan efektif bagi 

penyelesaian masalah klien. Tidak ada patokan khusus mengenai sugesti, 

sugesti boleh mencakup hal apapun. Sering-seringlah menggunakan kata 

“sekarang”, “mulai”, “semakin”, “sudah”, hindari untuk mengatakan “jangan”, 

“akan”, “tidak” (Dewa,2013:86-89). 

6. Post Hypnosis 

Dalam post-hypnosis pemberian program perlu diperhatikan dengan 

seksama. Dalam post hypnosis pemberian program bersifat sementara. 

Menurut Dewa (2013:86-89) post-hypnosis adalah tahap dimana setelah 

therapist memberikan sugesti pada klien, kemudian therapist memberikan 

program sementara (anker) pada klien. contohnya adalah “Setiap kali anda 

berbaring di kursi ini, kapanpun.. secara otomatis dan penuh kenyamanan anda 

akan tertidur sangat lelap..sangat lelap…”. Setelah klien dibangunkan maka 

dilakukan uji post hypnosis, apakah post-hypnosis anda bekerja ataukah tidak. 

7. Termination 

Klien yang berada dalam kondisi hypnosis harus dibangunkan dengan 

sempurna. Setelah sugesti yang diberikan pada klien dirasa sudah cukup, maka 

tahap hypnosis diahiri dengan tahap termination. Menurut Dewa (2013:86-89) 

termination atau terminasi merupakan tahap dimana setelah semua sugesti 

positif masuk ke dalam alam bawah sadar klien, kemudian klien akan 
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dibangunkan secara sengaja dengan maksut agar klien tidak mengalami kejutan 

psikologis jika tiba-tiba dia terbangun. 

 

2.8 Konsep Fisiologis Terapi Musik-Warna dan Hypnotherapy 

2.8.1 Pola Gelombang Otak 

Setiap mahluk hidup khususnya manusia, selalu dilengkapi dengan otak. Otak 

manusia setiap saat menghasilkan impuls-impuls listrik. Aliran listrik tersebut lebih 

dikenal sebagai gelombang otak (Brainwave). Gunawan (2012:53) mengatakan bahwa 

gelombang otak dapat diukur menggunakan dua cara, yaitu dengan mengukur 

amplitudo (besarnya daya impuls listrik yang diukur dalam satuan micro volt) dan 

frekuensi (kecepatan emisi listrik yang diukur dalam cycle per detik, atau hertz. Untuk 

mengakses pikiran bawah sadar dan mengukur keaktifan otak, gelombang otak bisa 

diukur menggunakan alat yang bernana Elektro Encephalograph (EEG). Hasil 

pengukuran tersebut untuk mengetahui tingkat kesadaran otak dengan melihat 

gelombang otak yang tampil dimonitor. Ada empat jenis gelombang otak yang 

diproduksi oleh otak manusia, yaitu gelombang beta, alpha, theta, delta. 

Berikut jenis-jenis gelombang otak manusia, menurut Gunawan yaitu : 

1. Beta (12 – 25 cps) 

 Beta disebut sebut sebagai gelomabang otak yang berperan ketika manusia 

dalam kondisi sadar. Dalam gelombang beta juga terdapat beberapa bagian. 

Beta terbagi menjadi tiga bagian, yaitu beta rendah (12-15 Hz, beta sedang 16-

20 Hz, dan beta tinggi 21-40 Hz. Kita biasa menggunakan gelombang Beta 

untuk berpikir, berinteraksi, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada 

kondisi Beta seseorang berada dalam kesadaran penuh dengan pikiran sadar 

yang sangat dominan sehingga dia mampu mengerjakan beberapa kegiatan 
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dalam waktu yang bersamaan seperti mengendarai mobil sambil bernyanyi dan 

mendengarkan musik.  

2. Alpha  (8– 12 cps)  

Gelombang setelah Beta disebut sebagai Alpha. Sama halnya dengan beta, 

Alpha juga berada pada kondisi sadar. Kondisi Alpha dominan disaat tubuh 

kita rileks tetapi tetap waspada, misalnya ketika sedang menulis, membuat 

puisi, membayangkan sesuatu yang indah (berimajinasi), dan berdo’a, 

menjelang tidur. Pada kondisi Alpha rasa kritis, analitis dan kewaspadaan 

seseorang akan mulai berkurang, dan dia akan mulai terbuka terhadap 

masukan. Alpha bermanfaat sebagai jembatan penghubung antara pikiran 

sadar dan bawah sadar. Kondisi alpha disebut juga sebagai kondisi light trance  

atau kondisi hipnotis yang ringan. 

3. Theta (4 – 8 cps)  

Setelah Beta dan Alpha, gelombang selanjutnya adalah Theta. Theta sudah 

berbeda dengan gelombang yang sebelumnya. Theta adalah gelombang otak 

yang dihasilkan oleh pikiran bawah sadar (subconscious mind). Theta muncul 

saat kita bermimpi dan saat terjadi REM (rapid eye movement). Pada kondisi 

theta seseorang dalam kondisi sangat rileks antara sadar dan tidur lelap. 

Pikiran bawah sadar tetap aktif dan panca indera masih menerima stimulus 

dari luar. Artinya pada kondisi ini masih dapat menerima masukan dari luar. 

