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ABSTRAK 

 

Latar belakang, rasa sakit pada ibu post sectio caesarea menyebabkan 

berbagai masalah, salah satunya adalah laktasi, 68% ibu mengeluh kesulitan 

dalam merawat janin mereka dan naik turun dan perubahan posisi (Astutik & 

Kurlinawati, 2017). Hasil wawancara pada 5 ibu dari post sectio caesarea, 4 

ibu mengatakan skala nyeri 5 dan satu orang mengatakan skala nyeri 3. Lima 

ibu telah dibimbing dengan bernapas dalam nyeri tetapi belum pernah 

mendengar gambar yang dipandu.  

Metode, Rancangan Quasi experiment. Teknik pengambilan sampel kuota 

dengan jumlah 30 ibu post sectio caesar pada hari pertama. Kelompok 

pembimbing dipandu untuk fokus pada nafas dan mendengarkan cerita 

perawat disertai dengan musik lembut. Instrumen penelitian ini 

menggunakan Skala Numerik dengan analisis statistik dengan uji t 

berpasangan dan multivariat dengan regresi linier.  

Hasil, Pengaruh pencitraan terbimbing pada nyeri dengan mengendalikan 

koefisien regresi variabel luar -3,5 dengan nilai p 0,0 (p <0,5) dan R2 yang 

disesuaikan 0,63. 

Kesimpulan, Ada pengaruh citra terbimbing pada nyeri hari pertama untuk 

ibu post sectio caesare di Rumah Sakit Bethesda. Guided imagery dapat 

mengurangi nyeri ibu post sectiocaesarea pada hari pertama sebesar 3,5 poin 

lebih rendah daripada sebelum intervensi dengan pengaruh besar 63%. 

 

Kata kunci: Guided imagery, Nyeri, Post Sectio caesarea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

Background, pain in mothers post sectio caesarea caused various problems, 

one of them was lactation, 68% of mothers complained of difficulties in 

caring for their fetus and up and down and changing positions (Astutik & 

Kurlinawati, 2017). The results of interview on 5 mothers of post sectio 

caesarea , 4 mothers said the scale pain 5 and one person said scale pain 3. 

Five mothers have been guided by breathing in pain but have never heard 

guided imagery. 

 

Method, Design Quasi experiment. Quota sampling technique with the 

number of 30 post sectio caesarean mothers on the first day.The guide 

imagery group is guided to focus on the breath and listen to the nurse's story 

accompanied by soft music. The instrument of this study used a Numerical 

Rating Scale Statistical analysis with paired t test and multivariate with 

linear regression. 

 

Results, Effect of guided imagery on pain by controlling the outside variable 

regression coefficient of -3.5 with p value 0.0 (p <0.5) and adjusted R2 of 

0.63. 

 

Conclusion, There is influence of guided imagery  on the pain of the first 

day for mothers post sectio caesare at Bethesda Hospital. Guided imagery 

can reduce maternal pain post sectiocaesarea on the first day by 3.5 points 

lower than before the intervention with a large influence of 63%. 

 

Keyword: Guided imagery, Pain, Post Sectio caesarea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A. PENDAHULUAN 

Angka kematian dan angka kesakitan merupakan indikator derajat 

kesehatan (Kemenkes, 2016). Angka kematian ibu (AKI) di Indonesia 

pada tahun 2015 masih sangat tinggi yaitu 305 kematian ibu per 100.000 

kelahiran hidup (Kesehatan, 2018). Tingginya angka kematian masih 

jauh dari target Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) yaitu 75 per 100.000 

kelahiran hidup. P4K (Kementrian kesehatan memiliki Program 

Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) yang merupakan 

program terobosan kementerian kesehatan dalam pemberdayaan 

masyarakat tentang kesehatan ibu sebagai upaya untuk menurunkan 

kematian ibu (Kesehatan, 2018). Salah satu upaya untuk menurunkan  

angka kematian ibu akibat komplikasi adalah  persalinan dengan sectio 

caesarea. 

