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ABSTRAK 

 

Pengaruh Stimuli Auditori Murottal Al-Qur’an dan Teknik Relaksasi Nafas 

Dalam Terhadap Kenyamanan, Kecemasan dan β endorphin Klien Paska Bedah 

Orthopedi 

Anggia Astuti, Nursalam, Laily Hidayati 

Introduksi: Respon fisiologis klien yang menjalani operasi orthopedi dapat 

berupa nyeri, sedangkan respon psikologisnya dapat berupa kecemasan dimana 

keduanya merupakan gangguan kenyamanan.Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh stimuli auditori murottal Al-Qur’an, teknik relaksasi 

nafas dalam dan kombinasi stimuli auditori murottal Al-Qur’an dan teknik 

relaksasi nafas dalam terhadap kenyamanan, kecemasan dan β-endorphin klien 

paska bedah orthopedi.Metode: Penelitian ini menggunakan desain quasy 

experiment dengan pendekatan pre test - post test control group design.Keempat 

kelompok dilakukan pengukuran terhadap kenyamanan, kecemasan sebelum dan 

sesudah perlakuan, untuk kadar β –endorphin dilakukan post test only.Teknik 

pengambilan sampel dilakukan dengan metode consecutive sampling sebanyak 28 

responden yang memenuhi kriteria inklusi dibagi menjadi empat kelompok 

(stimuli auditori murottal AL-Qur’an, teknik relaksasi nafas dalam, kombinasi 

stimuli auditori murottal Al-Qur’an dan teknik relaksasi nafas dalam dan 

kelompok kontrol) dengan teknik matching. Uji statistik menggunakan 

independent t-test dan uji hipotesa menggunakan MANOVA.Hasil: Hasil 

penelitian menunjukkan peningkatan kenyamanan dan penurunan kecemasan pada 

kelompok perlakuan dengan p value 0,000<0,05. Sedangkan  β endorphin 

menunjukkan p value 0,330. Diskusi : Kombinasi stimuli auditori murottal AL-

Qur’an dan teknik relaksasi nafas dalam secara simultan memberikan pengaruh 

yang paling efektiv terhadap kenyamanan, kecemasan dan β endorphin pada klien 

paska bedah orthopedi. Kombinasi stimuli auditori murottal Al-Qur’an dan teknik 

relaksasi nafas dalam seharusnya diterapkan sebagai intervensi yang tepat untuk 

memberikan kenyamanan, menurunkan kecemasan dan meningkatkan β 

endorphin pada klien paska bedah orthopedi. 
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