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ABSTRAK 

 

Pengaruh Pendampingan Layanan Spiritual : Do’a dan Tawakkal Terhadap 

Tingkat Kecemasan  Pasien Pre Operasi Closed Fracture  

 

Abdul Munif 

moeniversml@gmail.com  
 

 

Pendahuluan: Kecemasan pre operasi merupakan respon antisipasi terhadap suatu 

pengalaman yang dianggap klien sebagai ancaman terhadap perannya dalam hidup, 

integeritas tubuh, bahkan kehidupan itu sendiri (Brunner & Suddarth’s 2010). 

Keperawatan spiritual (berdo’a dan tawakkal)  merupakan intervensi untuk 

menurunkan kecemasan pasien pre operasi closed fracture,  karena berdoa dan 

tawakkal akan menimbulkan rasa percaya diri, optimisme, ketenangan, damai, dan 

merasakan kehadiran Allah sehingga tingkat kecemasan menurun. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pendampingan spiritual (berdo’a dan 

tawakkal)  terhadap tingkat kecemasan pasien pre operasi closed fracture. 

Metode: Penelitian ini menggunakan desain quasi-experimental pretest-posttest 

with two group design, teknik consecutive sampling, jumlah responden 32 orang 

terbagi dalam kelompok perlakuan dan kontrol. Sampel diambil dari populasi klien 

pre operasi closed fracture di Ruang Shofa RS. Muhammadiyah Lamongan yang 

memenuhi kriteria inklusi. Data diambil meliputi karakteristik responden dan 

tingkat kecemasan dengan skala HARS (Hamilton Anxiety Rating Scale). 

Dikumpulkan menggunakan kuesioner, dianalisis menggunakan Uji Mann Whitney 

dan Wilcoxon Rank. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan terjadi penurunan tingkat 

kecemasan  yang signifikan dengan nilai ρ=0,001 setelah menerima intervensi 

pendampingan layanan spiritual. Diskusi: Intervensi pendampingan layanan 

spiritual  dapat meningkatkan kecerdasan emosi,  mampu memaknai kondisinya, 

berserah diri dan menyadari apapun adalah nikmat dari Allah SWT sehingga dapat 

meningkatkan koping yang dapat menurunkan tingkat kecemasan. Perawat dapat 

memberikan intervensi Spiritual pada pasien pre-operasi untuk menurunkan tingkat 

kecemasan. 

 

Kata kunci : Pendampingan layanan spiritual, tingkat kecemasan , pre operasi 

closed fracture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH PENDAMPINGAN LAYANAN.... ABDUL MUNIF

mailto:moeniversml@gmail.com


ABSTRACT 

 

 

Effect of Spiritual Assitance Service Prayer and Tawakkal on Level of 

Anxiety in Pre-Closed Fracture Surgery Patients 
 

Abdul Munif 

moeniversml@gmail.com 

 

 

 

Introduction: Pre-surgical anxiety is an anticipative response to an experience 

regarded by a client as a threat to his role in life, body integrity, even the life itself 

(Brunner & Suddarth's 2010). Spiritual (prayer and tawakkal) nursing is an 

intervention to reduce anxiety in pre-closed fracture surgery patients, because 

prayer and tawakkal will lead to self-confidence, optimism, serenity, peace, and feel 

the presence of God, so that anxiety level may be decreased. The purpose of this 

study was to determine the effect of spiritual (prayer and tawakkal) assistance on 

the level of anxiety in pre-closed fracture surgery patient . 

Methods: This study used a quasi-experimental design pretest-posttest with two 

group design, employing consecutive sampling technique. The number of 

respondents was 32, divided into treatment and control groups. Samples were taken 

from population of pre-closed fracture surgery clients in Shofa Ward, 

Muhammadiyah Hospital, Lamongan who met the inclusion criteria. Data taken 

included the characteristics of respondents and the level of anxiety measured with 

HARS (Hamilton Anxiety Rating Scale) scale. Data were collected using a 

questionnaire, analyzed using Mann Whitney and Wilcoxon Rank tests. 

Results: Results showed a significant decrease in level of anxiety (ρ=0.001) after 

the patients receiving intervention of spiritual assistance service. 

Discussion: Intervention of spiritual assistance services can improve emotional 

intelligence, is able to make sense of one's condition, surrender and realize that 

everything is the favor of Allah so as to improve the coping to reduce the level of 

anxiety. Nurses may provide spiritual intervention to pre-surgery patients to reduce 

their level of anxiety. 

 

Keywords: spiritual assistance services, level of anxiety, pre-closed fracture 

surgery 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembedahan merupakan pengalaman yang sulit dilupakan dan sangat ditakuti 

oleh hampir semua orang (Joyce M. Black 2014). Pembedahan ini bisa disebabkan 

oleh berbagai hal diantaranya oleh karena patah tulang (fracture). Fraktur 

dibedakan menjadi dua jenis yaitu closed fracture dan  open fracture. Menurut  

Paryanto (2009) bahwa pada closed fracture pasien akan mengalami tingkat 

kecemasan yang lebih tinggi karena operasinya bersifat diperlukan atau waktu 

tunggu operasinya sesuai  urutan jadwal operasi sehingga dalam masa waktu tunggu 

itu biasanya pasien akan berfikir tentang kemungkinan buruk yang akan menimpa 

dirinya karena terkait dengan berbagai macam prosedur asing yang harus dijalani 

selama tindakan operasi. 

Kecemasan adalah suatu perasaan subyektif yang dialami seseorang  terutama 

oleh karena adanya pengalaman baru, termasuk pada pasien yang mengalami  

tindakan invasif seperti pembedahan (Purba 2008). Kecemasan pre operasi 

merupakan suatu respon antisipasi terhadap suatu pengalaman yang dapat dianggap 

pasien sebagai suatu ancaman terhadap perannya dalam hidup, integeritas tubuh, 

atau bahkan kehidupan itu sendiri (Brunner & Suddarth’s 2010). Ada berbagai 

alasan yang dapat menyebabkan ketakutan atau kecemasan pada pasien yang akan 

dilakukan  tindakan operasi closed fracture diantaranya yaitu   takut terjadi 

perubahan fisik (cacat),  takut menghadapi ruang operasi,  takut mati saat dilakukan 

anestesi, serta takut operasinya akan gagal (Potter & Perry 2013).      Dampak yang 
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mungkin muncul bila kecemasan pasien pre operasi closed fracture  tidak segera 

tertangani adalah pasien tidak bisa berkonsentrasi dan memahami kejadian selama 

tindakan sehingga pasien tidak kooperatif dalam prosedural, terjadi disharmoni 

dalam tubuh yang dapat meningkatkan tekanan darah dan pernafasan sehingga 

menyebabkan pendarahan baik pada saat pembedahan ataupun pasca operasi.  Pada 

kondisi seperti ini dibutuhkan suatu intervensi dalam rangka untuk mengurangi rasa  

kecemasannya. Visi pelayanan islami yang ada di Rumah Sakit  Muhammadiyah 

Lamongan menerapkan sebuah kebijakan bahwa semua pasien yang masuk wajib 

dilakukan asuhan kerohanian, akan tetapi sampai saat  ini hanya sebatas dilakukan 

di ruang rawat inap, namun untuk pendampingan layanan spiritual pada saat pasien 

menjelang operasi masih belum dilakukan. 

Menurut survey Depkes RI  2013  dalam Maisyaroh, Rahayu, & Rahayu, 

(2015), 15% penderita fraktur mengalami stres psikologis dalam bentuk cemas. 

Thomas & D’Silva (2012) mencatat 87% dari 60 orang yang mengalami fraktur 

ekstremitas bawah dan menjalani operasi terbuka mengalami kecemasan. 

Berdasarkan data dari bagian Rekam Medis Rumah Sakit Muhammadiyah 

Lamongan bahwa jumlah pasien closed fracture pada  tahun 2014 sebanyak 30 

orang/ bulan, tahun 2015 sebanyak 35 orang/ bulan, dan pada tahun 2016 sebanyak 

45 orang/ bulan. Survey awal yang kami lakukan di  Rumah Sakit  Muhammadiyah 

Lamongan pada 10 orang yang akan dilakukan operasi didapatkan 2 pasien (20%) 

mengalami kecemasan berat,  5 pasien (50%) mengalami kecemasan sedang, dan 3 

pasien (30%) mengalami kecemasan ringan.  

Pemenuhan kebutuhan pasien yang mengalami kecemasan pre operasi closed 

fracture tidak hanya berfokus terhadap kesehatan fisik saja tetapi mencakup 
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kesehatan psikologis, sosial dan spiritual. Kebutuhan spiritual yang terpenuhi dapat 

mengurangi penderitaan dan berpengaruh positif terhadap pemulihan kesehatan 

fisik klien. Keperawatan spiritual merupakan suatu elemen perawatan kesehatan 

berkualitas dengan menunjukkan kasih sayang pada klien sehingga terbentuk 

hubungan saling percaya dan rasa saling percaya diperkuat ketika pemberi 

perawatan menghargai dan mendukung kesejahteraan spiritual klien (Potter & Perry 

2013).  Pendampingan layanan spiritual pada pasien pre operasi  merupakan sebuah 

intervensi dari layanan spiritual yang di tujukan pada pasien yang mengalami 

kecemasan yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan emosi,  pasien mampu 

memaknai kondisinya, berserah diri dan menyadari apapun yang terjadi pada 

hidupnya adalah sebuah nikmat dari Allah SWT sehingga klien dapat meningkatkan 

koping yang dapat menurunkan intensitas kecemasan klien.  Pendampingan layanan 

spiritual ini menitikberatkan pada bimbingan do’a menjelang operasi, mengajarkan 

untuk berserah diri (tawakkal) pada Allah. Pendampingan layanan spiritual yang 

optimal dipersepsikan di sistem limbik kemudian merambat ke neuron hipotalamus 

yang akan mengakibatkan CRH (corticotrophin releasing hormone) menurun. 

Kemudian diikuti oleh penurunan produksi ACTH oleh neuron hipofise anterior 

yang akhirnya direspon oleh kortek adrenal dengan penurunan kortisol yang 

berdampak pada penurunan kecemasan (Kozier & Erb’s 2016) 

Ditinjau dari kecemasan/ ketakutan dan proses adaptasi yang dialami klien 

dengan pre operasi closed fracture , memiliki kesamaan dengan pendekatan sistem 

adaptasi Roy (1984, dalam Tomey & Alligood, 2006) tentang stimuli fokal terhadap 

tindakan pre operasi yang menimbulkan takut terjadi perubahan fisik (cacat),  takut 

menghadapi ruang operasi,  takut mati saat dilakukan anestesi serta takut operasinya 

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH PENDAMPINGAN LAYANAN.... ABDUL MUNIF



akan gagal. Pengkajian yang dilakukan perawat terhadap aspek psikologis dan 

spiritual klien dapat menemukan masalah yang ada.  Gangguan pada dimensi 

spiritual dapat menimbulkan depresi pada klien. Perilaku klien untuk memenuhi 

kebutuhan spiritualnya jika tidak terpenuhi dapat menyebabkan klien mengalami 

distress spiritual. Kecemasan  yang datang direspon oleh klien dengan 

menggunakan mekanisme koping,  kecerdasan spiritual,  dan mekanisme fisiologis 

dalam korteks prefrontal sehingga dapat menimbulkan perubahan dalam 

menurunkan kecemasan. Intervensi yang dilakukan pada pasien dengan closed 

fracture sebelum dilakukan tindakan operasi yaitu memberikan pendampingan 

layanan spiritual (mengajarkan berdo’a, dan berserah diri/ tawakkal) 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih 

lanjut apakah ada pengaruh  pendampingan layanan  spiritual : Do’a dan Tawakkal  

terhadap tingkat kecemasan pasien pre operasi closed fracture di RS. 

Muhammadiyah Lamongan.  

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Apakah ada pengaruh 

pendampingan layanan spiritual : Do’a dan Tawakkal  terhadap tingkat kecemasan 

pasien pre operasi closed fracture   di   RS. Muhammadiyah Lamongan ?”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi  pengaruh 

pendampingan layanan spiritual : Do’a dan Tawakkal  terhadap tingkat kecemasan 

pasien pre operasi closed fracture di   RS. Muhammadiyah Lamongan 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui tingkat kecemasan pasien pre operasi closed fracture di   

RS. Muhammadiyah Lamongan. 

2. Menganalisa pengaruh pendampingan layanan spiritual : Do’a dan 

Tawakkal  terhadap tingkat kecemasan pasien pre operasi closed 

fracture di RS. Muhammadiyah Lamongan 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Teoritis  

Untuk menambah khasanah ilmu keperawatan pada psiko intervensi  pada 

klien pre operasi untuk menguatkan respon adaptasi sehingga  klien tidak 

mengalami kecemasan yang dapat membantu mempercepat penyembuhan pasien 

setelah operasi. 

1.4.2 Praktis 

1. Bagi peneliti 

Memberikan pengetahuan dan ketrampilan dalam memberikan 

intervensi pada klien pre operasi dengan  pendekatan spiritual. 

2. Bagi klien pre operasi 

Sebagai intervensi  sosio spiritual  untuk menguatkan kejiwaan dalam 

menghadapi proses sebelum operasi 

3. Bagi perawat di ruangan 

Memberikan pengetahuan dan ketrampilan dalam mengelola klien pre 

operasi  yang membutuhkan intervensi dari aspek spiritual dengan 

memberikan pendampingan layanan spiritual.

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH PENDAMPINGAN LAYANAN.... ABDUL MUNIF



BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab ini akan membahas konsep spiritual, konsep kecemasan, konsep pre 

operasi dan konsep fraktur 

2.1 Konsep Spiritual 

2.1.1 Definisi Spiritual 

Spiritual merupakan sesuatu yang dipercaya oleh seseorang dalam 

hubungannya dengan kekuatan yang lebih tinggi (Tuhan), yang  menimbulkan suatu 

kebutuhan serta kecintaan terhadap adanya Tuhan, dan permohonan maaf atas 

segala kesalahan yang pernah diperbuat (Hidayat 2006). Menurut Thomas (1999 

dalam Syam 2010) sehat spiritual adalah kemampuan seseorang dalam membangun 

spiritualnya menjadi penuh dengan potensi dan kemampuan untuk mengetahui 

tujuan dasar hidupnya, untuk belajar mengalami cinta, kasih sayang, kedamaian, 

dan kesejahteraan serta cara untuk menolong diri sendiri dan orang lain untuk 

menerima potensi tertingginya. 

Kesehatan spiritual atau kesejahteraan adalah rasa keharmonisan yang saling 

berdekatan antara diri dengan orang lain, alam dan dengan kehidupan yang 

tertinggi. (Hungelmann, 1985, dalam Potter & Perry 2013).  Rasa keharmonisan ini 

dicapai ketika seseorang menemukan keseimbangan antara nilai, tujuan dan sistem 

keyakinan individu dengan hubungan mereka di dalam diri mereka sendiri dan 

dengan orang lain. Keyakinan ini sering berakar dalam spiritualitas orang tersebut. 

Sepanjang hidup seorang individu mungkin spiritual akan lebih tumbuh sehingga 

individu menjadi lebih menyadari tentang makna, tujuan dan nilai hidup.
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Meskipun spiriualitas sulit untuk didefinisikan, terdapat dua karakteristik 

penting tentang spiritualitas yang disetujui oleh sebagian orang: (1) Spiritualitas 

adalah kesatuan tema dalam kehidupan kita. (2) Spiritualitas merupakan keadaan 

hidup. Jika diambil dari definisi fungsionalnya, spiritualitas adalah komitmen 

tertinggi individu yang merupakan prinsipyang paling komprehensif dari perintah 

atau nilai final yaitu argument yang sangat kuat yang diberikan untuk pilihan yang 

dibuat dalam hidup kita (Potter & Perry 2013). 

Spiritualitas adalah keyakinan dalam hubungannya dengan yang Maha 

Kuasa. Sebagai contoh, orang yang percaya kepada Allah sebagai Pencipta atau 

sebagai Maha Kuasa. Menurut Burkhardt dalam Hamid (2000) spiritualitas meliputi 

aspek sebagai berikut: 

1. Berhubungan dengan sesuatu yang tidak diketahui atau ketidakpastian dalam 

kehidupan 

2. Menemukan arti dan tujan hidup 

3. Menyadari kemampuan untuk menggunakan sumber dan kekuatan dalam diri 

sendiri 

4. Mempunyai perasaan keterikatan dengan diri sendiri dan dengan Yang Maha 

Tinggi. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa spiritualitas merupakan bagian 

inti dari individu melebihi keyakinan dan praktik beragama, yang berhubungan 

dengan keunikan individu dan menghubungkan jalan fikiran, tubuh, emosi, 

berhubungan dengan orang lain dan dengan susuatu di luar diri, serta merupakan 

proses aktif dan positif berkaitan dengan pencarian makna, tujuan, harapan dan 

prinsip hidup 
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2.1.2 Perkembangan Spiritual 

Perkembangan spiritual seseorang menurut Kozier & Erb’s (2016). dibagi 

kedalam empat tingkatan berdasarkan kategori umur yaitu: 

1. Usia anak-anak (5-11 tahun) , merupakan tahap perkembangan kepercayaan 

berdasarkan pengalaman. Perilaku yang didapat, antara lain adanya 

pengalaman dari interaksi dengan orang lain dengan keyakinan atau 

kepercayaan yang dianut. Pada masa ini, anak belum mempunyai pemahaman 

salah atau benar. Kepercayaan atau keyakinan yang ada pada masa ini 

mungkin hanya mengikuti ritual atau meniru oranng lain, seperti berdo’a 

sebelum tidur, makan, dan lain-lain. Pada masa prasekolah, kegiatan 

keagamaan yang dilakukan belum bermakna pada dirinya, perkembangan 

spiritual mulai mencontoh aktivitas keagamaan orang sekelilingnya, dalam 

hal ini keluarga, arti dosa serta mencari jawaban tentang kegiatan agama. 

2. Usia remaja akhir (17-25 tahun), merupakan tahap perkumpulan kepercayaan 

yang ditandai dengan adanya partisipasi aktif pada aktivitas keagamaan. 

Pengalaman dan rasa takjub membuat mereka semakin merasa memiliki dan 

berarti akan keyakinannya. Perkembangan spiritual pada masa ini sudah 

mulai pada keinginan akan pencapaian kebutuhan spiritual seperti keinginan 

melalui meminta atau berdo’a kepada penciptanya, yang berarti sudah mulai 

membutuhkan pertolongan melalui keyakinan atau kepercayaan. Bila 

pemenuhan kebutuhan spiritual tidak terpenuhi, akan timbul kekecewaan.  

3. Usia awal dewasa (26-35 tahun), merupakan masa pencarian kepercayaan 

diri, diawali dengan proses pernyataan akan keyakinan atau kepercayaan yang 

dikaitkan secara kognitif sebagai bentuk yang tepat untuk mempercayainya. 
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Pada masa ini, pemikiran sudah bersifat rasional. Segala pertanyaan tentang 

kepercayaan harus dapat dijawab. Secara rasional. Pada masa ini, timbul 

perasaan akan penghargaan terhadap kepercayaan.  

4. Usia dewasa akhir (36-45 tahun), merupakan tingkatan kepercayaan dari diri 

sendiri, perkembangan ini diawali dengan semakin kuatnya kepercayaan diri 

yang dipertahankan walaupun menghadapi perbedaan keyakinan yang lain 

dan lebih mengerti akan kepercayaan dirinya. 

2.1.3 Karakteristik Spiritual 

Terdapat beberapa karakteristik Spiritual yang meliputi :  

1. Hubungan dengan diri sendiri  

Kekuatan dari dalam diri seseorang yang meliputi pengetahuan diri yaitu 

siapa dirinya, apa yang dapat dilakukannya dan juga sikap yang menyangkut 

kepercayaan pada diri-sendiri, percaya pada kehidupan atau masa depan, 

ketenangan pikiran, serta keselarasan dengan diri-sendiri. Kekuatan yang 

timbul dari diri seseorang membantunya menyadari makna dan tujuan 

hidupnya, diantaranya memandang pengalaman hidupnya sebagai 

pengalaman yang positif, kepuasan hidup, optimis terhadap masa depan, dan 

tujuan hidup yang semakin jelas (Kozier & Erb’s 2016)  

1) Kepercayaan (Faith).  

