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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Kecelakaan lalu lintas menjadi masalah yang seringkali terjadi di 

negara berkembang seperti Indonesia. Angka kecelakaan selama tahun 

2012 tercatat 7.817 kasus atau turun 297 kasus (3,66 %) dari 8.114 kasus 

di tahun 2011.Dari 7.817 kasus kecelakaan, 2.865 orang luka berat, 

sementara di tahun 2011 terdapat 2.852 korban. Korban luka ringan pada 

tahun 2012 sebanyak 5.974 orang, sementara pada tahun 2011 terdapat 

6.357 orang. Angka luka ringan pada tahun 2012 turun 6,02 % dibanding 

2011 lalu. Adapun trauma yang sering terjadi karena kecelakaan 

kendaraan bermotor adalah fraktur (patah tulang). Data di Rumah Sakit 

Orthopedi Prof. Dr. R. Soeharso diperoleh jumlah kasus fraktur femur 

pada rentang 1 september 2011 sampai dengan 31 september 2012 

sebanyak 345 kasus(Lukman & Ningsih, 2009;NTMC-Korlantas Polri, 

2012; Rekam Medik, 2012). 

Fraktur yaituterputusnya kontinuitas tulang oleh trauma yang 

melebihi kemampuan absorbsi tulang, kondisi secara klinis berupa fraktur 

terbuka dengan kerusakan jaringan lunak (otot, kulit, jaringan saraf,dan 

pembuluh darah) maupun fraktur tertutup. Dampak yang dirasakan pasien 

pada kejadian fraktur ini salah satunya adalah nyeri (Grace dan 

Borley,2002; Helmi, 2012). 
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International for Study of Pain (IASP), mendefinisikan nyeri 

sebagai situasi tidak menyenangkan yang bersumber dari area tertentu, 

yang tergantung atau tidak tergantung pada kerusakan jaringan dan yang 

berkaitan dengan pengalaman masa lalu dari orang yang bersangkutan 

(Demir, 2012). 

Penatalaksanaan nyeri yang dilakukan yaitu dengan tindakan 

farmakologis dan nonfarmakologis. Terapi farmakologi yang diberikan 

untuk mengatasi nyeri antara lain: asetaminofen (Tylenol), obat 

antiinflamasi nonsteroid seperti ibuprofen (Motrin), obat analgetik lain 

seperti tramadol (Ultram) atau preparat topikal kapsaicin (Zostrix), 

antidepresan trisiklik seperti amitriptilin hidroklorida (Elavil) dapat 

mengurangi sinyal nyeri pada taut neurosinaps (neurosynaptic junction), 

analgetik opioid yang bisa diberikan dalam bentuk tunggal atau kombinasi 

dengan obat antidepresan (Kowalak,2011). 

Pelaksanaan manejemen nyeri nonfarmakologi di klinis belum 

sepenuhnya dilakukan oleh perawat dalam memanajemen nyeri, karena 

perawat lebih sering melaksanakan terapi kolaboratif berupa pemberian 

analgesik dari pada terapi nonfarmakologi (Wiknjosastro,2005). 

Salah satu tindakan nonfarmakologis yang dapat diberikan untuk 

mengatasi nyeri pasien yaitu dengan terapi relaksasi, seperti: 

distraksi,guide imagery, dan relaksasi progresif. Dewasa ini telah 

dilakukan berbagai penelitian dalam bidang kedokteran.Seperti penelitian 

yang dilakukan oleh Ahmad Al Qadhi tentang pengaruh Al-Qur’an bagi 
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organ tubuh.Ahmad Al Qadhi, melalui penelitiannya di Klinik Besar 

Florida Amerika Serikat, berhasil membuktikan hanya dengan 

mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Qur’an, seorang Muslim, baik mereka 

yang berbahasa Arab maupun bukan, dapat merasakan perubahan 

fisiologis yang sangat besar. Penurunan depresi, kesedihan, memperoleh 

ketenangan jiwa, menangkal berbagai macampenyakit merupakan 

pengaruh umum yang dirasakan orang-orang yang menjadi objek 

penelitiannya.Dari hasil uji cobanya ia berkesimpulan, bacaan Al-Qur’an 

berpengaruh besar hingga 97% dalam melahirkan ketenangan jiwa dan 

penyembuhan penyakit.Ketenangan jiwa ini menimbulkan relaksasi bagi 

tubuh.Relaksasi ini mempengaruhi terbentuknya gelombang tetha pada 

otak dimana frekuensinya 5-8 Hz.Gelombang ini mampu mempengaruhi 

produksi hormon endorfin yang menghambat aktifitas trigger cell. Ketika 

aktifitas trigger cell dihambat, gerbang pada Substansia Gelatinosa 

menutup dan impuls nyeri berkurang atau sedikit ditransmisikan ke otak 

(Purwanto, 2008; Anwar, 2010; Al-Kaheel,2011). 

