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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kecemasan Pre-Operasi  

Tindakan pembedahan menimbulkan ketakutan dan kecemasan pada 

pasien walaupun respon individu terhadap tindakan tersebut berbeda-beda. 

Beberapa pasien menyatakan takut dan menolak dilakukan tindakan 

pembedahan, tetapi klien mengatakan tidak tahu yang menjadi penyebab, 

namun ada juga beberapa pasien yang menyatakan ketakutannya dengan jelas 

dan spesifik (Long,2008). Kecemasan adalah perasaan tidak menyenangkan, 

yang ditandai dengan istilah-istilah seperti kekhawatiran, keprihatinan, dan 

rasa takut yang kadang-kadang dialami dalam tingkatan yang berbeda-beda. 

(Menurut Atkinson dalam Yanti, Erlamsyah & Zikra, 2013). 

Kecemasan merupakan respon individu terhadap keadaan yang tidak 

menyenangkan dan dialami oleh semua makhluk hidup dalam kehidupan 

sehari-sehari. ( Harsepuny,2012). Mekanisme yang menyebabkan kecemasan 

meningkatkan resiko penyakit jantung koroner yang fatal termasuk 

hiperventilasi yang terjadi selama serangan akut yang dapat menyebabkan 

spasme koroner dan dapat menyebabkan kegagalan ventrikel sehingga dapat 

menyebabkan aritmia.( Szirmai, 2011 ). 

Kecemasan merupakan suatu perasaan subjektif mengenai ketegangan 

mental yang menggelisahkan sebagai reaksi umum dari ketidakmampuan 
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mengatasi masalah atau tidak adanya rasa aman. Perasaan yang tidak menentu 

tersebut pada umumnya tidak menyenangkan yang nantinya akan 

menimbulkan atau disertai perubahan fisiologis dan psikologis. ( Kholil Lur 

Rochman, 2010). Kecemasan adalah rasa khawatir, takut yang tidak jelas 

sebabnya. Kecemasan juga merupakan kekuatan besar dalam menggerakkan 

tingkah laku, baik tingkah laku yang menyimpang ataupun yang terganggu. 

Keduanya merupakan pernyataan, penampilan, penjelmaan dari pertahanan 

terhadap kecemasan tersebut. ( Singgih D Gunarsa, 2008). 

B. Gejala-gejala kecemasan 

Kholil Lur Rochman, (2010) mengemukakan beberapa gejala-gejala 

dari kecemasan antara lain :  

1. Ada saja hal-hal yang sangat mencemaskan hati, hampir setiap 

kejadian menimbulkan rasa takut dan cemas. Kecemasan tersebut 

merupakan bentuk ketidakberanian terhadap hal-hal yang tidak cemas. 

2. Adanya emosi yang kuat dan sangat tidak stabil. Suka marah dan 

sering dalam keadaan heboh yang memuncak, sangat irritable, akan 

tetapi sering dianggap depresi. 

3. Diikuti oleh bermacam-macam fantasi,delusi, ilusi dan delusion of 

persecution. 

4. Sering merasa mual dan muntah-muntah, badan terasa sangat lelah, 

banyak berkeringat, gemetar dan seringkali menderita diare. 
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5. Muncul ketegangan dan ketakutan yang kronis menyebabkan jantung 

menjadi sangat cepat atau tekanan darah tinggi. 

C. Etiologi Kecemasan  

Kusumawati dan Hartono (2010) mengemukakan beberapa penyebab 

kecemasan antara lain : 

1. Factor predisposisi (pendukung) 

a. Peristiwa traumatic 

b. Konflik emosional 

c. Gangguan konsep diri 

d. Frustasi gangguan fisik 

e. Pola mekanisme koping keluarga  

f. Riwayat gangguan kecemasan  

g. Medikasi  

 

2. Faktor presipitasi  

a. Ancaman terhadap integritas fisik 

(a) Sumber internal 

(b) Sumber eskternal 

b. Ancaman terhadap harga dri 

(a) Sumber internal 

(b) Sumber eksternal 
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D. Penilaian  gejala kecemasan 

Menurut Hidayat (2008) mengemukakan bawa cara penilaian tingkat 

kecemasan menurut HRS-A(Halminton Rating Scale for Anxiety)  adalah 

sebagai berikut : 

Skor 0 : tidak ada gejala sama sekali 

Skor 1 : 1 dari gejala yang ada 

Skor 2 : separuh dari gejala yang ada  

Skor 3 : lebih dari separuh gejala yang ada 

Penilaian hasil yairu dengan menjumlahkan nilai skore item 1 sampai 

dengan 14  dengan ketentuan sebagai berikut : 