Menurut Fowler dan keen (1985) kepercayaan bersifat universal, dimana 

merupakan penerimaan individu terhadap kebenaran yang tidak dapat 

dibuktikan dengan pikran yang logis. Kepercayaan dapat memberikan 

arti hidup dan kekuatan bagi individu ketika mengalami kesulitan atau 

stress. Mempunyai kepercayaan berarti mempunyai komitmen terhadap 
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sesuatu atau seseorang sehingga dapat memahami kehidupan manusia 

dengan wawasan yang lebih luas.  

2) Harapan (Hope).  

Harapan berhubungan dengan ketidakpastian dalam hidup dan 

merupakan suatu proses interpersonal yang terbina melalui hubungan 

saling percaya dengan orang lain, termasuk dengan Tuhan. Harapan 

sangat penting bagi individu untuk mempertahankan hidup, tanpa 

harapan banyak orang menjadi depresi dan lebih cenderung terkena 

penyakit  

3) Makna atau arti dalam hidup (Meaning of live).  

Perasaan mengetahui makna hidup, yang kadang diidentikan dengan 

perasaan dekat dengan Tuhan , merasakan hidup sebagai suatu 

pengalaman yang positif seperti membicarakan tentang situasi yang 

nyata, membuat hidup lebih terarah, penuh harapan tentang masa depan, 

merasa mencintai dan dicintai oleh orang lain  

2. Hubungan dengan orang lain  

Hubungan ini terbagi atas harmonis dan tidak harmonisnya hubungan dengan 

orang lain. Keadaan harmonis meliputi pembagian waktu, pengetahuan dan 

sumber secara timbal balik, mengasuh anak, mengasuh orang tua dan orang 

yang sakit, serta meyakini kehidupan dan kematian. Sedangkan kondisi yang 

tidak harmonis mencakup konflik dengan orang lain dan resolusi yang 

menimbulkan ketidakharmonisan dan friksi, serta keterbatasan asosiasi 

(Kozier & Erb’s 2016) 
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Hubungan dengan orang lain lahir dari kebutuhan akan keadilan dan 

kebaikan, menghargai kelemahan dan kepekaan orang lain, rasa takut akan 

kesepian, keinginan dihargai dan diperhatikan, dan lain sebagainya. Dengan 

demikian apabila seseorang mengalami kekurangan ataupun mengalami stres, 

maka orang lain dapat memberi bantuan psikologis dan sosial  

Maaf dan pengampunan (forgiveness). Menyadari kemampuan untuk 

menggunakan sumber dan kekuatan dalam diri sendiri seperti marah, 

mengingkari, rasa bersalah, malu, bingung, meyakini bahwa Tuhan sedang 

menghukum serta mengembangkan arti penderitaan dan meyakini hikmah 

dari suatu kejadian atau penderitaan. Dengan pengampunan, seorang individu 

dapat meningkatkan koping terhadap stres, cemas, depresi dan tekanan 

emosional, penyakit fisik serta meningkatkan perilaku sehat dan perasaan 

damai 

Cinta kasih dan dukungan sosial (Love and social support). Keinginan 

untuk menjalin dan mengembangkan hubungan antar manusia yang positif 

melalui keyakinan, rasa percaya dan cinta kasih. Teman dan keluarga dekat 

dapat memberikan bantuan dan dukungan emosional untuk melawan banyak 

penyakit. Seseorang yang mempunyai pengalaman cinta kasih dan dukungan 

sosial yang kuat cenderung untuk menentang perilaku tidak sehat dan 

melindungi individu dari penyakit jantung  

3. Hubungan dengan alam  

Harmoni merupakan gambaran hubungan seseorang dengan alam yang 

meliputi pengetahuan tentang tanaman, pohon, margasatwa, iklim dan 
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berkomunikasi dengan alam serta melindungi alam tersebut.(Kozier & Erb’s 

2016)  

Rekreasi (Joy). Rekreasi merupakan kebutuhan spiritual seseorang dalam 

menumbuhkan keyakinan, rahmat, rasa terima kasih, harapan dan cinta kasih. 

Dengan rekreasi seseorang dapat menyelaraskan antara jasmani dan rohani 

sehingga timbul perasaan kesenangan dan kepuasaan dalam pemenuhan hal-

hal yang dianggap penting dalam hidup seperti nonton televisi, dengar musik, 

olah raga dan lain-lain  

Kedamaian (Peace). Kedamaian merupakan keadilan, rasa kasihan dan 

kesatuan. Dengan kedamaian seseorang akan merasa lebih tenang dan dapat 

meningkatkan status kesehatan (Hamid 2000) 

4. Hubungan dengan Tuhan  

Meliputi agama maupun tidak agamais. Keadaan ini menyangkut 

sembahyang dan berdo’a, keikutsertaan dalam kegiatan ibadah, perlengkapan 

keagamaan, serta bersatu dengan alam (Kozier & Erb’s 2016). Dapat 

disimpulkan bahwa seseorang terpenuhi kebutuhan Spiritual apabila mampu 

merumuskan arti personal yang positif tentang tujuan keberadaannya di 

dunia/kehidupan, mengembangkan arti penderitaan serta meyakini hikmah 

dari satu kejadian atau penderitaan, menjalin hubungan yang positif dan 

dinamis, membina integritas personal dan merasa diri berharga, merasakan 

kehidupan yang terarah terlihat melalui harapan dan mengembangkan 

hubungan antar manusia yang positif (Hamid 2000) 
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2.1.4 Faktor yang Mempengaruhi Spiritual  

Menurut Taylor (1997) dan Craven & Hirnle (1996) dalam (Hamid 2009), 

faktor penting yang dapat mempengaruhi spiritual seseorang adalah: 

1. Tahap perkembangan 

Spiritual berhubungan dengan kekuasaan non material, seseorang harus 

memiliki beberapa kemampuan berfikir abstrak sebelum mulai mengerti 

spiritual dan menggali suatu hubungan dengan yang Maha Kuasa. Hal ini 

bukan berartibahwa keSpiritual tidak memiliki makna bagi seseorang. 

2. Peranan keluarga penting dalam perkembangan spiritual individu 

Keluarga merupakan lingkungan terdekat dan pengalaman pertama anak dalam 

mempersepsikan kehidupan di dunia. Pandangan anak pada umunya diwarnai 

oleh pengalaman mereka dalam berhubungan dengan saudaranya dan orang 

tua. Oleh karena itu peran orang tua sangat penting untuk perkembangan 

spiritualitas anak. 

3. Latar belakang etnik dan budaya 

Sikap, keyakinan dan nilai dipengaruhi oleh latar belakang etnik dan sosial 

budaya. Pada umumnya seseorang akan mengikuti tradisi agama dan spiritual 

keluarga. Anak belajar pentingnya menjalankan kegiatan agama, termasuk 

nilai moral dari hubungan keluarga dan peran serta dalam berbagai   kegiatan 

keagamaan. 

4. Pengalaman hidup sebelumnya 

Pengalaman hidup baik yang positif maupun negatif dapat mempengaruhi 

Spiritual sesorang dan sebaliknya juga dipengaruhi oleh bagaimana seseorang 

mengartikan secara spiritual pengalaman tersebut. Peristiwa dalam kehidupan 
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seseorang dianggap sebagai suatu cobaan yang diberikan Tuhan kepada 

manusia menguji imannya. 

5. Krisis dan perubahan 

Krisis dan perubahan dapat menguatkan kedalam spiritual seseorang. Krisis 

sering dialami ketika seseorang menghadapi penyakit, penderitaan, proses 

penuaan, kehilangan dan bahkan kematian, khususnya pada pasien dengan 

penyakit terminal atau dengan prognosis yang buruk. Perubahan dalam 

kehidupan dan krisis yang dihadapi tersebut merupakan pengalaman spiritual 

yang bersifat fisikal dan emosional. 

6. Terpisah dari ikatan spiritual  

Menderita sakit terutama yang bersifat akut, sering kali membuat individu 

merasa terisolasi dan kehilangan kebebasan pribadi dan sistem dukungan 

sosial. Kebiasaan hidup sehari-hari juga berubah, antara lain tidak dapat 

menghadiri acara resmi, mengikuti kegiatan keagamaan atau tidak dapat 

berkumpul dengan keluarga atau teman dekat yang bisa memberikan dukungan 

setiap saat diinginkan (Hamid 2000)  

7.  Isu moral terkait dengan terapi  

Pada kebanyakan agama, proses penyembuhan dianggap sebagai cara Tuhan 

untuk menunjukan kebesaran-Nya, walaupun ada juga agama yang menolak 

intervensi pengobatan (Hamid 2000) 

2.1.5 Metode dan Teknik Bimbingan Ruhani Islam 

Metode adalah cara-cara pendekatan masalah dalam memecahkan masalah 

yang dihadapi oleh subyek bimbingan (klien) menurut ajaran Islam. Teknik 
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merupakan penerapan metode tersebut dalam praktek. Adapun metode dan teknik 

bimbingan mental secara garis besar dikelompokkan berdasarkan segi 

komunikasinya, yaitu Aunur Rahim (dalam Istiqomah, 2009: 17): 

1. Metode langsung (komunikasi langsung) 

Metode individual, pembimbing dalam hal ini melakukan komunikasi 

langsung secara individual dengan pihak yang dibimbingnya. Metode ini dapat 

dilakukan dengan teknik percakapan pribadi, yaitu pembimbing mendatangi pasien 

satu per satu. 

2. Metode tidak langsung 

Metode ini dilakukan melalui media komunikasi massa. Metode ini dapat 

dilakukan secara individual maupun massal. 

1) Metode individual: Media surat menyurat, Melalui telepon, dan sebagainya 

2) Metode kelompok/massal: Melalui papan bimbingan, Melalui surat  

kabar/majalah,  Melalui brosur,  Melalui radio (media radio), Melalui televisi. 

2.1.6 Pasien yang Membutuhkan Bantuan Spiritual 

Seorang pasien tidak hanya memerlukan bantuan fisik tetapi juga bantuan non 

fisik yang berupa bantuan spiritual dan bimbingan ruhani yang dapat menimbulkan 

rasa optimis dalam menghadapi permasalahan hidup. Pasien rawat inap yang datang 

ke rumah sakit memiliki berbagai macam perasaan, ada yang tabah dan sabar, ada 

yang merasa takut, bingung, kesepian, putus asa, dan perasaan lainnya. Bagi yang 

tabah dan sabar, maka mentalitas dan dirinya akan bertambah kuat serta nilai 

keruhaniannya akan meningkat, sehingga baginya sakit bukanlah masalah yang 

banyak menyita pikiran, karena ia yakin bahwa di balik sakit yang dideritanya 

Tuhan akan memberi hikmah yang banyak, dan akan diberi kesembuhan. Ini 
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merupakan motivasi dari dalam yang bisa membantu proses penyembuhan bagi 

pasien. Sebaliknya bagi yang iman dan jiwanya lemah, maka ia akan resah dan 

gelisah yang secara bertahap akan tampak lebih parah dan menyulitkan bagi orang-

orang yang merawat. Dalam kondisi yang demikian maka layanan bimbingan 

ruhani sangat dibutuhkan untuk memberi dorongan moral dan spiritual bagi pasien 

tersebut (Nurul Aeni 2008). Menurut Hidayat (2006) beberapa orang yang 

membutuhkan bantuan spiritual antara lain : 

1. Pasien Kesepian 

Pasien dalam keadaan sepi dan tidak ada yang menemani akan membutuhkan 

bantuan spiritual karena mereka merasakan tidak ada kekuatan selain kekuatan 

Tuhan, tidak ada yang menyertainya selain Tuhan. 

2. Pasien ketakutan dan cemas 

Adanya ketakutan atau kecemasan dapat menimbulkan perasaan kacau, yang 

dapat membuat pasien membutuhkan ketenangan pada dirinya, dan ketenangan 

yang paling besar adalah bersama Tuhan. 

3. Pasien menghadapi pembedahan 

Menghadapi pembedahan adalah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan  

karena akan timbul perasaan antara hidup dan mati. Saat itulah keberadaan 

Pencipta dalam hal ini adalah Tuhan sangat penting sehingga pasien selalu 

membutuhkan bantuan spiritual. 

4.  Pasien yang harus mengubah gaya hidup 

Perubahan gaya hidup dapat membuat seseorang lebih membutuhkan 

keberadaan Tuhan (spiritual). Pola gaya hidup dapat membuat kekacauan 

keyakinan bila kea rah yang lebih buruk. Akan tetapi biloa perubahan gaya 
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hidup ke arah yang lebih baik, maka pasien akan lebih membutuhkan dukungan 

spiritual. 

2.2 Pendampingan Spiritual 

2.2.1 Do’a 

1. Pengertian Do’a 

Do’a secara bahasa adalah memanggil, memohon, dari akar kata da’a, 

yad’u, du’aan yang berarti memanggil. Menurut istilah Ulama Ahli 

Gramatika Arab (ahli nahwu), adalah mencari sesuatu atau memohon 

sesuatu dari orang yang lebih rendah kepada orang atau Dzat yang lebih 

tinggi. Do’a adalah memohon atau meminta sesuatu yang bersifat baik 

kepada Allah SWT seperti meminta keselamatan hidup, rizki yang halal dan 

keteguhan iman (Saiful Anwar al-Batawy 2012). 

Menurut istilah syara’, do’a merupakan ucapan tersusun yang mengarah 

kepada permintaan disertai rasa rendah diri. Selain itu, do’a juga dapat 

diartikan sebuah permintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Menurut Al-

Khitibi, hakikat do’a adalah seorang hamba yang meminta pertolongan 

kepada Rabbnya, memohon bantuan dari-Nya, menampakkan kefakiran 

(ketidakberdayaan) di hadapan-Nya, serta berlepas diri dari segala daya dan 

upaya yang dimilikinya. Do’a adalah tanda ibadah, menunjukkan 

kelemahan manusia, sekaligus mengandung pujian kepada Allah, 

menambah keyakinan terhadap sifat Allah yang Maha Memberi dan 

Pemurah (Manshur Abdul Hakim Muhammad 2011). 
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2. Hakikat Berdo’a 

Dalam kehidupan manusia, permasalahan do’a bukanlah sesuatu 

yang bersifat lengkap sehingga bisa dikesampingkan begitu saja, sungguh 

tidak mungkin. Sebab, ia merupakan perkara yang berkaitan dengan 

kepercayaan. Bahkan secara fungsional, do’a merupakan penentuan nasib 

hidup manusia yang paling penting. Do’a memiliki kekuatan tersendiri yang 

dapat mengantarkan manusia kepada kebahagiaan yang abadi. Sejalan 

dengan hal diatas, setiap manusia pada umumnya yang hidup di dunia ini, 

akan selalu di hadapkan kepada dua percobaan, yaitu: 

1) Manusia akan di uji dengan yang jelek-jelek saja, seperti; sakit-sakitan, 

rugi dalam perdagangan, jatuh pangkat, ditimpa musibah dan lain 

sebagainya. 

2) Manusia akan diuji dengan yang baik-baik saja, seperti; badan sehat, 

istri yang cantik, anak-anak yang shaleh, diberi harta berlimpah, 

perdagangan beruntung, pangkat naik terus dan lain sebagainya. 

Barangkali seseorang apabila mendapat sesuatu yang bersifat jelek, 

jatuh sakit misalnya. Maka hatinya kembali mengingatkan Tuhannya serta 

berdo’a agar kejelekan itu segera berlalu. Akan tetapi, apabila diberi sesuatu 

yang bersifat baik, maka ia lupa kepada Tuhannya. Padahal, dalam Islam 

justru mendapat kebaikan diharapkan untuk mengingatkan Allah SWT 

dengan bersyukur, agar tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang 

mengingkari nikmat-Nya. Semua kejelekan maupun kebaikan termasuk 

dalam kategori ujian Allah . 
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Oleh karena itu, masalah do’a bukanlah sesuatu yang bersifat 

permintaan  semata-semata, tetapi lebih cenderung menjaminkan kebaikan 

dalam kehidupan secara menyeluruh, baik di dunia maupun di akhirat. 

Karena, ia memiliki berbagai teori kebatinan serta langkah-langkah 

penerapannya dalam persoalan hidup dan kehidupan. Yakni, pesoalan 

seputar hakikat do’a sebagaimana berikut ini: 

1) Kunci rahasia ke-Tuhanan 

Do’a merupakan pendekatan yang memiliki makna "kasyaf" (terbuka 

tabir rahasia) Illahi. Dalam ilmu tarekat (perjalanan menuju kebahagiaan 

disisi Allah), terdapat kunci-kunci rahasia ke-Tuhanan yaitu berzikir, 

beristighfar, shalat dan berdo’a. Semua itu merupakan jalan yang telah 

dilalui oleh para salik (ahli dalam tarekat) untuk menjadi Waliyullah 

(kekasih Allah).37 Oleh karena itu, untuk mendapatkan kebahagiaan 

tersebut, manusia haruslah melakukan amalan do’a yang menjadi kunci 

untuk membuka rahasia Tuhan. Karena, apabila pintu rahasia ke-

Tuhanan sudah terbuka, berarti sudah menjadi kekasih Allah. Atau 

dengan kata lain, seseorang sudah dijamin kehidupannya baik di dunia 

maupun di akhirat dengan kebahagiaan yang sebenarnya. 

2) Melahirkan cinta 

Cinta kasih adalah roh kehidupan dan pilar bagi lestarinya umat manusia. 

Seandainya, cinta dan kasih sayang itu telah berpengaruh dalam 

kehidupan, maka manusia tidak lagi memerlukan keadilan dan 

undangundang (Yusuf Qardhawi 2003). Karena, undang-undang dibuat 

hanya untuk mengatur manusia, kalaulah semua manusia itu sendiri 

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH PENDAMPINGAN LAYANAN.... ABDUL MUNIF



memilki kejiwaan yang damai, pasti tidak adanya masalah lagi. Do’a 

adalah cara melahirkan cinta, karena cinta hakiki hanya ada pada Allah 

SWT, yang tidak dapat ditembuskan dengan akal manusia 

3) Psikologi do’a 

Berdo’a merupakan salah satu aspek penting dalam mengekspresikan 

makna kehidupan secara menyeluruh. Hal ini disebabkan adanya sisi 

psikologis dalam prilaku berdo’a serta pengamatan lebih mendalam 

tentang hasrat bagi orang yang berdo’a agar do’anya dikabulkan. Itu jelas 

positif, karena ia memiliki pengaruh terhadap munculnya kesadaran yang 

akan mendorong kepada kehidupan yang lebih bermakna. Para psikolog 

lebih tertarik dengan nilai-nilai sebagai reaksi dari kesadaran daripada 

yang lain. Yakni, lebih ditujukan kepada perubahan perilaku 

kemanusiaan. Sejalan dengan itu, ajaran tasawuf juga memberi makna 

demikian, tetapi lebih besar faidah dan ruang lingkupnya. Ini terdampak 

jelas bagi orang yang berdo’a yang senantiasa membersihkan diri 

(takhalli) dan menghiasi dengan sikap-sikap yang mulia (tahalli) serta 

menyatukan dengan Ilahi (tajalli). Jadi, dengan berdo’a membuat mental 

makin kuat, makin cerdas dan meluapkan kesucian dari dalam bagi orang 

yang selalu berdo’a. 

Selanjutnya dalam psikologi berdo’a secara umum akan memperoleh : 

(1) Pemahaman tentang makna kehidupan dan kesadaran batiniyah. 

(2) Memahami segala bentuk pengalaman, memahami realitas yang ada. 

(3) Sikap filosofis spritual. 

