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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hospitalisasi seringkali menjadi masalah utama yang harus dihadapi 

oleh seorang anak. Penyakit yang dialami ketika menjalani hospitalisasi dapat 

menyebabkan anak menjadi trauma akibat adanya perubahan dari kondisi 

sehat. Perpisahan dengan keluarga, kehilangan kendali, cidera tubuh dan 

nyeri merupakan stressor utama hospitalisasi pada anak (Mariyam, 2013). 

Mayoritas anak yang menjalani hospitalisasi dilakukan tindakan 

pemasangan infus. Selain penyakit yang diderita, biasanya pemasangan infus 

menjadi sumber kedua dari nyeri yang paling dirasakan (Rudolph, 2014). 

Perbedaan usia, tingkat perkembangan anak dan kemampuan dalam 

berkomunikasi dapat mempengaruhi anak ketika menyampaikan rasa sakit 

(O'neal & Olds, 2016). Setiap anak memiliki tipe kepribadian yang bervariasi 

dalam perkembangan emosional dan kognitifnya. Hal ini membutuhkan 

penilaian dan pengobatan yang lebih akurat dalam menanggapi rasa nyeri 

yang dirasakan (Shamin et al, 2015). 

Reaksi anak pra sekolah terhadap penyakit yaitu dengan memandang 

penyakit sebagai suatu hukuman (Utami & Arifah, 2013). Reaksi anak pra 

sekolah pada saat pemasangan infus adalah menangis, menggigit bibir, 

mengatupkan gigi, menendang, memukul,dan berlari keluar ruangan 

(Hockenberry & Wilson, 2009). Nyeri yang tidak dapat diatasi biasanya 

menimbulkan dampak secara fisik maupun perilaku. Dampak fisik nyeri
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terdiri dari dampak akut (jangka pendek) yang ditandai dengan peningkatan 

laju metabolisme, peningkatan produksi kortisol, adanya kerusakan respon 

insulin, dan meningkatnya retensi cairan. Sedangkan dampak kronis (jangka 

panjang), ditandai dengan meningkatnya stress pada anak yang 

mengakibatkan ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas. Hal ini 

disebabkan oleh nyeri yang berlangsung terus-menerus dalam waktu yang 

lama (Astuti & Khasanah, 2017). 

Menurut Rosyidah, dkk (2016) yang meneliti tentang pemasangan infus 

di RSUD Dr. Moewardi sebelumnya, menjelaskan bahwa masalah utama 

pada anak dengan tindakan pemasangan infus adalah nyeri dan trauma yang 

dapat menimbulkan stress secara psikis. Nyeri pada anak tidak cukup apabila 

ditangani secara farmakologis yang umumnya berkaitan dengan penjadwalan, 

dosis obat, dan evaluasi intensitas nyeri (Linhares, et al, 2014). Dalam 

manajemen nyeri, perawat dapat melakukan pendekatan secara non 

farmakologi dengan memberikan dukungan psikologis kepada anak. 

Pemberian intervensi ini merupakan proses keperawatan dan strategi dari 

perawat dalam meminimalkan rasa sakit yang dialami oleh anak. Berbagai 

tindakan non farmakologi untuk mengatasi nyeri terdiri dari terapi murotal, 

terapi menggunakan aromaterapi, terapi relaksasi, dan terapi musik (Miftah, 

et al, 2017). Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa suara 

lembut yang berisi lantunan ayat suci Al Qur’an dapat memberikan efek 

positif berupa relaksasi (Safara & Bhatia, 2014). 
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Terapi murotal merupakan sebuah lantunan ayat suci Al Qur’an yang 

dapat memberikan ketenangan dan mengurangi nyeri pada seseorang yang 

mendengarkannya. Kandungan ayat-ayat suci Al Qur’an mampu 

menstimulasi gelombang delta sebesar 63,11% dan menimbulkan kondisi 

yang nyaman dan rileks bagi para pendengarnya. Tempo suara yang teratur 

dan lembut dapat memberikan relaksasi yang religius (Andarini dkk, 2015). 

Pengaruh Al Qur’an bagi tubuh dapat memberikan perubahan fisiologis, 

memperoleh ketenangan jiwa, dan menangkal adanya penyakit yang 

dirasakan oleh individu (Zahrofi & Maliya, 2013). 

Rohmah, dkk (2014) meneliti pengaruh murotal pada ibu bersalin yang 

mengalami nyeri. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan yaitu dengan 

mendengarkan murotal ayat suci Al Qur’an dapat menurunkan intensitas 

nyeri dan memberikan ketenangan jiwa pada ibu bersalin. Berdasarkan hasil 

pencarian evidence based belum diketahui bagaimana pengaruh terapi 

murotal terhadap penurunan skala nyeri pada anak yang dilakukan tindakan 

invasif pemasangan infus.  

