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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Bab ini memaparkan secara lengkap hasil dari penelitian pengaruh 

mesmerism terhadap penurunan derajat nyeri dismenore primer di asrama 

putri Bhakti Husada Blora. Penelitian dilaksanakan selama 1 bulan, kemudian 

akan dibandingkan dengan derajat nyeri dismenore sebelum dilakukan 

intervensi dan juga dibandingkan dengan responden kelompok kontrol. 

Penelitian ini dilakukan dari tanggal 3 Juni – 3 Juli 2017. Jumlah responden 

sebanyak 40 responden, dengan perincian 20 responden untuk kelompok 

intervensi (mesmerism) dan 20 responden untuk kelompok kontrol (relaksasi 

nafas dalam ). Adapun hasil penelitian yang telah didapatkan adalah sebagai 

berikut: 

1. Gambaran Derajat Nyeri Dismenore Primer Sebelum dan Sesudah 

Tindakan Pada Kelompok Intervensi Dan Kelompok Kontrol  

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Derajat Nyeri Dismenore Primer Sebelum   

    dan Setelah Pada Kelompok Intervensi dan Kelompok Kontrol. 

Derajat Nyeri 

Kelompok Intervensi Kelompok Kontrol 

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 

F % F % F % F % 

Tidak Nyeri 

 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 

Nyeri Ringan 

 
0 0,0 14 70,0 1 5,0 1 5,0 

Nyeri Sedang 

 
7 35,0 6 30,0 12 60,0 12 60,0 

Nyeri Berat 

 
13 65,0 0 0,0 7 35,0 7 35,0 

Nyeri Sangat Berat 

 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 20 100,0 20 100,0 20 100,0 20 100,0 
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Tabel 4.1 menunjukkan bahwa derajat nyeri sebelum dilakukan 

mesmerism pada kelompok intervensi paling banyak adalah mengalami 

nyeri berat sebanyak 13 responden (65,0%), yang mengalami nyeri sedang 

sebanyak 7 orang (35,0%). Derajat nyeri untuk kategori tidak nyeri, nyeri 

ringan, dan sangat berat sebanyak 0 (0,0%). Derajat nyeri sesudah 

dilakukan mesmerism pada kelompok intervensi paling banyak merasakan 

nyeri ringan sebanyak 14 responden (70,0%), yang mengalami nyeri 

sedang sebanyak 6 orang (30,0%). Derajat nyeri untuk kategori tidak 

nyeri, nyeri berat, dan sangat berat sebanyak 0 (0,0%).  

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa derajat nyeri sebelum 

dilakukan relaksasi nafas dalam pada kelompok kontrol paling banyak 

adalah mengalami nyeri sedang sebanyak 12 orang (60,0%), mengalami 

nyeri ringan sebanyak 1 orang (5,0%), yang mengalami nyeri berat 

sebanyak 7 responden (35,0%). Derajat nyeri untuk kategori tidak nyeri 

dan sangat berat sebanyak 0 (0,0%). Sedangkan, derajat nyeri sesudah 

dilakukan relaksasi nafas dalam pada kelompok kontrol paling banyak 

adalah mengalami nyeri sedang sebanyak 12 orang (60,0%), mengalami 

nyeri ringan sebanyak 1 orang (5,0%), yang mengalami nyeri berat 

sebanyak 7 responden (35,0%). Derajat nyeri untuk kategori tidak nyeri 

dan sangat berat sebanyak 0 (0,0%).  
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2. Uji Normalitas Data 

Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak 

maka dilakukan uji normalitas data dengan menggunakan uji Shapiro-wilk 

karena jumlah responden adalah 40 orang (<50). Hasil uji normalitas data 

dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut: 

Tabel 4.2 Uji Normalitas Data 

Derajat Nyeri 
Sebelum Sesudah 

N P value N P value 

Kelompok Intervensi 20 0,124
1 

20 0,065
1 

Kelompok Kontrol 20 0,100
1 

20 0,050
1 

1
Shapiro-wilk 

Hasil uji normalitas data yang di tunjukkan pada tabel 4.2 didapatkan 

bahwa p-value kelompok intervensi sebelum dan sesudah perlakuan adalah 

0,124 dan 0,065 (> 0,05) serta kelompok kontrol sebelum dan sesudah 

yaitu 0,100 dan 0,05 (>0,05) maka pada kedua kelompok didapatkan 

bahwa data berdistribusi normal karena p-value >0,05.  