(4) Memiliki konsep keberagamaan yang jelas dan mandiri. 
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3. Fungsi Do’a 

Fungsi do’a meliputi prihal kedudukan dan manfaat dari perbuatan 

do’a. Umumnya menjadi sebuah harapan bagi orang yang berdo’a itu 

sendiri. Sebab, dengan memahami fungsi do’a akan memberikan motifasi 

serta kegemaran terhadap seseorang untuk berdo’a. Karena, dalam kegiatan 

apapun orang akan melihat sisi kelebihan dan kekurangnya, apabila berdo’a 

itu hanya ada manfaatnya Berdo’a memiliki fungsi yang berbeda dengan 

fungsi-fungsi amalan lainnya, karena ia meliputi seluruh aspek kehidupan 

manusia, dimana mau atau tidak manusia tetap harus berdo’a, apalagi segala 

aktifitas manusia dapat disertai dengan berdo’a, agar aktifitas tersebut 

mendapat hasil yang baik dan maksimal. Adapun fungsi do’a yang 

dimaksud antara lain adalah: 

1) Do’a sebagai Ibadah. 

Sudah dipastikan bahwa manusia membutuhkan rangkaian ibadah. Islam 

memiliki landasan hukum yang tepat untuk beribadah. Maka, do’a termasuk 

ibadah yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Do’a sebagai sarana 

ekspresi (mampu memberikan gagasan dan perasaan baik) Do’a adalah 

amalan para Nabi dan orang shaleh, mereka memohon perlindungan kepada 

Allah ketika menhadapi persoalan yang amat berat, ketika dilanda duka 

nestapa yang tidak tertahankan, ketika mengharap kemenangan yang tidak 

kunjung datang dan sebagainya. Maka apabila seseorang berdo’a, ia akan 

merasa lapang dalam pikirannya, karena sudah melaporkan segala yang 

dihadapinya kepada Tuhan. Dengan demikan, ketika pikiran lapang, segala 

potensinya di dalam dirinya dapat tewujud.  
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Seperti yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Anas : 

Artinya : “Do’a itu, otak (inti) ibadah.” 

Do’a merupakan bagian dari ibadah yang diperintahkan oleh Allah swt. 

seperti yangtertulis dalam firmanNya : 

لُّوَن َجَهن ََم  َباَدتيي َسَيۡدخُّ وَن َعۡن عي يَن يَۡستَۡكبيرُّ ۡمۚۡ إين َ ٱل َذي ۡب لَكُّ ۡسَتجي
َ
ٓ أ وِني مُّ ٱۡدعُّ َوقَاَل َرب ُّكُّ

  ٠٦َداخيرييَن 
 

Dan Tuhanmu berfirman: "Berdo’alah kepada-Ku, niscaya akan 

Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang 

menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam 

dalam keadaan hina dina" (QS. Ghafir:60) 

 

2) Do’a sebagai pangalaman kognisi. 

Perasaan resah gelisah, risau dan kelabu, sering menyerang manusia. 

Kadang bercampur dengan rasa takut dan cemas, sehingga manusia tidak 

mampu menghadapi dan mengatasinya. Terasa dirinya ditimbun oleh 

tumpukan kesulitan. Keadaan ini akan mempengaruhi kesehatan jasmani 

sehingga dalam melakukan aktifitas dampak tidak membaik, bahkan 

mungkin dapat meyerang kesehatan rohani, lebih jauh juga dapat 

mengganggu hubungan sosialnya. Maka, untuk mengatasi persoalan diatas, 

hendaklah berdo’a. Karena, do’a dapat penangkal ketakutan. Ia bisa 

membuat hati yang resah manjadi tenang serta dapat mengembalikan 

kepercayaan diri sendiri yang lebih besar. Apalagi bila berdo’a dilakukan 

oleh orang yang imannya kuat, dengan berdo’a itu dia yakin benar bahwa 
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Tuhan itu selalu dan pasti menyelamatkan orangorang yang percaya dan 

beriman kepada-Nya. 

3) Berdo’a sebagai alat komunikasi. 

Berdo’a adalah berkomunikasi dengan Allah SWT, memanjakan sesuatu 

harapan dan mengadukan nasib diri kehadirat-Nya. Orang  yang berdo’a 

akan merasa bahwa dia dihadapan Tuhannya, apapun yang dikatakan 

tentunya didengarkan oleh Tuhannya. Hal ini disebut “merasakan kehadiran 

Tuhan” 

4)  Do’a sebagai solusi terhadap problematika sosial. 

Dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya manusia dihadapkan dengan 

berbagai problematika, munculnya peristiwa anarkis, perjudian, 

perampokan, dan lain sebagainya. Bagi orang yang melakukannya mungkin 

karena jiwanya 

didesak oleh perasaan gelisah, takut, ingin kaya, ingin berkuasa dan ingin 

serba adil dalam interaksi sesamanya. Hal ini dapat terjadi karena mereka 

masih kurang dalam kesadaran beragama, kesadaran bersosial, juga 

kesadaran terhadap diri sendiri maupun orang lain. 

5) Do’a sebagai sarana penyembuhan dan pengobatan (kuratif) 

Pentingnya agama (do’a) dalam kesehatan dapat dilihat dari batasan 

Organisasi Kesehatan se-Dunia (1984) yang menyatakan bahwa aspek 

spiritual (keruhanian, agama) merupakan salah satu unsur dari pengertian 

kesehatan seutuhnya. Yaitu, sehat yang meliputi fisik, psikologik, sosial dan 

spritual (Hawari D 2008) 

6) Do’a sebagai pembinaan (konstruktif) 
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Do’a mempunyai manfaat bagi pembinaan dan peningkatan semangat 

hidup. Atau dengan kata lain, do’a mempunyai fungsi kuratif, preventif dan 

konstruktif bagi kesehetan mental. Pembinaan melalui do’a adalah 

mengendali pusat gerak spritual yang merupakan refleksi lahir melalui zikir 

dan do’a. Juga mengembalikan hati nurani kepada zikrullah supaya 

menjadikan hati tetap  hadir kepada-Nya. Sehingga dapat menenangkan 

perasaan dan menenteramkan jiwa maupun mental untuk perkembangan 

kearah yang optimisme. 

7) Do’a sebagai pencegahan (preventif) 

Ilmuan D.B. Larson dan kawan-kawan (1992), dalam penelitiannya 

sebagaimana termuat dalam "Religious Commitment and Health" (APA, 

1992), menyatakan antara lain bahwa; komitmen agama (do’a) amat penting 

dalam pencegahan agar seseorang tidak jatuh sakit, meningkatkan 

kemampuan seseorang dalam mengatasi penderitaan bila ia sedang sakit 

serta mempercepat penyembuhan selain terapi medis yang diberikan. -Do’a 

juga memberi manfaat pencegahan terhadap kegoncangan kejiwaan dan 

penyembuhan stres. Demikianlah fungsi do’a dalam konteks Islami, yang 

begitu istimewanya nilai-nilai yang diberikan oleh Allah SWT kepada 

manusia. Jadi, pembicaraan tentang do’a bukanlah sesuatu yang menutupi 

realitas kehidupan, justru ia mendukung agar orang yang berdo’a memiliki 

kekuatan serta mempunyai nilai-nilai di mata masyarakat, sekaligus 

mendapat pahala dari Allah. Dan orang yang melakukannya harus 

memahami bahwa dalam pandangan Islam do’a berada pada peringkat 
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setelah tugas dan daya upaya yang sudah dilakukan secara terus menerus 

dan sabar. 

 

4. Tuntunan do’a sebelum operasi  : 

1) Do’a ketika mau operasi 

(Hasbiyallahu wani’mal wakiilu ‘alallaahi tawakkaltu.) 

 

Artinya : Ya Allah, dzat yang Maha mencukupi dan yang sebaik-

baiknya melindungi aku. Hanyalah kepada Engkau Ya Allah aku 

berserah diri. (HR.At-Tirmidzi) 

 

2) Do’a untuk berserah diri 

(Allahumma ahyinii maa kaanati alhayaatu khoironlii 

watawaffanii maa kaanati alwafaatu khoironlii) 

 

Ya Allah hidupkanlah aku jika hidup itu lebih baik bagiku, dan 

wafatkanlah aku bila wafat itu lebih baik bagiku (HR. Jama’ah dari 

Anas) 

 

2.2.2 Tawakkal 

1. Pengertian Tawakkal 

Penyerahan penyelesaian dan keberhasilan suatu urusan kepada 

wakil. Kalau tawakal kepada Allah, berarti menyerahkan urusan kepada 

Allah setelah melengkapi syarat-syaratnya. (Mu’inudillah Basri 2008).  

Syaikh Ibnu ‘Utsaimin rahimahullah berkata, “Tawakal adalah  

menyandarkan permasalahan kepada Allah dalam mengupayakan yang 

dicari dan menolak apa-apa yang tidak disenangi, disertai percaya penuh 
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kepada Allah Ta’ala dan menempuh sebab (sebab adalah upaya dan aktifitas 

yang dilakukan untuk meraih tujuan) yang diizinkan syari’at.” Ibnu al-

Qayyim menyebutkan bahwa tawakal memiliki beberapa komponen.  

2. Hakekat Tawakkal 

1) Mengenal Nama Allah dan sifat-Nya. 

2) Menetapkan (meyakini sebab dan musabab). 

3) Kedalaman tauhid dalam tauhid tawakal dengan melepaskan 

ketergantungan dengan  sebab. 

4) Penyandaran hati kepada Allah dan ketenangan kepada-Nya.  

5) Pasrah hati kepada Allah, seperti pasrahnya mayit kepada yang 

memandikannya. 

6) Penyerahan kepada Allah terhadap apa yang Allah takdirkan. 

7) ridha dengan segala hasil. Sebagaimana yang tergambar dalam 

do’a istikharah untuk dipilihkan apa yang baik untuk Allah 

3. Derajat tawakal  

1) Ma’rifatullah ( mengenal keagungan Allah, keluasan ilmu dan 

kekuasaan-Nya, kasih sayang-Nya kepada hamba hamba-Nya, dan 

ma’rifah ini didapat melalui membaca dan merenungi ayat-ayat-Nya 

yang tersebar di alam semesta, ayat-ayat-Nya yang tertulis dalam Al-

Qur’an, dan hadits-hadits Nabi saw.) 

2) Totalitas Kepada Allah 

َم   َ ي َغۡيبُّ ٱلس  َ ۡ َعلَۡيهيِۚ َوَما َولِلي 
َ ۥ فَٱۡعبُّۡدهُّ َوتََوّك  ل ُّهُّ ۡمرُّ كُّ

َ
ۡرضي ِإَولَۡيهي يُّرَۡجعُّ ٱۡلأ

َ
َو تي َوٱۡلأ

ا َتۡعَملُّوَن  َرب َُّك  يَغ فيٍل َعم َ   ٣٢١ب
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Dan kepunyaan Allah-lah apa yang ghaib di langit dan di bumi dan 

kepada-Nya-lah dikembalikan urusan-urusan semuanya, maka 

sembahlah Dia, dan bertawakkallah kepada-Nya. Dan sekali-kali 

Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan (QS. Hud:123) 

3) Yakin bahwa Allah akan merealisasikan apa yang di-tawakal-kan. 

Seorang hamba apabila ia mengikhlaskan niatnya dan menghadap 

kepada Allah dengan hatinya. Allah berfirman, “Dan barangsiapa 

yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan 

(keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang 

dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan 

ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.“ (QS. Ath-Thalaq: 3). 

4) Tidak putus asa dan patah hati dalam semua usaha yang dilakukan 

Hamba dalam memenuhi kebutuhannya dengan tetap menyerahkan 

semua urusannya kepada Allah. Allah berfirman : 

ُّ لَآ إي  َ ۡل َحۡسبيَي ٱلِل  ۡواْ َفقُّ
َ يمي فَإين تََول  َو َرب ُّ ٱۡلَعۡرشي ٱۡلَعظي َۖ َوهُّ ۡتُّ َوَۖ َعلَۡيهي تََوّك َ   ٣٢١َل َه إيل َا هُّ

 

Jika mereka berpaling (dari keimanan), maka katakanlah: 

"Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya 

kepada-Nya aku bertawakkal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki 

´Arsy yang agung"”(QS. At-taubah: 129). 

 

5) Husnudzan kepada Allah 

4. Hal – hal yang bisa merusak tawakkal : 

1) Melakukan usaha dengan lupa meminta pertolongan pada Allah 

2) Mengandalkan dan menggantungkan diri kepada manusia 

3) Menggantungkan diri kepada Allah tanpa melakukan usaha, atau 

tidak maksimal dalam usaha dan ini yang banyak terjadi, memahami 

tawakal hanya sekadar menyerahkan seluruh urusan kepada Allah, 

tanpa memenuhi syarat-syaratnya, dan ini merupakan bentuk 
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pelecehan terhadap syariat karena Allah telah memerintahkan untuk 

membangun tekad dalam usaha 

5. Hubungan Antara Tawakkal dengan Kecemasan  

Sebagai makhluk yang memiliki kesadaran, manusia menyadari 

adanya problem yang mengganggu kejiwaannya, oleh karena itu sejarah 

manusia juga mencatat adanya upaya mengatasi problema tersebut.  Upaya-

upaya tersebut ada yang bersifat mistik yang irasional, ada juga yang 

bersifat rasional, konsepsional dan ilmiah. solusi yang ditawarkan untuk 

mengatasi problem kejiwaan itu dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan psikologi, Sedangkan pada masyarakat Islam, karena mereka 

(kaum muslimin) pada awal sejarahnya telah mengalami problem psikologis 

seperti yang dialami oleh masyarakat Barat, maka solusi yang ditawarkan 

lebih bersifat religius spiritual, yakni tasawuf atau akhlak. Keduanya 

menawarkan solusi bahwa manusia itu akan memperoleh kebahagiaan pada 

zaman apa pun, jika hidupnya bermakna. 

Manusia seringkali khawatir terutama ketika tidur di malam hari, 

sangat sedikit manusia yang terhindar dari ketakutan di malam hari. Ia takut 

hartanya berkurang, ia takut kekuasaannya akan tanggal. Kadang-kadang 

ketakutan seperti itu bisa menjadi kekuatan untuk berupaya 

mempertahankan apa yang sudah dimilikinya, namun yang banyak terjadi 

bahwa dengan ketakutan dan rasa cemas yang berlebihan itu maka 

kosonglah dirinya dari tawakal sehingga bermunculan macam-macam 

penyakit mulai penyakit jasmani sampai rohani. Ia takut tidur malam dalam 

rumah baik sendirian maupun bersama keluarga meskipun dengan ditutup 
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pintunya dan dikokohkan. Dengan demikian, maka tawakal itu tidak bisa 

sempurna kecuali dengan kuatnya hati dan kuatnya keyakinan bahwa 

semuanya tidak akan lepas dari kudrat dan iradah Yang Maha Kuasa (Al-

ghazali 1995). 

Menurut pendapat Al-ghazali (1995) yang menghubungkan 

tawakal dengan iman dan tauhid. Karena sesuai dan relevan dengan al-

Qur’an dan Hadis. Alasan lainnya karena tidak ditemukan bukti bahwa 

orang yang imannya teguh serta bertawakkal dan menjalankan segala 

perintah Allah terkena penyakit mental ataupun merasa takut dan cemas. 

Dengan meyakini rukun iman yang pertama akan menimbulkan sikap 

tawakal kepada Allah SWT. Kalau seseorang itu benar-benar beriman dalam 

arti sesungguhnya, menghayati dan mengamalkan apa yang diimaninya itu, 

pastilah ia tidak akan berbuat yang melanggar hukum, moral dan etika 

kehidupan serta tidak merugikan orang lain. Keimanan dan tawakal kepada 

Allah SWT ini jika dihayati dan diamalkan besar manfaatnya bagi kesehatan 

jasmani maupun rohani seseorang. Orang yang beriman dan tawakal kepada 

Allah akan membuahkan hal-hal sebagai berikut : 

1) Membebaskan diri dari penguasaan orang lain 

2) Membesarkan hati dan menumbuhkan keberanian 

3) Menenangkan hati dan menentramkan jiwa.  (Muhammad Chirzin 

2005). 

Manusia kadang takut dan cemas karena berbagai sebab. Orang 

beriman dan tawakal tidak kesal atau berkeluh kesah menghadapi apa yang 

sedang dialami dan tidak takut atau cemas menanti masa-masa datang. Ia 
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menutup segala pintu ketakutan. Allah SWT berfirman dalam al-Quran yang 

artinya Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu  tidak ada kekhawatiran 

terhadap mereka dan tidak mereka bersedih hati yaitu orang-orang yang 

beriman dan mereka selalu bertakwa (Departemen Agama RI 2005). 

Seorang mukmin tidak pernah takut dalam arti sesungguhnya, 

kecuali kepada Allah. Pandangan, hatinya, kesadarannya selalu terikat pada 

Allah. Berdasarkan uraian diatas, maka kemungkinan besar hubungan 

tawakkal dengan kecemasan, bahwa apabila seseorang yang imannya teguh 

serta bertawakkal dan menjalankan segala perintah Allah tidak mungkin 

terkena penyakit mental ataupun merasa takut dan cemas, sebaliknya orang 

yang imannya tidak teguh dan tidak bertawakkal maka berkemungkinan 

terkena penyakit mental atau dirinya akan merasa cemas, takut dan selalu 

merasa khawatir 

6. Nasehat untuk orang yang sakit (Abdul Muhdi Abdul Hadi 2006). 

1) Perbanyak zikir kepada Allah 

وني  رُّ واْ ليي َولَا تَۡكفُّ رُّ ۡم َوٱۡشكُّ رۡكُّ ۡذكُّ
َ
ٓ أ وِني رُّ

  ٣٥٢فَٱۡذكُّ
Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) 

kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu 

mengingkari (nikmat)-Ku (QS. Al-Baqoroh:156) 

 

2) Sungguh sungguh dalam berdo’a 

يبُّواْ  اعي إيَذا َدَعانيِۖ فَۡليَۡسَتجي يبُّ َدۡعَوةَ ٱلد َ جي
ُّ
َۖ أ يي قَرييب  ين  يي فَإ َباديي َعن  لََك عي

َ
ِإَوَذا َسأ

وَن  دُّ ۡم يَۡرشُّ يي لََعل َهُّ   ٣٨٠ليي َوۡليُّۡؤمينُّواْ ب
Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, 

maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan 

permohonan orang yang berdo’a apabila ia memohon kepada-Ku, 

maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan 

hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada 

dalam kebenaran (QS. Al-Baqoroh:186) 
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3) Sungguh sungguh dalam beramal soleh 

ۡم  َنۡجزييَن َهُّ
َۖ َولَ يَبٗة ٗة َطي  ۥ َحَيو  نُّۡحيييَن َهُّ

ۡؤميٞن فَلَ َو مُّ نَثي  َوهُّ
ُّ
ۡو أ
َ
ين َذَكٍر أ َمۡن َعميَل َص ليٗحا م 

ۡحَسني َما َكانُّواْ َيۡعَملُّوَن 
َ
يأ م ب ۡجَرهُّ

َ
  ١٩أ

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 

perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami 

berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan 

Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari 

apa yang telah mereka kerjakan (QS. An-Nahl:97) 

 

4) Berbaik sangka kepada Allah 

5) Menjauhi dosa- dosa 

واْ َعن َكثييرٖ  
ۡم َويَۡعفُّ يۡدييكُّ

َ
يَبٖة فَبيَما َكَسَبۡت أ صي ين م ُّ م م  َص َبكُّ

َ
  ١٦َوَمآ أ

Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan 

oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian 

besar (dari kesalahan-kesalahanmu).  (QS. Asy-Syura: 30) 

 

2.3 Konsep Kecemasan 

2.3.1 Definisi Kecemasan 

Keperawatan spiritual merupakan suatu elemen perawatan kesehatan 

berkualitas dengan menunjukkan kasih sayang pada klien sehingga terbentuk 

hubungan saling percaya dan rasa saling percaya diperkuat ketika pemberi 

perawatan menghargai dan mendukung kesejahteraan spiritual klien (Potter & Perry 

2013).  

