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Abstrak 

Ibu post seksio sesarea sering mengalami nyeri akibat adanya trauma pembedahan serta 

afterpain, sehingga sering menimbulkan kecemasan. Kecemasan dapat dikurangi dengan 

manajemen kecemasan baik managemen farmakologi dan atau nonfarmakologi. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh tehnik Benson relaksasi terhadap kecemasan klien post 

seksio sesarea. Desain penelitian quasi eksperimen dengan rancangan pre test dan post test. 

Penelitian dilakukan di RSU Dr Slamet Garut. Sampel berjumlah 20 ibu post seksio sesarea 

dengan quota sampling berdasarkan kriteria. Tehnik Benson relaksasi merupakan  

penggabungan antara relaksasi dengan suatu agama yang dianut atau faktor keyakinan 

filosofis, serta diungkapan pada ungkapan tertentu yang memiliki makna menenangkan bagi 

klien itu sendiri, diucapkan berulang kali dengan ritme teratur disertai sikap pasrah. Tingkat 

kecemasan diukur sebelum dan setelah intervensi menggunakan instrumen modifikasi skala 

HARS-Zung. Hasil penelitian menemukan bahwa rata-rata kecemasan sebelum intervensi 

adalah 35.50 menurun menjadi 31,50. Penelitian ini menemukan perbedaan yang bermakna 

penurunan tingkat kecemasan sebelum dan setelah periode intervensi (p= 0.00). Berdasarkan 

hasil penelitian ini direkomendasikan agar institusi pelayanan kesehatan dapat menggunakan 

tehnik Benson relaksasi sebagai salah satu standar operasional prosedur managemen nyeri 

nonfarmakologi  pada ibu post seksio sesarea. 
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LATAR BELAKANG        

 

Nyeri merupakan keadaan yang subjektif, seseorang akan memperlihatkan ketidaknyamanan 

secara verbal maupun nonverbal akibat nyeri yang dirasakan tersebut (Engram, 1998). 

Pengalaman nyeri seseorang merupakan gabungan dari fisiologis dan psikologis dan bukan 

merupakan kerusakan jaringan yang menetap (Schechter, Berde & Yaster, 1993). Tindakan 

pembedahan dapat menimbulkan rasa nyeri. Salah satu dari tindakan pembedahan tersebut  

adalah  tindakan seksio sesarea /bedah caesar yang merupakan tindakan operasi untuk 

mengeluarkan bayi lewat perut ibu (Duffet & Smith, 1992, hlm 2). Banyak alasan 

dilakukannya tindakan pembedahan seksio sesarea ini , baik alasan medis maupun alasan 

keinginan dari fihak ibu sendiri (Bergholt, Stenderup, Vedsted, Helm dan Lenstrup; 2003, 

Sherwen, Scoloveno & Weingarten; 1991, Wiklund,  Edman, Larsson & Andolf ; 2006).  

 

Tindakan seksio sesarea dapat menimbulkan masalah yang cukup  kompleks bagi klien, baik 

secara fisik, psikologis, sosial dan spiritual, dimana masalah itu tidak berdiri sendiri melainkan 

masing-masing komponen sub sistemnya saling mempengaruhi. Rasa nyeri yang dialami 

pasien dapat menimbulkan kecemesan, dimana rasa cemas ini akan semakin memperparah 

keadaan nyeri yang dialaminya. Kecemasan (anxiety) merupakan pengalaman manusia yang 

universal, tidak menyenangkan, penuh kekhawatiran, suatu rasa takut yang tidak 

terekspresikan yang tidak jelas dan tidak teridentifikasikan (Kaplan dan Sudock, 1996). 

Adanya rasa cemas dan nyeri akibat luka post seksio sesarea tersebut menyebabkan klien 

nampak kelelahan, kurang percaya diri, kurang yakin akan kemampuan dirinya dalam 

mengontrol emosi, ketidak mampuan merawat bayi, serta dapat menimbulkan perasaan takut 

pada klien akan mengalami nyeri yang sama pada persalinan berikutnya (Duffet & Smith, 

1992). Hal ini jika tidak segera diatasi, maka akan muncul masalah pada ibu dan bayinya 

tersebut.  