Beberapa ahli hypnotherapy berpendapat bahwa kondisi ini merupakan pintu 

masuk menuju hypno anaesthesia, yaitu sebuah metode pembiusan dengan 

hypnosis, sehingga klien bisa menjalani operasi tanpa merasakan rasa sakit. 
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4. Delta (0,1-4 cps) 

Setelah gelombang theta aka nada gelombang bernama delta. Delta disebut 

sebagai gelombang yang berada ketika kita tidak sadar. Pada kondisi delta 

seseorang berada dalam kondisi tidur yang sangat pulas tanpa mimpi. Kondisi 

panca indera sudah tidak aktif dan tidak dapat menerima masukan dari luar. 

Pada saat kita terlelap, otak hanya menghasilkan gelombang otak delta agar 

kita dapat istirahat dan memulihkan kondisi fisik (Gunawan, 2015:54-58). 

 

                             Gambar 2.2 Gelombang Otak (sumber: Qsbrain.wordpress.com) 

Hypnotherapy dengan persetujuan klien, akan membimbing klien turun dari 

gelombang otak dominan beta (pikiran sadar), 12 - 25 Hz, ke gelombang pikiran bawah 

sadar yang sangat rileks yaitu alfa (8 – 12 Hz), theta (4 – 8 Hz), delta (0,5 – 4 Hz). Saat 

berada di frekuensi ini pikiran klien menjadi sangat reseptif dalam menerima berbagai 

sugesti atau pesan mental untuk perubahan. Perbedaan gelombang otak ketika diberi 

hypnotherapy disediakan dalam gambar di bawah sebagai berikut : 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

81 

 

 

Gambar 2.3 Gelombang Otak Saat Sadar Normal (sumber: http://www.hipno terapi.com) 

 

Gambar 2.4 Gelombang Otak Saat Mulai rileks (sumber: http://www.hipno-terapi.com) 

 

Gambar 2.5 Gelombang Otak Saat Sangat Rileks (sumber:http://www.hipnoterapi.com) 

http://www.hipno/
http://www.hipno-terapi.com/
http://www.hipnoterapi.com/
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Kondisi pikiran yang sangat reseptif memungkinkan klien mengakses memori (theta), 

dan emosi (delta) yang selama ini menjadi sumber masalah klien, tanpa gangguan dan 

intervensi dari pikiran sadar (beta). Dengan demikian klien, dengan bimbingan terapis, 

dapat melakukan resolusi trauma, rekonstruksi memori, dan melepaskan emosi yang 

selama ini mengganggu hidup klien, dan sembuh permanen (Gunawan, 2015:54-58). 

 

Gambar 2.6 Perbedaan Gelombang Otak klien (sumber: http://www.hipno-terapi.com) 

Perbedaan gelombang otak klien ketika diberi hypnotherapy dan tidak dilakukan 

hypnotherapy memiliki perbedaan yang sangat nyata. Gambar di atas mengilustrasikan 

perubahan otak dengan hypnotherapy. Gambar otak di atas merupakan gambar otak 

yang tidak dilakukan hypnotherapy. Gambar otak yang berada di bawahnya merupakan 

gambaran otak ketika diberikan hypnotherapy. Bagian otak yang dilakukan 

hypnotherapy menjadi lebih  teraktifkan dan menjadi lebih baik (Gunawan, 2015:54-

58). 

 
2.8.2 Aktifasi Sistem Saraf Parasimpatik 

Dalam diri manusia sebagai mana berlaku pada semua mamalia terdapat bebrapa 

sistem saraf. Dua sistem saraf tersebut yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf 

otonom. Menurut Gunawan (2012:20-25) sistem saraf pusat berfungsi mengatur 

respons motorik hingga impresi sensori melalui otak dan saraf pada tulang belakang. 

http://www.hipno-terapi.com/
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Sistem saraf otonom berfungsi mengatur sistem internal, yang biasanya merupakan 

gerak yang di luar kendali pikiran sadar. Kendali sistem saraf otonom antara lain adalah 

detak jantung sistem pencernaan, dan aktivitas kelenjar. 

Sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom masing-masing memiliki peranan 

penting di dalam sistem. Sistem saraf otonom dibedakan menjadi beberapa bagian, 

dalam menjalankan kerjanya. Menurut Gunawan (2012:20-25) sistem saraf otonom 

terbagi menjadi dua bagian, yang cara kerjanya saling bertolak belakang. Sistem pertama 

adalah sistem saraf simpatik, yang bertanggungjawab dan yang bersifat darurat. 

Misalnya, jantung berdetak lebih cepat dan lebih kuat, tekanan darah meningkat, atau 

pernapasan menjadi lebih cepat. Sistem saraf simpatik melepas gula dari hati dan 

adrenalin dari kelenjar adrenal. 

Sistem saraf simpatik akan aktif ketika adanya stimulus. Stimulus dapat dalam 

bentuk apa saja.  Sistem saraf simpatik akan aktif pada saat menerima respon stimulus 

dari perasaan takut dan tegang. Perasaan takut dan tegang kemudian akan 

diterjemahkan sebagai suatu kondisi “darurat” oleh tubuh manusia, yang kemudian 

secara refleks menyiapkan diri untuk memberikan respons lawan atau lari (fight or flight 

response). Sebaliknya kerja sistem saraf parasimpatik mengakibatkan detak jantung 

melambat, tekanan darah turun, dan respon insting dari kondisi istirhat dan relaksasi. 