Kecemasan adalah kekhawatiran yang tidak jelas dan menyebar, berkaitan 

dengan perasaan tidak pasti dan tidak berdaya., keadaan emosi ini tidak memiliki 

objek yang spesifik (Stuart 2007). Kecemasan merupakan respon individu terhadap 

suatu keadaan yang tidak menyenangkan dan dialami semua mahluk hidup dalam 

kehidupan sehari-hari sebagai ancaman atas identitas diri yang sangat mendasar 

bagi keberadaan individu. (Bailey 2010).  Brunner & Suddarth’s (2010) 

menyatakan, kecemasan adalah reaksi yang normal terhadap stress dan ancaman 
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bahaya. Kecemasan merupakan reaksi emosional terhadap persepsi adanya bahaya, 

baik yang nyata maupun yang hanya bayangan. Seseorang yang mengalami 

kecemasan akan merasa tidak enak dan takut yang tidak jelas. 

Seseorang dengan kecemasan cenderung mengalami perasaan yang tidak 

berdaya dan tidak adekuat dapat terjadi, disertai rasa terasing dan tidak nyaman. 

Intensitas perasaan ini dapat ringan atau cukup berat sampai menyebabkan 

kepanikan, dan intensitasnya dapat meningkat atau menghilang tergantung pada 

kemampuan koping individu dan sumber-sumber pada suatu waktu tertentu. 

Videbeck (2008), menyatakan kecemasan merupakan perasaan takut yang tidak 

didukung oleh situasi. Tidak ada objek yang dapat diidentifikasi sebagai stimulus 

kecemasan. Kecemasan merupakan alat peringatan internal yang memberikan tanda 

bahaya terhadap individu.Stuart, G dan Sundeen (2007), menyatakan kecemasan 

merupakan kekhawatiran yang tidak jelas dan menyebar, yang berkaitan dengan 

perasaan tidak pasti dan tidak berdaya. 

2.3.2 Penyebab Kecemasan 

Faktor- faktor yang mempengaruhi respon kecemasan. 

1. Faktor Presipitasi 

Ada dua faktor presipitasi yangmempengaruhi kecemasan menurut 

Stuart, G dan Sundeen (2007), yaitu : 

1) Faktor eksternal 

(1) Ancaman integritas fisik, meliputi ketidakmampuan fisiologis 

atau gangguan terhadap terhadap kebutuhan dasar (penyakit, 

trauma fisik, pembedahan yang akan dilakukan).  
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(2) Ancaman sistem diri antara lain : ancaman terhadap identitas 

diri, harga diri, dan hubungan interpersonal, kehilangan serta 

perubahan status atau peran. 

 

2) Faktor internal 

(1) Potensi stressor 

Stressor psikososial merupakan setiap keadaan atau peristiwa 

yang menyebabkan perubahan dalam kehidupan seseorang 

sehingga orang itu terpaksa mengadakan adaptasi. 

(2) Maturitas 

Individu yang memiliki kematangan kepribadian lebih sukar 

mengalami gangguan akibat kecemasan, karena individu yang 

matur mempunyai daya adaptasi yang lebih besar terhadap 

kecemasan. 

(3) Pendidikan dan status ekonomi 

Tingkat pendidikan dan status ekonomi yang rendah akan 

menyebabkan orang tersebut mudah mengalami kecemasan. 

Tingkat pendidikan seseorang atau individu akan berpengaruh 

terhadap kemampuan berfikir, semakin tinggi tingkat pendidikan 

akan semakin mudah berfikir rasional dan menangkap informasi 

baru termasuk dalam menguraikan masalah yang baru. 

(4) Keadaan fisik 

Seorang yang akan mengalami gangguan fisik seperti cidera, 

operasi akan mudah mengalami kelelahan fisik sehingga lebih 
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mudah mengalami kecemasan, disamping itu orang yang 

mengalami kelelahan fisik mudah mengalami kecemasan. 

(5) Tipe kepribadian 

Orang yang berkepribadian A lebih mudah mengalami gangguan 

akibat kecemasan daripada orang dengan kepribadian B. Adapun 

ciri- ciri orang dengan kepribadian A adalah tidak sabar, 

kompetitif, ambisius, ingin serba sempurna, merasa diburu 

waktu, mudah gelisah, tidak dapat tenang, mudah tersinggung, 

otot- otot mudah tegang. Sedang orang dengan tipe kepribadian 

B mempunyai ciriciri Berlawanan  dengan tipe kepribadian A. 

Karena tipe keribadian B adalah orang yang penyabar, teliti, dan 

rutinitasLingkungan dan situasi 

Seseorang yang berada di lingkungan asing ternyata lebih mudah 

mengalami kecemasan dibanding bila dia berada di lingkungan 

yang bisa dia tempati.  

(6) Umur 

Seseorang yang mempunyai umur lebih muda ternyata lebih 

mudah mengalami gangguan akibat kecemasan daripada 

seseorang yang lebih tua, tetapi ada juga yang berpendapat 

sebaliknya. 

(7) Jenis kelamin 

Gangguan panik merupakan suatu gangguan cemas yang 

ditandai oleh kecemasan yang spontan dan episodik. Gangguan 

ini lebih sering dialami oleh wanita daripada pria. 
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2. Faktor predisposisi 

Menurut Brunner & Suddarth’s (2010) berbagai faktor predisposisi yang 

dijelaskan  ke dalam beberapa teori mengenai asal kecemasan yaitu: 

1) Teori psikoanalitik 

Kecemasan adalah konflik emosional yang terjadi antara dua 

elemen kepribadian id dan superego. Id mewakili dorongan insting 

dan impuls primitif seseorang, sedangkan superego mencerminkan 

hati nurani seseorang dan dikembalikan oleh norma-norma budaya 

seseorang. Ego atau aku, berfungsi menengahi tuntutan dari dua 

elemen yang bertentangan, dan fungsi kecemasan adalah 

mengingatkan ego bahwa ada bahaya 

2) Teori interpersonal 

Kecemasan timbul dari perasaan takut terhadap tidak adanya 

penerimaan dan penolakan interpersonal. Kecemasan juga 

berhubungan dengan perkembangan trauma, seperti perpisahan dan 

kehilangan, yang menimbulkan kelemahan spesifik. 

3) Teori perilaku 

Kecemasan merupakan produk frustasi yaitu segala sesuatu 

yang mengganggu kemampuan seseorang untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan. Pakar perilaku lain menganggap kecemasan 

sebagai suatu dorongan untuk belajar berdasarkan keinginan dari 

dalam untuk menghindari kepedihan. 
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(1) Kajian keluarga 

Kecemasan merupakan hal yang biasa ditemui dalam suatu 

keluarga. ada tumpang tindih dalam gangguan kecemasan dan 

antara gangguan kecemasan dengan depresi. 

(2) Kajian biologis 

Dalam otak terdapat reseptor spesifik terhadap bensodiasepin 

dapat mengatur timbulnya kecemasan disertai dengan gangguan 

fisik, obat-obatan yang meningkatkan neurolegulator asam 

gama-aminobutirat, yang berperan penting dalam mekanisme 

biologis yang berhubungan dengan kecemasan, selain itu 

kesehatan umum individu dan riwayat kecemasan pada keluarga 

memiliki efek nyata sebagai predisposisi kecemasan 

2.3.3 Tanda & Gejala Kecemasan 

Tanda dan gejala kecemasan yang ditunjukkan atau dikemukakan oleh 

seseorang bervariasi, tergantung dari beratnya atau tingkatan yang dirasakan oleh 

idividu tersebut . Keluhan yang sering dikemukakan oleh seseorang saat mengalami 

kecemasan secara umum ntara lain adalah sebagai berikut:  

1. Gejala psikologis : pernyataan cemas/ khawatir, firasat buruk, takut akan 

pikirannya sendiri, mudah tersinggung, merasa tegang, tidak tenang, gelisah, 

mudah terkejut.  

2. Gangguan pola tidur, mimpi-mimpi yang menegangkan.  

3. Gangguan konsentrasi dan daya ingat.  
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4. Gejala somatic : rasa sakit pada otot dan tulang, berdebar-debar, sesak nafas, 

gangguan pencernaan, sakit kepala, gangguan perkemihan, tangan terasa 

dingin dan lembab, dan lain sebagainya.  

Kecemasan dapat diekspresikan secara langsung melalui perubahan 

fisiologis dan perilaku dan secara tidak langsung melalui timbulnya gejala atau 

mekanisme koping sebagai upaya untuk melawan timbulnya kecemasan (Kaplan & 

Sadock’s 2015). Menurut Stuart, G dan Sundeen (2007)pada orang yang cemas 

akan muncul beberapa respon yang meliputi 

1. Respon fisiologis  

1) Kardiovasklar : palpitasi, tekanan darah meningkat, tekanan darah menurun, 

denyut nadi menurun.  

2) Pernafasan : nafas cepat dan pendek, nafas dangkal dan terengah-engah  

3) Gastrointestinal : nafsu makan menurun, tidak nyaman pada perut, mual dan 

diare.  

4) Neuromuskular : tremor, gugup, gelisah, insomnia dan pusing.  

5) Traktus urinarius : sering berkemih.  

6) Kulit : keringat dingin, gatal, wajah kemerahan.  

2. Respon perilaku  

Respon perilaku yang muncul adalah gelisah, tremor, ketegangan fisik, reaksi 

terkejut, gugup, bicara cepat, menghindar, kurang kooordinasi, menarik diri 

dari hubungan interpersonal dan melarikan diri dari masalah.  

3. Respon kognitif  

Respon kognitif yang muncul adalah perhatian terganggu, pelupa, salah dalam 

memberikan penilaian, hambatan berfikir, kesadaran diri meningkat, tidak 
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mampu berkonsentrasi, tidak mampu mengambil keputusan, menurunnya 

lapangan persepsi dan kreatifitas, bingung, takut, kehilangan kontrol, takut 

pada gambaran visual dan takut cedera atau kematian.  

4. Respon afektif  

Respon afektif yang sering muncul adalah mudah terganggu, tidak sabar, 

gelisah, tegang, ketakutan, waspada, gugup, mati rasa, rasa bersalah dan malu. 

2.3.4 Karakteristik Kecemasan 

Menurut Sheila L. Videbeck, PhD (2011), mengemukakan   beberapa teori 

membagi kecemasan (Ansietas) menjadi 4 tingkatan : 

1. Kecemasan Ringan 

Kecemasan ringan berhubungan dengan ketegangan akan peristiwa kehidupan 

sehari-hari. Pada tingkat ini lapangan persepsi meningkat dan individu akan 

berhati-hati serta waspada. Individu terdorong untuk belajar tentang hal-hal 

yang akan menghasilkan pertumbuhan dan kreativitas. 

2. Kecemasan Sedang 

Pada tingkat ini lapangan persepsi terhadap lingkungan menurun. Individu 

lebih menfokuskan pada hal penting saat itu dan mengesampingkan hal lain. 

3. Kecemasan Berat 

Pada kecemasan berat lapangan persepsi menjadi sangat menurun. Individu 

cenderung  memikirkan  hal  yang  kecil  saja  dan  mengabaikan  hal  yang  

lain. Individu tidak mampu berfikir realistis dan membutuhkan banyak 

pengarahan, untuk dapat memusatkan pada area lain. 
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4. Panik 

Pada tingkat ini lapangan persepsi sangat sempit sehingga individu tidak dapat 

mengendalikan diri lagi dan tidak dapat melakukan apa-apa walaupun sudah 

diberi  pengarahan/tuntunan.  Pada  keadaan  panik  terjadi  peningkatan  

aktivitas motorik, menurunnya kemampuan berhubungan dengan orang lain 

dan kehilangan pemikiran yang rasional. 

2.3.5 Rentang Respon Kecemasan 

Rentang respon sehat-sakit dapat dipakai untuk menggambarkan respon 

adaptif- maladaptif pada kecemasan. Menurut  Stuart, G dan Sundeen (2007) 

rentang cemas meliputi : 

Adaptif                                                                                  Maladaptif 

 

             X   X X X X 

    Antisipasi          Ringan             Sedang            Berat              Panik 

2.3.6 Skala Kecemasan 

Ada banyak instrumen yang sering digunakan untuk mengkaji dan 

mendiagnosa kecemasan. Dalam pengkajian klinis, area yang perlu dikaji meliputi 

keluhan utama, riwayat gejala saat ini, riwayat psikiatri dan riwayat kesehatan, 

riwayat perkembangan sosial, dan pengkajian status mental , diagnostic assesment 

/pengkajian diagnostik.  (Rhoads & Murphy 2015) 

1. Anxiety Disorder Interview Schedule untuk DSM-IV (ADIS-IV) 

Wawancara semi-terstruktur untuk mengkaji adanya temuan gangguan 

kecemasan DSM-IV. Digunakan untuk mengkaji adanya gangguan perasaan, 

dan gejala psikotik. 
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2. Structural Clinical Interview untuk DSM-IV (SCID-1) Axis1. 

Wawancara terstruktur yang mengandung modul dari setiap diagnosis DSM-

IV-TR axis 1. Prosedur skoring digunakan untuk memastikan data diagnosis. 

1) General Anxiety (kecemasan umum) 

(1) Anxiety Sensivity Index (ASI) 

Quesioner yang terdiri dari 16 pertanyaan untuk mengukur ketakutan 

akan kecemasan.  

(2) Beck Anxiety Inventory (BAI) 

Quesioner yang terdiri dari 21 pertanyaan untuk mengukur tingkat 

pengalaman seseorang tentang gejala kecemasan dalam 2 minggu 

terahir. 

(3) Depression Anxiety Stress Scale (DASS 21) 

Quesioner mengenai perasaan seseorang yang terdiri dari 21 

pertanyaan untuk mengukur gejala kecemasan pada 1 minggu terahir. 

(4) Penn State Worry Questionnare (PSWQ) 

Quesioner yang terdiri dari 16 pertanyaan untuk mengkaji 

karakteristik dari kecemasan yang dialami. Diperkenalkan oleh 

Meyer, Miller, Metzger, dan Borkovec (1990). 

(5) Speilberg State-Trait Anxiety Inventory (STAI) 

Quesioner mengenai perasaan seseorang yang terdiri dari 40 

pertanyaan yang mengukur tingkat kecemasan saat ini dan selama ini. 

Diperkenalkan oleh Speilberger (1983). 

(6) Skala menurut Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS) 

Skala ini terdiri dari 14 item, meliputi  
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a. Perasaan   cemas   :   firasat   buruk,   takut   akan   pikiran   

sendiri,   mudah tersinggung. 

b. Ketegangan: merasa tegang, gelisah, gemetar, mudah terganggu 

dan lesu. 

c. Ketakutan : takut terhadap gelap, terhadap orang asing, bila 

tinggal sendiri dan takut pada binatang besar dll. 

d. Gangguan tidur : sukar memulai tidur, terbangun pada malam 

hari, tidur tidak pulas dan mimpi buruk. 

e. Gangguan  kecerdasan  :  penurunan  daya  ingat,  mudah  lupa  

dan  sulit konsentrasi. 

f. Perasaan depresi : hilangnya minat, berkurangnya kesenangan 

pada hoby, sedih, perasaan tiak menyenangkan sepanjang hari. 

g. Gejala somatik : nyeri pada otot-otot dan kaku, geretakan gigi, 

suara tidak stabil, dan kedutan otot. 

h. Gejala sensorik : telinga berdengung, penglihatan kabur, muka 

pucat, lemah, perasaan ditusuk- tusuk 

i. Gejala kardiovaskuler : nadi cepat, berdebar- debar, nyeri dada, 

mau pingsan, detak jantung hilang sekejap 

j. Gejala pernafasan : dada tertekan, nafas pendek, tercekik, nafas 

panjang. 

k. Gejala gastrointestinal : sulit menelan, mual muntah, BB 

menurun, konstipasi, perut melilit, gangguan pencernaan, nyeri 

lambung, perut terasa panas, kembung 
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l. Gejala urogenitalia : sering kencing, tidak dapat menahan 

kencing, menstruasi tidak teratur, frigiditas. 

m. Gejala vegetatif : mulut kering, muka kering, mudah keringat, 

pusing, bulu roma berdiri. 

n. Gejala yang lain : gelisah, tidak terang, mengerutkan dahi, tonus 

otot meningkat, nafas pendek dan cepat, muka merah 

2.3.7 Teori Adaptasi Roy 

1. Latar belakang teori adaptasi 

Sister Callista Roy adalah anggota sister of Saint Joseph of Carondolet 

yang lahir pada 14 Oktober 1039 di Los Angles, California. Dia 

menerima gelar S1 Keperawatan pada tahun 1963 di Mount Saint Mary’s  

College  di Los Angles dan menyelesaikan master keperawatan di 

Universitas Californoa tahun 1966. Setelah menyelesaikan master 

keperawatan, Roy memulai pendidikan di bidang sosiologi dan 

menyelesaikan master tahun 1973 dan doktoral tahun 1977 di Universitas 

California. Dalam seminar dengan Dorothy E. Johnson, Roy tertantang 

untuk mengembangkan sebuah model konsep keperawatan. Konsep 

adaptasi mempengaruhi Roy dalam pengembangan konsep keperawatan. 

Dimulai dengan pendekatan teori sistem, Roy menambahkan kerja 

adaptasi dari Helsen seorang ahli fisiologi dan psikologi. Helsen 

membangun pengertian konsep adaptasi dengan mengartikan respon 

adaptif sebagai fungsi dari datangnya stimulus sampai tercapainya 

derajat adaptasi yang dibutuhkan individu. 

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH PENDAMPINGAN LAYANAN.... ABDUL MUNIF



Roy mengkombinasikan teori adaptasi Helson dengan definisi dan 

pandangan terhadap manusia sebagai sistem yang adaptif. Selain dua 

konsep tersebut, Roy juga mengadaptasi nilai humanisme dalam model 

konseptualnya yang berasal dari teori A.H.Maslow  untuk menggali 

keyakinan dan nilai dari manusia. Menurut Roy, humanisme dalam 

keperawatan adalah keyakinan terhadap kemampuan koping manusia 

dalam meningkatkan derajat kesehatan. 

2. Komponen sistem dalam Model Adaptasi Roy 

Input     Proses   Efektor      Output 

 

  

 

 

Gambar 2.1 Sistem Manusia sebagai sistem adaptasi pada konsep teori adaptasi 

Callista Roy 

Sistem adalah suatu kesatuan yang di hubungkan karena fungsinya 

sebagai kesatuan untuk beberapa tujuan dan adanya saling 

ketergantungan dari setiap bagian-bagiannya. Sistem dalam model 

adaptasi Roy sebagai berikut : 

1) Input 

Roy mengidentifikasi bahwa input sebagai stimulus, merupakan 

kesatuan informasi, bahan-bahan atau energi dari lingkungan yang 

dapat menimbulkan respon, dimana dibagi dalam tiga tingkatan yaitu 

stimulus fokal, kontekstual dan stimulus residual. 
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(1) Stimulus fokal yaitu stimulus yang langsung berhadapan dengan 

seseorang, efeknya segera, misalnya infeksi . 

(2) Stimulus kontekstual yaitu semua stimulus lain yang dialami 

seseorang baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi 

situasi dan dapat diobservasi, diukur dan secara subyektif 

dilaporkan. Rangsangan ini muncul secara bersamaan dimana 

dapat menimbulkan respon negatif pada stimulus fokal seperti 

anemia, isolasi sosial. 

(3) Stimulus residual yaitu ciri-ciri tambahan yang ada dan relevan 

dengan situasi yang ada tetapi sukar untuk diobservasi meliputi 

kepercayan, sikap, sifat individu berkembang sesuai pengalaman 

yang lalu, hal ini memberi proses belajar untuk toleransi. 

Misalnya pengalaman nyeri pada pinggang ada yang toleransi 

tetapi ada yang tidak. 

2) Proses  

Proses control seseorang menurut Roy adalah bentuk mekanisme 

koping yang di gunakan.   

Mekanisme kontrol ini dibagi atas regulator dan kognator yang 

merupakan subsistem. 

(1) Subsistem regulator. 

Subsistem regulator mempunyai komponen-komponen : input-

proses dan output. Input stimulus berupa internal atau eksternal. 

Transmiter regulator sistem adalah kimia, neural atau endokrin. 

Refleks otonom adalah respon neural dan brain sistem dan spinal 
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cord yang diteruskan sebagai perilaku output dari regulator 

sistem. Banyak proses fisiologis yang dapat dinilai sebagai 

perilaku regulator subsistem. 

(2) Subsistem kognator. 