Sectio caesarea adalah kelahiran janin melalui insisi pada dinding 

abdomen (laparatomi)  dan dinding uterus (histerekomi) (Cuningham, 

Houth, & Rouse, 2013). Oprasi sectio caesarea yang dilakukan atas 

indikasi untuk menyelamatkan ibu dan janin.  Pelaksanaansectio 

caesarea di Amerika meningkat seiring dengan meningkatnya faktor 

resiko persalinan dengan komplikasi, misalnya persalinan pada ibu 

dengan usia tua  (Cuningham et al., 2013).  Tindakan sectio caesarea di 

DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) merupakan urutan nomor 4 tertinggi 

metode persalinan sectio caesarea setelah DKI (Daerah Kusus Ibukota), 

Kep riau dan Bali (Kemenkes, 2016). Persalinan dengan sectio caesarea 

beresiko menimbulkan kesakitan 9,2 %, rata-rata 6,6, ibu mengeluh 

nyeri, tumpul dan berdenyut(Silva, Silva, & Tatagiba, 2017). 

Akibat dari persalinan sectio caesarea adalah fase ketergantungan ibu 

menjadi lebih panjang karena nyeri saat akan melakukan mobilisasi dan 

aktivitas. Nyeri pada ibu post sectio caesarea menimbulkan berbagai 

masalah salah satunya laktasi, 68% ibu mengeluh kesulitan merawat 

janinnya dan naik turun dari tempat tidur dan mengubah posisi (Astutik 

& Kurlinawati, 2017). Managemen nyeri untuk mengatasi nyeri post 

sectio caesarea sangat dibutuhkan untuk membantu ibu segera pulih dan 



bisa merawat bayinya. Beberapa penelitian tentang manajemen nyeri 

seperti pengaruh relaksasi terhadap nyeri, aromaterapi  terbukti 

menurunkan nyeri ibu post sectio caesarea. Guided Imagerysebelum 

oprasi bisa menurunkan kecemasan menghadapi oprasidan menurunkan 

nyeri paska operasi (Yeo, 2015). 

Hasil Studi pendahuluan di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta Jumlah 

persalinan rata-rata 3 bulan terakhir Desember 2017- Februari 2018 

terdapat 34 ibu bersalin.  Persalinan dengan sectio caesarea sebanyak 21 

ibu/bulan.  Hasil wawancara  pada 5 orang ibu post sectio caesarea, 4 

orang  ibu mengatakan nyeri skala 5 dan satu orang mengatakan nyeri 

skala 3. Lima orang ibu pernah mendapat informasi nafas dalam 

namun tidak dibimbing cara melakukan dan belum pernah 

mendengar guided imagery. Lima orang ibu menggunakan nafas dalam 

dan tiga orang mengatakan nyeri berkurang sementara yang dua tidak. 

 

B. TUJUAN 

Untuk mengetahui pengaruh  dan besar pengaruh guide imajery terhadap 

nyeri ibu post sectio caesarea hari I di Rumah Sakit Bethesda 

Yogyakarta.  

 

C. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, desain penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasy eksperimental dengan 

pre and post test without control. 

Lokasi penelitian di Rumah Sakit Bethesda Yakkum Yogyakarta. 

Populasi penelitian inisemua ibu post partum di Ruang Galilea II Obsgin 

Rumah Sakit Bethesda sebanyak60 ibubersalin.  

Metode pengumpulan data: 

Pengambilan sampel secara nonprobability sampling dengan kuota, 

dengan sampel sebanyak 30 ibu post sectio caesarea. 

Metode pengumpulan data: 

1. Penyusunan proposal Januari – Maret 2018 

2. 16 Juni 2018 dana penelitian turun 



3. Penelitian ini sudah dilakukan  pengurusanethical clearance di 

Komisi Etik Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana 

dengan nomor:718/C.16/FK/2018. Surat keluar 1 September 2018. 

4. Pengurusan ijin penelitian Rumh Sakit Bethesda 4 September - 4 

Oktober 2018. 