Respons parasimpatik mengakibatkan kita menjadi lebih tenang dan nyaman. Semua 

bertujuan itu bertujuan untuk menghemat energi tubuh (Gunawan, 2012:20-25). 

Baik sistem saraf simpatik maupun parasimpatik memiliki peran yang penting 

dalam sistemnya. Sistem parasimpatik dan simpatik bekerja bergantian di dalam sistem. 

Menurut Gunawan pada saat proses hipnosis dilakukan, yang terjadi sebenarnya adalah 

hipnotis mengaktifkan sistem sara parasimpatik subjek sehingga subjek menjadi sangat 

rileks dan nyaman. Hal ini sangat bermanfaat dalam melakukan terapi karena subjek 
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akan tetap rileks, meskipun fobia atau traumanya sedang ditangani (Gunawan, 2012:20-

25). 

 
2.8.3 Metode Penggabungan Terapi Musik-Warna dan Hypnotherapy 

Baik musik, warna, dan hypnotheraphy, ketiganya memiliki manfaat sebagai 

media penyembuh komplementer. Ketiga terapi tersebut memiliki cara tersendiri 

dalam pengaplikasiannya. Terapi musik maupun warna  dapat diterapkan dengan aman 

dan efektif baik digunakan bersama metode terapi yang lain ataupun tidak, tradisional 

maupun modern, diterapkan pada orang dewasa, anak-anak, bayi maupun pada hewan 

(Bassano, Beaulieu, & McCznn, 2015:71). 

Menggabungkan beberapa terapi komplementer haruslah sesuai dengan 

prosedur yang ada. Penggabungan beberapa terapi komplementer haruslah 

memperhatikan efek samping dan juga kebutuhan pasien yang harus dipenuhi. Apabila 

dilakukan kombinasi terhadap terapi musik-warna dan terapi hypnosis 

(hypnotheraphy), maka metode yang digunakan adalah metode dari Krishna Murti 

(Murti, 2010 : 150). 

Menurut Krishna Murti (2010 : 150) langkah-langkah yang harus dilakukan 

dalam metode penggabungan ini adalah :  

1.  Pertama, ambil posisi nyaman bagi klien. Tanyakan pada klien posisi seperti 

apa yang membuat mereka nyaman, jika klien nyaman dengan posisi duduk, 

maka lakukan terapi dalam posisi klien duduk. 

2. Kedua, ambil benda benda bercahaya atau benda yang berwarna sebagai sarana 

bagi klien untuk dilakukan sugestibilitas. Warna yang digunakan adalah warna 

yang telah ditentukan dalam terapi warna. 
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3. Ketiga, nyalakan musik pilihan, arahkan klien untuk fokus menikmati irama 

musik (menggunakan teknik auditori dan self hypno).  

4. Keempat, arahkan klien untuk memandang sebuah benda berwarna atau 

berimajinasi baik dengan mata terbuka maupun tertutup hingga terasa nikmat, 

indah dan asik (menggunakan teknik visual & self hypno).  

5. Kelima, bimbing klien untuk merasakan setiap udara dalam tarikan dan 

hembusan nafasnya, secara berulang (menggunakan teknik kinestik dan self 

hypno). Keenam arahkan klien untuk menerima setiap sugesti positif yang 

ditanamkan pada klien oleh therapist, ulangi pemberian sugesti sesuai 

kebutuhan, hingga klien merasa nyaman (Murti, 2010 : 150). 

Standar Operasional Prosedur Kombinasi Terapi Musik-Warna Dan 

Hypnotherapy Menurut Nursing Interventions Classification (NIC) 

1. Persiapkan tempat penelitian, dan semua peralatan yang diperlukan dalam 

penelitian pemberian kombinasi terapi musik-warna dan hypnotherapy 

2. Batasi stimuli eksternal seperti (cahaya, suara, panggilan telepon) selama terapi 

berlangsung 

3. Berikan stimulasi lingkungan berupa kain berwarna hijau dan orange (untuk 

menutup badan klien dan untuk dipandang oleh klien) 

4. Pastikan therapis sudah berada di tempat penelitian sebelum responden berada 

di tempat penelitian 

5. Persilahkan responden untuk menempati ruangan yang telah disiapkan, bantu 

responden dalam menentukan posisi yang nyaman bagi responden, ciptakan 

lingkungan yang nyaman selama terapi berlangsung 
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6. Therapist mengajak klien untuk bersama-sama menentukan tujuan dari terapi 

yang akan dilakukan 

7. Therapist mengevaluasi kesesuaian klien dengan mengkaji respon klien 

terhadap sugesti hypnosis 

8. Bangun hubungan saling percaya 

9. Beri instruksi pada responden sesuai dengan tujuan dari terapi 

10. Instruksikan responden bahwa responden akan dirangsang untuk berada dalam 

kondisi tidak sadar namun tetap dalam kontrol 

11. Putar musik-warna pilihan, dengan volume sesuai kebutuhan 

12. Persilahkan  respoden untuk menikmati alunan musik-warna 

13. Gunakan bahasa yang dimengerti oleh responden, dan menyampaikan dengan 

cara asertif 

14. Kombinasikan sugesti dengan hal-hal natural yang sedang terjadi 

15. Lakukan sikap permisif untuk membantu stimuli keadaan tidak sadar 

16. Gunakan suara yang berirama, lembut dan intonasi yang sama selama 

menstimulasi responden 

17. Sesuaikan rentang pernyataan dengan irama nafas responden 

18. Dorong responden untuk mengambil nafas dalam untuk meningkatkan 

keadaan rileks dan menurunkan ketegangan 

19. Bantu responden untuk menuju tempat yang menyenangkan dengan imajinasi 

terbimbing 

20. Bantu responden menggunakan semua indra selama proses terapi 

21. Beri sugesti positif yang diperlukan dan dapat bermanfaat bagi responden 

dalam menangani masalah yang sedang dialami 

22. Beri sugesti hingga dirasa cukup 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

87 

 

