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PERBEDAAN LAMA KALA II PERSALINAN ANTARA IBU BERSALIN PRIMIPARA DENGAN 

METODE WATER BIRTH DAN KONVENSIONAL Putu Nursavitri1, Ni Ketut Somoyani 2, 

G.A Marhaeni3 POLTEKKES DENPASAR JURUSAN KEBIDANAN PROGRAM STUDI DIV 

KEBIDANAN KLINIK DENPASAR Abstract. Every year it appear occur increasing who 

select water birth delevery, one of reason as consideration was water birth delivery have 

duration of period two shorter than conventional method.  

 

This study aims to find out whether there was difference of duration of second period at 

delivery primipara childbirth between water birth and conventional method at clinic of 

Ibunda Denpasar. This study is analytic comparation study with prospective cohort 

approach. Population was all primi pregnant women who was delivery at clinic of Ibunda 

Denpasar from January 2013 until October 2013.  

 

Number of sample was 72 people by purposive sampling. The result showed median 

value of duration of second period at waterbirth delivery was 15 minute and 

conventional method was 20 minute. Statistical test result using the Mann Whitney test 

445,5 with p = 0,021.  

 

There was difference of duration of delivery duration of second period at the mother 

who was selected waterbirth delivery and conventional method. The researcher 

sugested the waterbirth delivery in adoption. Keywords: waterbirth, conventional, 

second period, primipara Student of Midwifery Departement of Health Polytechnics 

Denpasar Midwifery Departement of Health Polytechnics Denpasar Midwifery 

Departement of Health Polytechnics Denpasar Persalinan dan kelahiran adalah kejadian 

normal yang mana kelahiran seorang bayi merupakan peristiwa sosial yang di nantikan 

ibu dan keluarga selama sembilan bulan. Ketika persalinan di mulai, peranan ibu adalah 



untuk melahirkan bayinya.  

 

Sedangkan peran petugas kesehatan adalah memantau persalinan dan mendeteksi dini 

adanya komplikasi selama persalinan, sedangkan peranan keluarga memberikan 

bantuan dan dukungan pada ibu bersalin 13. Persalinan juga merupakan sebuah 

peristiwa penting dalam kehidupan manusia, dan merupakan satu rangkaian yang 

menyatu dengan kehamilan. Kini berkembang suatu pandangan dan dorongan untuk 

lebih memanusiakan manusia melalui proses persalinan yang mencakup tiga aspek 

yaitu: 1), otonomi pasien.  

 

Pasien memiliki hak hakiki sebagai manusia untuk memilih cara persalinan. Setelah 

mendapat informasi, edukasi dan konseling yang baik tentang setiap pilihan cara 

persalinan. 2), partisipasi keluarga. Dukungan dan peran aktif suami dan keluarga dalam 

proses persalinan dipandang positif dan harus difasilitasi dalam proses persalinan baik 

saat di ruang bersalin maupun dikamar operasi. 3), pengelolaan nyeri.  

 

Nyeri dalam proses bersalin dapat memberikan manfaat karena merupakan cara alami 

meningkatkan hubungan antara ibu dan bayi, serta keluarga. Pandangan ini kemudian 

menciptakan inovasi-inovasi dalam pelayanan persalinan yang mendukung pencapaian 

tujuan humanisasi dalam proses persalinan 15.Sebagian besar persalinan di Indonesia 

terjadi di desa atau fasilitas pelayanan kesehatan dasar , dimana tingkat ketrampilan 

petugas dan sarana kesehatan sangat terbatas.  

 

Oleh sebab itu hal tersebut menjadi salah satu pemicu penyebab angka kematian ibu 

(AKI) di Indonesia masih cukup tinggi. Angka kematian ibu (AKI) sampai saat ini masih 

merupakan masalah kesehatan yang ditempatkan sebagai prioritas utama di Indonesia, 

jauh dari target Millenium Development Goal’s (MDGs) yang menetapkan Angka 

Kematian Ibu (AKI) tahun 2015 sebesar 102/100.000 kelahiran hidup (KH).  