5. Pengambilan data 5 Oktober – 12 Desember 2018. Pengambilandata 

dilakukan oleh peneliti dan asisten penelitian. Asisten yang 

membantu penelitian adalah mahasiswa STIKES Bethesda yang 

sudah mendapatkan materi metodologi penelitian. Intervensi 

dilakukan diantara waktu pemberian analgesik yaitu 6 jam setelah 

pemberian analgesik. Responden sebelum dilakukan Guide I 

Magery diukur pemeriksaan tekanan darah, respirasi, nadi, suhu dan 

mengukur nyeri  yang dirasakan kemudian membimbing untuk 

dilakukan : Guide Imagery (15 menit) setelah pasien rileks asisten 

akan memeriksa tekanan darah, respirasi, nadi, suhu dan mengukur 

nyeri saudara kembali. Jika responden tertidur setelah dilakukan 

Guide I Magery maka asisten akan menunggu responden sampai 

responsen terbangun dan mengukur skala nyeri.  

Metode analisis data: 

1. Data karakteristik demografi responden dianalisis secara univariat. 

Pada data kategorikal, data akan disajikan dalam bentuk tabel 

frekuensi (n) dan presentasi (%) sedangkan data numerik disajikan 

dalam bentuk mean/rata-rata dan standar deviasi. 

Menentukan hipotesis 

Hα 1= ada pengaruh guided imagery   terhadap nyeri post sectio 

caesarea hari I di RS Bethesda Yogyakarta  

H0 1= tidak ada pengaruh guided imaginery   terhadap nyeri post 

secti ocaesarea hari I di RS Bethesda Yogyakarta 

 

2. Analisis data diawali dengan  uji normalitas menggunakan sapiro-

wilk karena sampel 30 dengan hasilp value >0,05yang berarti 

distribusi normal. 



3. Analisis bivariat:pengaruh guided imagery terhadap nyeri post sectio 

caesarea hari pertama dengan skala rasio maka analisis 

menggunakan uji paired t test.  

4. Analisis multivariate untuk mengetahui pengaruh guided imagery 

terhadap nyeri post sectio caesarea hari pertama dengan 

mengendalikan variabel luar dianalisismenggunakan regresi linear. 

 

D. HASILPENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian quasy eksperimen yang dilakukan 

selama bulan Oktober, November dan Desember 2018. Populasiadalah 

semua ibu post partum di Rumah Sakit Bethesda sebanyak 60 ibu. 

Sampel sebanyak 30 orang ibu post sectio caesarea hari pertama di ukur 

skala nyeri sebelum dan sesudah Guide Imagery. 

1. Analisis Univariat 

a. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden 

Tabel 1. 

Distribusi Frekuensi Karakteristik  IbuPost  Sectio Caesarea hari 

Pertama di  Rumah Sakit Bethesda 

Karakteristik responden Guide Imagery 

(n=30) 

P value 

Usia Ibu (tahun) 

20-35 tahun 

<20dan>35tahun 

 

25(41,6%) 

21(35%) 

 

0,22 

Tingkat Pendidikan 

Menengah 

Tinggi 

 

26(43,3%) 

4(6,6%) 

 

0,23 

Paritas 

Primipara 

Multipara 

 

15(25%) 

15(25%) 

 

1 

 

Tabel 1. karakteristik responden menunjukkan bahwa usia ibu 

paling banyak pada rentang  usia 20-30tahun 25(41,6%). Tingkat 

pendidikan sebagian besar pendidikan menengah (SMA) sebanyak 

26(43,3%).   Jumlah persalinan  atau paritas menunjukkan semua 

memiliki frekuensi yang sama yaitu 15(25%).Uji statistik pada usia 

ibu, tingkat pendidikan dan  paritassemua diperoleh nilai p value 



>0,05 (p>0,05) yang berarti usia ibu, tingkat pendidikan dan paritas 

homogen. 

2. Analisis Bivariat 

Analisis data ini dilakukan untuk mengetahui hubungan 

variabelbebas dengan variabelterikat pada masing- masing 

intervensi. Analisis yang akan dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh Guide Imagery terhadap nyeri ibu post sectio caesarea 

hari pertama terhadapnyeri ibu post sectio caesarea hari pertama.  

Tabel 2 

Pengaruh Guided Imagery (Imajinasi terbimbing) terhadap nyeri 

post sectio caesarea di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. 