23. Berikan program sementara pada klien (Ancor), mengatakan pada klien bahwa 

pengendali terbesar adalah dirinya sendiri 

24. Musik diperdengarkan secara terus-menerus selama proses hypnoteraphy 

berlangsung 

25. Fasilitasi kesadaran responden dengan cara cara yang dipilih oleh therapist, 

seperti (menghitung angka secara mundur) 

26. Bantu responden untuk bangkit dari ketidaksadarannya dengan caranya sendiri 

27. Berikan umpan balik positif pada responden setelah semua sesi 

28. Dorong responden untuk melakukan stimulasi secara mandiri untuk mengatasi 

masalah yang sedang dialami 

29. Therapist mengahiri terapi jika dirasa sudah cukup 

(Bulechek, et al. 2013:113,443). 

 

2.9 Konsep Penurunan Nyeri Dismenore Primer Oleh Kombinasi Terapi 
Musik -Warna dan Hypnotherapy  

2.9.1 Mekanisme Terapi Musik-Warna Menurunkan Nyeri 

Musik termasuk dalam satu media yang dapat digunakan untuk menuju kondisi 

rileks. Pada saat musik dimainkan maka musik akan menghasilkan rangsangan ritmis 

yang kemudian ditangkap oleh impuls saraf telinga sebagai stimulus. Menurut Kirby, 

Olivia, & Sahler (2010:7-16) stimulus yang diterima oleh impuls saraf berperan dalam 

menurunkan nyeri dengan dua mekanisme. Mekanisme pertama adalah dengan cara 

pengurangan sinyal dalam amigdala melalui perubahan aktivitas dalam nucleus geniculate 

medial pada talamus sebagai stimulus auditori musik. Amigdala berperan penting dalam 

memproses emosi dan merupakan bagian inti dari sistem limbik. Sistem limbik sendiri 

bertanggungjawab dalam mengontrol emosi.  
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Nukleus sentral dari amigdala akan mengirimkan proyeksi pada bagian dari 

batang otak bawah (yang mengontrol sistem saraf otonom) kepada nukleus 

hipotalamus yang aktif dalam pengontrolan sekresi hormon yang berkaitan dengan 

stres melalui HPA axis. Pengurangan sinyal dalam amigdala mengakibatkan 

hipotalamus mengurangi tingkat rangsangan dari kelenjar pituitari dan adrenal, 

sehingga menurunkan produksi norepineprin dalam medula adrenal, dan menurunkan 

kortisol pada korteks adrenal. Penurunan kadar norepinefrin dan kortisol akan 

menimbulkan efek pada sistem saraf otonom (saraf simpatik dan parasimpatik) 

sehingga terjadilah kondisi rileks (Kirby, Olivia, & Sahler, 2010:7-16).  

Kondisi rileks membuat otot-otot yang pada awalnya tegang akan melemas dan 

otot yang berkontraksi secara berlebihan hingga menimbulkan nyeri akan berhenti 

berkontraksi secara berlebih sehingga menyebabkan turunnya rasa nyeri dibandingkan 

dengan nyeri yang semula. Menurut Bassano, Beaulieu, & McCznn (2015:52) musik-

warna orange berhubungan dengan cakra sakral yang langsung berhubungan dengan 

kelenjar adrenal. Dimana adrenal akan membantu dalam mengontrol peradangan dan 

juga mengatasi stres, maupun ketegangan psikologis, dan dapat mengatasi masalah 

nyeri haid.  

Sistem limbik juga akan merangsang pituitari untuk mengeluarkan hormon 

endorfin. Endorfin seringkali disebut sebagai natural painkiller. Menurut Kirby, Olivia, 

& Sahler (2010:7-16) endorfin memiliki kemampuan yang sama dengan opiate dalam 

menekan rasa sakit dan memberikan rasa senang pada tubuh seseorang. Ketika 

seseorang terluka, impuls rasa nyeri akan menjalar dari sumsum tulang belakang ke 

otak. Di otak, endorfin akan memblok dan menekan rasa nyeri dengan tujuan supaya 

saat tubuh merasakan nyeri, orang tersebut tetap dapat fokus dan tidak membiarkan 

persepsi nyeri tersebut menimbulkan rasa panik dan stres pada tubuh. Selain itu 
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endorfin merupakan suatu zat dalam tubuh yang berfungsi dalam regulasi stres, 

menekan rasa nyeri, meningkatkan imunitas tubuh, menurunkan tekanan darah, dan 

memberikan reward system (memberi rasa senang) pada otak serta mempengaruhi mood. 

Dalam kondisi bahagia tubuh akan mengalami relaksasi sehingga menurunkan rasa 

nyerinya. 