 

Sementara itu tahun 2007 AKI di Indonesia sebesar 228/100 ribu kelahiran hidup dan 

angka kematian bayi ( AKB) sebesar 34 per 1000 KH merupakan gambaran kondisi 

derajat kesehatan di Indonesia yang perlu ditingkatkan. Kematian AKI ini disebabkan 

oleh faktor lain 61,90 per 100.000 KH, perdarahan 20,63 per 100.000 KH, pre eklamsi 

11,11 per 100.000 KH, infeksi 4,76 per 100.000 KH, komplikasi abortus 1,59 per 100.000 

KH.  

 

Sesungguhnya kematian ibu tidak perlu terjadi karena 80% kematian ibu dapat dicegah 

melalui kegiatan yang efektif sehingga ibu hamil benar-benar siap secara fisik, mental 

dan spiritual untuk menghadapi persalinan dan risiko-risiko persalinan dapat dihindari 6. 

Ada tiga faktor utama penyebab persalinan memanjang atau partus lama adalah jalan 



lahir (passage), janin (passanger), kekuatan (power) dan ada dua faktor lain yang juga 

sangat berpengaruh terhadap keberhasilan asuhan persalinan yaitu faktor posisi dan 

psikologis (Sumarah, 2008).  

 

Dua faktor yang dapat dikendalikan untuk menghindari persalinan lama adalah masalah 

posisi dan psikologis dengan menggunakan metode persalinan dalam air (water birth). 

Air bersifat menyejukkan , membuat nyaman dan meningkatkan energi. Daya apung 

mengurangi berat badan tubuh ibu, memungkinkannya untuk bergerak lebih bebas, 

juga akan menghasilkan kontraksi yang lebih efisien, aliran darah pun akan mengalir 

lebih lancar. Air juga dapat mengurangi hormon penyebab stress, dan membuat tubuh 

ibu menghasilkan endorphin, peredam rasa sakit 22.  

 

Pelayanan persalinan di air pertama kali di Bali terdapat di klinik Yayasan Bumi Sehat di 

Desa Nyuh Kuning Ubud, pada tahun 2003 di Klinik tersebut telah melaksanakan 

metode water birth rata-rata 400 persalinan water birth per tahun. Sekarang pelayanan 

persalinan water birth di Bali bertambah, yaitu di Rumah Sakit Bersalin Harapan Bunda 

di buka sejak Oktober 2007 dan Klinik Anugrah.  

 

Klinik Ibunda yang terletak di Denpasar juga sudah melayani persalinan dengan water 

birth. Klinik Ibunda Denpasar telah menolong persalinan water bith sebanyak 37 orang 

dari 133 persalinan pada tahun 2012. Dari bulan Januari sampai Juli 2013 terdapat 85 

orang bersalin dan 32 orang yang memilih water birth.  

 

Ternyata terjadi peningkatan yang memilih bersalin water birth pada tahun 2013. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan lama kala II persalinan 

antara ibu bersalinan primipara dengan metode Water Birth dan Metode Konvensional 

di Klinik Ibunda Denpasar.  

 

Metoda Penelitian ini merupakan penelitian komparasi dimana subyek yang diteliti 

dibedakan menjadi dua kelompok pengamatan yaitu kelompok ibu primigravida inpartu 

melahirkan dengan water birth dan metode konvensional yang diamati lama persalinan 

kala II. Cara pendekatan terhadap subjek penelitian ini adalah dengan kohort prospektif, 

yaitu subyek diamati dalam kurun waktu tertentu terhadap suatu faktor risiko kemudian 

dipelajari efek yang terjadi. Identifikasi dilakukan melalui rekam medis pada masa lalu. 

Penelitian ini dilakukan di Klinik Ibunda Denpasar.  