Variabel Sebelum Sesudah Beda 

rata-

rata 

P CI 95% 

n Rata-

rata 

±SD n Rata-

rata 

±SD 

Nyeri Post 

Sectio caesarea 

30 6,6 1,2 30 4,2 1,5 2,5 0,00 2-2,8 

 

Tabel 2 menunjukkan ibu post sectio caesarea hari pertama 

sebelum guide imagery memiliki tingkat nyeri rata-rata 6,6 dengan 

standart deviasi 1,2 sedangkan sesudah intervensi rata-rata nyeri 4,2 

dan standart deviasi 1,5. P value menunjukkan 0,00yang berartiada 

pengaruh guide imagery terhadap nyeri ibu post sectio caesarea hari 

pertama. 

Tabel 3 

Hubungan Usia ibu, Pendidikan dan Paritas terhadap Nyeri Post 

sectio Caesarea hari pertama 

 
 Nyeri  P 

 Mean ±SD  

Usia (tahun) : 29,60±5,56 0,5 

Pendidikan 1,3 ±0,34 0,4 

Paritas 1,5±0,5 0,08 

 

Tabel 2. menunjukkanhasil analisis bivariabel untuk mengetahui 

hubungan variabelluar dengan nyeri post sectio caesarea. Hasil 

analisis menunjukkan jika hubungan usia dengan nyeri p value 

>0,05 yang berarti tidak ada hubungan antara usia ibu dengan nyeri 

post sectio caesarea hari pertama. Hubungan pendidikan dan paritas 



terhadap nyeri p value <0,05, yang berarti ada hubungan antara 

pendidikan danparitas terhadap nyeri post sectio caesarea hari 

pertama. 

3. Analisis Multivariat 

Analisis ini digunakan untuk melihat pengaruh antara variabel 

bebas guide imagery dengan variabel terikat nyeri, dilihat 

berdasarkan usia, tingkat pendidikan dan paritas. Uji statistik yang 

digunakan adalah regresi linier. Uji ini dilakukan untuk memastikan 

atau menegakkan hipotesis pengaruh guide imagery terhadap nyeri 

ibu post section caesarea hari pertama. 

Analisis multivariat ini dalam pengelolaannya menggunakan 

pemodelan, dimana variabel luar yang diduga memiliki pengaruh 

terhadap nyeri dimasukkan dalam pemodelan. Variabel-variabel 

yang dimasukkan dalam pemodelan nyeri adalah 

perlakuan/eksperimen, usia ibu, pendidikan dan paritas. Pada 

analisis multivariat ini semua variabel yang diperkirakan 

mempengaruhi dimasukkan dalam analisis untuk mengetahui 

apakah benar-benar variabel independent berpengaruh terhadap 

variabel dependent dengan melihat variabel luar yang 

mempengaruhi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

.  Tabel 4. 

Analisis Regresi Linier: Pengaruh Guide Imagery terhadap Nyeri 

Dengan Mengontrol Variabel Luar 

 
Variabel Model.1 

Koefisien 

CI 

p value 

Model.2 

Koefisien 

CI 

P value 

Model.3 

Koefisien 

CI 

p value 

Kelompok  

Guide Imagery 

-3,5 

0,5-1,1 

0,03 

-3,5 

0,5-1,1 

0,00 

-3,7 

0,8-1,1 

0,00 

Usia Ibu (tahun) 

20-35 tahun 

<20dan>35tahun 

063 

-,02-0,1 

0,15 

0,63 

-0,02-0,14 

0,1 

0,77 

0,01-0,14 

0,02 

Tingkat Pendidikan 

Menengah 

Tinggi 

-,01 

-1,2-1,2 

0,98 

  

Paritas 

Primipara 

Multipara 

0,25 

-,7-1,2 

0,6 

0,77 

-0,7-1,2 

0,6 

 

Adjusted R2 

Konstanta 

N 

0,63 

0,72 

30 

0,64 

0,2 

30 

0,65 

-,00 

30 

 

Berdasarkan Tabel 4 model-model diatas dibangun dengan 

memasukkan intervensi dan variabel luar terhadap nyeri post 

sectiocaesarea. Hasil analisis menunjukkan pengaruh guide imagery 

terhadapnyeri dengan dipengaruhivariabel luar: nyeri sebelum, usia 

ibu, pendidikan dan paritas memiliki koefisien regresi sebesar -

3,5dengan p value 0,0 (p<0,5)yang berarti ada perbedaan bermakna 

antara guide imagery dengan nyeri post sectio caesarea. Hal ini 

berarti guide imagery yang dilakukan selama 15 menit memiliki 

skala nyeri 3,5 point lebih rendah dibandingkan sebelum intervensi. 