Sejak zaman Yunani musik telah dipercaya memiliki sifat terapeutik. Terapeutik 

artinya dapat menyembuhkan. Mekanisme ke tiga dari aktivitas musik dalam 

mempengaruhi persepsi dan respon nyeri menurut Kirby, Olivia, & Sahler (2010: 7-

16) adalah dengan cara mempengaruhi neuron dalam pelepasan gamma-amnobutyric acid 

(GABA). GABA adalah asam amino non-esensial dengan dua fungsi dalam tubuh yaitu 

bekerja sebagai neurotransmiter yang bekerja menghambat atau memblokir impuls 

yang berhubungan dengan stress dari mencapai reseptor pada sistem saraf pusat di 

dalam otak, serta bekerja untuk mengatur otot di seluruh tubuh. Selain itu GABA akan 

memberi efek menenangkan pada jumlah yang cukup sehingga merangsang produksi 

endorfin yang menimbulkan perasaan santai, bahagia, rileks, nyaman baik fisik maupun 

psikologisnya.  

Mekanisme pemblokkan nyeri sesuai dengan teori dari Melzack & Wall. Teori 

gate control yang dikemukan oleh Melzack & Wall mengatakan bahwa implus nyeri 

dihantarkan saat sebuah pertahanan dibuka dan implus dihambat saat sebuah 

peratahanan tertutup. Upaya menutup pertahanan tersebut merupakan dasar terapi 

untuk menghilangkan nyeri. Pemblokkan nyeri dapat dilakukan dengan cara 

mengalihkan perhatian klien ataupun dengan tindakan relaksasi (Andarmoyo, 2016: 

19).  
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Dalam beberapa penelitian, terdapat perbedaan pendapat mengenai penetapan 

lama durasi pemberian terapi yang efektif untuk menurunkan skala nyeri. Perbedaan 

mengenai lama durasi pemberian terapi bisa timbul akibat adanya bias dan kesalahan 

penafsiran anatar individu yang berbeda. Memberikan intervensi musik dengan durasi 

lebih lama ataupun dengan intensitas yang lebih banyak tidak akan membuat perbedaan 

yang signifikan dengan kelompok yang diberikan intervensi dalam durasi maupun 

intensitas yang lebih sedikit. Dalam study lain yang dilakukan oleh Nilsson et al. pasien 

bedah operasi perut mengalami penurunan nyeri secara signifikan setelah 

diperdengarkan musik selama 20 menit dalam satu hari (Economidou, 2012:367,370). 

Dalam penelitiannya Pradhipta (2011:2) menjelaskan bahwa waktu yang dibutuhkan 

untuk menurunkan skala nyeri dismenore idealnya adalah 30 menit. Namun dengan 

memperdengarkan musik selama 10 menit saja sudah bisa dikatakan efektif, karena 

dengan 10 menit tersebut musik telah membantu pikiran untuk rileks. Dengan catatan 

musik tersebut diperdengarkan sebanyak 2-3x dalam 1 hari pada saat nyeri haid. Selama 

nyeri masih terasa, walaupun sudah mendekati 24 jam dari awal nyeri, terapi musik-

warna masih akan tetap efektif menurunkan nyeri jika diperdengarkan. 

 
2.9.2 Mekanisme Hypnotherapy Menurunkan Nyeri 

Gelombang otak manusia dapat dikendalikan sesuai dengan kebutuhan. 

Manusia berada dalam gelombang otak Beta pada saat kondisi kesadaran penuh. 

Gunawan (2012:16) berargumen bahwa pada saat klien bersedia untuk dilakukan 

hypnotherapy, maka klien akan dibawa menuju pada kondisi hypnosis. Kondisi awal 

klien yang berada pada gelombang Beta akan diturunkan ke kondisi Alpha dengan 

teknik induksi. Pada saat gelombang otak sudah berhasil turun ke gelombang Theta, 
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maka secara otomatis critical area klien sudah akan terbuka, sehingga sugesti akan 

langsung masuk ke pikiran bawah sadar klien. 

Pada gelombang otak Theta klien akan menjadi sangat penurut. Therapist akan 

sangat muda dalam memberikan sugesti pada klien. Afi ( 2010: 116) menyatakan bahwa 

dalam tahap sugesti klien kemudian dibimbing untuk berimajinasi mengenai hal-hal 

yang menyenangkan dan membahagiakan baginya. Kemudian klien disugestikan bahwa 

rangsang kontraksi yang sedang dirasakan akan berubah menjadi rasa yang 

membahagiakan, rasa syukur dan rasa yang selama ini diharapkan oleh klien. 

Pada saat klien sudah berada pada gelombang Theta maka klien secara otomatis 

akan berada dalam pengaruh sugesti therapist. Sugesti yang diberikan maka akan terjadi 

stimulasi pada sistem di dalam tubuh klien. Menurut Nukman (2009:88) gelombang 

Theta merangsang bagian-bagian tertentu dari otak sehingga dapat meredakan nyeri 

dan menghilangkan rasa sakit fisik maupun emosional. Hypnotherapy menurunkan 

nyeri dengan dua mekanisme. Mekanisme yang pertama adalah pada saat klien berada 

dalam gelombang Theta, gelombang Tetha akan menstimulasi otak untuk melepaskan 

neurotransmiter (zat kimia dalam otak) yaitu endorfin yang manfaatnya setara dengan 

morfin. Endorfin berfugsi meningkatkan perasaan nyaman klien yang kemudian 

mengubah penolakan klien terhadap rasa sakit menuju penerimaan terhadap sakit atau 

gejala fisik lain yang sedang dialami. Endorfin juga berfungsi dalam menciptakan 

perasaan semakin rileks sehingga dapat menurunkan rasa sakit yang diakibatkan oleh 

peningkatan prostaglandin. 

