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ABSTRAK
Latar Belakang : Pembedahan merupakan ancaman potensial maupun aktual pada integritas
seseorang yang dapat meningkatkan kecemasan ketika akan menghadapinya, sehingga menjadi
perasaan yang tidak nyaman, khawatir atau perasaan takut. Respon psikologi sangat
mempengaruhi tingkat kecemasan. Salah satu meode untuk menurangi tingkat kecemasan adalah
dengan Terapi Murottal. Tujuan : Untuk Mengetahui pengaruh pemberian terapi murottal
terhadap tingkat kecemasan pasien pre operasi mayor. Metode : Penelitian ini merupaka
pre eksperimen dengan jenis rancangan one group dan posttest. Sampel penelitian ini adalah
pasien di ruang bedah Ibnu Rusyd Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang. Penelitian ini
dilakukan pada tanggal 18 April25 April 2017 dan Jumlah sample one group pre dan post berjumlah 40 responden. Teknik
pengambilan data digunakan pada penelitian ini adalah teknik Purposive
Sampling. Uji statistik yang digunakan adalah uji wilcoxon. Hasil : Berdasarkan hasil
penelitian didapatkan pengaruh pemberian terapi murottal terhadap tingkat kecemasan pasien pre
operasi mayor di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang. Hal ini didukung dengan nilai ratarata tingkat kecemasan sebelum diberi terapi murottal lebih tinggi dari tingkat kecemasan
sesudah diberi terapi murottal yaitu 11,78 > 8,28 serta nilai p value
0,000 α ≤ 0,05. Kesimpulan : Ada pengaruh yang signifikan terhadap pemberian terapi
murottal terhadap tingkat kecemasan pasien pre operasi mayor di Rumah Sakit Muhammadiyah
Palembang dan Selain itu, hendaknya melakukan penelitian pada responden yang memiliki jenis
operasi yang sama agar lebih spesifik sehingga dapat memberikan variasi dan pengembangan
terbaru dalam dunia kesehatan.

Kata Kunci : Terapi Murottal, Kecemasan, Pre Operasi Mayor
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PENDAHULUAN
Terapi di dunia kesehatan berkembang
ke arah pendekatan keagamaan. Dari berbagai
penelitian menunjukkan bahwa tingkat kecemasan
seseorang erat hubungannya dengan kekebalan dan
daya tahan tubuh dalam menghadapi berbagai
masalah kehidupan yang merupakan
stressor
psikososial (Setyoadi, 2011).
World Health Organization (WHO)
menetapkan unsur spiritual (agama) sebagai salah
satu dari empat unsur kesehatan. Keempat unsur
kesehatan tersebut adalah sehat fisik, psikis, sehat
sosial, dan sehat spiritual (Setyoadi, 2011).
Keperawatan perioperatif dipraktikkan
di seluruh dunia. Walaupun peran dan
terminology berbeda dari satu negara ke negara
lain, namun terdapat satu aspek yang ditemukan
disesama negara yaitu memberikan asuhan
keperawatan terbaik bagi pasien yang menjalani
pembedahan (Gruendemann, 2005).
Pembedahan merupakan suatu ancaman
potensial maupun actual pada
integritas
seseorang dan selanjutnya bisa menyebabkan
reaksi stress fisiologis maupun psikologis
(Maryunani, Anik, 2014). Dalam fase pre operasi
dapat menimbulkan kecemasan bagi klien yang
akan mengalami pembedahan.
Kecemasan merupakan perasaan yang terus
menerus akan kesedihan dan
ketidakpastian,
cemas berbeda dengan rasa takut, dimana cemas
disebabkan oleh hal- hal yang tidak jelas termasuk
didalamnya klien yang akan menjalani operasi
karena mereka tidak tahu konsekuensi pembedahan
dan takut terhadap prosedur itu sendiri.
Kecemasan dapat menyebabkan adanya
perubahan - perubahan fisik seperti meningkatnya
frekuensi nadi, dan pernafasan, gerakan-gerakan
tangan yang tidak terkontrol, telapak tangan yang
lembab, gelisah, menanyakan pertanyaan yang
sama berulang kali, sulit tidur, sering berkemih
(Majid, 2011)
Beberapa orang kadang tidak
mampu
mengontrol kecemasan yang
dihadapi, sehingga
terjadi disharmoni dalam tubuh. Hal ini akan
berakibat buruk, karena apabila tidak segera
diatasi akan meningkatkan tekanan darah dan
pernapasan yang akan menyebabkan pendarahan
baik pada saat operasi pembedahan ataupun pasca
operasi. Intervensi keperawatan yang tepat
diperlukan untuk mempersiapkan klien baik
secara fisik maupun psikis sebelum dilakukan
operasi (Efendy, 2005).
Kini telah banyak dikembangkan terapi-terapi
keperawatan untuk menangani kecemasan atau
nyeri, salah satunya adalah terapi religi dapat
mempercepat penyembuhan. Hal ini telah
dibuktikan oleh berbagai ahli seperti yang telah
dilakukan Ahmad Al-Qadhi, direktur utama Islamic

