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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Kecelakaan lalulintas sering kali terjadi di negara-negara berkembang 

seperti di Indonesia. Menurut data kepolisian Republik Indonesia tahun 2003, 

jumlah kecelakaan di jalan mencapai 13.399 kasus. Kasus itu menyebabkan 

kematian pada 9.865 orang, 6. 142 orang mengalami luka berat dan 8.694 luka 

ringan dan diperkirakan tiap tahunya akan mengalami peningkatan. Adapun 

trauma yang sering terjadi pada kasus ini adalah trauma kepala, fraktur (patah 

tulang), dan trauma dada (Sujudi, 2007). 

Fraktur atau patah tulang adalah terputusnya kontinuitas jaringan 

tulang yang umumnya disebabkan oleh tekanan atau ruda paksa. Pada pasien 

fraktur akan timbul nyeri dimana hal ini dapat menyebabkan kecemasan pada 

pasien. Nyeri yang timbul diakibatkan oleh terputusnya kontinuitas jaringan, 

spasme otot, gerakan fragmen tulang, dan cidera pada jaringan lunak 

(Doengoes,1999).  

Penanganan fraktur bisa berupa konservatif ataupun operasi. Tindakan 

operasi terdiri dari reposisi terbuka, fiksasi interna dan reposisi tertutup 

dengan kontrol radiologis diikuti fiksasi interna, dimana didalamnya terdapat 

banyak prosedur yang harus dilaksanakan (Mansjoer, 2007).  

Tindakan  pembedahan merupakan pengalaman yang sulit bagi hampir 

semua pasien. Berbagai kemungkinan buruk bisa saja terjadi yang akan bisa 



membahayakan bagi pasien. Maka tidak heran jika seringkali pasien dan 

keluarganya menunjukan sikap yang agak berlebihan dengan kecemasan yang 

mereka alami. Kecemasan yang mereka alami biasanya terkait dengan segala 

macam prosedur asing yang harus dijalani pasien dan juga ancaman terhadap 

keselamatan jiwa akibat segala macam prosedur pembedahan. Kecemasan 

merupakan respon yang wajar terjadi apabila kita berhadapan dengan masalah 

atau sesuatu yang baru yang bersifat mengancam kenyamanan atau keamanan 

kita. 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 pernafasan yang dapat menyebabkan pendarahan baik pada saat 

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 ataupun nyeri, salah satunya adalah terapi musik yang 

dapat mengurangi tingkat kecemasan pada pasien. Terapi musik ini terbukti 

berguna dalam proses penyembuhan karena dapat menurunkan rasa nyeri dan 

dapat membuat perasaan klien rileks (Kate and Mucci, 2002). Hal ini telah 

dibuktikan dalam penelitian di tahun 1996, Journal of the American Medical 

Association melaporkan tentang hasil-hasil suatu studi terapi musik di Austin, 

Texas yang menemukan bahwa setengah dari ibu-ibu hamil yang 

mendengarkan musik selama kelahiran anaknya tidak membutuhkan anestesi. 



Rangsangan musik meningkatkan pelepasan endofrin dan ini menurunkan 

kebutuhan akan obat-obatan. Pelepasan tersebut memberikan pula suatu 

pengalihan perhatian dari rasa sakit dan dapat mengurangi kecemasan 

(Campbell, 2001). 

  Musik yang digunakan sebagai terapi hendaknya musik yang lembut 

seperti musik klasik ataupun musik pop, karena musik yang lembut akan 

mengendorkan system syaraf dan organ tubuh (Merritt, 2003). Terapi musik 

telah banyak di terapkan sebagai altenatif untuk mempercepat penyembuhan, 

namun belum banyak yang tahu bahwa terapi pembacaan AL-Qur’an ternyata 

juga dapat membantu proses penyembuhan.  Terapi pembacaan Al-Qur’an 

yang diperdengarkan di rumah sakit ternyata bisa mengurangi kecemasan dan 

mempercepat penyembuhan. Itulah sebabnya terapi religi telah banyak 

dimanfaatkan untuk mendukung percepatan pengobatan di rumah sakit di 

Negara-negara maju.  

Terapi religi dapat mempercepat penyembuhan, hal ini telah dibukikan 

oleh berbagai ahli seperti yang telah dilakukan Ahmad al Khadi, direktur 

utama Islamic Medicine Institute for Education and Research di Florida, 

Amerika Serikat. Dalam konferensi tahunan ke XVII Ikatan Dokter Amerika, 

wilayah missuori AS, Ahmad Al-Qadhi melakukan presentasi tentang hasil 

penelitianya dengan tema pengaruh Al-Quran pada manusia dalam perspektif 

fisiologi dan psikologi. Hasil penelitian tersebut menunjukan hasil positif 

bahwa mendengarkan ayat suci Al-Quran 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 

(Remolda, 2009). 

Adapun pengaruh terapi pembacaan Al-Quran berupa, adanya 

perubahan-perubahan arus listrik di otot, perubahan sirkulasi darah, perubahan 

detak jantung, dan kadar darah pada kulit. Perubahan tersebut menunjukan 

adanya relaksasi atau penurunan ketegangan urat saraf reflektif yang 

mengakibatkan terjadinya pelonggaran pembulu nadi dan penambahan kadar 

darah dalam kulit, diiringi dengan penurunan frekuensi detak jantung. 

Terapi musik dan terapi murotal ini bekerja pada otak, dimana ketika 

didorong oleh rangsangan dari luar (terapi musik dan Al-Quran), maka otak 

akan memproduksi zat kimia yang disebut neuropeptide. Molekul ini akan 

menyangkutkan kedalam reseptor – reseptor mereka yang ada di dalam tubuh 

dan  akan memberikan umpan balik berupa kenikmatan atau kenyamanan 

(O’Riordon, 2002).  