 

Pelaksanaan penelitian ini pada tanggal 22 Nopember 2013 sampai dengan 6 Desember 

2013. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh catatan ibu hamil primi yang bersalin 

di Klinik Ibunda Denpasar dari bulan Januari 2013 sampai bulan Desember 2013. Sampel 

dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok yaitu rekam medik dari kelompok ibu 



bersalin yang memilih metode persalinan water birth dan rekam medik kelompok yang 

memilih metode persalinan konvensional dengan kriteria inklusi sebagai berikut ,rekam 

medisnya tercatat lengkap, catatan Ibu bersalin primipara dan catatan kehamilan normal 

dengan umur kehamilan = 37 minggu sampai 40 minggu.  

 

Sedang kriteria eksklusinya adalah rekam medik ibu bersalin setelah dilakukan observasi 

dirujuk pada kala satu ke Rumah Sakit. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 

adalah dengan menggunakan purposive sampling. Perhitungan besar sampel dengan 

rumus Cochran sebanyak 36 orang untuk setiap kelompok sampel sehingga jumlah 

keseluruhan sampel yaitu 72 orang.  

 

Hasil Penelitian ini telah dilaksanakan di Klinik Ibunda Denpasar yang berlokasi di Jalan 

Ken Arok Gg. III no 9H, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, 

Provinsi Bali. Tabel 2 Distribusi Responden Menurut Karakteristik Karakteristik _f _% _ 

_Umur 20-25 tahun 26-30 tahun _ 10 62 _ 13,9 86,1 _ _Total _72 _100 _ _Pekerjaan PNS 

Pegawai Swasta IRT _ 12 40 20 _ 16,7 41,7 27,8 _ _Total _72 _100 _ _ Dari tabel 2 

menunjukkan seluruh obyek penelitian usia reproduktif dengan usia terendah 20 tahun 

dan maksimal usia 30 tahun. Pekerjaan pada obyek penelitian lebih banyak bekerja 

sebagai pegawai swasta sebanyak 40 orang (41,7%).  

 

Lama kala II persalinan pada primipara yang menggunakan persalinan metode water 

birth Berdasarkan penelitian diperoleh nilai terendah yang dicapai 5 menit dan nilai 

tertinggi sebesar 37 menit. Pada variabel lama kala II pada perslainan metode water 

birth telah dilakukan pengujian normalitas sebaran data diperoleh nilai Shapiro Wilk 

sebesar 0,855 dan nilai p = 0,000 hasil ini menunjukkan bahwa sebaran data tidak 

normal, sehingga yang menjadi cut-point pada variabel lama kala adalah nilai median 

sebesar 15 menit.  

 

Distribusi lama kala II pada ibu primipara yang menggunakan persalinan metode water 

birth di Klinik Bunda dapat ditunjukan pada tabel 3. Tabel 3 Distribusi Lama Kala II Pada 

Ibu Primipara Yang Menggunakan Persalinan Metode Water birth Tahun 2013 Lama Kala 

II _Frekuensi (f) _Prosentase (%) _ _= Median _19 _52,8 _ _< Median _17 _47,2 _ _Total 

_36 _100 _ _ Berdasarkan tabel 3 menunjukkan jumlah responden dengan lama kala dua 

diatas nilai median lebih tinggi sebanyak 19 oramg (52,8%) dibanding dengan jumlah 

responden dengan nilai dibawah median sebanyak 17 orang (47,2%).  

 

Lama kala II persalinan pada primipara yang menggunakan persalinan metode 

konvensional Berdasarkan penelitian diperoleh nilai terendah yang dicapai sebesar 5 

menit dan nilai tertinggi sebesar 65 menit. Pada variabel lama kala II pada persalinan 

metode konvensional telah dilakukan pengujian normalitas sebaran data diperoleh nilai 



Shapiro Wilk sebesar 0,167 dan nilai p = 0,012 hasil ini menunjukkan bahwa sebaran 

data tidak normal, sehingga yang menjadi cut-point pada variabel lama kala dua adalah 

nilai median sebesar 20 menit.  