Karena kedua data berdistribusi normal berdasar uji normalitas data 

menggunakan Shapiro-wilk maka uji statistik yang digunakan untuk 

mengetahui pengaruh Mesmerism terhadap penurunan derajat nyeri 

menggunakan uji Paired Sample T-test dan Independent Sample T-test 
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3. Pengaruh Mesmerism Terhadap Penurunan Derajat Nyeri Dismenore 

Primer 

Tabel 4.3 Perbedaan Derajat Nyeri Dismenore Primer pada kelompok  

    intervensi dan kelompok kontrol 

 

Derajat Nyeri 
Sebelum Sesudah 

t P value 
Mean±SD Mean±SD 

Kelompok 

Intervensi 

6,80±1,436 2,75±1,333 12,988
1
 0,001

1
 

Kelompok 

Kontrol 

5,70±1,380 5,65±1,424 1,000
1
 0,330

1
 

1
Paired t-test   

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa derajat nyeri sebelum diberikan 

Mesmerism rata-rata 6,80, sedangkan derajat nyeri sesudah diberikan 

Mesmerism rata-rata 2,75. Hasil uji statistik dependent t-test (paired t-test) 

didapatkan nilai p value =0,001 (α < 0,05). Selain itu juga didapatkan hasil 

t hitung sebesar 12,988, dengan t tabel sebesar 2,093 sehingga dapat 

mengetahui bahwa t hitung (12,988) > t tabel (2,093) yang merupakan 

nilai mutlak, maka H0 ditolak dan Ha diterima artinya ada perbedaan yang 

signifikan antara pemberian Mesmerism terhadap penurunan derajat nyeri 

sebelum dan sesudah pada responden yang mengalami dismenore primer. 

 Derajat nyeri sebelum pada kelompok kontrol rata-rata 5,70, 

sedangkan derajat nyeri sesudah pada kelompok kontrol rata-rata 5,65. 

Hasil uji statistik dependent t-test (paired t-test) didapatkan nilai p value 

=0,330 (α < 0,05). Selain itu juga didapatkan hasil t hitung sebesar 1,000, 

dengan t tabel sebesar 2,093 sehingga dapat mengetahui bahwa t hitung 

(1,000) < t tabel (2,093) yang merupakan nilai mutlak, maka Ha ditolak 

dan H0 diterima artinya tidak ada perbedaan yang signifikan sebelum dan 
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sesudah pada kelompok kontrol pada responden yang mengalami 

dismenore primer. 

 Selanjutnya untuk membuktikan perbedaan penurunan derajat 

nyeri yang terjadi pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol serta 

selisih derajat nyeri sesudah pada kelompok intervensi dan kelompok 

kontrol dilakukan uji statistik menggunakan independent t-test. 

Tabel 4.4 Perbedaan Selisih Derajat Nyeri Dismenore Primer pada  

    kelompok intervensi dan kelompok kontrol 
 

Derajat Nyeri Mean±SD t P value 

Kelompok 

Intervensi 

-4,05±1,395 

12,666
1 

0,001
1
 

Kelompok 

Kontrol 

-0,05±0,224 

1
Independent t-test 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa berdasarkan analisa statistik 

menggunakan uji independent t-test di dapatkan p value 0,001. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai p value lebih kecil dari α 0,05. Didapatkan juga 

hasil nilai t hitung sebesar 12,666 dan -6,648 yang merupakan nilai mutlak 

dengan t tabel 2,024 yaitu t hitung > t tabel. Sehingga H0 ditolak Ha 

diterima, yang berarti ada perbedaan yang signifikan penurunan derajat 

nyeri antara kelompok yang mendapatkan intervensi Mesmerism, dengan 

yang tidak mendapatkan intervensi Mesmerism ( kelompok kontrol). Hal 

tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh Mesmerism terhadap 

penurunan derajat nyeri dismenore primer. 
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B. Pembahasan 