Terapi murotal dan terapi musik dapat menurunkan kecemasan, tetapi 

apakah terapi murotal itu lebih cepat menurunkan kecemasan dibandingkan 

terapi musik belum diketahui, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

keefektivan antara pemberian terapi pembacaan Al-Qur’an dengan terapi 

musik terhadap penurunan kecemasan pada pasien pre-operasi. 

Rencana penelitian  akan dilakukan di Rumah Sakit Dr.Moewardi 

Surakarta. Rumah Sakit Dr.Moewadi adalah rumah sakit umum yang juga 

menangani bedah tulang. Peneliti memilih Rumah Sakit Dr.Moewardi karena 

terdapat kasus yang sesuai dengan kriteria penelitian. Dalam penelitian ini 



dilakukan pengkajian yang meliputi gejala-gejala fisiologis ataupun psikologis 

dimana beberapa item penilaian kecemasan membutuhkan pengkajian yang 

tidak segera, akan tetapi pasien harus menginap di Rumah Sakit sehingga 

dapat dikaji apakah terjadi perubahan setelah diberikan terapi. Item-item yang 

dimaksud diantaranya adalah item gangguan tidur.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian ringkas dalam latar belakang masalah diatas maka 

dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

“Apakah ada perbedaan keefektivan antara pemberian terapi musik 

dengan terapi pembacaan Al-Qur’an terhadap penurunan tingkat kecemasan 

pada pasien pre-operasi?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah mengetahui perbedaan tingkat 

efektivitas antara pemberian terapi musik dengan terapi pembacaan Al-

Qur’an terhadap penurunan tingkat kecemasan pasien pre-operasi 

2. Tujuan Khusus: 

a. Untuk mengetahui apakah terjadi penurunan kecemasan pada pasien 

pre operasi dengan luka fraktur ekstremitas setelah diberikan terapi 

musik 



b. Untuk mengetahui apakah terjadi penurunan kecemasan pada pasien 

pre operasi dengan luka fraktur setelah diberikan terapi murotal. 

c. Didapatkan perbedaan penurunan kecemasan pada pasien pre operasi 

antara pasien yang diberikan terapi musik klasik dan murotal. 

 

D. Manfaat  Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu: 

1. Bagi Rumah Sakit terkait, diharapkan setelah diperoleh hasil yang 

signifikan maka dapat diterapkan sebagai protap dalam proses penyiapan 

pasien sebelum operasi. 

2. Bagi institusi pendidikan kesehatan sebagai referensi tambahan tentang 

terapi yang lebih efektif dalam penanganan cemas dan untuk 

meningkatkan ilmu pengetahuan  khususnya dibidang keperawatan. 

3. Bagi profesi keperawatan dapat memberikan masukan dalam 

melaksanakan dan meningkatkan peran mandirinya dalam upaya 

mengatasi masalah kecemasan pada pasien sebelum pembedahan melalui 

pemberian terapi musik atau terapi Al-Quran. 

4. Bagi peneliti, untuk mengetahui perbedaan penurunan kecemasan pada 

pasien pre operasi antara pasien yang diberikan terapi musik dan murotal. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang musik dan murotal sudah pernah diteliti, penelitian 

yang berhubungan dengan penelitian ini adalah : 



1. Qadiy (1984) tentang : Pengaruh pemberian terapi AL-Quran pada pasien 

terhadap Penurunan ketegangan otot pada Pasien di Rumah Sakit Saudi 

Arabia. Penelitian dilakukan terhadap ratusan orang, baik berkulit putih, 

hitam dan yang lainya, baik yang paham atau tidak terhadap Al-Quran 

ternyata menunjukan hasil yang signifikan. Dampak ini terlihat pada 

perubahan fisiologi yang ditunjukan oleh menurunya kadar tekanan pada 

syaraf secara spontanitas. Adapun perbedaannya adalah, Al-Qadiy 

menspesifikan pada terapi murotal saja.  

2. Wijanarko (2007) tentang : Pengaruh Pemberian Terapi Musik terhadap 

Penurunan Tingkat Kecemasan pada Pasien di Ruang ICU-ICCU Rumah 

Sakit Mardi Rahayu Kudus. Penelitian ini menggunakan metode one 

group pre test and post test design tanpa group control. Pengumpulan data 

dengan obserfasi sebelum dan setelah perlakuan. Dari penelitian yang 

telah dilakukan maka terbukti bahwa dengan memberikan terapi musik 

maka kecemasan yang dialami pasien berkurang, hal ini ditandai dengan 

penurunan pernafasan, nadi dan tekanan darah. Adapun perbedaanya 

adalah tidak dibandingkan dengan terapi lain, hanya untuk mengetahui 

efek dari  terapi musik. 

3. Tubalawony (2007) tentang : Pengaruh Pemberian Terapi Musik terhadap 

Penurunan Tingkat Nyeri pada Klien Pasca Bedah di Rumah Sakit Sumber 

Hidup Ambon. Penelitian ini menggunakan metode one group pre test and 

post test design tanpa group control. Pengumpulan data secara obserfasi 



dan hasil dari penelitian adalah terjadi penurunan tingkat nyeri pada pasien 

pasca bedah setelah diberikan terapi musik. 

Adapun perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah 

penelitian-penelitian sebelumnya tidak dilakukan perbandingan dengan 

terapi lainya, beda tempat dan waktu. 

 