Medicine Institute for Education an
Research di Florida, Amerika Serikat.
Dalam konferensi tahunan ke XVII
Ikatan Dokter Amerika, wilayah
Missuori AS, Ahmad Al- Qadhi
melakukan presentasi tentang hasil hasil
penelitiannya dengan tema pengaruh AlQur’an pada manusia dalam perspektif
fisiologi dan psikologi. Hasil penelitian
tersebut menunjukkan hasil positif
bahwa mendengarkan ayat suci AlQur’an memiliki pengaruh
yang
signifikan
dalam
menurunkan
ketegangan urat saraf reflektif dan hasil
ini tercatat dan terukur
secara
kuantitatif dan kualitatif oleh sebuah
alat
berbasis komputer (Ahsin W,
2007).
Penelitian Sagedhi tahun 2011 di Iran
tentang voice of Qur’an and health
bahwa pengaruh suara
AlQur’an dengan
meminta pasien
membaca Al-Qur’an dapat mengurangi
strees dan kekhawatiran
mereka (Sagedhi, 2011).
Hampir sebagian besar pasien
pasien yang akan menjalani operasi
mengalami
kecemasan
karena
menganggap
tindakan
operasi
merupakan
pengalaman
yang
menakutkan. Berdasarkan data dari
WHO pada tahun 2007 Amerika Serikat
menganalisa data dari 35.539 klien
bedah dirawat di unit perawatan intensif
antara 1 Oktober 2003
dan
30
September 2006.
Dari
2.473 klien (7%)
mengalami kecemasan.
Berdasarkan data dari RSUP
Fatmawati tahun 2012, didapatkan
bahwa 10% dari klien yang akan
menjalani
pembedahan,
terjadi
penundaan proses operasi/ pembatalan
proses operasi. Diantaranya 5% kasus
pembatalan/ penundaan proses operasi
disebabkan peningkatan tekanan darah,
2% kasus disebabkan klien haid dan 3%
ketakutan dan keluarga menolak untuk
dilakukannya proses operasi. Penelitian
yang dilakukan oleh Ferlina Indra S
pada tahun 2012 tentang tingkat
kecemasan pre operasi
di
RSUD
Sragen bahwa dari 40 orang responden
yang akan menjalani operasi dalam
tingkat kecemasan berat sebanyak 7
orang (17,5%), 16 orang (40%)
mengalami kecemasan sedang, 15 orang
(37,5%) ringan dan 2 orang (5%)
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responden yang tidak merasa cemas (Candra,
Venny, 2014).
Penelitian lain dari Firman Faradisi tahun
2012 di Pekalongan tentang efektifitas terapi
murottal terhadap tingkat kecemasan pasien pre
operasi sebanyak 15 responden, bahwa sebelum
intervensi responden mengalami kecemasan berat 1
orang (6,6%), cemas sedang 10 orang (66,6%),
cemas ringan 4 orang (26,6%) dan setelah
intervensi didapatkan penurunan tingkat kecemasan
responden menjadi tidak cemas 8 orang (53,3%)
dan cemas ringan 7 orang (46,7%) (Faradisi,
Firman, 2012).
Data
yang
dilakukan pada mediccal
record Rumah Sakit
Muhammadiyah
Palembang didapatkan data pada tahun 2014
berjumlah 2.713
kasus
pasien
pre operasi,
sedangkan pada tahun 2015 berjumlah 2.939 kasus.
Pada tahun 2016 berjumlah 2.517 kasus, dan di
bulan Oktober sampai Desember terdapat 500 kasus
(Medical Record Rumah Sakit Muhammadiyah
Palembang, 2016).
Hasil studi pendahuluan di Ruang rawat
Bedah Rumah Sakit
Muhammadiyah
Palembang, didapatkan 4 orang perawat yang
jaga mengatakan sebelum pasien menjalankan
pre operasi pasien tidak pernah dilakukan terapi
murottal terlebih dahulu untuk mengurangi tingkat
kecemasan pasien, dan menurut
8 orang pasien mengatakan pasien merasakan
cemas, tegang, takut, tidak tenang dan gelisah
saat akan menghadapi operasi sehingga harus
mendapatkan terapi murottal al-quran untuk
mengurangi rasa cemas.