 

Pengaruh yang kurang baik pada klien maupun bayi akibat rasa cemas, tegang dan nyeri pada 

proses persalinan menyebabkan dilakukannya bermacam-macam usaha untuk mengatasi rasa 

cemas dan nyeri akibat luka post seksio sesarea,baik dengan pendekatan farmakologi maupun 

non-farmakologi, salah satunya adalah relaksasi. Relaksasi bertujuan untuk mengatasi atau 

mengurangi kecemasan, menurunkan ketegangan otot dan tulang, dapat mengatasi tekanan 
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darah tinggi, serta dapat mengurangi nyeri (Kozier & Olivieri, 1996). Beberapa penelitian 

telah menunjukkan bahwa relaksasi efektif dalam menurunkan nyeri paska operasi (Lorenzi, 

;1991, Carroll & Seers;1998, Sukowati;2007, Khana &Paul; 2007). Salah satu tekhnik 

relaksasi yang mudah dalam pelaksanaanya serta tidak memerlukan biaya adalah  tekhnik 

Benson relaksasi yang merupakan penggabungan antara tekhnik respon relaksasi dengan 

sistem keyakinan individu (faith factor). Fokus dari relaksasi ini adalah pada ungkapan 

tertentu yang diucapkan berulang kali dengan ritme yang teratur disertai sikap pasrah. 

Ungkapan yang digunakan dapat berupa nama-nama Tuhan, atau kata yang memiliki makna 

menenangkan bagi klien itu sendiri (Benson & Proctor, 2000). 

 

Rumah sakit umum Dr Slamet Garut merupakan rumah sakit yang memiliki visi sebagai pusat 

rujukan terpercaya bagi institusi pelayanan kesehatan di wilayah kabupaten Garut dan 

sekitarnya. Rumah sakit tersebut memiliki ruang perawatan kebidanan yang melahirkan secara 

normal maupun seksio.Dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di ruang nifas 

RSU Dr Slamet Garut, peneliti melihat bahwa di ruangan nifas dengan kapasitas 20 tempat 

tidur selalu penuh dengan klien baru melahirkan, baik melalui seksio sesarea ataupun 

pervagina. Padahal jumlah perawat yang ada diruangan tersebut hanya 16 orang termasuk 

kepala ruangan, sehingga asuhan keperawatan khususnya penurunan nyeri dan cemas secara 

nonfarmakologi seperti menarik nafas dalam tidak dilakukan.  

 

Sehubungan dengan permasalahan adanya kecemasan akibat nyeri yang dialami pasien serta 

belum adanya penelitian mengenai pengaruh tekhnik Benson relaksasi terhadap tingkat 

kecemasan klien post seksio sesarea, serta mengingat tekhnik ini relatif mudah serta tidak 

memakan waktu yang banyak dalam pelaksanaannya., maka peneliti merasa tertarik untuk 

meneliti mengenai pengaruh tehnik Benson relaksasi terhadap tingkat kecemasan klien post 

seksio sesarea di RSU Dr Slamet Garut.  

METODOLOGI 

Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan desain penelitian quasi experiment. 

Rancangan yang digunakan adalah pre test and posttest design, dimana rancangan ini 

mengukur perbedaan antara sebelum dan sesudah dilakukan intervensi. Kelompok eksperimen 



diberi intervensi dengan Benson relaksasi dua jam setelah operasi, yaitu setelah klien sadar 

dan efek anastesi hilang. Pengukuran intensitas nyeri dan kecemasan dilakukan selama satu 

hari yaitu dua jam post operasi sebelum diberikan intervensi Benson relaksasi dan setelah 

intervensi Benson relaksasi. Perbedaan antara sebelum dan sesudah intervensi diasumsikan 

merupakan efek dari intervensi (Portney & Watkins, 2000; Polit, Beck, & Hungler, 2001).  