Sebuah studi Audioanalgesia melaporkan bahwa pengaruh musik 

dapat menurunkan nyeri akut, kronis, nyeri kanker, dan mengurangi 

kebutuhan opioid, namun besarannya kecil, serta penggabungan antara 

terapi farmakologi dan nonfarmakologi dapat lebih efektif dalam 

menghilangkan nyeri (Smeltzer dan Bare, 2002; Simkin dan Klein, 2007). 

Dari studi pendahuluan yang telah dilakukan di Rumah Sakit 

Orthopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta didapat data populasi antara 
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tanggal 1 September 2011 - 30 September 2012 didapatkan 293 kasus 

fraktur ekstremitas berdasarkan usia 20-60 tahun. 

Penatalaksanaan nyeri post operasi fraktur ekstremitas dengan 

murottal Al-Qur’an belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya dan 

belum diketahui manfaatnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk 

meneliti tentang “Pengaruh Pemberian Murottal Al-Qur’an Terhadap 

Tingkat Nyeri Post Operasi Fraktur Ekstremitas di Rumah Sakit Orthopedi 

Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta”. 

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan pendahuluan di atas maka didapatkan rumusan 

masalah sebagai berikut: “Adakah Pengaruh Pemberian Murottal Al-

Qur’an Terhadap Tingkat Nyeri Pasien Post Operasi Fraktur Ekstremitas 

di Rumah Sakit Orthopedi Prof. Dr. R. SoeharsoSurakarta?”. 

 

C. Tujuan penelitian 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui adakah pengaruh pemberian terapi murottal Al-

Qur’an terhadap tingkat nyeri pasien post operasi fraktur ekstremitas 

diRumah Sakit Orthopedi Prof. Dr. R. SoeharsoSurakarta. 

2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui tingkat nyeri pasien post operasi fraktur 

ekstremitas sebelum diberikan murottal Al-Qur’an. 
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b. Mengetahui tingkat nyeri pasien post operasi fraktur ekstremitas 

setelah diberikan murottal Al-Qur’an. 

c. Mengetahui perbandingan tingkat nyeri pasien post operasi fraktur 

ekstremitas kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol. 

 

D. Manfaat penelitian 

1. Bagi keilmuan atau teori 

Menambah pengetahuan dan referensi mengenai penatalaksanaan 

nonfarmakologi terhadap nyeri. 

2. Bagi institusi pendidikan 

Sebagai salah satu wawasan baru bagi mahasiswa dalam 

manajemen nyeri secara nonfarmakologi terhadap nyeri pasca operatif 

maupun nyeri lain dari pasien. 

3. Bagi instansi rumah sakit 

Merupakan salah satu terapi yang dapat diterapkan dengan mudah 

serta hemat biaya bagi pasien dalam memanajemen nyeri pasien. 

4. Bagi pembaca 

Menambah wawasan dalam penanganan nyeri baik di rumah sakit 

maupun di rumah, juga merupakan terapi yang mudah diterapkan bagi 

siapapun tanpa memandang latar belakang pendidikan pembaca. 

5. Bagi peneliti 

Sebagai referensi yang dapat digunakan dalam penelitian 

selanjutnya, serta peneliti selanjutnya dapat mengembangkan apa yang 
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telah dilakukan dalam penelitian ini. Misalnya, dengan mencari bentuk 

variabel lain. 

 

E. Keaslian penelitian 

Penelitian tentang murottal sudah pernah diteliti, penelitian yang 

berhubungan dengan penelitian ini antara lain: 

1. Faradisi (2009) tentang: Perbedaaan efektifitas pemberian terapi 

murotal dengan terapi musik klasik terhadap penurunan tingkat 

kecemasan pada pasien pre operasi fraktur ekstremitas di Rumah Sakit 

Dr.Moewardi dengan hasil terapi murotal lebih efektif menurunkan 

kecemasan dibanding terapi musik klasik. Sebelum diberikan terapi 

murotal terdapat 1 pasien dengan kecemasan berat, 10 pasien cemas 

sedang, dan 4 pasien dengan cemas ringan. Setelah diberikan terapi 

murotal tidak ada pasien dengan cemas berat atau sedang dan hanya 

pada kecemasan ringan sejumlah 7 pasien dan 8 pasien tanpa 

kecemasan. Sebelum terapi musik klasik terdapat 1 pasien cemas berat, 

12 pasien cemas sedang dan 2 orang cemas ringan. Setelah terapi musik 

didapatkan 2 pasien cemas sedang, 10 pasien cemas ringan, dan 3 

pasien tanpa kecemasan. 

2. Sulastri (2009) tentang: Perbedaan tingkat nyeri antara kelompok 

kontrol dan eksperimen setelah diberikan terapi musik pada pasien post 

operasi fraktur femur di ruang rawat inap bedah Rumah Sakit Karima 

Utama Kartasura didapatkan hasil bahwa sebanyak 10 pasien (62,5%) 
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tanpa pemberian terapi musik mengalami nyeri berat. Sedangkan pada 

pasien yang diberikan terapi musik sejumlah 14 pasien (87,5%) 

mempunyai tingkat nyeri sedang. 

 