 Pada saat terjadinya peluruhan dinding rahim, maka impuls rasa nyeri akan 

menjalar dari sumsum tulang belakang menuju ke otak. Di dalam otak,  endorfin akan 

memblokir dan menekan reseptor rasa nyeri pada sel-sel saraf sehingga mengganggu 

transmisi sinyal nyeri. Endorfin kemudian akan mencegah terjadinya peningkatan 
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sensitivitas serabut saraf, sehingga pada saat merasakan nyeri klien tetap bias fokus dan 

tidak membiarkan persepsi nyeri tersebut menimbulkan rasa panik dan stres pada 

tubuh yang akan memperparah rasa nyeri (Nukman, 2009:88). 

Gelombang otak Theta juga merangsang pengeluaran hormon lainnya. 

Tentunya hormon tersebut memiliki efek yang baik bagi tubuh. Djohan (2016:243) 

menjelaskan bahwa gelombang otak Theta yang dihasilkan dari proses hypnotherapy 

akan merangsang otak klien menghasilkan serotonin yang dapat mencegah stress 

maupun depresi pada klien dengan mencegah peningkatan CRH yang nantinya akan 

merangsang adrenalin untuk memproduksi kortisol. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

serotonin dapat mengurangi ataupun menghambat produksi kortisol.  

Angel, Armini, & Pradanie (2015:274-275) menjelaskan bahwa pada saat sekresi 

kortisol  terhambat, maka tidak akan terjadi peningkatan sekresi kortisol adrenalin yang 

menyebabkan terhambatnya sintesis FSH dan LH yang kemudian menyebabkan 

penurunan progesteron. Jika kadar progesteron berada dalam jumlah normal dan tidak 

mengalami penurunan secara drastis, maka tidak akan terjadi peningkatan 

prostaglandin secara berlebihan di dalam endometrium, yang mengakibatkan terjadinya 

iskemia dan nyeri pada saat menstruasi. Apabila kadar prostaglandin di dalam 

endometrium menurun, maka kontraksi miometrium dan nyeri haid akan mengalami 

penurunan juga, bahkan nyeri haid tidak akan dirasa berarti oleh klien. 

Setelah sugesti berhasil diberikan kemudian dilanjutkan dengan tahap post 

hypnotic suggestion. Post hypnotic suggestion merupakan tahap memprogram pikiran 

klien. Menurut Afi (2010:118-119) dalam penerapannya post hypnotic suggestion 

dapat dilakukan sebagai berikut : “Mulai saat ini setiap anda akan memasuki siklus 

menstruasi, terutama pada hari pertama, maka anda akan merasakan bahagia, anda akan 
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merasakan kondisi perut anda terasa sangat nyaman dan tubuh anda sangat sehat dan 

begitu berenergi”. Ketika sugesti telah dimasukkan ke dalam pikiran bawah sadar klien, 

maka dapat dilakukan terminasi agar klien terbangun dalam kondisi rileks. Kondisi 

tersadar dari sugesti, pikiran bawah sadar akan mempengaruhi kortek serebri. Ketika 

kortek serebri mendapatkan impuls kontraksi maka impuls itu akan dipersepsikan 

sebagai rasa bahagia dan rasa syukur. Kondisi ini bersifat permanen.  

Ada beberapa hal yang membuat pemberian hypnotherapy menjadi efektif atau 

tidak. Sama halnya dengan terapi musik-warna, hypnotherapy bisa dilakukan kapan 

saja, hypnotherapy bias berjalan dengan efektif jika hypnotherapy yang akan dilakukan 

tidak bertentangan dengan keyakinan dan hati nurani dari klien yang akan diterapi (Afi, 

2010:36). Gunawan (2012:169) mengatakan bahwa pada saat klien memiliki 

pemahaman yang keliru, tidak mempercayai terapi hypnosis, pada saat akan diterapi 

tingkat keaktifan berpikir klien terlaku melebar dan tidak focus dapat menimbulkan 

ketidak efektifannya terapi. Selain itu, keefektifan hypnotherapy bergantung pada 

kondisi lingkungan yang tenang dan kesediaan klien untuk menjalani terapi melalui 

metode hypnotherapy. 

 

2.9.3 Mekanisme Terapi Musik-warna dan Hypnotherapy dalam Menurunkan 
Nyeri 

Musik termasuk dalam satu media yang dapat digunakan untuk menuju kondisi 

rileks. Pada saat musik dimainkan maka musik akan menghasilkan rangsangan ritmis 

yang kemudian ditangkap oleh impuls saraf telinga sebagai stimulus. Menurut Kirby, 

Olivia, & Sahler (2010:7-16) stimulus yang diterima oleh impuls saraf berperan dalam 

menurunkan nyeri dengan dua mekanisme. Mekanisme pertama adalah dengan cara 

pengurangan sinyal dalam amigdala melalui perubahan aktivitas dalam nucleus geniculate 
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medial pada talamus sebagai stimulus auditori musik. Amigdala berperan penting dalam 

memproses emosi dan merupakan bagian inti dari sistem limbik. Sistem limbik sendiri 

bertanggungjawab dalam mengontrol emosi.  