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang dan alasan pemilihan judul tersebut di atas, maka 

perumusan masalahnya adalah “Apakah terdapat pengaruh terapi murotal 

terhadap tingkat nyeri pada anak saat pemasangan infus di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta?” 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahui adanya pengaruh terapi murotal terhadap tingkat nyeri 

pada anak saat pemasangan infus di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui gambaran karakteristik responden saat pemasangan infus 

pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta. 

b. Mengetahui tingkat nyeri pada anak saat pemasangan infus pada 

kelompok intervensi yang diberikan terapi murotal di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta. 

c. Mengetahui tingkat nyeri pada anak saat pemasangan infus pada 

kelompok kontrol tanpa intervensi tertentu (menggunakan prosedur 

standar care) di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

d. Membandingkan pengaruh terapi murotal terhadap tingkat nyeri pada 

anak saat pemasangan infus pada kelompok intervensi dan kelompok 

kontrol di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Profesi Keperawatan 

Dapat menambah pengetahuan perawat terkait pentingnya 

kombinasi antara terapi farmakologi dan terapi non farmakologi dengan 

menggunakan terapi murotal Al Qur’an sehingga pelayanan terhadap 

pasien semakin berkualitas. 

2. Bagi Rumah Sakit 

Rumah sakit dapat meningkatkan dan menerapkan terapi murotal 

Al Qur’an diruang anak sehingga diharapkan bisa mengurangi nyeri yang 

akan muncul. Selain itu, juga bisa memperkaya intervensi keperawatan 

dalam memanajemen nyeri. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai referensi dan masukan dalam merencanakan tindakan 

keperawatan mandiri yang dapat memberikan manfaat nyata bagi pasien 

anak. 

E. Keaslian Penelitian 

1. Khashinah & Anita (2015) meneliti tentang “Pengaruh Terapi Murotal 

Juz ‘Amma Terhadap Tingkat Nyeri Pada Pasien Post Open Reduction 

Internal Fixation (ORIF) Di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta”. 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu pra-experimental design 

eksperimen yang hanya menggunakan kelompok perlakuan tanpa 

menggunakan kelompok kontrol, serta tidak dilakukan randomisasi saat 

pengambilan responden. Persamaan dari penelitian ini adalah 
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menggunakan variabel bebas yaitu terapi murotal, sedangkan perbedaan 

terletak pada variabel terikat yaitu tingkat nyeri pada pasien post open 

reduction internal fixation (ORIF). Pada penelitian ini terdapat 

pembaharuan dari peneliti yaitu desain penelitian menggunakan quasy 

experiment, usia responden yang digunakan usia anak pra sekolah 4 

sampai 6 tahun. Selain itu, tempat yang digunakan berbeda yaitu di 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

2. Rohmah Dewi dkk, (2014) meneliti tentang “Pengaruh Terapi Murotal 

Al-Qur’an Untuk Penurunan Nyeri Persalinan Dan Kecemasan Pada Ibu 

Bersalin Kala 1 Fase Aktif”. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

quasy exsperiment (eksperimen semu). Rancangan penelitian yang 

digunakan yaitu two group comparison pretest-posttest design. Teknik 

pengambilan sampel dengan menggunakanconcecutive sampling. 

Persamaan dari penelitian ini terletak pada variabel bebas yaitu terapi 

murotal dan desain penelitian yang digunakan adalah quasy experiment, 

sedangkan perbedaan terletak pada variabel terikat yaitu penurunan nyeri 

persalinan.Pada penelitian ini terdapat pembaharuan dari peneliti yaitu 

responden yang digunakan adalah anak usia pra sekolah 4 sampai 6 

tahun. Selain itu, tempat yang digunakan berbeda yaitu di RSUD Dr. 

Moewardi. 

3. Wardani dkk, (2015) meneliti tentang “Pengaruh Terapi Musik dan 

Murotal Terhadap Penurunan Tingkat Depresi Pada Lansia”. Jenis 

penelitian yang digunakan yaitu quasy experiment dengan menggunakan 
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desain berupa pre and post test with control group design. Persamaan 

dari penelitian ini terletak pada variabel bebas yaitu terapi murotal dan 

desain yang digunakan adalah quasy experiment, sedangkan perbedaan 

terletak pada variabel terikat yaitu penurunan tingkat depresi pada lansia. 

Pada penelitian ini terdapat pembaharuan dari peneliti yaitu tingkat nyeri 

dan usia responden anak pra sekolah serta tempat yang digunakan di 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

 