 

Distribusi lama kala II pada ibu primipara yang menggunakan persalinan metode 

konvensional di klinik Ibunda dapat ditunjukan pada tabel 4. Tabel 4 Distribusi Lama 

Kala II Pada Ibu Primipara Metode Konvensionanl di Klinik Ibunda Tahun 2013 Lama Kala 

II _Frekuensi (f) _Prosentase (%) _ _= Median _14 _38,9 _ _< Median _22 _61,1 _ _Total 

_36 _100 _ _ Berdasarkan tabel 4 menunjukkan jumlah responden dengan lama kala II 

kurang dari nilai median lebih tinggi dibanding dengan jumlah responden dengan nilai 

diatas median. Pembahasan Lama kala II persalinan pada primipara yang menggunakan 

persalinan metode water birth.  

 

Berdasarkan hasil analisa data diperoleh nilai terendah lama kala II yang dicapai 5 menit 

dan nilai tertinggi 37 menit. Nilai tersebut lebih cepat dari teori lama persalinan kala dua 

pada primi yaitu kurang dari 120 menit. Air hangat mengurangi pelepasan hormon stres, 

sehingga membuat ibu mengeluarkan hormon endorfin yang berfungsi sebagai 

penghambat rasa sakit, mengurangi rasa sakit secara signifikan, hal ini karena sirkulasi 

darah uterus lebih baik dan ibu merasa lebih santai.  

 

Air hangat membuat dasar panggul menjadi rileks sehingga proses kelahiran menjadi 

lebih mudah . Hasil penelitian ini sesuai dengan Sulistyo (2013) bahwa 40-50% pasien 

merasakan lebih rileks setelah masuk kedalam air hangat. Menurut Geytenbeek Jenny, 

dalam Sulistyo (2013) menyatakan bahwa manfaat yang bisa diperoleh dari persalinan 

dalam air diantaranya menimbulkan rasa santai dan membuat nyaman ibu yang hendak 

melahirkan.  

 

Hasil penelitian yang terkait dengan hasil penelitian ini adalah penelitian Rostiyani 

(2010) memperoleh 93% dengan persalinan metode water birth yang mengalami 

percepatan kala II kurang dari 120 menit dibanding metode konvensional. Lama kala II 

persalinan pada primipara yang menggunakan persalinan metode konvensional Hasil 

analisa data lama kala dua terendah 5 menit dan tertinggi 65 menit.  

 

Jaringan pada primigravida lebih padat daripada multigravida, sehingga pada 

multigravida cenderung membutuhkan waktu yang lebih sedikit utuk fase pengeluaran 

dari pada primigravida. Posisi selama persalinan juga mempengaruhi lama waktu yang 

dibutuhkan untuk lama kala dua. Tidak terlepas dari itu kekuatan mengedan, besar bayi 

atau keadaan bayi saat proses persalinan, jalan lahir, psikologis dapat mempengaruhi 

lama kala dua persalinan.  

 



Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Revina (2013) menyebutkan bahwa ibu 

primipara dengan kondisi kesehatan yang stabil dan janin yang sehat lebih cenderung 

memilih melahirkan secara normal agar merasakan sebagai ibu yang sesungguhnya. 

Perbedaan Kala II persalinan pada primipara yang menggunakan waterbirth dan metode 

konvensional Berdasarkan hasil penelitian diperoleh dengan Hasil uji statistik 

menggunakan Mann Whitney test diperoleh sebesar 445,5 dengan nilai p = 0,021, pada 

( = 0,05.  

 

Hal ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima atau dengan kata lain terdapat perbedaan 

lama persalinan kala dua pada ibu yang memilih metode persalinan dengan water birth 

dan metode konvensional. Penyebab persalinan pada water birth lebih singkat 

dibandingkan dengan metode konvensional dapat dijelaskan dengan fisiologi persalinan 

pada water birth.  