Stimulus untuk subsistem  kognator dapat eksternal maupun 

internal. Perilaku output dari regulator subsistem dapat menjadi 

stimulus umpan balik untuk kognator subsistem. Kognator 

kontrol proses berhubungan dengan fungsi otak dalam 

memproses informasi, penilaian dan emosi. Persepsi atau proses 

informasi berhubungan dengan proses internal dalam memilih 

atensi, mencatat dan mengingat. Belajar berkorelasi dengan 

proses imitasi, reinforcement (penguatan) dan insight (pengertian 

yang mendalam). Penyelesaian masalah dan pengambilan 

keputusan adalah proses internal yang berhubungan dengan 

penilaian atau analisa. Emosi adalah proses pertahanan untuk 

mencari keringanan, mempergunakan penilaian dan kasih sayang. 

3) Efektor  

Sistem adaptasi proses internal yang terjadi pada individu 

didefinisikan Roy sebagai sistem efektor. Efektor atau model adaptasi 

tersebut meliputi fisiologis, konsep diri (psikis), fungsi peran (sosial) 

dan ketergantungan. 

4) Output 

Output dari suatu sistem adalah perilaku yang dapat diamati, diukur 

atau secara subyektif dapat dilaporkan, baik berasal dari dalam 
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maupun luar. Perilaku ini merupakan umpan balik untuk sistem 

adaptasi Roy. Roy mengkategorikan output sistem sebagai respon 

yang adaptif dan respon yang mal adaptif. Respon adaptif dapat 

meningkatkan integritas seseorang yang dapat terlihat bila seseorang 

tersebut mampu melaksanakan tujuan yang berkenaan dengan 

kelangsungan hidup, perkembangan, reproduksi dan keunggulan. 

Sedangkan respon yang mal adaptif perilaku yang tidak mendukung 

tujuan ini. 

Roy telah menggunakan bentuk mekanisme koping untuk 

menjelaskan proses kontrol seseorang sebagai adaptif sistem. 

Beberapa mekanisme koping diwariskan atau diturunkan secara 

genetik (misal sel darah putih) sebagai sistem pertahanan terhadap 

bakteri yang menyerang tubuh. Mekanisme yang lain yang dapat 

dipelajari seperti penggunaan antiseptik untuk membersihkan luka. 

Roy memperkenalkan konsep ilmu Keperawatan yang unik yaitu 

mekanisme kontrol yang disebut Regulator dan Kognator dan 

mekanisme tersebut merupakan bagian sub sistem adaptasi. 

Alligood & Tomay M (2006) menjelaskan bahwa manusia adalah 

makhluk biopsikososial sebagai satu kesatuan yang utuh. Dalam 

memenuhi kebutuhannya, manusia selalu dihadapkan berbagai 

persoalan yang kompleks, sehingga dituntut untuk melakukan 

adaptasi. Penggunaan koping atau mekanisme pertahanan diri, adalah 

berespon melakukan peran dan fungsi secara optimal untuk 
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memelihara integritas diri dari keadaan sakit dan keadaan lingkungan 

sekitarnya.  

2.4 Konsep  Pre Operasi 

2.3.1 Pengertian pre operasi 

Pembedahan merupakan pengalaman yang sulit dilupakan dan sangat 

ditakuti oleh hampir semua orang. Fase pre operasi adalah waktu dimulai ketika 

keputusan untuk informasi  bedah dibuat dan berakhir ketika pasien dikirim ke meja 

operasi (Joyce M. Black 2014). Keputusan untuk bedah ini dipengaruhi oleh kondisi 

fisik dan anesthesi, untuk hal tersebut maka pasien perlu dilakukan pemeriksaan 

fisik, pemeriksaan laboratorium dan radiologi. Tindakan operasi atau pembedahan, 

baik elektif maupun kedaruratan adalah peristiwa kompleks yang menegangkan. 

Kebanyakan prosedur bedah dilakukan di kamar operasi rumah sakit, meskipun 

beberapa prosedur yang lebih sederhana tidak memerlukan hospitalisasi dan 

dilakukan di klinik–klinik bedah dan unit bedah ambulatori. Individu dengan 

masalah kesehatan yang memerlukan intervensi pembedahan mencakup pula 

pemberian anestesi atau pembiusan yang meliputi anestesi lokal, regional, atau 

umum (Brunner & Suddarth’s 2010) 

2.3.2 Klasifikasi pembedahan 

Pasien diindikasikan untuk dilakukan pembedahan sesuai masalah yang 

dialami pasien. Menurut Brunner & Suddarth’s (2010), ada beberapa alasan yang 

mendasari operasi: 
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1. Bedah diagnostik 

Bedah diagnostik dilakukan untuk mengatahui penyebab gejala atau 

mengetahui asal masalah, misal biopsi payudara untuk mengetahui gejala yang 

mengarah pada abnormalitas. 

2. Bedah kuratif 

Bedah kuratif dilakukan untuk mengatasi masalah dengan mengangkat 

jaringan atau organ yang terkena, misal apendektomi. 

3. Bedah reparatif 

Bedah reparatif dilakukan untuk memperbaiki kecacatan atau memperbaiki 

status fungsional pasien, misal rekonstruksi neovaginal setelah vagina diangkat 

karena kanker atau kecelakaan. 

4. Bedah paliatif 

Bedah paliatif merupakan pembedahan untuk meringankan gejala tanpa 

menyembuhkan penyakitnya. Tujuan dari bedah paliatif ini adalah 

memperbaiki kualitas kehidupan pasien. 

5. Bedah kosmetik 

Bedah kosmetik dilakukan untuk memperbaiki penampilan seseorang, 

misalnya mengatasi penuaan kulit, menebalkan dagu, menurunkan kelopak 

mata dan lain lain. Pembedahan berdasar klasifikasi tindakan pembedahan 

menurut faktor risiko yang ditimbulkan adalah sebagai berikut: 

1) Minor 

 

Merupakan pembedahan yang menimbulkan trauma fisik yang minimal 

dengan risiko kerusakan yang minimal. Contoh dari pembedahan minor 

adalah insisi dan drainage kandung kemih atau sirkumsisi 
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2) Mayor 

Merupakan pembedahan yang dapat menimbulkan trauma fisik yang luas, 

risiko kematian sangat serius. Contoh dari pembedahan ini adalah total 

abdominal histerektomi dan reseksi kolon.  

Pembedahan berdasarkan tingkat urgensinya menurut Brunner & 

Suddarth’s (2010)) adalah sebagai berikut: 

1) Pembedahan emergensi / kedaruratan 

Pembedahan dilakukan untuk menyelamatkan nyawa atau bagian 

tubuh, misal perdarahan hebat, obstruksi kandung kemih atau usus, 

fraktur tulang tengkorak, luka tembak atau tusuk, luka bakar luas. 

2) Pembedahan urgen 

Pembedahan urgen merupakan prosedur pembedahan yang tidak 

direncanakan dan memerlukan intervensi tepat waktu, misal infeksi 

batu kemih akut, batu ginjal atau batu uretra. 

3) Diperlukan 

Pembedahan yang harus dilakukan dan direncanakan dalam beberapa 

minggu atau bulan, misal hiperplasia prostat tanpa obstruksi kandung 

kemih, gangguan tiroid, katarak. 

4) Pembedahan elektif 

Pada pembedahan ini, pasien harus dioperasi ketika benar–benar 

diperlukan. Indikasi dari pembedahan elektif adalah jika tidak 

dilakukan pembedahan maka tidak terlalu membahayakan kondisi 
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pasien. Contoh dari pembedahan elekftif adalah perbaikan scar, hernia 

sedehana, dan perbaikan vaginal. 

5) Pilihan 

Pembedahan yang termasuk dalam klasifikasi pilihan adalah 

pembedahan yang dilakukan berdasarkan keputusan dari pasien, misal 

bedah kosmetik. 

2.3.3 Persiapan Pasien Pre Operasi 

Persiapan pasien pre operasi Meliputi persiapan fisik dan persiapan mental, 

persiapan mi penting sekali untuk mengurangi faktor resiko yang diakibatkan dari 

suatu pembedahan. (Jawaid et al. 2007)  

1. Persiapan fisik 

Perawatan yang harus diberikan pada pasien pre operasi adalah mempersiapkan 

secara fisik hal-hal yang dapat berpengaruh baik secara langsung maupun tidak 

langsung terhadap keberhasilan tindakan pembedahan atau operasi, diantaranya 

adalah pertama keadaan umum pasien yang meliputi: kesadaran, tensi, nadi, 

suhu serta pemeriksaan fisik seperti dekubitus, edema, atau bunyi nafas 

abnormal, kedua keseimbangan cairan dan elektrolit harus normal, ketiga status 

nutrisi harus baik,  keempat puasa yaitu pengosongan lambung dan kolon harus 

baik dan bersih, kelima personal hygiene pasien harus baik, dan keenam 

pengosongan kandung kemih  

2. Persiapan mental 

Pasien secara mental harus dipersiapkan untuk menghadapi pembedahan, karena 

Ada berbagai alasan yang dapat menyebabkan ketakutan atau kecemasan pada 

pasien yang akan dilakukan  tindakan operasi closed fracture diantaranya yaitu  
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takut nyeri setelah pembedahan, takut terjadi perubahan fisik (cacat),  takut 

menghadapi ruang operasi, takut dengan peralatan bedah dan petugas,  takut mati 

saat dilakukan anestesi, serta takut operasinya akan gagal (Potter & Perry 2013). 

Dalam hal ini, hubungan baik antara penderita, keluarga dan tenaga kesehatan 

sangat membantu untuk memberikan dukungan sosial (support system). 

Kecemasan ini adalah reaksi normal yang dapat dihadapi dengan sikap terbuka 

dan penerangan dari dokter dan petugas pelayanan kesehatan lainnya (Indrawati 

et al. 2015)  

2.5 Konsep Fraktur 

Menurut Brunner & Suddarth’s (2010) fraktur adalah terputusnya 

kontinuitas tulang yang ditentukan sesuai jenis dan luasnya. Fraktur terjadi jika 

tulang dikenai stres yang lebih besar dari yang diabsorpsinya. 

2.4.1 Penyebab fraktur 

Fraktur dapat disebabkan oleh pukulan langsung, gaya meremuk, gerakan 

punter mendadak dan kontraksi otot yang ekstrim. Patah tulang mempengaruhi 

jaringan sekitarnya mengakibatkan oedema jaringan lunak, perdarahan ke otot dan 

sendi, dislokasi sendi, ruptur tendon, kerusakan saraf dan pembuluh darah. Organ 

tubuh dapat mengalami cedera akibat gaya yang disebabkan oleh fraktur atau 

gerakan fragmen tulang (Brunner & Suddarth’s 2010). Faktor-faktor yang 

mempengaruhi terjadinya fraktur: 

1. Faktor ekstrinsik yaitu meliputi kecepatan dan durasi trauma yang mengenai 

tulang, arah serta kekuatan tulang. 

2. Faktor intrinsik yaitu meliputi kapasitas tulang mengabsorpsi energi trauma, 

kelenturan, densitas serta kekuatan tulang. 
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Sebagian besar patah tulang merupakan akibat dari cedera, seperti 

kecelakan mobil, olah raga atau karena jatuh. Jenis dan beratnya patah tulang 

dipengaruhi oleh arah, kecepatan, kekuatan dari tenaga yang melawan tulang, usia 

penderita dan kelenturan tulang. Tulang yang rapuh karena osteoporosis dapat 

mengalami patah tulang. 

2.4.2 Jenis fraktur 

Menurut Brunner & Suddarth’s (2010) jenis fraktur dapat dibagi menjadi: 

1. Fraktur tertutup 

Patah tulang yang tidak menyebabkan robekan pada kulit. Patah tulang 

tertutup adalah patah tulang dimana tidak terdapat hubungan antara 

fragmen tulang dengan dunia luar.  

2. Jenis fraktur khusus 

Menurut Smeltzer (2005), jenis fraktur yang khusus lain seperti: 

1) Greenstick: salah satu sisi tulang patah dan sisi lainnya membengkok. 

2) Transversal: fraktur sepanjang garis tengah tulang. 

3) Oblik: garis patahan membentuk sudut dengan garis tengah tulang. 

4) Spiral: fraktur yang memuntir seputar batang tulang. 

5) Kominutif: tulang pecah menjadi beberapa bagian. 

6) Kompresif: tulang mengalami kompresi/penekanan pada bagian 

tulang lainnya seperti (pada tulang belakang). 

7) Depresif: fraktur dengan fragmen patahan terdorong kedalam (pada 

tulang tengkorak). 

8) Patologik: fraktur pada tulang yang berpenyakit seperti penyakit 

Paget,Osteosarcoma. 
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9) Epifiseal: fraktur pada bagian epifiseal 

3. Tipe fraktur ekstremitas atas 

1) Fraktur collum humerus 

2) Fraktur humerus 

3) Fraktur suprakondiler humerus 

4) Fraktur radius dan ulna (fraktur antebrachii) 

5) Fraktur colles 

6) Fraktur metacarpal 

7) Fraktur phalang proksimal, medial, dan distal. 

4. Tipe fraktur ekstremitas bawah 

1) Fraktur collum femur 

2) Fraktur femur 

3) Fraktur supra kondiler femur 

4) Fraktur patella 

5) Fraktur plateu tibia 

6) Fraktur cruris 

7) Fraktur ankle 

8) Fraktur metatarsal 

9) Fraktur phalang proksimal, medial dan distal 

2.4.3 Manifestasi klinis 

Manifestasi klinis fraktur adalah nyeri, hilangnya fungsi, deformitas, 

pemendekan ekstremitas, krepitasi, pembengkakan lokal dan perubahan warna 

(Brunner & Suddarth’s 2010) 
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1. Nyeri terus menerus dan bertambah berat sampai fragmen tulang 

diimobilisasi. 

2. Pergeseran fragmen tulang menyebabkan deformitas tulang yang bisa 

diketahui dengan membandingkan dengan bagian yang normal. 

3. Pemendekan tulang yang disebabkan karena kontraksi otot yang melekat 

diatas maupun dibawah tempat fraktur. 

4. Pada pemeriksaan palpasi ditemukan adanya krepitasi akibat gesekan antara 

fragmen satu dengan yang lainnya. 

5. Pembengkakan dan perubahan warna lokal kulit terjadi sebagai akibat trauma 

dan perdarahan yang mengikuti fraktur. 

Diagnosis fraktur bergantung pada gejala, tanda fisik dan pemeriksaan 

sinar X. Setelah mengalami cedera, pasien akan mengalami kebingungan dan 

tidak menyadari adanya fraktur, serta berusaha berjalan dengan tungkai yang 

patah (Brunner & Suddarth’s 2010). Nyeri berhubungan dengan fraktur sangat 

berat dan dapat dikurangi dengan menghindari gerakan antar fragmen tulang dan 

sendi disekitar fraktur. 

2.4.4 Penatalaksanaan Fraktur dan Kegawatdaruratannya 

Menurut  Brunner & Suddarth’s (2010) selama pengkajian primer dan 

resusitasi, sangat penting untuk mengontrol perdarahan yang diakibatkan oleh 

trauma muskuloskeletal. Perdarahan dari patah tulang panjang dapat menjadi 

penyebab terjadinya syok hipovolemik. Pasien dievaluasi dengan seksama dan 

lengkap. Ekstremitas sebisa mungkin jangan digerakkan untuk mencegah 

kerusakan soft tissue pada area yang cedera. Prinsip penanganan fraktur meliputi 
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reduksi, imobilisasi, dan pengembalian fungsi serta kekuatan normal dengan 

rehabilitasi. 

1. Reduksi fraktur 

Reduksi fraktur berarti mengembalikan fragmen tulang pada kesejajaran dan 

rotasi anatomis. Reduksi bisa dilakukan secara tertutup, terbuka dan traksi 

tergantung pada sifat fraktur namun prinsip yang mendasarinya tetap sama. 

2. Reduksi tertutup 

Reduksi tertutup dilakukan dengan mengembalikan fragmen  tulang kembali 

keposisinya dengan manipulasi dan traksi manual 

3. Reduksi terbuka 

Reduksi terbuka dilakukan pada fraktur yang memerlukan pendekatan bedah 

dengan menggunakan alat fiksasi interna dalam bentuk pin, kawat, plat 

sekrew digunakan untuk mempertahankan fragmen tulang dalam posisinya 

sampai penyembuhan solid terjadi. 

4. Traksi 

Traksi digunakan untuk reduksi dan imobilisasi., traksi adalah pemasangan 

gaya tarikan ke bagian tubuh untuk meminimalisasi spasme otot, mereduksi, 

mensejajarkan, serta mengurangi deformitas. Jenis – jenis traksi meliputi: 

a) Traksi kulit : Buck traction, Russel traction, Dunlop traction 

b) Traksi skelet: traksi skelet dipasang langsung pada tulang dengan 

menggunakan pin metal atau kawat. Beban yang digunakan pada traksi 

skeletal 7 kilogram sampai 12 kilogram untuk mencapai efek traksi. 
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5. Imobilisasi fraktur 

Setelah fraktur direduksi, fragmen tulang harus diimobilisasi, atau 

dipertahankan dalam posisi dan kesejajaran yang benar sampai terjadi 

penyatuan. Imobilisasi dapat dilakukan dengan fiksasi interna atau eksterna. 

Fiksasi eksterna dapat menggunakan pembalutan, gips, bidai, traksi kontinu 

pin dan teknik gips. Fiksator interna dengan implant logam. 

6. Mempertahankan dan mengembalikan fungsi 

Latihan otot dilakukan untuk meminimalkan atrofi dan meningkatkan 

peredaran darah. Partisipasi dalam aktifitas sehari-hari diusahakan untuk 

memperbaiki kemandirian fungsi dan harga diri. 

2.4.5 Komplikasi Fraktur 

Komplikasi fraktur menurut Brunner & Suddarth’s (2010) dibagi menjadi 2 

yaitu: 

1. Komplikasi awal 

1) Syok 

Syok hipovolemik akibat dari perdarahan karena tulang merupakan organ 

yang sangat vaskuler maka dapat terjadi perdarahan yang sangat besar 

sebagai akibat dari trauma khususnya pada fraktur femur dan fraktur 

pelvis. 

2) Emboli lemak 

Pada saat terjadi fraktur, globula lemak dapat masuk kedalam darah karena 

tekanan sumsum tulang lebih tinggi dari tekanan kapiler dan katekolamin 

yang dilepaskan memobilisasi asam lemak kedalam aliran darah. Globula 

lemak ini bergabung dengan trombosit membentuk emboli yang dapat 
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menyumbat pembuluh darah kecil yang memasok darah ke otak, paruparu, 

ginjal dan organ lainnya. 

3) Compartment Syndrome 

Compartment syndrome merupakan masalah yang terjadi saat perfusi 

jaringan dalam otot kurang dari yang dibutuhkan. Hal ini disebabkan oleh 

karena penurunan ukuran fasia yang membungkus otot terlalu ketat, 

balutan yang terlalu ketat dan peningkatan isi kompartemen karena 

perdarahan atau edema. 

4) Komplikasi awal lainnya seperti infeksi, tromboemboli dan koagulopati 

intravaskular. 

2. Komplikasi lambat 

1) Delayed union, malunion, non union 

Penyatuan terlambat (delayed union) terjadi bila penyembuhan tidak 

terjadi dengan kecepatan normal berhubungan dengan infeksi dan distraksi 

(tarikan) dari fragmen tulang. Tarikan fragmen tulang juga dapat 

menyebabkan kesalahan bentuk dari penyatuan tulang (malunion). Tidak 

adanya penyatuan (non union) terjadi karena kegagalan penyatuan 

ujungujung dari patahan tulang. 

2) Nekrosis avaskular tulang 

Nekrosis avaskular terjadi bila tulang kekurangan asupan darah dan mati. 