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, berikut ini 

adalah pembahasan hasil penelitian dilihat dari tinjauan teori dan hasil 

penelitian sebelumnya: 

1. Gambaran Derajat Nyeri Dismenore Primer Sebelum dan Sesudah 

Tindakan Pada Kelompok Intervensi Dan Kelompok Kontrol  

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa derajat nyeri sebelum dilakukan 

mesmerism pada kelompok intervensi paling banyak adalah mengalami 

nyeri berat (skala 7-9) sebanyak 13 responden (65,0%), yang mengalami 

nyeri sedang (4-6) sebanyak 7 orang (35,0%). Derajat nyeri untuk kategori 

tidak nyeri, nyeri ringan, dan sangat berat sebanyak 0 (0,0%). Derajat 

nyeri sesudah dilakukan mesmerism pada kelompok intervensi paling 

banyak merasakan nyeri ringan (skala 1-3) sebanyak 14 responden 

(70,0%), yang mengalami nyeri sedang (4-6) sebanyak 6 orang (30,0%). 

Derajat nyeri untuk kategori tidak nyeri, nyeri berat, dan sangat berat 

sebanyak 0 (0,0%).  

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa derajat nyeri sebelum 

dilakukan relaksasi nafas dalam pada kelompok kontrol paling banyak 

adalah mengalami nyeri sedang (4-6) sebanyak 12 orang (60,0%), 

mengalami nyeri ringan (1-3) sebanyak 1 orang (5,0%), yang mengalami 

nyeri berat (skala 7-9) sebanyak 7 responden (35,0%). Derajat nyeri untuk 

kategori tidak nyeri dan sangat berat sebanyak 0 (0,0%). Sedangkan, 

derajat nyeri sesudah dilakukan relaksasi nafas dalam pada kelompok 



58 
 

kontrol paling banyak adalah mengalami nyeri sedang (4-6) sebanyak 12 

orang (60,0%), mengalami nyeri ringan (1-3) sebanyak 1 orang (5,0%), 

yang mengalami nyeri berat (skala 7-9) sebanyak 7 responden (35,0%). 

Derajat nyeri untuk kategori tidak nyeri dan sangat berat sebanyak 0 

(0,0%).  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sesudah 

melakukan mesmerism, nyeri haid yang dirasakan oleh responden adalah 

nyeri ringan dan nyeri sedang. Sedangkan, sesudah melakukan relaksasi 

nafas dalam nyeri haid yang dirasakan masih sama seperti sebelum 

melakukan relaksasi nafas dalam. 

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Marni & 

Ambarwati (2015) tentang perbedaan skala nyeri haid antara sebelum dan 

sesudah dilakukan tindakan relaksasi yang dilakukan pada 60 responden 

dengan menggunakan uji Wilcoxon Signed Ranks Test menunjukkan nilai 

signifikansi (p) 0,000 artinya p < α dengan nilai < 0,05 yang berarti ada 

perbedaan yang bermakna skala nyeri haid antara sebelum dan sesudah 

dilakukan tindakan relaksasi. Hasil penelitian didapatkan penurunan skala 

nyeri setelah diberikan tindakan relaksasi dengan rata-rata penurunan pada 

pemberian tindakan relaksasi sebesar 2.03. Nilai rata-rata variabel skala 

nyeri haid sebelum dilakukan relaksasi sebesar 5,83 dengan standar 

deviasi sebesar 1,642 dan nilai rata-rata setelah dilakukan relaksasi sebesar 

3,80 dengan standar deviasi 1,243. 
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2. Pengaruh Mesmerism Terhadap Penurunan Derajat Nyeri Dismenore 