Kemudian nukleus sentral dari amigdala akan mengirimkan proyeksi pada 

bagian dari batang otak bawah (yang mengontrol sistem saraf otonom) kepada nukleus 

hipotalamus yang aktif dalam pengontrolan sekresi hormon yang berkaitan dengan 

stres melalui axis hipotalamus-pituitari-adrenal. Pengurangan sinyal dalam amigdala 

mengakibatkan hipotalamus mengurangi tingkat rangsangan dari kelenjar pituitari dan 

adrenal, sehingga menurunkan produksi norepineprin dalam medula adrenal, serta 

menurunkan kortisol pada korteks adrenal. Penurunan kadar norepinefrin dan kortisol 

akan menimbulkan efek pada sistem saraf otonom (saraf simpatik dan parasimpatik) 

sehingga terjadilah kondisi rileks (Kirby, Olivia, & Sahler, 2010:7-16).  

Kondisi rileks membuat otot-otot yang pada awalnya tegang akan melemas. 

Otot-otot yang berkontraksi secara berlebihan hingga menimbulkan nyeri akan 

berhenti berkontraksi secara berlebih sehingga menyebabkan turunnya rasa nyeri 

dibandingkan dengan nyeri yang semula. Menurut Bassano, Beaulieu, & McCznn 

(2015:52) musik-warna hijau dan orange berhubungan dengan cakra yang langsung 

berhubungan dengan kelenjar thymus dan adrenal. Dimana adrenal akan membantu 

dalam mengontrol peradangan dan juga mengatasi stres, maupun ketegangan 

psikologis, dan dapat mengatasi masalah nyeri menstruasi.  

Selain adrenalin sistem limbik juga akan merangsang pituitari untuk 

mengeluarkan hormon endorfin. Endorfin seringkali disebut sebagai natural painkiller. 

Menurut Kirby, Olivia, & Sahler (2010:7-16) endorfin memiliki kemampuan yang sama 

dengan opiate dalam menekan rasa sakit dan memberikan rasa senang pada tubuh 

seseorang. Ketika seseorang terluka, impuls rasa nyeri akan menjalar dari sumsum 
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tulang belakang ke otak. Di otak, endorfin akan memblok dan menekan rasa nyeri 

dengan tujuan supaya saat tubuh merasakan nyeri, sehingga orang tersebut tetap dapat 

fokus dan tidak membiarkan persepsi nyeri tersebut menimbulkan rasa panik dan stres 

pada tubuh.  

Selain berperan dalam memblok dan menekan rasa nyeri endorfin memiliki 

peran yang lain. Karena endorfin merupakan suatu zat dalam tubuh yang berfungsi 

dalam regulasi stres, menekan rasa nyeri, meningkatkan imunitas tubuh, menurunkan 

tekanan darah, dan memberikan reward system (memberi rasa senang) pada otak serta 

mempengaruhi mood. Dalam kondisi bahagia tubuh akan mengalami relaksasi 

sehingga menurunkan rasa nyerinya (Kirby, Olivia, & Sahler, 2010:7-16) 

Sejak zaman Yunani musik telah dipercaya memiliki sifat terapeutik. Terapeutik 

artinya dapat menyembuhkan. Mekanisme ke tiga dari aktivitas musik dalam 

mempengaruhi persepsi dan respon nyeri menurut Kirby, Olivia, & Sahler (2010: 7-

16) adalah dengan cara mempengaruhi neuron dalam pelepasan gamma-amnobutyric acid 

(GABA). GABA adalah asam amino non-esensial dengan dua fungsi dalam tubuh yaitu 

bekerja sebagai neurotransmiter yang bekerja menghambat atau memblokir impuls 

yang berhubungan dengan stress dari mencapai reseptor pada sistem saraf pusat di 

dalam otak, serta bekerja untuk mengatur otot di seluruh tubuh. Selain itu GABA akan 

memberi efek menenangkan pada jumlah yang cukup sehingga merangsang produksi 

endorfin yang menimbulkan perasaan santai, bahagia, rileks, nyaman baik fisik maupun 

psikologisnya.  

Mekanisme pemblokkan nyeri sesuai dengan teori dari Melzack & Wall. Teori 

gate control yang dikemukan oleh Melzack & Wall mengatakan bahwa implus nyeri 

dihantarkan saat sebuah pertahanan dibuka dan implus dihambat saat sebuah 

peratahanan tertutup. Upaya menutup pertahanan tersebut merupakan dasar terapi 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

96 

 

untuk menghilangkan nyeri. Pemblokkan nyeri dapat dilakukan dengan cara 

mengalihkan perhatian klien ataupun dengan tindakan relaksasi (Andarmoyo, 2016: 

19). Mekanisme pemblokan nyeri dapat dilakukan diwaktu sudah timbul persepsi nyeri 

maupun sebelum persepsi nyeri timbul. 

Gelombang otak manusia dapat dikendalikan sesuai dengan kebutuhan. Dalam 

kondisi sadar manusia akan berada dalam gelombang otak Beta. Gunawan (2012:16) 

berargumen bahwa pada saat klien bersedia untuk dilakukan hypnotherapy, maka klien 

akan dibawa menuju pada kondisi hypnosis. Kondisi awal klien yang berada pada 

gelombang Beta akan diturunkan ke kondisi Alpha dengan teknik induksi. Pada saat 

gelombang otak sudah berhasil turun ke gelombang Theta, maka secara otomatis critical 

area klien sudah akan terbuka, sehingga sugesti akan langsung masuk ke pikiran bawah 

sadar klien. 