Tulang yang mati mengalami kolaps atau diabsorpsi dan diganti dengan 

tulang yang baru. Sinar-X menunjukkan kehilangan kalsium dan kolaps 

struktural. 
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3) Reaksi terhadap alat fiksasi interna 

Alat fiksasi interna diangkat setelah terjadi penyatuan tulang namun pada 

kebanyakan pasien alat tersebut tidak diangkat sampai menimbulkan 

gejala. Nyeri dan penurunan fungsi merupakan indikator terjadinya 

masalah. Masalah tersebut meliputi kegagalan mekanis dari pemasangan 

dan stabilisasi yang tidak memadai, kegagalan material, berkaratnya alat, 

respon alergi terhadap logam yang digunakan dan remodeling osteoporotic 

disekitar alat. 

2.6 Layanan Pasien Pre Operasi di RS. Muhammadiyah Lamongan 

Pasien yang akan dilakukan operasi di RS. Muhammadiyah Lamongan 

akan mendapatkan layanan sebagai berikut: 

Mendapatkan penjelasan tentang penyakitnya oleh DPJP, Mendapatkan 

penjelasan tentang biaya tindakan yang akan dilakukan, kemudian dilakukan 

informed consent tentang tindakannya, mendapatkan asuhan keperawatan, asuhan 

kefarmasian dan memperoleh jadwal operasi.  

Pasien yang mau operasi juga mendapatkan layanan kerohanian akan 

tetapi hanya sebatas di rawat inap saja dan hanya pelayanan tentang tata cara ibadah 

wajib bagi orang sakit. Untuk pendampingan secara khusus bagi pasien pre operasi 

belum dilakukan sehingga peneliti ingin mengembangkan hal tersebut. 

2.7 Keaslian Penelitian 

Tabel 2 1  Keaslian penelitian pada pengaruh pendampingan layanan sipritual 

terhadap tingkat kecemasan pre operasi closed fracture 

No Judul penelitian, 

penulis dan 

tahun 

Variabel penelitian Hasil 
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1 Terapi murottal (al-

qur’an) mampu 

menurunkan tingkat 

kecemasan pada 

pasien pre operasi 

laparatomi, 

(Virgianti Nur 

Faridah 2015) 

Variabel dependen : 

Kecemasan pre operasi 

laparatomi 

Variabel independen : 

Terapi murottal (al-

qur’an)  

Jenis penelitian : 

Kuantitatif 

Terdapat pengaruh pemberian 

terapi Murottal (Al-qur’an) 

terhadap penurunan tingkat 

kecemasan pada pasien pre 

operasi laparatomi di Ruang 

Bougenville RSUD Dr. 

Soegiri Lamongan dengan 

hasil uji statistik Wilcoxon 

Sign Rank Test, 

menunjukkan nilai 

signifikansi (p-value = 0,000) 

2 Pengaruh Terapi 

Murottal Surah Al-

Fatihah Terhadap 

Kecemasan Pasien 

Pre Operasi Di 

Rsud Dr. Soedarso 

Pontianak 

Kalimantan Barat, 

(Kardiatun 2015) 

Variabel dependen : 

Terapi Murottal 

Variabel independen : 

Kecemasan  

Jenis penelitian : 

Kuantitatif 

Terjadi penurunan kecemasan 

klien pre operasi yang diberi 

terapi murottal surah Al-

Fatihah di RSUD dr. 

Soedarso Pontianak 

Kalimantan Barat 

3 Pengaruh 

Pendekatan 

Spiritual Terhadap 

Tingkat Kesepian 

Pada Lanjut Usia Di 

Panti Sosial Tresna 

Werdha Warga 

Tama Kelurahan 

Timbangan 

Kecamatan 

Indralaya Utara, 

Herliawati, 

(Maryatun & 

Herawati, Desti 

2012) 

Variabel dependen : 

Tingkat Kesepian 

Variabel independen : 

Pendekatan Spiritual  

 

Jenis penelitian : 

Kuantitatif 

Ada pengaruh pendekatan 

spiritual terhadap tingkat 

kesepian lansia. 

 

4 Peran 

Pendampingan 

Spiritual Terhadap 

Motivasi 

Kesembuhan Pada 

Pasien Lanjut Usia,  

(Karina Dinda 

2012) 

 

Variabel dependen : 

Pendampingan Spiritual 

Variabel independen : 

Motivasi Kesembuhan 

Jenis penelitian : 

Kuantitatif 

Peran pelayanan spiritual 

berhubungan dengan 

motivasi penyembuhan pada 

pasien usia lanjut di bangsal 

Rumah Sakit Baptis Kediri. 

Kata 

5 Pengaruh 

Bimbingan Rohani 

Islam Terhadap 

Penurunan Tingkat 

Variabel dependen : 

Kecemasan ibu hamil 

pertama 

Variabel independen : 

Ada pengaruh yang positif 

antara bimbingan rohani 

Islam dengan penurunan 

kecemasan pada ibu hamil 
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Kecemasan Ibu–Ibu 

Hamil Anak 

Pertama, (Fazat 

Husna 2013) 

Bimbingan rohani islam  

Jenis penelitian : 

Kuantitatif 

2.6.1 Justifikasi Keaslian Penelitian 

1. Terapi murottal (al-qur’an) mampu menurunkan tingkat kecemasan 

pada pasien pre operasi laparatomi, yang dilakukan oleh Virgianti Nur 

Faridah (2015). Yang membedakan dengan penelitian kami adalah 

variabel independennya adalah terapi murotal, desain penelitian 

menggunakan pra eksperimen dan metode samplingnya menggunakan 

accidental sampling 

2. Pengaruh Terapi Murottal Surah Al-Fatihah Terhadap Kecemasan 

Pasien Pre Operasi Di Rsud Dr. Soedarso Pontianak Kalimantan Barat,  

yang dilakukan oleh Kardiatun (2015). Yang membedakan dengan 

penelitian kami adalah variabel independennya terapi murotal surat Al-

Fatihah, metode samplingnya menggunakan purposivel sampling 

3. Pengaruh Pendekatan Spiritual Terhadap Tingkat Kesepian Pada Lanjut 

Usia Di Panti Sosial Tresna Werdha Warga Tama Kelurahan 

Timbangan Kecamatan Indralaya Utara, Herliawati, (Maryatun & 

Herawati, Desti 2012). Yang membedakan dengan penelitian kami 

adalah variabel dependennya tingkat kesepian, desain penelitian 

menggunakan pra eksperimen,  metode samplingnya menggunakan 

purposivel sampling dan kuesioner menggunakan kuesioner baku 

UCLA loneliness scale 

4. Peran Pendampingan Spiritual Terhadap Motivasi Kesembuhan Pada 

Pasien Lanjut Usia,  (Karina Dinda 2012) Yang membedakan dengan 

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH PENDAMPINGAN LAYANAN.... ABDUL MUNIF



penelitian kami adalah variabel dependennya motivasi kesembuhan, 

desain penelitian menggunakan cross sectional,  metode samplingnya 

menggunakan purposivel sampling  

5. Pengaruh Bimbingan Rohani Islam Terhadap Penurunan Tingkat 

Kecemasan Ibu–Ibu Hamil Anak Pertama, (Fazat Husna 2013). Yang 

membedakan dengan penelitian kami adalah variabel dependennya 

Tingkat Kecemasan Ibu–Ibu Hamil Anak Pertama. 
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Pendampingan Layanan Spiritual 

 Mengajarkan berdo’a sebelum operasi 

 Mengajarkan Berserah diri 

 

 

 

 

Kecemasan tindakan 

pre operasi close 

fracture 

 

 

 

 

 

Jalur sistem verbal 

(Berdo’a) 

Persepsi positif 

 

Aktivasi 

sisitem saraf 

 

Hipotalamus 

(CRF) 

 

Hipofisis 

anterior 

 

Jalur sistem auditorius 

(Tawakkal) 

Serabut saraf ganglion nukleus koklearis 

dorsalis dan ventralis    nukleus lemnikus 

lateralis    Kolikulus nukleus 

genikulatum   korteks auditorik primer (lobus 

temporalis korteks serebri) 

Stimulus visual  corpus  

geniculatorius lateral  visual primer 

 Wernicke  Brocca  mengatur 

produksi suara 

 

Korteks 

adrenalin 

 

Tingkat Kecemasan 

 

BAB 3  

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

 = Diteliti 
   

 = Tidak diteliti 

 

Gambar 3.1 Kerangka konseptual pengaruh pendampingan layanan spiritual 

terhadap tingkat kecemasan pasien pre operasi closed fracture di 

Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan 
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Pasien yang akan mengalami operasi akan mengalami kecemasan. Faktor 

penyebab kecemasannya dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik. Untuk 

mengatasi kecemasan tersebut akan dilakukan internensi yang berupa 

pendampingan layanan spiritual yaitu dengan cara membimbing pasien untuk 

berdo’a dan berserah diri/ tawakkal 

Pendampingan layanan spiritual pada pasien pre operasi  bertujuan untuk 

meningkatkan kecerdasan emosi,  pasien mampu memaknai kondisinya, berserah 

diri dan menyadari apapun yang terjadi pada hidup adalah sebuah nikmat dari Allah 

SWT sehingga klien dapat menimbulkan persepsi yang positif. Hal ini dapat 

merangsang kerja limbik (Amiglada hippocampus) yang menghasilkan hormon 

serotonin untuk merangsang korteks serebri. Dari sini akan terjadi pelepasan 

asetikolin oleh serabut kolinergik parasimpatis yang dapat merangsang 

hipotalamus. Kemudian diikuti oleh penurunan produksi ACTH oleh neuron 

hipofise anterior yang akhirnya direspon oleh kortek adrenal dengan penurunan 

kortisol yang berdampak adanya penurunan tingkat kecemasan  

3.2 Hipotesis penelitian 

1. Ada  pengaruh pendampingan layanan spiritual : Do’a dan Tawakkal  

terhadap tingkat kecemasan pasien pre operasi closed fracture 
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BAB 4  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

4.1 Desain  Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain quasi experimental sesuai dengan apa 

yang dirumuskan pada penjelasan rumusan dan tujuan penelitian. Desain penelitian 

eksperimen semu sering digunakan pada penelitian lapangan, pada penelitian ini 

tidak mempunyai pembatasan yang ketat terhadap randomisasi dan pada saat yang 

sama dapat mengontrol ancaman ancaman validitas (Riyanto 2011). Dengan 

rancangan quasi-experimental pretest-posttest with two group design yaitu dengan 

membagi sampel menjadi dua kelompok, dimana kelompok perlakuan diberi 

intervensi berupa pendampingan layanan spiritual sedangkan responden kelompok 

kontrol yang memenuhi kriteria inklusi hanya menerima layanan standart yang 

sudah didapatkan selama ini.  

Subyek  Pra  Perlakuan Pasca tes 

K-A O I OI-A 

K-B O - OI-B 

Keterangan 

K-A : Kelompok perlakuan 

K-B : Kelompok kontrol 

- : Tidak diberi intervensi 

O : Pre test sebelum pendampingan layanan spiritual 

dilakukan 

I : Intervensi 

OI(A+B) : Post tes sesudah dilakukan pendampingan layanan 

spiritual 

Gambar 4.1 Rancangan penelitian pengaruh pendampingan layanan 

spiritual terhadap tingkat kecemasan pasien pre operasi closed 

fracture  
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4.2 Populasi, Sampel dan Besar, Tehnik Pengambilan Sampel 

4.2.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisiasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang  mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2014). Populasi 

pada penelitian ini adalah semua pasien pre operasi closed fracture  yang ada di 

ruang Shofa RS. Muhammadiyah Lamongan pada bulan Desember 2016. Dari data 

Rekam Medis didapatkan jumlah pasien yang pre operasi closed fracture sampai 

bulan Agustus 2016 sebanyak 360 pasien maka rata- rata perbulan adalah 45 orang 

4.2.2 Sampel dan Besar Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono 2014). Besar sampel dalam penelitian ini adalah klien 

dengan diagnosa closed fracture yang dirawat di ruang Shofa RS. Muhammadiyah 

Lamongan  yang memenuhi kriteria inklusi. Penentuan besar sampel untuk 

penelitian ini didasarkan pada rumus  Frederer. Menurut Supranto J (2000) 

menjelaskan besarnya sampel menurut rumus Frederer dapat ditentukan sebagai 

berikut : 

(t-1) (r-1) > 15 

(2-1) (r-1) > 15 

 

(r-1) > 15 

 

r > 15 + 1 

 

r > 16   

Keterangan : 

t : Banyaknya kelompok perlakuan 

r : Besar sampel 
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 Jumlah sampel akhir yang dibutuhkan untuk penelitian dengan menghitung 

besar sampel penelitian adalah 16 orang. sehingga klien pada kelompok perlakuan 

sejumlah 16 klien dan klien pada kelompok kontrol sejumlah 16 klien. 

Adapun kriterianya adalah sebagai berikut : 

1. Kriteria Inklusi 

 Kriteria inklusi adalah karakteristik sampel dari suatu populasi yang bisa 

dimasukkan atau layak diteliti (Nursalam 2013). Adapun kriteria inklusi dari 

penelitian ini adalah : 

a) Pasien pre operasi closed fracture  

b) Belum pernah operasi sebelumnya 

c) Klien dengan kesadaran composmentis dan kooperatif 

d) Beragama Islam 

e) Klien bisa baca tulis 

f) Umur pasien diatas 18 tahun 

2. Kriteria Eksklusi 

 Kriteria eksklusi adalah kriteria dimana subyek penelitian dihilangkan atau 

dikeluarkan karena tidak  memenuhi syarat sebagai sampel penelitian (Nursalam 

2013). Adapun kriteria eksklusi dari penelitian ini adalah : 

a) Klien mengundurkan diri dalam proses penelitian 

b) Pasien yang mengalami multiple fracture 

4.2.3 Tehnik Pengambilan Sampel 

Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya 

sesuai dengan  ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan 

memperhatikan sifat – sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang 

representative.(Sugiyono 2014). Adapun tehnik pengambilan sampel pada 
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penelitian ini adalah dengan menggunakan cara non probability sampling dengan 

teknik consecutive sampling yaitu dengan cara mengambil sampel pasien yang akan 

menjalani operasi closed fracture di ruang Shofa RS. Muhammadiyah Lamongan 

dengan cara memilih sampel pasien  diantara populasi sesuai dengan yang 

dikehendaki 

4.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh  informasi, kemudian 

ditarik kesimpulannya (Sugiyono  2012). 

4.3.1 Variabel  independen  

Variabel independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau 

nilainya menentukan variabel lain. (Nursalam 2013). Variabel independen (bebas) 

pada penelitian ini  adalah  pendampingan layanan spiritual 

4.3.2 Variabel dependen  

Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

menjadi akibat  karena adanya variabel bebas (Sugiyono 2012).  Variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah kecemasan pre operasi.
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4.3.3 Definisi Operasional 

Tabel 4 1 Definisi operasional pengaruh pendampingan layanan spiritual terhadap tingkat kecemasan pasien pre operasi elektif di RS 

Muhammadiyah Lamongan 

VARIABEL 

PENELITIAN 

DEFINISI 

OPERASIONAL 

PARAMETER ALAT 

UKUR 

SKALA SKOR 

Independen 

Pendampingan 

layananspiritua

l  

Suatu bentuk intervensi 

yang diberikan perawat 

melalui kegiatan 

mengajarkan berdo’a, 

dan berserah diri  untuk 

meningkatkan 

kecerdasan emosi,  

pasien mampu 

memaknai kondisinya, 

berserah diri dan 

menyadari apapun yang 

terjadi pada hidupnya 

adalah sebuah nikmat 

dari Allah SWT 

 

 

1. Berdo’a 

 Arti 

 Hakikat dan manfaat do’a 

 Pengaruh do’a pada dirinya 

2. Mengajarkan Tawakkal 

 Arti 

 Hakikat tawakkal 

 Merasa puas dengan apa yang 

diberikan Tuhan 

 Meyakini bahwa segala 

ketentuan Tuhan adalah yang 

terbaik 

 Tidak menyalahkan orang lain 

atau Tuhan ketika tertimpa 

malapetaka 

 

Jenis Perlakuan  

1. Frekuensi : 2 x selama pre operasi 

2. Lama pemberian: 60 menit setiap 

sesi 

SAP - - 

 

 

 

 

 

6
8
 

 

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH PENDAMPINGAN LAYANAN.... ABDUL MUNIF



3. Evaluasi : sebelum dilakukan 

operasi dengan menggunakan 

kuesioner skala kecemasan HARS 

  
Dependen      

Kecemasan pre 

operasi 

 

Reaksi terhadap 

pengalaman emosional 

yang tidak 

menyenangkan atau 

menyakitkan dan terjadi 

saat individu mengalami 

tekanan perasaan yang 

meliputi aspek fisik dan 

psikis. 

Aspek Psikis 

1. Perasaan cemas 

2. Ketegangan 

3. Ketakutan 

4. Gangguan tidur 

5. Gangguan kecerdasaan 

6. Perasaan depresi 

Aspek Fisik 

7. Gejala somatik 

8. Gejala sensorik 

9. Gejala kardiovaskuler 

10. Gejala pernafasan 

11. Gejala gastrointestinal 

12. Gejala urogenitalia 

13. Gejala vegetatif 

14. Prilaaku sesaat 

Skala 

kecemasan 

HARS 

Ordinal Skala kecemasan: 

a. Skor < 6     : tidak 

ada kecemasan 

b. Skor 6-14   : ringan 

c. Skor 15-27 : 

sedang 

d. Skor >27    : berat 

 

 

 

 

6
9
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4.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan pada variabel independen dalam penelitian ini 

Menggunakan SAP  yang menjelaskan tentang tuntunan berdo’a sebelum operasi,  

motivasi untuk menguatkan keimanan dan mengajarkan untuk berserah diri. 

Sedangkan instrumen pada variabel dependen dalam penelitian ini 

menggunakan kuesioner dengan skala HARS (Hamilton Anxiety Rating Scale) yang 

meliputi 14 item yang didalamnya terdapat  aspek fisik dan psikis. Cara penilaian 

kuesioner yaitu responden boleh memilih  jawaban lebih dari satu setiap item. 

Jawaban yang dipilih di beri nilai 1 sedangkan yang tidak dipilih diberi angka 0.  

Kuesioner yang sudah di isi oleh responden di jumlah secara total dan di simpulkan 

dengan menggunkaan kriteria : Skor <  6     : tidak ada kecemasan, Skor 6 - 14   : 

cemas ringan, Skor 15 - 27 : cemas sedang, Skor > 27    : cemas berat. 

4.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di ruang Shofa dan Kamar Operasi  RS 

Muhammadiyah Lamongan.  Pengambilan data dilakukan pada tanggal 10-31 

Desember 2016 

4.6 Prosedur Pengambilan atau Pengumpulan Data.   

Pengambilan data dilakukan mulai tanggal 10 -31 Desember 2016 setelah 

mendapat rekomendasi dari Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya 

dan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur RS Muhammadiyah Lamongan. 

Peneliti menyampaikan kepada Kepala Bidang Keperawatan, Ketua Komite 

Keperawatan, dan kepala ruangan Shofa tentang penelitian yang akan dilakukan 

(tujuan, manfaat dan proses pengumpulan data).  Proses  pengumpulan  data pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Pada hari I (pertama) populasi  dari pasien dengan closed fracture  yang 

akan dilakukan operasi   dan sesuai dengan kriteria inklusi dimasukkan sebagai 

sampel. Kemudian sampel  dibagi menjadi  2 yaitu kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol dengan pembagian yang dilakukan dengan cara random alokasi. 

Selanjutnya kedua kelompok dilakukan informed concent dengan memberikan 

informasi terlebih dahulu tentang maksud dan tujuan penelitian. Peneliti meminta 

kesediaan untuk terlibat dalam penelitian dengan mengisi lembar persetujuan yang 

telah disiapkan oleh peneliti. Kemudiaan sampel diberi kuesioner (pre test) dengan 

mengisi data demografi dan  kuesioner kecemasan skala HARS (Hamilton Anxiety 

Rating Scale). Sampel yang menjadi kelompok perlakuan akan dilakukan intervensi  

pertama yang berupa pendampingan layanan spiritual dengan cara mengajarkan 

do’a pre operasi dan mengajarkan tawakkal,  dengan cara diberi booklet,  ceramah 

dan tanya jawab selama 60 menit di ruang shofa oleh peneliti dengan dibantu oleh  

2 orang perawat yang sudah di latih oleh peneliti untuk memudahkan proses 

penelitian.  