 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua klien post seksio sesarea baik elektif maupun 

bukan, yang datang ke RSU Dr Slamet Garut. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 

ibu  post seksio sesarea RSU dr Slamet Garut yang memenuhi kriteria inklusi berjumlah 20 

orang. Adapun kriteria inklusi responden dalam penelitian ini adalah: bersedia menjadi 

responden, ibu melahirkan dengan seksio sesaria, ibu post seksio sesarea yang pertamakali, 

terapi yang digunakan yaitu ketoprofen, jenis anastesi yang digunakan spinal anestesi, status 

kesadaran compos mentis, dan klien belum pernah mendapatkan latihan tekhnik Benson 

relaksasi sebelumnya. Sedangkan kriteria eksklusi adalah: ibu post seksio sesarea berulang, 

kesadaran dibawah compos mentis, dan tidak bersedia menjadi responden. 

 

HASIL 

A. Karakteristik Responden  

Tabel 1. Distribusi responden menurut pendidikan, pekerjaan, usia, paritas, dan  

               indikasi seksio sesarea di RSU Dr Slamet Garut, Bulan Juli-Agustus 2010  

              (n=20) 

No Variabel  n=20 

  Σ % 

1. Usia 

≤ 35 tahun 

> 35 tahun 

 

15 

5 

 

75.00 

25.00 

2. Tingkat pendidikan 

SD-SMP 

SMA-PT 

 

16 

4 

 

80.00 

20.00 

 

3. Pekerjaan 

Bekerja 

Tidak bekerja 

 

1 

19 

 

5.00 

95.00 

4.  Paritas 

Primiparitas 

Multiparitas 

 

6 

14 

 

30.00 

70.00 

5. Indikasi   

Emergensi 

Elektif 

 

17 

3 

 

85.00 

15.00 

 



Berdasarkan tabel 1 diatas diperoleh hasil bahwa sebagian besar responden 15 orang (75.00%) 

berusia ≤ 35 tahun, mayoritas pendidikan responden adalah SD-SMP yaitu 16 orang (80.00 

%). Sebagian besar responden tidak bekerja yaitu sebanyak 19 orang (95.00. Pada paritas, 

sebagian besar responden adalah multiparitas yaitu 14 orang (70.00%). Indikasi seksio sesarea 

sebagian besar adalah bersifat emergensi yaitu 17 orang (85.00 %)  

 

 

B. Tingkat Kecemasan Sebelum Intervensi 

Tabel 2. Distribusi responden berdasarkan tingkat kecemasan sebelum periode  

                    intervensi di RSU Dr Slamet Garut, Bulan Juli-Agustus 2010 (n=20) 

N      No Variabel Σ Mean Median Modus SD  Min-Maks 

 Tingkat 

Kecemasan : 

 

20 

 

35,50 

 

36.00 

 

30.00 

 

6.74 

 

24.00-48.00 

Hasil analisis didapatkan rata-rata nyeri responden sebelum intervensi adalah 5.05 cm dan 

sedangkan tingkat kecemasan didapatkan rata-rata 17.75. 

 

 

C. Hubungan Karakteristik Responden dengan Tingkat Kecemasan  

Tabel 3.Hubungan karakteristik responden dengan tingkat kecemasan sebelum periode intervensi 

di RSU Dr Slamet Garut, Bulan Juli-Agustus 2010 (n=20) 

No 
Variabel 

Kecemasan 

N Mean SD Pv 

1. Usia 

≤ 35 tahun 

    > 35 tahun 

 

15 

5 

 

33.47 

41.60 

 

6.30 

3.84 

 

0.15 

2. Pendidikan 

Dasar  

Lanjutan  

 

16 

4 

 

35.13 

37.00 

 

6.36 

9.01 

 

0.63 

3. Pekerjaan 

Bekerja 

Tidak bekerja 

 

1 

19 

 

24.00 

36.11 

 

6.34 

6.41 

 

0.08 

4. Paritas 

Primiparitas 

Multiparitas 

 

6 

14 

 

33.67 

36.29 

 

7.73 

6.41 

 

0.44 

5. Indikasi  

Emergensi 

Elektif 

 

17 

3 

 

35.06 

38.00 

 

7.00 

5.29 

 

0.50 

 

 



Berdasarkan tabel 3 diatas memperlihatkan hubungan karakteristik responden dengan 

tingkat kecemasan. 