Pada gelombang otak Theta klien akan menjadi sangat penurut. Sehingga mudah 

bagi therapist untuk memberikan sugesti. Afi ( 2010: 116) menyatakan bahwa dalam 

tahap sugesti klien kemudian dibimbing untuk berimajinasi mengenai hal-hal yang 

menyenangkan dan membahagiakan baginya. Kemudian klien disugestikan bahwa 

rangsang kontraksi yang sedang dirasakan akan berubah menjadi rasa yang 

membahagiakan, rasa syukur dan rasa yang selama ini diharapkan oleh klien. 

Pada saat klien sudah berada pada gelombang Theta maka klien secara otomatis 

akan berada dalam pengaruh sugesti therapist. Sugesti yang diberikan maka akan terjadi 

stimulasi pada sistem di dalam tubuh klien. Menurut Nukman (2009:88) gelombang 

Theta merangsang bagian-bagian tertentu dari otak sehingga dapat meredakan nyeri 

dan menghilangkan rasa sakit fisik maupun emosional. Hypnotherapy menurunkan 

nyeri dengan dua mekanisme. Mekanisme yang pertama adalah pada saat klien berada 

dalam gelombang Theta, gelombang Tetha akan menstimulasi otak untuk melepaskan 
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neurotransmiter (zat kimia dalam otak) yaitu endorfin yang manfaatnya setara dengan 

morfin. Endorfin berfugsi meningkatkan perasaan nyaman klien yang kemudian 

mengubah penolakan klien terhadap rasa sakit menuju penerimaan terhadap sakit atau 

gejala fisik lain yang sedang dialami. Endorfin juga berfungsi dalam menciptakan 

perasaan semakin rileks sehingga dapat menurunkan rasa sakit yang diakibatkan oleh 

peningkatan prostaglandin. 

Pada saat terjadinya peluruhan dinding rahim, maka impuls rasa nyeri akan 

menjalar dari sumsum tulang belakang menuju ke otak. Di dalam otak,  endorfin akan 

memblokir dan menekan reseptor rasa nyeri pada sel-sel saraf sehingga mengganggu 

transmisi sinyal nyeri. Disini endorfin kemudian akan mencegah terjadinya peningkatan 

sensitivitas serabut saraf.  Sehingga pada saat merasakan nyeri klien tetap bias fokus 

dan tidak membiarkan persepsi nyeri tersebut menimbulkan rasa panik dan stress pada 

tubuh yang akan memperparah rasa nyeri (Nukman, 2009:88). 

Selain endorfin gelombang otak Theta juga merangsang pengeluaran hormon 

lainnya. Tentunya hormon tersebut memiliki efek yang baik bagi tubuh. Djohan 

(2016:243) menjelaskan bahwa gelombang otak Theta yang dihasilkan dari proses 

hypnotherapy akan merangsang otak klien menghasilkan serotonin yang dapat 

mencegah stres maupun depresi pada klien dengan mencegah peningkatan CRH yang 

nantinya akan merangsang adrenalin untuk memproduksi kortisol. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa serotonin dapat mengurangi ataupun menghambat produksi kortisol.  

Angel, Armini, & Pradanie (2015:274-275) menjelaskan bahwa pada saat sekresi 

kortisol  terhambat, maka tidak akan terjadi peningkatan sekresi kortisol adrenalin yang 

menyebabkan terhambatnya sintesis FSH dan LH yang kemudian menyebabkan 

penurunan progesteron. Jika kadar progesteron berada dalam jumlah normal dan tidak 
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mengalami penurunan secara drastis, maka tidak akan terjadi peningkatan 

prostaglandin secara berlebihan di dalam endometrium, yang mengakibatkan terjadinya 

iskemia dan nyeri pada saat menstruasi. Apabila kadar prostaglandin di dalam 

endometrium menurun, maka kontraksi miometrium dan nyeri haid akan mengalami 

penurunan juga, bahkan nyeri haid tidak akan dirasa berarti oleh klien. 

Setelah sugesti berhasil diberikan kemudian dilanjutkan dengan tahap post 

hypnotic suggestion. Post hypnotic suggestion merupakan tahap memprogram pikiran 

klien. Menurut Afi (2010:118-119) dalam penerapannya post hypnotic suggestion 

dapat dilakukan sebagai berikut : “Mulai saat ini setiap anda akan memasuki siklus 

menstruasi, terutama pada hari pertama, maka anda akan merasakan bahagia, anda akan 

merasakan kondisi perut anda terasa sangat nyaman dan tubuh anda sangat sehat dan 

begitu berenergi”. Ketika sugesti telah dimasukkan ke dalam pikiran bawah sadar klien, 

maka dapat dilakukan terminasi agar klien terbangun dalam kondisi rileks. Kondisi 

tersadar dari sugesti, pikiran bawah sadar akan mempengaruhi kortek serebri. Ketika 

kortek serebri mendapatkan impuls kontraksi maka impuls itu akan dipersepsikan 

sebagai rasa bahagia dan rasa syukur. Kondisi ini bersifat permanen.  