Pada hari 2 (kedua) kelompok perlakuan di pindah ke ruang persiapan 

Kamar Operasi 2 Jam sebelum dilakukan operasi, kemudian diberi intervensi lagi 

dengan pendampingan  layanan spiritual selama 60 menit di ruang persiapan Kamar 

Operasi.  Selanjutnya  30  menit sebelum operasi,  kedua kelompok  sampel di ukur 

untuk evaluasi (post test) dengan cara mengisi kuesioner skala HARS yang di 

berikan pada saat pasien menunggu giliran operasi di ruang persiapan kamar operasi 

oleh perawat Kamar Operasi. 

 

 

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH PENDAMPINGAN LAYANAN.... ABDUL MUNIF



4.7 Cara Analisa Data  

Dari data yang telah dikumpulkan dilakukan analisa untuk menentukan 

pengaruh pendampingan layanan spiritul terhadap kecemasan. Kemudian  skala 

data ordinal untuk menilai tingkat kecemasan yang dianalisa menggunakan uji 

statistik Mann Whitney Test (uji komparasi 2 sampel bebas/ independen) dengan  

derajat kemaknaan α< 0,05. Uji ini untuk mengetahui perbedaan tingkat kecemasan 

antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Jika hasil analisis penelitian 

didapatkan nilai p < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya ada perbedaan 

tingkat kecemasan antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. 

Untuk menganalisa efek intervensi  pre test dan post tes pada kelompok 

kontrol dan perlakuan terhadap penurunan tingkat kecemasan passien pre operasi 

closed fracture, dilakukan uji statistik Wilcoxon Signed Rank Test (uji komparasi 2 

sampel berpasangan ) dengan derajat kemaknaan α< 0,05 
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4.8 Kerangka Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Kerangka kerja  pengaruh pendampingan layanan spiritual 

terhadaptingkat kecemasan pasien pre operasi closed fracture di 

Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan

Sampel 

Responden penelitian adalah klien pre 

operasi close fracture sebanyak 32 orang 

Pengumpulan  Data 

Mengukur tingkat kecemasan pasien pre operasi close 

fracture 

Kelompok Kontrol 

( >  16 orang) 

Kelompok Intervensi  ( >16 orang) 
 

Perlakuan 

Intervensi pendampingan layanan spiritual 

diberikan 2 kali pada saat di Ruang Shofa dan di 

kamar persiapan kamar operasi masing- masing 

selama 60 mnt 

Post test 

Mengukur tingkat kecemasan pasien 

consecutive 

sampling 

sampling 

Populasi 

Klien pre operasi close 

fracture 

Hasil 

Kesimpulan 
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4.9 Masalah Etik (Ethical Clearance) 

Sebelum penelitian dilakukan peneliti mengajukan permohonan untuk 

mendapatkan rekomendasi dari Fakultas Keperawatan, selanjutnya mengajukan 

pemohonan ijin kepada tempat penelitian. Kemudian peneliti melakukan uji etik, 

setelah dinyatakan lulus uji etik, peneliti melanjutkan untuk pengambilan data yang 

didahului dengan mendapat persetujuan dari pihak yang diteliti dan pasien sebagai 

media penelitian, dengan tetap menekankan masalah etika yang meliputi : 

1. Informed Consent (Lembar persetujuan) 

Lembar Informed Consent diedarkan sebelum penelitian dilakukan dengan 

memberikan penjelasan maksud dan tujuan dari penelitian. Setelah  responden 

bersedia diteliti maka mereka diminta menandatangani lembar persetujuan, jika 

tidak bersedia peneliti tidak akan memaksa dan tetap menghormati haknya. 

2. Anonimity (Tanpa nama) 

Dalam menjaga kerahasiaan responden, Peneliti tidak mencantumkan nama 

responden pada lembar obsevasi hanya diberikan nomor urut atau kode tertentu. 

3. Confidentiality (Kerahasiaan) 

Informasi yang telah dikumpulkan dari responden tetap dijamin 

kerahasiaannya oleh peneliti. 

4. Beneficience/ Kemanfaatan 

Peneliti harus mengetahui manfaat dan resiko yang dapat muncul dari 

penelitian yang dilakukan. Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan 

prosedur yang dianjurkan agar tidak membahayakan responden dan 

mendapatkan manfaat semaksimal mungkin. 
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Apabila pada saat penelitian klien merasa lebih takut karena efek intervensi 

yang dilakukan dan klien minta penundaan  maka peneliti akan memberikan 

motivasi kembali kepada klien sehingga klien bersedia meneruskan proses ini. 

Akan tetapi setelah di motivasi klien tetap minta penundaan maka penelitian 

terhadap responden tersebut dapat dihentikan. 

5.  Right to justice/ Prinsip keadilan 

Hak untuk mendapatkan pendampingan layanan spiritual  

Peneliti memperlakukan responden secara adil baik sebelum, selama, 

dan sesudah keikutsertaanya dalam penelitian. Responden yang dikelompok 

kontrol walaupun tidak mendapat intervensi masih berhak  mendapatkan 

booklet yang diberikan setelah post test dan akan tetap diberi layanan spiritual 

rutin oleh petugas Rumah Sakit yang meliputi: mengajarkan sholat dan wudlu 

ketika sedang sakit serta mengingatkan waktu sholat.  

4.10 Keterbatasan Penelitian  

Keterbatasan penelitian dapat ditemui dalam setiap penelitian. Peneliti 

mencoba menguraikan beberapa faktor yang menjadi keterbatasan dalam 

melakukan penelitian ini, meliputi : 

1. Sebaran responden  

Data sebaran responden yang tidak merata pada jenis kelamin dan rentang 

usia serta pendidikan menyebabkan penelitian ini kurang homogen. Jika 

sebaran usia responden bisa dibuat merata pada setiap rentang usia, 

tingkatan kecemasan dan sebaran jenis kelamin juga sama antara laki-laki 

dan perempuan, maka variabel perancu bisa diminimalkan dan penelitian 

bisa lebih homogen. 
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2. Layanan islami yang sudah ada di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan 

seperti pemutaran murottal sentral yang didengar pasien setiap hari dapat 

mempengaruhi hasil penelitian. 
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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan 

tentang pengaruh pendampingan layanan spiritual terhadap tingkat kecemasan 

pasien pre operasi closed fracture di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. 

Penyajian hasil dibagi dalam dua bagian yaitu data umum yang meliputi 

karakteristik tempat penelitian dan karakteristik responden. Data khusus meliputi 

tingkat kecemasan pasien pre operasi closed fractured 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Data Umum Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan yang 

berada di jalan Jaksa Agung Suprapto 76 Lamongan. Rumah Sakit Muhammadiyah 

Lamongan  merupakan Rumah Sakit dengan klasifikasi B dengan jumlah tempat 

tidur 250. Bed Occupation Rate (BOR) RS. Muhammadiyah Lamongan mencapai 

75%. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan telah lulus Akreditasi Nasional 

dengan nilai paripurna pada tahun 2014. 

Pengambilan data dilakukan di Ruang Shofa  dan di Ruang Premedikasi 

Kamar Operasi pada bulan Desember 2016. Ruangan Shofa merupakan ruangan 

yang biasa merawat pasien bedah dengan kapasitas 55 tempat tidur yang terdiri dari 

kelas III sebanyak  28 tempat tidur,  kelas II sebanyak  21 tempat tidur dan  kelas 1 

sebanyak 6 tempat tidur. Pengambilan data pada penelitian ini dibantu oleh perawat 

yang bertugas di ruangan tersebut.
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Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan  memiliki fasilitas kamar operasi 

yang biasa digunakan untuk melayani operasi setiap hari. Kamar operasi merupakan 

instalasi dari Rumah Sakit yang dalam pelaksanaannya di bawah manager 

pelayanan medis. Fasilitas yang ada di kamar operasi yaitu terdiri dari 4 kamar 

operasi besar dan 1 kamar operasi kecil, ruang transfer, ruang premedikasi, unit 

perawatan pasca operasi, serta  unit Central Sterile Supply Department (CSSD) 

yang mengelola instrumen medis untuk proses sterilisasi. 

Klasifikasi tenaga yang ada di kamar operasi adalah kepala bagian  kamar 

operasi, penanggung jawab perawat bedah, penanggung jawab perawat anastesi, 

perawat instrumen, perawat anastesi, perawat circuler, petugas administrasi dan 

cleaning service. Jumlah keseluruhan tenaga yang ada yaitu sebanyak 30 orang 

perawat yang dibagi dalam tiga shift (pagi, sore dan malam hari). Perawat 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan klasifikasi dan keterampilan yang dimiliki. 

Kamar operasi RS. Muhammadiyah Lamongan  mampu melayani berbagai operasi 

baik operasi bedah konvensional, minimal invasive, dan micro surgery. Untuk itu 

sangat dibutuhkan kerja sama tim yang baik agar operasi dapat berjalan dengan 

lancar.  

5.1.2 Data Umum Demografi 

Karakteristik responden di Ruang Shofa Rumah Sakit Muhammadiyah 

Lamongan  adalah sebagai berikut: 
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Tabel 5. 1 Distribusi responden menurut karakteristik demografi pada klien pre 

operasi closed fracture di Ruang Shofa RS. Muhammadiyah 

Lamongan pada Bulan Desember 2016. 

Karakteristik 
Kelompok Perlakuan Kelompok Kontrol 

Σ % Σ % 

Umur 18-25 tahun 4 25,0 3 18,8 

 26-35 tahun 2 12,5 5 31,3 

 36-45 tahun 6 37,5 7 43,8 

 > 45 tahun 4 25,0 1 6,3 

 Total 16 100 16 100 

Jenis Kelamin Laki- laki 9 56,3 12 75,0 

Perempuan 7 43,8 4 25,0 

Total 16 100 16 100 

Pendidikan SD 3 18,8 0 0,0 

SMP 3 18,8 1 6,3 

SMA 8 50,0 13 81,3 

Perguruan tinggi 2 12,5 2 12,5 

Total 16 100 16 100 

Pekerjaan Tidak bekerja 4 25,0 2 12,5 

Swasta 5 31,3 4 25,0 

Wiraswasta 6 37,5 7 43,8 

PNS/POLRI/TNI 1 6,3 3 18,8 

Total 16 100 16 100 

Jenis operasi Fraktur Femur 6 37,5 5 31,3 

Fraktur Cruris 4 25,0 7 43,8 

Fraktur Antebrachii 1 6,3 2 12,5 

Fraktur Humerus 3 18,8 2 12,5 

Fraktur Clavicula 1 6,3 0 0,0 

Fraktur Pedis 1 6,3 0 0,0 

Total 16 100 16 100 

Tabel 5.1 menjelaskan tentang distribusi responden berdasarkan karakteristik 

responden yang menunjukkan bahwa mayoritas usia responden pada kelompok 

perlakuan adalah 36-45 tahun sebanyak 37,5% (6 orang). Sementara itu, mayoritas 

usia pada kelompok kontrol adalah 36-45 tahun sebanyak 43,8% (7 orang).  Data 

distribusi responden   jenis kelamin menunjukkan bahwa sebagian besar pada 

kelompok perlakuan dan kontrol adalah laki- laki dengan prevalensi  56,3% (9 

orang) pada kelompok perlakuan dan sebesar 75% (12 orang) pada kelompok 

kontrol.  Data distribusi responden pendidikan terakhir menunjukkan bahwa 
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mayoritas pada kelompok perlakuan dan kontrol adalah Sekolah Menengah Atas 

(SMA), dengan prevalensi sebanyak 50% (8 orang) kelompok perlakuan dan 81,3% 

(13 orang) kelompok kontrol. Distribusi pekerjaan responden pada kelompok 

perlakuan menjukkan bahwa mayoritas responden adalah wiraswasta sebanyak 

37,5% (6 orang) dan mayoritas pada kelompok kontrol juga wiraswasta sebanyak 

43,8% (7 orang). Distribusi jenis fracture pada kelompok perlakuan didapatkan 

bahwa sebagian besar adalah fracture femur sebanyak 37,5% (6 orang ) sedangkan 

pada kelompok kontrol adalah  fracture cruris sebanyak 43,8% (7 orang) 

5.1.3 Variabel Yang Diukur  

Pada bagian ini akan dijelaskan  tentang distribusi tingkat kecemasan pasien 

pre operasi closed fracture  pada kelompok perlakuan  dan kelompok kontrol serta 

pengaruh pemberian intervensi pendampingan layanan spiritual terhadap tingkat 

kecemasan pada pasien pre operasi closed fracture . 

1. Tingkat kecemasan responden sebelum dilakukan intervensi pendampingan 

layanan spiritual. 

Tabel 5.2 Tingkat  kecemasan pasien pre operasi closed fracture sebelum 

dilakukan intervensi pendampingan layanan spiritual di RS. 

Muhammadiyah Lamongan Bulan Desember 2016 

Kategori 
Perlakuan Kontrol 

Σ % Σ % 

Cemas ringan 1 6,3% 0 0% 

Cemas sedang 11 68,8% 13 81% 

Cemas Berat 4 25,0% 3 19% 

Total 16 100% 16 100% 

 

Berdasarkan tabel 5.2 dapat diketahui bahwa pada kelompok perlakuan 

sebelum dilakukan intervensi pendampingan layanan spiritual sebagian besar 

berada pada tingkat kecemasan sedang yaitu 68,8% (11 orang) sedangankan  pada 
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kelompok kontrol sebagian besar berada pada tingkat kecemasan sedang sebanyak 

81% (13 orang). 

2. Tingkat kecemasan responden setelah dilakukan intervensi pendampingan 

layanan spiritual. 

Tabel 5.3 Tingkat  kecemasan pasien pre operasi closed fracture setelah 

dilakukan intervensi pendampingan layanan spiritual di RS. 

Muhammadiyah Lamongan Bulan Desember 2016 

Kategori 
Perlakuan Kontrol 

Σ % Σ % 

Cemas ringan 9 56,3% 0 0 

Cemas sedang 7 43,8% 15 93,8% 

Cemas Berat 0 0% 1 6,3% 

Total 16 100% 16 100% 

 

Berdasarkan tabel 5.3 dapat diketahui bahwa pada kelompok perlakuan 

setelah  dilakukan intervensi pendampingan layanan spiritual sebagian besar berada 

pada tingkat kecemasan ringan yaitu 56,3% (9 orang) sedangankan  pada kelompok 

kontrol sebagian besar berada pada tingkat kecemasan sedang sebanyak 93,8% (15 

orang). 

3. Pengaruh pendampingan layanan spiritual terhadap tingkat kecemasan  

Tabel 5. 4 Tingkat  kecemasan pasien pre operasi closed fracture sebelum dan 

sesudah dilakukan intervensi pendampingan layanan spiritual di RS. 

Muhammadiyah Lamongan Bulan Desember 2016 

Kategori 

Perlakuan Kontrol 

Pre test Post test Pre test Post test 

Ʃ % Ʃ % Ʃ % Ʃ % 

Cemas ringan 1 6,3% 9 56,3% 0 0% 0 0% 

Cemas sedang 11 68,8% 7 43,8% 13 81% 15 93,8% 

Cemas Berat 4 25,0% 0 0% 3 19% 1 6,3% 

Total 16 100% 16 100% 16 100% 16 100% 

Wilcoxon ρ = 0,001 ρ = 0,157 

Mann-Whitney Test ρ = 0,000 (perlakuan_kontrol) 
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Tabel 5.4 menjelaskan tentang distribusi tingkat kecemasan responden pada 

kelompok perlakuan dan kontrol. Pada kelompok perlakuan, mayoritas tingkat 

kecemasan responden pada pre test adalah kecemasan pada tingkat sedang 

sebanyak 68,8% (11 orang) dan masih terdapat responden dengan tingkat 

kecemasan berat sebanyak 25% (4 orang). Data distribusi post test pada kelompok 

perlakuan menunjukkan bahwa terdapat penurunan tingkat kecemasan responden. 

Sebagian besar tingkat kecemasan adalah cemas ringan yaitu sebesar 56,3% (9 

orang) .  Pre test pada kelompok kontrol menujukkan bahwa sebagian besar tingkat 

kecemasan pada responden adalah cemas sedang yaitu 81% (13 orang) sedangkan 

data post test kelompok kontrol menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah 

responden yang mengalami kecemasan sedang yaitu sebesar 93,8 % (15 orang). 

Akan tetapi masih ada yang mengalami kecemasan berat  sebanyak 6,3% (1 orang). 

Hasil data yang didapatkan dengan menggunakan uji Wilcoxon Signed Ranks 

Test pada variabel kecemasan pada pretest dan Posttest kelompok perlakuan. Hasil 

uji Wilcoxon Signed Ranks Test menunjukkan bahwa pada kelompok perlakuan p 

< 0,05 yaitu sebesar 0,001 yang berarti bahwa pre test dan post test pada kelompok 

perlakuan terdapat perbedaan tingkat kecemasan yang signifikan. Sementara itu, 

hasil data yang didapatkan dengan menggunakna uji Wilcoxon Signed Ranks Test 

pada pre test dan post test kelompok kontrol menunjukkan bahwa p > 0,005 yaitu 

sebesar 0,157 yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat kecemasan pada 

pre test dan post test kelompok kontrol. 

Hasil data post test pada kelompok perlakuan dan kontrol menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan hasil pada kedua kelompok yang dilakukan dengan 

menggunakan uji Mann – Whitney U Test. Tabel distribusi menunjukkan perbedaan 

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH PENDAMPINGAN LAYANAN.... ABDUL MUNIF



hasil data post test tingkat kecemasan pada kelompok perlakuan dan kontrol adalah 

sebesar 0,000 yang berarti bahwa p < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan hasil data post test pada kedua kelompok 

(kelompok perlakuan dan kontrol). 

5.2 Pembahasan 

Tingkat kecemasan pasien  pre operasi closed fracture sebelum dilakukan 

intervensi pendampingan layanan spiritual mayoritas berada pada tingkat 

kecemasan sedang dengan skor bervariasi antara 15-27. Namun terdapat juga 

responden yang mengalami kecemasan berat. Bentuk kecemasan yang sering 

dialami oleh responden meliputi takut dengan pikiran sendiri, merasa sulit tidur,  

merasa tegang menunggu jadwal operasi dan punya firasat buruk tentang operasi 

yang akan dilakukan. Hal ini sesuai dengan Stuart (2007) bahwa ada 2 faktor yang 

mempengaruhi kecemasan yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal 

diatranya adalah: gangguan terhadap kebutuhan dasar (penyakit yang diderita , 

trauma fisik dan pembedahan yang akan dilakukan).  

 Pasien  pre operasi closed fracture sebelum dilakukan intervensi 

pendampingan layanan spiritual sebagian besar mengalami gejala psikologis seperti 

sulit untuk mulai tidur, mudah marah, mudah kaget bila mendengar sesuatu. Serta 

mengalami gejala fisiologis seperti nyeri otot, pucat, dan sering menarik nafas 

panjang.  Hal ini sesuai dengan Stuart (2007) yang menyatakan gejala kecemasan 

diantaranya adalah dari respon fisiologis dan psikologis. 

Kecemasan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya usia dan jenis 

kelamin. Dari data karakteristik umum didapatkan bahwa usia responden baik 

kelompok perlakuan maupun kelompok kontrol sebagian besar adalah berusia 36-
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45 tahun atau pada usia dewasa akhir.  Akan tetapi distribusi usia yang paling 

banyak mengalami kecemasan berat adalah usia 26-35 tahun atau pada usia dewasa 

awal.  Pendapat Dariyo, 2008 dalam Anugrah Angger (2010) mengatakan  bahwa  

kecemasan lebih sering terjadi pada usia dewasa awal. Hal ini bisa disebabkan 

karena pada usia ini merupakan usia transisi atau perpindahan dari remaja ke 

dewasa. Baik  transisi secara fisik, intelektual, maupun peran sosial. Selain itu pada 

usia dewasa awal, individu tidak lagi bergantung secara psikologis, ekonomis, 

maupun sosiologis kepada orang tuanya. Pada usia ini tuntutan tuntutan kehidupan 

juga cukup besar, usia reproduktif cenderung membuktikan status sosio ekonomi, 

sehingga pre operasi membawa dampak kecemasan menganggu integritasnya. 