 

Air hangat pada persalinan dalam air hangat dikaitkan pada dua fenomena hidrotermia 

dan hidrokinsis. Hidrotermia menggunakan sifat air sebagai konduktor panas, 

melemaskan spasma otot, kemudian meredakan nyeri, sedangkan hidrokinesis 

meniadakan pengaruh gravitasi, bersama dengan ketidaknyamanan yang berkaitan 

dengan tekanan pada panggul dan struktur lain.  

 

Hidrotermia dan hidrokinesis digabungkan untuk membantu relaksasi dan dengan 

demikian dapat mengurangi kecemasan dan kelelahan 21. Hormon endorphin adalah 

endogen opioid peptide yang berfungsi sebagai neurotransimetter. Hormon ini 

diproduksi oleh kelenjar hipofisi dan hipotalalmus saat terdapat kegembiraan, rasa sakit, 

konsumsi makanan pedas dan orgasme.  

 

Homron endorphin menyurapai opiate yang mampu menghasilkan efek analgesis dan 

kesejahteraan . Menurut Gabriel (1996) menyebutkan bahwa efek panas dibagi menjadi 

tiga grup yaitu fisika, kimia, dan biologis. Efek biologis merupakan gabungan dari efek 

fisik dan kimia, dimana efek panas akan menyebabkan dilatasi (pelebaran) pembuluh 

darah serta peningkatan tekanan kapiler.  

 

Dilatasi pembuluh darah membuat sirkulasi darah menjadi lancar sehingga mengurangi 

rasa cemas. Berkurangnnya rasa cemas akan menurunkan produksi adrenalin, 

meningkatkan produksi endorphin (stress related hormone) sehingga bisa mengurangi 

rasa nyeri. Dalam hal ini, sirkulasi darah pada uterus akan menjadi lebih baik, kontraksi 

menjadi lebih efisien, sehingga oksigenasi darah ke otot menjadi lebih baik.  

 

Air hangat membuat dasar panggul menjadi rileks sehingga proses kelahiran menjadi 

lebih mudah. Air hangat dapat merileksasi otot-otot dan mental, selanjutnya 



meningkatkan pelepasan katekolamin yang memungkinkan pengingkatan perfusi, 

relaksasi dan kontraksi uterus, sehingga mengurangi nyeri kontraksi dan pemendekan 

fase persalinan.  

 

Proses persalinan kala satu dan kala dua pada primipara dalam air hangat lebih singkat 

memerlukan waktu dibandingkan persalinan konvensional. Lama kala dua pada 

penelitian ini baik pada persalinan water birth dan konvensional waktu yang diperlukan 

kurang dari 120 menit, dimana sesuai teori lama kala dua pada primipara kurang dari 

120 menit.  

 

Kecepatan waktu lama kala dua pada penelitian ini juga dapat dipengaruhi oleh usia 

pada obyek penelitian pada karakteristik umur dimana seluruh obyek penelitian masih 

reproduktif sehat usia 20 – 30 tahun, dimana power yang dibutuhkan saat kala 

pengeluaran bayi masih maksimal. Kecepatan ini juga dipengaruhi oleh pekerjaan pada 

obyek penelitian dimana obyek penelitian lebih banyak bekerja sebagai pegawai swasta 

sehingga ibu – ibu bisa berinteraksi di lingkungan tempat bekerja untuk saling tukar 

informasi dan pengalaman yang mempengaruhi kesiapan mental ibu dalam 

menghadapi persalinan.  

 

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Rostiyani (2010) dengan uji Mann Whitney = 

-2,242 dengan p = 0,025 (signifikans). Sehingga dapat diketahui bahwa Ho ditolak dan 

Ha diterima yang berarti terdapat perbedaan lama kala dua primipara yang bersalin 

dengan metode persalinan konvensional dengan persalinan dalam air di rumah sakit 

bersalin Harapan Bunda Tahun 2010.  
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