diberikan perlakuan atau terapi, pasien
dikaji
terlebih
dahulu
tingkat
kecemasannya kemudian setelah diberi
perlakuan atau terapi maka dikaji
kembali tingkat kecemasannya, apakah
mengalami penurunan tingkat kecemasan
atau tidak.
Penelitian
dilaksanakan
pada tanggal
18 April Sampai 25
April 2017. Sampel dalam penelitian ini
adalah 40 orang pasien pre operasi
mayor yang diambil dengan cara
perposive sampling.
Instrumen pengumpulan data
dalam penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan alat ukur kecemasan yang
dalam penggunaannya menggunakan
angket/ kuesioner yang akan diisi oleh
responden dengan memberikan jawaban
checklist (√) sesuai dengan apa yang
dirasakan klien dan lembar observasi
dimana peneliti yang memberikan tanda
(√) sesuai dengan hasil pengamatan atau
observasi, yang merujuk pada kuesioner
APAIS.
Alat ukur
tingkat
kecemasan
APAIS
(Amsterdam
Preoperative Anxiety Information Scale)
berisi tentang intensitas kecemasan yang
dirasakan klien dengan skala 1 sampai 5
untuk setiap item. Untuk mendukung
jalannya
penelitian,
peneliti
menggunakan MP3 dan earphone yang
berisikan murottal dimana mendengarkan
Ayat Al-Kursi sebanyak 10 kali.
Pengolahan dan analisa hasil
penelitian
dengan
menggunakan SPSS. Setelah
data terkumpul kemudian dilakukan
pengolahan data dengan uji statistik
melalui
uji alternatif wilcoxon.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian pre
experimental
design, rancangan penelitian one
group pre post-test design, karena sebelum
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin
Responden di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang
Karakteristik Responden
Frekuensi
Persentase (%)
Umur
Remaja
(12-25 tahun)
7
17,5
Dewasa Muda
(26-45 tahun)
16
40,0
Dewasa Menengah (46-55 tahun)
14
35,0
Dewasa Tua
(56-65 tahun)
3
7,5
Jenis Kelamin
Laki – laki
16
40,0
Perempuan
24
60,0
Total

Tabel 1, menunjukkan bahwa pasien pre
operasi di Rumah Sakit Muhammadiyah
Palembang sebagian besar usia 26-45 (40,0%)

40

100%

lebih banyak 2 kali dari usia 46-55 tahun
(35,0) dan di dapatkan hasil pada jenis
kelamin perempuan yaitu 24 responden
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(60,0%) lebih banyak dari jenis kelamin laki-

laki

yaitu

16

responden

(40,0).