a. Usia 

Rata-rata kecemasan pada responden usia  ≤ 35 tahun adalah 33.47 sedangkan pada 

usia > 35 tahun didapatkan 41,60. Hasil analisis didapatkan tidak terdapat 

perbedaan rata-rata yang bermakna antara kecemasan dengan usia (Pv = 0,15;   α = 

0,05). 

b. Pendidikan 

Rata-rata kecemasan pada responden dengan pendidikan dasar adalah 

35,13,sedangkan pada responden dengan pendidikan lanjutan didapatkan 37,00 

Hasil analisis didapatkan tidak terdapat perbedaan rata-rata yang bermakna antara 

kecemasan  dengan pendidikan  (Pv = 0.63;  α = 0,05). 

c. Pekerjaan  

Dilihat dari karakteristik pekerjaan, rata-rata kecemasan pada responden yang 

bekerja adalah 24,00 sedangkan pada responden yang tidak bekerja didapatkan 

rata-rata kecemasan 36,11 Hasil analisis didapatkan tidak terdapat perbedaan rata-

rata yang bermakna antara kecemasan dengan pekerjaan (Pv = 0.08;  α = 0,05). 

d. Paritas 

Rata-rata kecemasan pada responden primiparitas adalah 16,24 dan pada responden 

multiparitas didapatkan rata-rata kecemasan 36,29. Hasil analisis didapatkan tidak 

terdapat perbedaan rata-rata yang bermakna antara kecemasan dengan paritas   (Pv 

= 0.44;  α = 0,05). 

e. Sifat Seksio Sesarea 

Rata-rata kecemasan pada responden dengan sifat seksio sesarea emergensi adalah 

35,06, sedangkan pada responden dengan sifat seksio sesarea elektif adalah 38,00. 

Hasil analisis didapatkan tidak ada perbedaan rata-rata yang bermakna antara 

kecemasan dengan sifat seksio sesarea (Pv = 0.50, α = 0,05). 

 

 

 



D. Perbedaan Rata-Rata Tingkat Kecemasan Klien Post Seksio Sesarea Setelah Periode 

Intervensi 

Tabel 4.  Distribusi rata-rata tingkat kecemasan responden setelah periode intervensi di 

RSU Dr Slamet Garut, Bulan Juli- Agustus 2010 (n=20) 

 
Variabel Σ Mean Median Modus SD  Min-Maks 

Tingkat Kecemasan  20 17.75 

 

31,.50 32.00 1.21 27.00-37.00 

Berdasarkan tabel 4 diatas diperoleh bahwa rata-rata tingkat kecemasan adalah 17,75. 

 

E. Perbedaan Rata-rata Kecemasan Sebelum dan Setelah Periode Intervensi  

 

Tabel 5. Distribusi rata-rata kecemasan sebelum dan setelah periode Intervensi  

         di RSU Dr Slamet Garut, Bulan  Juli-Agustus 2010 (n=20) 

Kecemasan Mean SD Pv 

Sebelum intervensi  35.50 6.74 
0.00 

Setelah intervensi  31.50 2.50 

Selisih setelah – sebelum intervensi 4.00 5.48  

Tabel 5 di atas memperlihatkan rata-rata  tingkat kecemasan sebelum diberikan intervensi 

adalah 35,50, sedangkan setelah periode intervensi diperoleh rata-rata tingkat kecemasan 

adalah 31,50 cm. Terlihat perbedaan selisih intensitas nyeri antara sebelum diberikan 

intervensi dengan setelah diberikan intervensi adalah 4,00. Hasil analisis didapatkan ada 

perbedaan yang signifikan rata-rata intensitas nyeri pada kelompok kontrol sebelum dan 

setelah periode intervensi (Pv = 0,00; α = 0,05).  

 

 

 

PEMBAHASAN 

1. Karakteristik Responden 

a. Usia 

Pada penelitian ini sebagian besar (75%) usia ibu post seksio sesarea berusia ≤ 35 tahun. 