Primer 

Analisa bivariat untuk menguji hipotesa yang menyebutkan bahwa 

Mesmerism mempengaruhi penurunan derajat nyeri dismenore primer 

diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan 

sebelum dan sesudah mendapatkan Mesmerism. Sementara pada kelompok 

kontrol yyang tidak diberikan Mesmerism tidak ada perbedaan yang 

signifikan antara penurunan derajat nyeri dismenore primer sebelum dan 

sesudah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa derajat nyeri sebelum diberikan 

Mesmerism rata-rata sebesar 6,80, sedangkan derajat nyeri sesudah 

diberikan Mesmerism rata-rata sebesar 2,75 dengan nilai p value 0,001 < α 

0,05. Selain itu juga didapatkan hasil t hitung sebesar 12,988, dengan t 

tabel sebesar 2,093 sehingga dapat mengetahui bahwa t hitung (12,988) > t 

tabel (2,093). Hal ini menunjukkan adanya penurunan derajat nyeri 

dismenore primer sesudah diberikan Mesmerism dan membuktikan bahwa 

ada perbedaan yang signifikan antara Mesmerism terhadap penurunan 

derajat nyeri dismenore primer.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh Mesmerism terhadap 

penurunan derajat nyeri dismenore primer dengan p value 0,001. Dimana 

hal tersebut menunjukkan bahwa Mesmerism lebih berpengaruh dalam 

menurunkan derajat nyeri dibandingkan tidak diberikan Mesmerism. 
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Penanganan dismenore primer secara non farmakologi yang dapat 

dilakukan salah satunya dengan pemberian Mesmerism. Sehingga, hasil 

dari penelitian sesuai dengan review oleh Paret (2016) yang menyebutkan 

bahwa Mesmerism dapat membantu menyembuhkan beberapa gangguan 

fisik maupun psikologis diantaranya yaitu gangguan menstruasi 

(dismenore, amenore, sindrom menopause). 

Menurut Lee & Pyun (2012:77) menyatakan bahwa pada saat 

mengalami kondisi Mesmeric Trance. Saat yang bersamaan kondisi 

relaksasi ini merangsang tubuh melalui jalan HPA Axis (Hipothalamus-

Hipofisis-Adrenal), untuk menghasilkan Corticotropin Releasing Factor 

(CRF). Selanjutnya CRF merangsang kelenjar pituitary untuk menurunkan 

produksi ACTH sehingga peningkatan produksi analgetik endogen yaitu β-

endorfin yang kemudian menurunkan produksi cortisol dan hormon – 

hormon stress lainnya sehingga nyeri menurun. Endorphin bekerja untuk 

menahan impuls nyeri di medulla spinalis, dengan menahan impuls nyeri di 

medulla spinalis maka impuls nyeri tidak dihantarkan ke thalamus dan pada 

akhirnya tidak ada impuls nyeri yang disalurkan ke korteks serebri. 

Meskipun penatalaksanaan nonfarmakologis yang dipakai berbeda, akan 

tetapi hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian Fitriani & Sidabutar 

(2016:74) mengenai hipnoterapi terhadap dismenore menyatakan bahwa 

rata-rata skala dismenore sebelum dilakukan intervensi hipnoterapi pada 

siswi SMP patriot Bangsa Desa Tani Mulya dengan jumlah responden 20 

memiliki nilai mean 6,50 dan rata-rata skala dismenore sesudah dilakukan 
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intervensi hipnoterapi diperoleh nilai mean 1,35. Hasil penelitian 

didapatkan bahwa nilai p=0,0001 (p<0,05) sehingga dapat disimpulkan ada 

pengaruh hipnoterapi terhadap dismenore. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam 

penelitian ini terdapat pengaruh Mesmerism terhadap penurunan derajat 

nyeri dismenore primer. 