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Pendidikan, Pekerjaan, dan Pengalaman Operasi
Pada Pasien Pre Operasi Mayor Di Rumah Sakit Muhammadiyah
Palembang Tahun 2017
Karakteristik Responden
Frekuensi
Persentase (%)
Pendidikan
SD
22
55,0
SMP
7
17,5
SMA
8
20,0
Perguruan Tinggi
2
5,0
Tidak sekolah
1
2,5
Pekerjaan
Ibu rumah tangga
Pegawai Swasta
Petani
Buruh

18
7
7
8

45,0
17,5
17,5
20,0

Pengalaman operasi
Pertama
Kedua
Ketiga

29
8
3

72,5
20,0
7,5

40

100%

Total

Berdasarkan tabel 2 dapat di ketahui bahwa
pasien pre operasi di Rumah Sakit
Muhammadiyah Palembang sebagian besar
tingkat pendidikan SD yaitu 22 responden
(55,0%) dan sebagian besar pekerjaan Ibu
Rumah Tangga yaitu 18 responden (45,0%)
dan yang pengalaman operasi sebanyak 29
responden (72,5%)
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Tabel 3. Gambaran Tingkat Kecemasan Responden Sebelum dan Sesudah
Pemberian Terapi Murottal di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang
Tingkat Kecemasan

Mean

SD

Min –
Max

95% CI

Sebelum

11,78

1,954

9-16

11,15-12,40

Sesudah

8,28

1,724

7-13

7,72-8,83

Tabel 3, menunjukkan bahwa didapatkan hasil
rata - rata skor tingkat kecemasan sebelum
dilakukan terapi murottal adalah 11,78 (SD
: 1,954) skor kecemasan adalah minimal 9
dan maksimal 16. Dari hasil analisa
confidence interval dipercayai skor kecemasan
sebelum dilakukan terapi murottal berada
diantara
11,15-12,40 dan skor
tingkat

N

kecemasan
sesudah dilakukan
terapi
murottal
adalah 8,28 (SD : 1,724) skor
kecemasan adalah minimal 7 dan maksimal 13.
Dari hasil analisa confidence interval
dipercayai skor kecemasan sesudah dilakukan
terapi murottal berada diantara 7,728,83.

Hasil Uji Wilcoxon
Tabel 4. Pengaruh Terapi Murottal terhadap Penurunan Tingkat
Kecemasan Pasien Pre Operasi Mayor Di Rumah Sakit Muhammadiyah
Palembang
Terapi Murottal