Skor kurang dari 14  : tidak ada kecemasan 

Skor 14 sampai dengan 20 : kecemasan ringan 

Skor 21 sampai dengan 27 : kecemasan sedang 

Skor 28 sampai dengan 41 : kecemasan berat 

Skor 42 sampai 56  : kecemasan berat sekali/panik 

E. Murottal Al-Qur’an 

Murrotal adalah rekaman suara Al-Qur’an yang dilagukan oleh 

seorang qor’i/pembaca Al-Qur’an (Siswatinah,2011). Baca Al-Qur’an 

secara murottal mempunyai irama yang konstan, teratur, dan tidak ada 

perubahan yang mendadak. Tempo murottal Al-Qur’an juga berada antara 

60-70/menit, serta nadanya rendah sehingga mempunyai efek relaksasi 
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dan dapat menurunkan stress, kecemasan dan gangguan tidur 

(Widayarti,2011). 

F. Manfaat Terapi Murottal Al-Qur’an 

Al-Qur’an adalah kitab suci agama islam sebaga pedoman hidup 

umatnya. Sesungguhnya Allah SWT berfirman bahwa Al-Qur’an adalah 

obat mujarab. Seperti dijelaskan didalam Al-Qur’an surat Al-isra:82. “Dan 

kami turunkan Al-Qur’an suatu yang menjadi obat(penawar) dan rahmat 

bagi orang-orang yang beriman dan Al-Qur’an itu tidaklah menambah 

kepada orang-orang yang zalim selain kerugian” (Qs Al-isra ayat 17: 82). 

Lantunan Al-Qur’an secara fisik mengandung unsur suara manusia 

merupakan instrument penyembuhan yang menajubkan dan alat yang 

paling mudah dijangkau. Suara dapat menurunkan hormon-hormon 

stres,mengaktifkan hormon endofrin alami, meningkatkan perasaan rileks, 

dan mengalihkan perhatian dari rasa takut, cemas dan tegang, 

memperbaiki system kimia tubuh sehingga menurunkan tekanan darah 

serat memperlambat pernafasan yang lebih dalam atau lebih lambat sangat 

baik menimbulkan ketenangan, kendali emosi, pemikiran yang lebih 

dalam dan metabolisme yang baik (Heru,2008). Al-Qur’an merupakan 

obat yang komplit untuk segala jenis penyakit, baik penyakit hati maupun 

penyakit fisik, baik penyakit dunia maupun penyakit akhirat 

(Siswantinah,2011). 
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Sebagaimana yang dikemukakan Heru(2008) bahwa murottal 

mempunyai beberapa manfaat antara lain :  

a. Mendengarkan bacaan Al-Qur’an dengan tartil akan mendapatkan 

ketenangan jiwa, memberikan rasa rileks dan meningkatkan rasa 

rileks, menimbulkan rasa tenang dan perubahan psikologis 

(Assegaf,2013). 

b. Lantunan Al-Qur’an secara fisik mengandung unsur suara manusia, 

suara manusia meupakan instrument penyembuhan yang 

menajubkan dan alat yang paling mudah dijangkau. 

c. Dengan terapi murottal maka kualitas kesadaran seorang terhadap 

Tuhan akan meningkat, baik orang tersebut arti Al-Qur’an atau 

tidak. Kesadaran ini akan menyebakan totalitas kepasrahan kepada 

Allah SWT dalam keadaan otak pada gelombang alpha, 

merupakan gelombang otak yang berfrekuensi 7-14 Hz. Ini 

merupakan keadaan energi otak yang optimal dan dapat 

menurunkan stress, kecemasan dan meningkakan kualitas tdiur 

yang berefek baik pada kognitif dan prilaku. 

G. Pengaruh Murottal Al-Qur’an Terhadap Kecemasan 

Salah satu manfaat murottal sebagai terapi adalah self-mastery yaitu 

kemampuan untuk mengendalikan diri (Ernawati,2013)  bahwa suara 

Murottal Al-Qur’an ibarat gelombang suara yang memiliki ketukan dan 
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gelombang tertentu, menyebar dalam tubuh kemudian menjadi getaran 

yang bisa mempengaruhi fungsi gerak sel otak dan membuat 

keseimbangan didalamnya. 