Menurut Sibuea (2007) kelompok usia ini termasuk kelompok yang aman bagi ibu untuk 

melahirkan.  Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Anggorowati (2006), Setyorini 

(2006), Gondo (2006), dan Chi (dalam Sibuea, 2007) yang menemukan bahwa usia ibu 

seksio sesarea terbanyak adalah ≤ 35 tahun. 



b. Pendidikan 

Sementara itu tingkat pendidikan ibu post seksio sesarea pada penelitian ini mayoritas 

(80.00 %) adalah pendidikan dasar yang meliputi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah 

Menengah Pertama (SMP). Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Anggorowati (2006) mengenai efektifitas pemberian intervensi spiritual “paket spirit” 

terhadap nyeri post section caesarean (SC) pada RS Sultan Agung dan RS Rumani 

Semarang diperoleh hasil tingkat pendidikan klien post seksio sesarea sebagian besar 

memiliki pendidikan sekolah menengah atas (SMA).  

c. Pekerjaan 

Pada penelitian ini mayoritas (95%) ibu tidak bekerja. Hal ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Anggorowati (2006) mengenai efektifitas pemberian intervensi 

spiritual “paket spirit” terhadap nyeri post section caesarean (SC) pada RS Sultan Agung 

dan RS Rumani Semarang diperoleh hasil sebagian besar responden (51,9 %) tidak 

bekerja. 

d. Paritas 

Sebagian besar responden (70 %) adalah multiparitas,.  Hal ini bertolak belakang dengan 

hasil penelitian Sibuea (2007) yang menunjukan bahwa frekwensi seksio sesarea lebih 

tinggi pada kelompok ibu primipara. Hal tersebut terjadi karena indikasi seksio pada 

penelitian ini lebih banyak disebabkan oleh alasan medis pada ibu multiparitas tersebut 

seperti pre eklamsi berat (PEB). 

e. Indikasi Seksio Sesarea 

Sifat  ibu seksio sesarea sebagian besar (85%) adalah dengan sifat emergensi. Hal ini 

terjadi karena dapat dihindarinya persalinan melalui seksio sesarea pada sifat elektif, 

sedangkan pada sifat emergensi tidak. Menurut Mc Alese (2004); Sherwen dan 

Weingarten (1999); Duffet dan Smith (1992) menyebutkan bahwa sifat seksio sesarea 

dengan alasan medis tidak dapat dihindari. Hasi penelitian  ini sejalan dengan penelitian 

Gondo (2006) dan Sibuea (2007) tentang fenomena sosial operasi seksio sesarea bahwa 

sifat seksio sesarea  mayoritas adalah karena sifat medis. 

 

  



2. Hubungan antara Karakteristik Responden dengan Respon Kecemasan Klien Post 

Seksio Sesarea 

a. Usia 

Usia pada penelitian ini ditemukan tidak berhubungan dengan penurunan kecemasan. Hal 

ini sejalan dengan penelitain Anita (2006) tentang kejadian stress pasca traumatic pada ibu 

post partum dengan seksio sesarea emergensi, vacuum, dan spontan di RS Abdoel Moloek 

dan RS Urip Sumoharjo Bandar Lampung, dimana dalam penelitiannya tidak ditemukan 

adanya hubungan yang signifikan antara usia dengan kecemasan. Hasil tersebut didukung 

oleh penelitian Karyadi (2004). 

b. Pendidikan  

Pada penelitian ini juga tidak ditemukan bahwa pendidikan berhubungan dengan 

penurunan kecemasan. Hal ini sejalan dengan penelitain Anita (2006), Amiyanti (2001) 

dan Karyadi (2004) dimana dalam penelitiannya tidak ditemukan adanya hubungan yang 

signifikan antara pendidikan dengan kecemasan (p= 0,22).   

c. Pekerjaan 

Pada hasil penelitian ini diperoleh hasil bahwa tidak ada hubungan antara pekerjaan 

dengan kecemasan.  Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitain Anita (2006) dimana 

dalam penelitiannya tidak ditemukan adanya hubungan yang signifikan antara pekerjaan 

dengan kecemasan (p= 0,36). 

d. Paritas 

Pada penelitian ini tidak ditemukan adanya hubungan paritas dan sifat seksio sesaria 

terhadap kecemasan. Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Plumb, Orsillo dan 

Luterek (2004) yang menemukan bahwa pengalaman secara signifikan berhubungan 

dengan distress psikologis.  