Mean

SD

Sebelum

11,78

1,954

P value

0,000
Sesudah

8,28

1,724
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Tabel 4, menunjukkan bahwa hasil
penelitian yang telah dilakukan dengan uji
wilcoxon diperoleh data bahwa nilai p =
0,000 < α = 0,05. Oleh karena p < α,
maka dapat disimpulkan bahwa terapi murottal
berpengaruh secara signifikan terhadap
penurunan tingkat kecemasan pasien pre
operasi mayor di Rumah Sakit Muhammadiyah
Palembang.
Setiap orang mempunyai pandangan
yang berbeda dalam menghadapi pengalaman
operasi sehingga akan memberikan respon
yang berbeda pula, akan tetapi sesungguhnya
perasaan takut dan cemas selalu dialami setiap
orang dalam menghadapi pembedahan (Majid,
2011). Kecemasan
merupakan suatu
perasaan was-was, khawatir, atau tidak
nyaman seakan- akan terjadi sesuatu yang
dirasakan sebagai ancaman (Keliat, Budi
Anna dkk, 2011).
Penatalaksanaan dalam menurunkan
kecemasan
dapat
diberikan
dengan penatalaksanaan farmakologis dan
penatalaksanaan
non
farmakologis.
Penatalaksanaan farmakologis
berupa
pengobatan anti kecemasan. Penatalaksanaan
non farmakologis berupa tehnik distraksi dan
tehnik relaksasi (Isaacs, 2005).
Salah satu teknik distraksi merupakan
tindakan untuk mengalihkan perhatian seperti
mendengarkan
murottal (mendengarkan
bacaan
ayat-ayat suci Al-Qur’an) untuk
menurunkan kecemasan.
Tabel 4. Setelah dilakukan analisis
statistik dengan menggunakan uji Wilcoxon
ditemukan hasil nilai ρ value = 0,000 < 0,05
yang
menunjukkan
terapi
murottal
berpengaruh secara signifikan
terhadap
penurunan tingkat kecemasan pre operasi
mayor di Rumah Sakit Muhammadiyah
Palembang, dimana terdapat 9 responden
(90%) yang menurun. Penurunan ini
disebabkan karena
murottal
yang
diperdengarkan kepada responden mampu
mengaktifkan gelombang di otak mereka
sehingga endorfin yang diproduksi meningkat
yang dikemas dalam bentuk murottal yang
dapat
memberikan
ketenangan
serta
kenyamanan bagi pendengarnya. Murottal
yang diperdengarkan yaitu Surat Al-Kursi,
yang dapat digunakan untuk mengurangi atau
menurunkan kecemasan. Selain itu surah yang
paling sering dibaca oleh umat manusia,
karena Al-Kursi harus dibaca dalam setiap
sholat (AlIndunisssy, Nuruddin, 2014). Surah
Ar-Rad
ayat
28 yang dibaca atau
didengarkan berulang- ulang sebanyak tujuh
kali
dapat memberikan rasa aman dari