Model ini memiliki nilai adjusted R2sebesar 0,63,yang berarti guide 

imagery bisa mempengaruhi nyeri ibu post sectio caesarea sebesar 



63% dan 37%  dipengaruhi variabel luar yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

E. PEMBAHASAN 

1. Karakteristik responden dan Homogenitas 

Berdasarkan Tabel 1 karakteristik responden menunjukkan bahwa 

frekuensi usia ibu paling banyak dengan rentang  usia 20-30tahun 

25(41,6%). Hasil ini menunjukkan bahwa ibu hamil yang berperan 

dalam penelitian ini berada pada rentang umur yang normal untuk 

hamil dan melahirkan. Hal ini sangat berbeda dengan trend yang ada 

di Amerika dimana wanita akan menunda kehamilan sampai dengan 

usia 30-40 tahun (Reeder & Koniak-Griffin, 2012). 

Tingkat pendidikan sebagian besar pada pendidikan menengah 

(SMA) sebanyak 26(43,3%).  Pendidikan dasar di Indonesia 

ditetapkan  sembilan tahun, namun sebagian besat penduduk 

berpendidikan menengah. Salah satu studi pada penderita cancer 

menunjukkan semakin tinggi pendidikan maka akan meningkatkan 

kepatuhan seseorang untuk menggunakan terapi komplementer 

(meditasi, yoga,tai-chi guide imagery, dan nafas dalam) ketika 

menangani nyeri (Pollak, Lyna, Bilheimer, & Porter, 2015). 

Pendidikan mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan 

karena terpapar lebih banyak pengetahuan. 

Jumlah persalinan  atau paritas menunjukkan semua memiliki 

frekuensi yang sama yaitu 15(25%).  Paritas ibu adalah jumlah 

riwayat persalinan ibu. Cnattingius, Vixner, & Norman (2016) 

menyatakan jika paritas tidak mempengaruhi resiko melahirkan 

secara preterm, namun usia ibu >35 tahun merupakan resiko 

melahirkan premature. Paritas dan tingkat pendidikan merupakan 

komponen yang mempengarui peningkatan angka persalinan dengan 

sectio caesarea, karena mereka menghindari sectio caesarea primer 

(komplikasi) (Weiling et al., 2018). 



Uji statistik pada usia ibu, tingkat pendidikan dan  paritas semua 

diperoleh nilai p value >0,05 (p>0,05) yang berarti usia ibu, tingkat 

pendidikan dan paritas pada kedua kelompok homogen. 

2. Pengaruh guide imagery terhadap nyeri post sectio caesarea hari 

pertama 

Pengaruh guide Imagery terhadap nyeridianalisis menggunakan   uji 

dengan uji paired t test menunjukkan P value 0,00yang berarti  ada 

pengaruh guide imagery terhadapnyeri ibu post sectio caesarea hari 

pertama.  

Guide imagery dilakukan pada pasien dengan cara mengalihkan 

perhatian pasien kesuatu obyek lain melalui suatu cerita yang 

disesuaikan dengan apa yang disukai pasien, diiringi dengan musik 

lembut. Guided imagery merupakan gabungan antara  pemandangan, 

musik dan bimbingan  sehingga responden diminta untuk bisa fokus 

pada intervensi supaya intervensi bisa bermanfaat. Musik dapat 

mempengaruhi hidup seseorang dengan memberikan rasa santai dan 

nyaman atau memyenangkan karena keluarnya hormon endorfin. 