e. Sifat Seksio Sesarea 

Dilihat dari sifat seksio sesarea, pada penelitian ini tidak ditemukan adanya hubungan 

yang bermakna antar sifat seksio sesaria dengan kecemasan. Padahal menurut Sibuea 

(2007) pada klien dengan sifat elektif biasanya akan mengalami kecemasan lebih ringan 

daripada klien dengan sifat emergensi, karena pada klien dengan sifat elektif biasanya 

selain telah direncanakan juga telah diberikan informasi pre operasi yang memadai, 

sedangkan pada sifat emergensi sering keputusan seksio sesarea dilakukan dengan 



mendadak dan tanpa perawatan pre operatif yang memadai serta tanpa direncanakan 

sebelumnya. 

 

Tidak ditemukan adanya hubungan antara karakteristik dengan kecemasan pada penelitian 

ini, kemungkinan disebabkan adanya faktor lain yang mempengaruhi pada kecemasan 

tersebut, seperti: perkembangan kepribadian, tingkat maturasi, karakteristik stimulus, dan 

karakteristik individu (Direktorat Kesehatan Jiwa Depkes RI, 1994).  

 

3. Perbedaan Rata-Rata Kecemasan  

a. Perbedaan Rata-Rata Kecemasan Sebelum Periode Intervensi 

Hasil penelitian diperoleh hasil bahwa rata-rata kecemasan klien segera setelah seksio 

sesarea sebelum periode intervensi adalah termasuk kedalam keadaan kecemasan 

sedang (35,5). Hal ini sejalan dengan penelitian Koyama, Fukunishi,  Kudo,  Sugawara 

dan  Makuuchi (2003) yang berjudul Psychiatric Symptoms After Hepatic Resection 

bahwa kecemasan setelah dilakukan operasi adalah termasuk kedalam kategori sedang. 

b. Perbedaan Rata-Rata Kecemasan Setelah Periode Intervensi 

Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa intervensi yang diberikan kepada ibu post 

seksio sesarea berpengaruh terhadap penurunan kecemasan klien yaitu menjadi 31,50 

c. Perbedaan Rata-Rata Kecemasan Sebelum dan Setelah Periode Intervensi 

Perbedaan rata-rata tingkat kecemasan Sebelum  dan Setelah Periode Intervensi 

Benson relaksasi dapat diketahui pada hasil analisis bivariat, dimana terdapat 

perbedaan yang bermakna antara rata-rata kecemasan pada kelompok yang  diberikan 

intervensi Benson relaksasi sebelum dan setelah periode intervensi (p=0.00).  

 

Pemberian intervensi Benson relaksasi dapat menurunkan kecemasan sebanyak 4,00. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wallace, Benson dan Wilson 

(1971, dalam Benson, 2000); Baskoro (2008); Roykulcharoen (2004); Dendato dan 

Diener (1996); Fenlon (1999); dan  Suryani (2008). 

 

 

 



KESIMPULAN DAN SARAN 

Hasil penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa karakteristik responden tidak 

berpengaruh pada tingkat kecemasan seseorang. Pada penelitian ini juga ditemukan bahwa 

tehnik Benson relaksasi efektif dalam menurunkan tingkat kecemasan  

 

Peneliti menyarankan bagi pelayanan keperawatan terutama dibagian maternitas 

diharapkan dapat menggunakan tehnik Benson relaksasi sebagai salah satu standar 

operasional prosedur managemen kecemasan nonfarmakologi  pada ibu post seksio 

sesarea, serta pelatihan Benson relaksasi dapat dijadikan sebagai bahan pelatihan bagi 

perawat/ bidan yang bertugas di ruang maternitas. Bagi pendidikan keperawatan perlu 

lebih memperluas lingkup praktek teori terkait managemen nonfarmakologi dalam 

mengatasi kecemasan. Pada penelitian selanjutnya sebaiknya menggunaan media film dan 

penambahan isi booklet lebih lengkap sehingga diharapkan dapat meningkatkan proses 

pembelajaran. Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai pengalaman praktek Benson 

relaksasi di RS. Selain itu perlu juga dilakukan penelitian serupa dengan batasan paritas 

pertama, suku yang berbeda,  dan RS yang berbasis religi.  
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