ketakutan atau rasa cemas (Daem, Abdel,
2010).
Penelitian ini sejalan dengan penelitian
sebelumnya yaitu Faradisi Firman (2012)
tentang pengaruh terapi murottal terhadap
penurunan tingkat kecemasan pasien pre
operasi di Pekalongan yang ditandai dengan
nilai statistik p = 0,000 < α = 0,05 sehingga
dapat disimpulkan bahwa pemberian terapi
murottal
efektif
menurunkan
tingkat
kecemasan
pasien.
Namun,
terdapat
perbedaan yang mendasar antara penelitian ini
dengan penelitian sebelumnya,
yaitu
jumlah responden serta jenis penyakit yang
akan dioperasi.
Selain itu, sejalan dengan penelitian
lainnya yaitu Siswatinah (2011)
tentang
pengaruh terapi murottal terhadap kecemasan
pasien gagal ginjal kronik yang dilakukan
tindakan
hemodialisa di RSUD Kraton
Kabupaten Pekalongan yang ditandai dengan
nilai statistik p =
0,000 < α = 0,05 sehingga membuktikan
ada pengaruh
antara pemberian terapi murottal
terhadap penurunan kecemasan pasien.
Menurut Budi Anna Keliat
bahwa ketika mengalami ansietas atau
kecemasan, individu menggunakan berbagai
mekanisme koping atau cara penyelesaian
masalah, dan jika tidak dapat mengatasi
ansietas secara
sehat, dapat menyebabkan
perilaku yang maladaptif sehingga mengalami
koping individu yang tidak efektif.
Dari hasil analisa peneliti, mekanisme
koping pasien
dalam menyelesaikan masalah
dengan melakukan kebiasaan positif yaitu
banyak dilakukan oleh orang-orang sekarang
yang akan menjalani pembedahan dengan
membaca Al- Qur’an atau mendengarkan AlQur’an. Mendengarkan lantunan ayat suci AlQur’an atau murottal dapat memberikan
ketenangan, meningkatkan kondisi emosional
secara positif dan mengisi waktu.Sangat
efektif dan mudah digunakan dengan
mendengarkan
murottal sebagai teknik
menenangkan hati dan pikiran.
Terutama untuk menurunkan kecemasan
pre operasi yang dapat menimbulkan
kecemasan yang berbeda-beda. Saat pasien
yang akan menjalani pembedahan atau
operasi, sering didapatkan gangguan psikis
maupun fisik seperti kondisi emosi yang tidak
stabil, cemas, penakut,
tidak fokus,
merasakan ketegangan, lemas disekujur
tubuh, terkadang keluhan rasa berdebar-debar,
tidak bisa istirahat dengan tenang, denyut
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jantung cepat. Kecemasan yang ditimbulkan
saat pre operasi bukan tergolong ke dalam
penyakit meski kondisi yang dialami memang
tidak ringan jika dilihat dari akibat yang
ditimbulkannya, yakni menimbulkan rasa
lemas atau menderita penyakit lain.
Adapun kesenjangan dalam penelitian ini
adalah terdapat 1 responden yang tingkat
kecemasannya tidak berubah setelah diberikan
terapi. Menurut Nuruddin AlIndunisssy tahun
2014 bahwa Al- Qur’an adalah obat yang
baik bagi jiwa yang baik dan
qolbu yang
hidup. Sehingga kemungkinan hal ini
dipengaruhi oleh
faktor seperti responden
yang tidak mampu meresapi makna murottal
yang didengarnya. Selain itu, bisa disebabkan
karena kondisi lingkungan yang kurang
mendukung untuk memberikan terapi murottal
karena pada saat pemberian terapi murottal
bertepatan dengan jam besuk pasien dimana
banyak keluarga pasien yang datang, sehingga
saat mendengarkan murottal responden kurang
fokus kepada murottal yang didengarkan.
Nilai-nilai Al-Qur’an itu akan
melahirkan ketenangan, kenyamanan, dan
rasa aman dalam hatinya. Ia merasakan
kenikmatan yang tidak pernah dan tidak
akan bisa
dirasakan
oleh orang-orang
yang lalai dari mengingat Allah (Elzaky,
Jamal, 2014).
SIMPULAN DAN SARAN
Tingkat kecemasan pre operasi responden
sebelum terapi murottal, cemas ringan
sebanyak 3 orang (30%), cemas sedang
sebanyak 6 orang (60%), dan cemas berat
sebanyak 1 orang (10%). Tingkat kecemasan
pre operasi responden setelah terapi murottal
didapatkan hasil responden yang tidak
cemas sebanyak 3 orang (30%), cemas
ringan sebanyak 5 orang (50%), dan
cemas sedang sebanyak 2 orang (20%). Ada
pengaruh yang signifikan antara terapi
murottal terhadap penurunan tingkat
kecemasan pasien pre operasi mayor di
Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang
dengan menggunakan uji wilcoxon dengan
nilai p value = 0,000 < α = 0,05.
Bagi profesi keperawatan dalam rangka
peningkatan kesehatan pasien pre operasi
khususnya dalam mengurangi kecemasan
pre operasi diharapkan untuk senantiasa
melaksanakan dan meningkatkan
peran
mandirinya dalam upaya mengatasi masalah
kecemasan
pada
pasien
sebelum
pembedahan melalui terapi murottal sebagai
alternatif tindakan non farmakologi, serta
penelitian selanjutnya diharapkan peneliti

menggunakan sampel yang lebih banyak,
dan perlakuan yang lebih lama. Sehingga
mungkin akan menimbulkan efek yang
lebih besar terhadap penurunan tingkat
kecemasan khususnya kecemasan pre
operasi. Bagi Rumah Sakit terkait
diharapkan setelah diperoleh hasil yang
signifikan maka
dapat diterapkan
sebagai terapi tetap dalam proses penyiapan
pasien sebelum operasi.
Bagi masyarakat
yaitu pasien pre operasi juga perlu
diberipemahaman akan pentingnya
terapi
murottal untuk mengurangi kecemsan dan
mampu
mengimplementasikan
secara
mandiri pada kehidupan sehari-hari.
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