Disamping sebagai hiburan, musik juga dapat menyembuhkan stress, 

depresi dan nyeri. Musik terbukti dapat menurunkan menurunkan 

nyeri, kecemasan, tekanan darah pada pasien oprasi thorak, 

menurunkan stres pada ibu hamil (Fatma, 2017; Kartin, 2017). 

Penelitian ini sesuaidengan penelitian Silva et al., (2017)yang 

menyatakan rata-rata nyeri post operasi skala 6  (nyeri sedang). Beda 

nyeri sebelum dan sesudah intervensi 2,5 yang berarti guide Imagery 

mampu menurunkan nyeri ibu post sectio caesarea sebanyak 2,5poin 

lebih rendah. Penelitian ini menunjukkan penurunan nyeriyang lebih 

baik dibandingkan the cut of point penurunan nyeri pada intervensi 

aroma therapy. Aromatherapy dengan bitter orange menurunkan 

nyeri sebear 1,47 point lebih rendah dibanding kelompok kontrol 

(Utami, 2016).Hasil analisi ini menunjukkan jika perpaduan 

bimbingan, musik dan nafas bisa mengalihkan perhatian ibu paska 

operasi dari nyeri. 



3. Pengaruh guide imagery terhadap nyeri post sectio caesarea hari 

pertama dengan mengontrol variabel luar 

Hasil analisis menunjukkan pengaruh guide imagery terhadap nyeri 

dengan dipengaruhi variabel luar: nyeri sebelum, usia ibu, pendidikan 

dan paritas memiliki koefisien regresi sebesar -3,7 dengan p value 0,0 

(p<0,5) yang berarti ada pengaruhguide imageryterhadap nyeri post 

sectio caesarea. Hal ini berarti guide imagery memiliki skala nyeri 

3,5 point lebih rendah dibandingkan sebelum intervensi. Model ini 

memiliki nilai adjusted R2 sebesar 0,63,yang berarti guide imagery 

bisa mempengaruhi nyeri ibu post sectio caesarea sebesar 63% dan 

37%  dipengaruhi variabel luar yang tidak diteliti dalam penelitian 

ini. 

Pasien sebelum dibimbing Guide Imagery, dilakukan pengukuran 

tanda vital dan skala nyeri. Intervensi ini dilakukan pada ibu post 

sectio caesarea selama 15 menit,ibu diberikan musik relaksasi, 

dibimbing untuk mengalihkan perhatian dari nyeri dengan cerita yang 

menyenangkan.  Sebelum bimbingan sudah disampaikan jika ibu 

tertidur setelah bimbingan guide imagerymakaperawat akan 

menunggu sampai ibu terbangununtuk mengukur skala nyeri 

kembali. Hasil pengamatan selama intervensi 80% ibu post sectio 

merasa nyaman dan tertidur setelah bimbingan guide imagery. Hasil 

observasi inisemakin menegaskan jika guide imagerytidak 

hanyabermakna secara statistik namun juga bermakna secara klinis. 

Hasil penelitian ini didukung oleh (Gonzales et al., 2010; Kartin, 

2017; Pollak et al., 2015)intervensi musik dan meditasi dilakukan 



pada pasien yang akan menjalani  kolonoskopi dan dilakukan terapi 

meditasi dengan musik yang disukai, menunjukkan penurunan 

kebutuhanpenenang dan penurunan respon nyeri paska operasi. 

F. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada 

bab terdahulu, kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Karakteristik responden menunjukkan bahwa frekuensi usia ibu 

paling banyak dengan rentang  usia 20-30tahun 25(41,6%), tingkat 

pendidikan sebagian besar pada pendidikan menengah (SMA) 

sebanyak 26(43,3%), dan jumlah persalinan  atau paritas 

menunjukkan semua memiliki frekuensi yang sama yaitu 15(25%).  

2. Ada pengaruh guide imagery terhadap nyeri post sectio caesarea hari 

pertama di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. 

3. Guide imagery mempengaruhi nyeri post sectio caesarea sebesar 

63% dan 37% diengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. Guide imagery menurunkan nyeri 3,5 lebih rendah 

dibandingkan dengan sebelum intervensi. 
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