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh 

Remolda (Faradisi 2012) bahwa terapi religi dapat mempercepat 

penyembuhan, hal ini telah dibuktikan oleh berbagai para ahli seperti yang 

dilakukan Ahmad al Kahdi, direktur utama Islam Medicine Institute for 

Education and Research di florida Amerika serikat. Hasil penelitian 

tersebut menimbulkan hasil positif bahwa mendengarkan ayat suci Al-

Qur’an dapat 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. Komponen 

gelombang otak pada stimulatif musik terapi dan stimulasi Al-Qur’an 

mempunyai keamanan yaitu didominasi oleh gelombang delta. 

H. Pemberian Terapi Murottal 

Stimulus murottal Al-Qur’an dapat dijadikan alternatif terapi baru 

sebagai terapi relaksasi bahkan lebih baik dibandingkan dengan terapi 

audio lainnya karena stimulant Al-Qur’an dapat memunculkan gelombang 

delta sebesar 63,11 %. Terapi audio ini juga merupakan terapi yang murah 

dan tidak menimbulkan efek samping ( Abdurrachman,2008).  

Hasil penelitian yang dilakukan Ernawati (2013) tentang pengaruh 

terapi murottal Al-Qur’an terhadap penurunan tekanan darah yang 
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menunjukkan hasil bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada 

tekanan darah sistolik maupun diastolik pada lansia sebelum dan sesudah 

diberikan terapi murottal  Al-Qur’an yaitu pada tekanan darah sistolik 

memiliki nilai p(0,012) < 0,05 dan tekanan darah diastolik memiliki nilai 

p(0,49) < 0,05.  

Menurut Smith ( dalam Upoyo, Ropi, & Sitoru 2012) menerangkan 

bahwa intensitas suara rendah merupakan intensitas suara kurang dari 60 

desibel sehingga menimbulkan kenyamanan dan tidak nyeri. Murottal 

merupakan salah satu musik dengan intensitas 50 desibel dapat 

meningkatkan respon bayi baru lahir prematur termasuk tingkat saturasi 

oksigen, pernafasan dan detak jantung. Penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti mendasar dari peneliti sebelumnya yang manfaatnya lebih efektif 

yaitu terapi murottal diberikan 15-20 menit. 

Selain penjelasan diatas, dalam bukunya pedak (2009) menuturkan 

alur neurofisiolohis mendengarkan Al-Qur’an  : 

 

 

 

 

 

Daun telinga Telinga tengah kokhlea 

talamus amigdala hipotalamus 

hipokampus 
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Gambar 1.1 Bagan Neurofisiologis Mendengarkan Al-Qur’an 

Asuhan Keperawatan Pasien Pre Operasi 

A. Pengkajian 

1. Pasien / Klien  : Nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, 

pendidikan, alamat, agama, nomer register. 

2. Penanggung jawab  : Nama, umur, jenis kelamin, alamat, 

hubungan dengan klien.  

B. Riwayat  

1. Keluhan utama :  

Diambil dari data subjektif atau objektif yang paling menonjol yang 

dialami oleh klien. 

2. Riwayat penyakit sekarang :  

Pengembangan dari keluhan utama dan data yang menyertai 

pendekatan PQRST : 

P (Paliatif) : Faktor pencetus atau penyebab yang dapat memperingan 

dan memperberat keluhan klien. 

Q  (Qualitas) : Menggambarkan seperti apa keluhan yang 

dirasakan. 

R (Region)  :  Mengetahui lokasi dari keluhan yang dirasakan, 

apakah keluhan itu menyebar atau mempengaruhi area lain. 

S (Severity) : Merupakan skala / intensitas nyeri. 
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T (Time)  : Waktu dimana keluhan dirasakan. 

3. Riwayat penyakit dahulu 

Pada penyakit dahulu ini dikaji tentang faktor resiko penyebab 

masalah kesehatan sekarang serta jenis penyakit dan kesehatan masa 

lalu.  

4. Riwayat penyakit keluarga 

Dikaji tentang penyakit yang menular atau penyakit menurun yang 

ada didalam keluarga. 

C. Pengkajian Fungsional 

1. Persepsi dan pemeliharaan kesehatan 

Dikaji mengenai bagaiamana gaya hidup klien setiap harinya. 

2. Nutrisi dan metabolik  

Dikaji mengenai makanan pokok, frekuensi makan, pantangan 

makanan, alergi tehadap makanan dan nafsu makan. 

3. Eliminasi 

Dikaji mengenai frekuensi BAB, konsistensi BAB serta keluhan 

saat BAB. Frekuensi BAK, warna, jumlah urine tiap BAK. 

Biasanya pada klien dengan post operasi mengalami penurunan 

jumlah urine akibat intake cairan yang tidak adekuat akibat 

pembedahan. 
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4. Tidur dan istirahat 

Pada pola istirahat dan tidur yang harus dikaji adalah lama tidur 

dalam sehari, kebiasaan pada waktu tidur. Pada klien pre op atau 

post op bisa ditemukan gangguan pola tidur karena nyeri. 

5. Pola aktivitas dan latihan 

Pola aktivitas meliputi kebiasaan aktivitas sehari-hari. Pada klien 

dengan pre dan post op biasanya ditemukan keterbatasan gerak 

nyeri. 

6. Persepsi diri dan konsep diri 

Pada sistem ini biasanya dikaji bagaiamana persepsi atau 

pandangan klien terhadap kondisinya saat ini. 

7. Seksual dan reproduksi 

Pada sistem ini dikaji apakah ada gangguan seksual ataupun 

gangguan reproduksi. 

8. Pola hubungan peran 

Dikaji mengenai pola hubungan dengan keluarga dan masyarakat 

lainnya. 

9. Pola pengelolaan koping dan stres 

Dikaji mengenai tentang bagaimana cara pengelolaan stress.  
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10. Sistem nilai dan keyakinan 

Pada sistem nilai dan keyakinan yang perlu dikaji, bagaiaman 

sistem nilai dan keyakinan klien terhadap hidupnya.  

D. Pemeriksaan Fisik  

1. Keadaan umum  

Penampilan umum klien atau keadaan klien setelah dan sebelum 

dilakukan pembedahan. 

2. Kepala  

Dikaji mengenai adanya perubahan dikepala ataupun adanya 

benjolan. 

3. Mata 

Dikaji mengenai adanya perubahan fungsi pada mata. 

4. Hidung  

Dikaji apakah ada kotoran atau pendarahan ataupun lainnya. 

5. Mulut dan gigi 

Dikaji mengenai kebersihan gigi dan mulut. 

6. Telinga 

Dikaji mengenai kebersihan telinga, gangguan pendengaran. 

7. Abdomen  

Dikaji mengenai bagian yang mengalami pembedahan. 
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8. Genetalia 

Dikaji mengenai adanya gangguan pada genetalia. 

9. Ekstremitas 

Dikaji mengenai perubahan fungsi ekstremitas. 

10. Tanda-tanda vital  

Dikaji mengenai tekanan darah, suhu, nadi dan pernafasan. 

E. Data penunjang lain 

1. Laboratorium  

2. Rontgen 

3. CT-Scan 

4. USG 

5. Terapi/obat-obatan 

F. Diagnosa keperawatan 

Diagnosa keperawatan adalah keputusan klinik mengenai respon 

individu, keluarga dalam masyarakat terhadap masalah kesehatan yang 

aktual atau personal merupakan dasar untuk memilih intervensi 

keperawatan untuk mencapai hasil yang merupakan tanggung jawab 

perawat (DepKes, 2012). 

Diagnosa Keperawatan : 

1. Ansietas berhubungan dengan ancaman pada status terkini. 

2. Defisiensi pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi. 
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(NANDA, 2015) 

G. Implementasi 

Implementasi adalah tahap keempat dari proses keperawatan yang 

dimulai setelah perawat menyusun rencana keperawatan. Rencana 

keperawatan yang dibuat berdasarkan diagnosa yang tepat, intervensi, 

diharapkan dapat mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan untuk 

mendukung dan meningkatkan status kesehatan klien menurut potter & 

perry (2009) dalam jurnal ade cahya lesmana. 

1. Ansietas berhubungan dengan ancaman pada status terkini. 

Kriteria Hasil : 

1) Mampu mengontrol cemas 

2) Vital sign dalam batas normal 

Intervensi : 

1) Identifikasi tingkat kecemasan 

2) Motivasi pasien untuk mengungkapkan perasaannya 

3) Motivasi keluarga untuk menemani 

4) Gunakan pendekatan yang menenangkan 

2.Defisiensi pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi. 

Kriteria Hasil : 

1) Mengetahui makan-makanan yang boleh dikonsumsi. 

2) Mengetahui tujuan dari diet yang dianjurkan. 

Intervensi : 
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1) Kaji pengetahuan diet yang dianjurkan. 

2) Berikan penyuluhan diet pada pasien post operasi. 

(NIC, 2015) 

H. Evaluasi 

Evaluasi keperawatan adalah suatu proses yang digunakan untuk 

mengukur dan memonitor kondisi klien serta mengevaluasi tindakan 

keperawatan yang sudah dilakukan, evaluasi juga digunakan untuk 

memeriksa semua proses keperawatan. 
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