Data distribusi karakteristik responden menunjukkan bahwa sebagian dari 

responden kelompok perlakuan dan kelompok kontrol adalah jenjang pendidikan 

SMA.  Tingkat pendidikan responden juga dapat berpengaruh terhadap tingkat 

kecemasan responden yang akan menjalani operasi closed fracture. Pada umumnya 

makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah menerima informasi yang akan 

diberikan oleh peneliti dengan memberikan intervensi berdo’a dan tawakkal. 

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kemampuan di dalam dan di 

luar sekolah dan berlangsung seusia hidup (Wawan & Dewi 2010). Pendidikan 

mempengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan seeorang makin mudah 

orang tersebut untuk menerima informasi. Seseorang dengan pendidikan tinggi 

maka akan cenderung mudah untuk menerima keyakinan terhadap do’a dan 

tawakkal yang telah di ajarkan oleh peneliti. Semakin banyak informasi yang masuk 

semakin banyak pula pengetahuan yang didapat tentang koping yang adaptif dalam 

mengatasi kecemasan. Pengetahuan sangat erat kaitannya dengan pendidikan 
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dimana diharapkan seseorang dengan pendidikan tinggi, maka orang tersebut akan 

semakin luas pula pengetahuannya dan kemampuannya dalam mengatasi setiap 

masalah yang ada  (Sunaryo 2004). Individu yang tingkat pengetahuannya lebih 

tinggi akan mempunyai koping yang lebih adaptif terhadap kecemasan dari pada 

individu yang tingkat pengetahuannya lebih rendah. 

Karakteristik jenis kelamin juga mempengaruhi kecemasan pasien pre 

operasi, pada penelitian menunjukkan sebagian besar responden adalah jenis 

kelamin laki laki. Akan tetapi pada penelitian ini yang banyak mengalami 

kecemasan berat adalah perempuan. Hasil ini sejalan dengan pendapat Stuart G dan 

Sundeen (2007) bahwa perempuan lebih tinggi tingkat kecemasannya dibanding 

dengan laki-laki, karena laki-laki lebih aktif, eksploratif, sedangkan perempuan 

lebih sensitif. Penelitian lain menunjukkan bahwa laki-laki lebih rileks dibanding 

perempuan. Perempuan memiliki tingkat kecemasan yang lebih tinggi 

dibandingkan subjek berjenis kelamin laki-laki. Dikarenakan bahwa perempuan 

lebih peka dengan emosinya, yang pada akhirnya peka juga terhadap perasaan 

cemasnya. Perbedaan ini bukan hanya dipengaruhi faktor emosi, tetapi juga 

dipengaruhi oleh faktor kognitif. Perempuan cenderung melihat hidup atau 

peristiwa yang dialami dari segi detail, sedangkan laki-laki cara berpikirnya 

cenderung global atau tidak detail. Individu yang melihat lebih detail, akan juga 

lebih mudah dirundung oleh kecemasan karena informasi yang dimiliki lebih 

banyak dan itu akhirnya bisa benar-benar menekan perasaannya. Perempuan 

sebagian besar adalah mengurus rumah tangga sehingga mereka lebih takut kalau 

setelah operasi tidak bisa menjalankan perannya 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok perlakuan dan kelompok 

kontrol sebagian besar pekerjaannya adalah wiraswasta. Pekerjaan mempengaruhi 

kesadaran akan pemanfaatan pelayanan kesehatan, pasien yang mempunyai 

pekerjaan mapan dan berpenghasilan tinggi tidak berpengaruh masa hospitalisasi. 

Kesadaran akan pentingnya kesehatan sudah disiapkan sedini mugkin dengan 

mengikuti asuransi.  Stuart, G dan Sundeen, (2007) mengatakan bahwa status 

ekonomi yang rendah akan menyebabkan orang tersebut mudah mengalami 

kecemasan.  Hal ini dapat menjadi faktor yang menyebabkan kecemasan pasien, 

mereka berpikir bagaimana dapat sehat dan kembali bekerja, mengenai operasi 

yang akan mereka jalani mereka berpikir mengenai biaya–biaya yang akan mereka 

keluarkan. 

Besar kecilnya jenis operasi juga sangat berpengaruh terhadap tingkat 

kecemasan yang dialami pasien pre operasi, ini dikarenakan pasien merasa adanya 

ketakutan yang muncul akibat dampak dari tindakan operasi tersebut.  Hasil 

penelitian menunjukkan responden dari kelompok perlakuan dan kontrol sebagian 

besar mengalami  kecemasan sedang dan berat pada jenis operasi fracture femur 

dan cruris. Kecemasan pasien pre operasi fraktur pada ekstremitas  dapat 

disebabkan oleh kekhawatiran mengenai kondisi setelah pembedahan dan 

pemikiran tentang masa rehabilitasi yang cukup lama sampai pasien bisa kembali 

pada aktivitas normalnya serta pengaruh dari gejala-gejala post operasi yang timbul. 

Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh  Brunner & Suddarth’s, (2010) bahwa 

pasien pre operatif sering menandakan kekhawatiran tentang proses pembedahan 

dan pemikiran tentang masa depannya.  
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Teori Roy menyebutkan bahwa untuk menurunkan tingkat kecemasan salah 

satunya adalah dengan adaptasi. Proses adaptasi yang dijelaskan oleh Roy 

mencakup input, proses, efektor, dan output. Roy mengidentifikasi bahwa input 

sebagai stimulus, merupakan kesatuan informasi, bahan-bahan atau energi dari 

lingkungan yang dapat menimbulkan respon. Proses kontrol seseorang menurut 

Roy adalah bentuk mekanisme koping yang di gunakan. Sistem adaptasi proses 

internal yang terjadi pada individu didefinisikan Roy sebagai sistem efektor. Klien 

closed fracture mengalami perubahan fisik dan emosional akibat gangguan pada 

sistem saraf pusatnya. Gangguan kognitif dan perubahan fisik mengakibatkan klien 

closed fracture mengalami gangguan penerimaan diri sebagai proses adaptasi atas  

kehilangan  kemampuan kognitif dan fisik yang semula sehat menjadi sakit. Output 

dari sistem adaptasi Roy, jika adaptif maka dapat meningkatkan penerimaan diri 

pada klien closed fracture. Penerimaan diri adaptif dapat terlihat pada klien yang 

menerima perubahan fisik dan kognitif yang terjadi, bisa menyesuaikan diri dengan 

kemampuan barunya setelah sakit, tidak menyalahkan diri dan orang lain atas 

perubahan yang terjadi (Alligood & Tomay M 2006). 

Tingkat kecemasan pasien  pre operasi closed fracture sesudah dilakukan 

intervensi pendampingan layanan spiritual yang berupa do’a dan tawakkal, 

mayoritas berada pada tingkat kecemasan ringan. Penurunan tingkat kecemasan ini  

disebabkan oleh beberapa faktor seperti intervensi pendampingan layananan 

spiritual  yang telah diberikan oleh peneliti kepada responden yang berupa  berdo’a 

dan tawakkal. Kesaksian dari responden yang telah dilakukan intervensi ini 

sebagian besar mengatakan bahwa ada perbedaan setelah dilakukan intervensi, para 

responden mengatakan setelah dilakukan intervensi mereka merasa lebih yakin, 
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percaya diri, optimisme, damai dan pasrah bahwa semua yang akan terjadi adalah 

kehendak Allah. Bahkan ada beberapa pasien non responden mengatakan ingin 

didampingi setelah di beritahu oleh keluarga dari kelompok perlakuan. 

Adapun kesenjangan dalam penelitian ini adalah terdapat 2 responden yang 

skornya tidak berubah  setelah diberikan intervensi.  Hal tersebut dikarenakan status 

ekonomi responden yang relatif kurang sehingga walaupun diberikan intervensi   

responden tetap mengalami kecemasan karena memikirkan biaya operasinya.  

Selain itu  tingkat kepercayaan yang berbeda terhadap kekuatan do’a yang dapat 

memberikan kemudahan dan kebebasan dari penyakit serta menumbuhkan rasa 

percaya diri bagi pasien dalam menjalani tindakan operatif. Tingkat keimanan 

seseorang yang berbeda- beda juga bisa  menyebabkan tinggi rendahnya kekebalan 

dan daya tahan dalam menghadapi berbagai problem (Hawari D 2008).  

Menurut Ghoffar (2006) do’a selain mempunyai manfaat sebagai ibadah juga 

mempunyai manfaat lain yang sangat membantu umat manusia bagi kelangsungan 

mereka di dunia dan akhirat. Do’a juga mengubah kesusahan menjadi kemudahan, 

kesedihan menjadi kebahagiaan, bahkan dapat mengubah takdir. Menurut Taufiq 

(2006) menyebutkan bahwa jenis bimbingan spiritual dapat berupa bimbingan do’a, 

sholat, dzikir, dan membaca Al – Qur’an. Ketika berdo’a akan menimbulkan rasa 

percaya diri, rasa optimisme (harapan kesembuhan), mendatangkan ketenangan, 

damai, dan merasakan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga mengakibatkan 

tubuh merespon dengan mensekresi beberapa hormon yang dipersepsikan di sistem 

limbik kemudian merambat ke neuron hipotalamus yang akan mengakibatkan CRH 

(corticotrophin releasing hormone) menurun. Kemudian diikuti oleh penurunan 

produksi ACTH oleh neuron hipofise anterior yang akhirnya direspon oleh kortek 
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adrenal dengan penurunan kortisol yang berdampak pada penurunan kecemasan 

(Kozier & Erb’s 2016). 

Menurut pendapat Al-ghazali (1995) yang menghubungkan tawakal dengan 

iman dan tauhid. Karena sesuai dan relevan dengan al-Qur’an dan Hadis. Alasan 

lainnya karena tidak ditemukan bukti bahwa orang yang imannya teguh serta 

bertawakkal dan menjalankan segala perintah Allah terkena penyakit mental 

ataupun merasa takut dan cemas. Dengan meyakini rukun iman akan menimbulkan 

sikap tawakal kepada Allah SWT. Kalau seseorang itu benar-benar beriman dalam 

arti sesungguhnya, menghayati dan mengamalkan apa yang di perintah , pastilah ia 

tidak akan berbuat yang melanggar hukum, moral dan etika kehidupan serta tidak 

merugikan orang lain. Keimanan dan tawakal kepada Allah SWT ini jika dihayati 

dan diamalkan besar manfaatnya bagi kesehatan jasmani maupun rohani seseorang.  

Berdasarkan uraian diatas, maka  hubungan tawakkal dengan kecemasan adalah  

apabila seseorang yang iman nya teguh serta bertawakkal dan menjalankan segala 

perintah Allah tidak mungkin terkena penyakit mental ataupun merasa takut dan 

cemas, sebaliknya orang yang imannya tidak teguh dan tidak bertawakkal maka 

berkemungkinan terkena penyakit mental atau dirinya akan merasa cemas, takut 

dan selalu merasa khawatir.  Hal lain yang menyebabkan terapi spiritual  juga bisa 

menurunkan kecemasan dengan signifikan pada penelitian ini adalah dikarenakan 

seluruh responden kooperatif dalam mengikuti 2 sesi intervensi yang diberikan. 

Dibuktikan dengan responden yang antusias untuk melafalkan do’a yang diajarkan 

peneliti dan mendengarkan dengan serius saat diberi materi tentang tawakkal. 

Hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti menunjukkan bahwa tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kecemasan pasien pre – operasi 
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closed fracture pada kelompok kontrol. Akan tetapi ada 2 responden yang 

mengalami penurunan kecemasan.  Peneliti menganalisa karena responden pertama 

dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi sehingga semakin tinggi tingkat 

pendidikan akan semakin mudah berfikir rasional dan menangkap informasi baru 

termasuk dalam menguraikan masalah. Disamping itu responden ini bekerja 

sebagai pemilik toko bangunan yang sukses sehingga tidak terlalu memikirkan 

biaya perawatan. Responden kedua yang mengalami penurunan tingkat kecemasan 

adalah dengan jenis kelamin laki laki, pekerjaan swasta di perusahaan yang sudah 

tercover oleh asuransi sehingga responden tidak lagi memikirkan biaya perawatan, 

disamping itu jenis operasi pada responden ini tergolong ringan yaitu fracture 

antebrachii.  Selain itu bisa juga disebabkan karena di Rumah Sakit 

Muhammadiyah Lamongan memiiliki konsep islam, setiap harinya diputarkan 

bacaan murottal Al-Qur’an yang terdengar di seluruh ruang rawat inap. Karena 

terapi religi diatas dapat menurunkan rasa cemas pada pasien yang ada di rumah 

sakit tersebut, meskipun yang didengarkan adalah secara umum. Hal ini sesuai 

dengan pendapat yang disampaikan Hawari D, (2008) dari berbagai penelitian yang 

dilakukan ternyata tingkat keimanan seseorang sangat erat hubungannya dengan 

kekebalan dan daya tahan dalam menghadapi berbagai problem kehidupan yang 

merupakan stressor psikososial. Sehingga keseimbangan religiustis seseorang 

sangat penting dalam menghadapi suatu penyakit.  

Hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan dalam pemberian intervensi pendampingan layanan 

spiritual yang berupa berdo’a dan tawakkal terhadap tingkat kecemasan pasien pre 

operasi closed fracture pada kelompok perlakuan. Keadaan ini kemungkinan 
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disebabkan pasien memperoleh kepercayaan diri untuk beradaptasi dengan keadaan 

sebelum operasi. Relaksasi dicapai karena kombinasi dari respon fisiologis, 

psikologis, kognitif, dan sosial dengan teknik relaksasi. Respon psikologis mungkin 

termasuk kecemasan, depresi, insomnia, fobia, dan halusinasi. Respons fisiologis 

paling umum diamati dicirikan sebagai penurunan: detak jantung, tingkat 

pernapasan, konsumsi oksigen, ketegangan otot dan laju metabolisme. (Kozier & 

Erb’s 2016).  

Bimbingan spiritual yang berupa do’a dan tawakkal  juga memberikan 

kekuatan dan dapat memulihkan fisik pasien pre operatif sehingga pasien berada 

dalam kondisi baik sebelum menghadapi pembedahan. Perasaan cemas pada pasien 

pre operatif ini merupakan respon psikologis terhadap tindakan operatif yang akan 

dilakukan terhadap pasien, bila kecemasan psikologis ini tidak diatasi dengan baik 

akan mempengaruhi kondisi fisik seperti koordinasi gerak dan gerak reflek yang 

memperburuk kondisi pasien sebelum dilakukan pembedahan. Pemberian 

bimbingan spiritual (do’a, dan berserah diri/ tawakkal)  dapat menurunkan hormon-

hormon yang berhubungan dengan cemas, sehingga pasien pre operatif dapat 

mengurangi rasa cemas. 

Tawakkal kepada Allah merupakan buah dari iman, karena orang yang 

beriman pasti akan bertawakal. Tawakal yang benar tidak berarti pasrah tanpa 

berusaha atau membiarkan segala sesuatu berjalan menurut keadaan, tetapi akan 

menimbulkan daya juang, gairah kerja, ketekunan, dan semangat untuk hidup 

(Yusuf Qardawi 2004).  Orang yang bertawakal tidak akan berputus asa, tetapi 

ketenangan hidup karena urusannya ia serahkan kepada Allah yang memiliki 

kesempurnaan, yang mengetahui, yang melihat, dan memberikan balasan yang baik 
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atas usaha hamba-Nya. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa, apabila 

seseorang berada dalam tingkat tawakal yang tinggi, maka orang tersebut 

memanifestasikan aspek-aspek tawakal dalam diri dengan baik. Dari manifestasi 

kesadaran bertawakal tersebut, dapat membentuk sikap berfikir positif atau 

khusnudzan terhadap segala hal yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Dengan 

berfikir positif atau khusnudzan kepada keputusan Allah SWT, maka tidak akan 

merasa khawatir, gelisah maupun cemas dalam menjalani kehidupan sehari-hari, 

yang ada hidup menjadi semakin tenang. Ketenangan hati itulah merupakan kunci 

kebahagiaan hidup.
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BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan tentang pengaruh 

pendampingan layanan spiritual  (berdo’a dan tawakkal) terhadap tingkat 

kecemasan pasien pre operasi closed fracture di   RS. Muhammadiyah Lamongan 

sebagai berikut 

1. Pendampingan Spiritual (berdo’a dan tawakkal)  dapat menurunkan tingkat 

kecemasan klien pre operasi closed fracture di Rumah Sakit Muhammadiyah 

Lamongan. Karena sebelum dilakukan operasi pasien merasa takut dengan 

fikirannya sendiri, sulit untuk tidur dan takut kalau operasinya gagal. Setelah 

dilakukan intervensi pasien merasa lebih yakin, percaya diri, optimisme, damai 

dan pasrah bahwa semua yang akan terjadi adalah kehendak Allah. 

2. Pendampingan Spiritual yang berupa berdo’a dan tawakkal  berpengaruh 

terhadap tingkat kecemasan pada pasien close fracture yang akan menjalani 

operasi sehingga resiko penundaan operasi dapat dikurangi 

6.2 Saran 

1. Bagi peneliti 

Penelitian serupa dapat dilakukan pada responden yang lebih banyak dengan 

sebaran yang merata pada variabel perancu sehingga penelitian lebih homogen. 

Penelitian yang lebih homogen dapat meningkatkan validitas penelitian. 

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH PENDAMPINGAN LAYANAN.... ABDUL MUNIF



2. Bagi pendidikan keperawatan 

Intervensi ini bisa digunakan untuk kasus yang lain selain pasien pre operasi 

closed fracture. Hasil penelitian ini dapat ytmenambah pengetahuan baru 

dalam  bidang dasar keperawatan, diharapkan institusi pendidikan memberikan 

materi tambahan tentang aspek spiritualitas dan pemberian asuhan spiritual 

sehingga lulusannya memiliki kompetensi yang memadai untuk melakukan 

asuhan spiritual. 

3. Bagi Bidang Keperawatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam   peningkatkan 

kesejahteraan pasien melalui peningkatan kemampuan perawat dalam 

memberikaan asuhan spiritual,  dengan mengembangkan asuhan spiritual 

dalam suatu prosedur tetap (protap) kerja sehingga protap tersebut dapat 

dijadikan jaminan akan pelayanan secara komprehensif  

4. Bagi Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuhan untuk melengkapi 

pelayanan islami yang sudah ada dan dijadikan  produk unggulan di Rumah 

Sakit Muhammadiyah Lamongan 

5. Bagi penelitian selanjutnya 

Paradigma penelitian mixed method (penelitian kuantitatif  dikombinasikan 

dengan penelitian kualitatif) dapat dikembangkan untuk memperoleh hasil 

penelitian yang lebih akurat. Instrumen baru dapat dibuat dan distandarisasi 

untuk mengatasi kelemahan instrumen yang ada. 
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LAMPIRAN 

Lampiran  1 Formulir permohonan menjadi responden 
 

FORMULIR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

 

Dengan Hormat, 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : Abdul Munif  

NIM : 131511123002 

Adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Ners Fakultas  Keperawatan 

Universitas Airlangga Surabaya yang akan melakukan penelitian tentang 

“Pengaruh Pendampingan Layanan Spiritual Terhadap Tingkat Kecemasan 

Pasien Pre Operasi Closed fracture Di   RS. Muhammadiyah Lamongan”. 

Sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, maka dengan ini saya 

meminta kesediaan Bapak/Ibu/Saudara menjadi responden. Semua informasi dan 

identitas responden akan dirahasiakan dan hanya untuk kepentingan penelitian. 

Saya mohon kepada Bapak/Ibu/Saudara untuk menjawab pertanyaan pada 

kuesioner dengan sejujurnya. Apabila dalam penelitian ini Bapak/Ibu/Saudara 

merasa tidak nyaman dengan kegiatan yang akan dilakukan, maka 

Bapak/Ibu/Saudara dapat mengundurkan diri.  

  Apabila Bapak/Ibu/Saudara berkenan menjadi responden, silahkan 

menandatangani lembar persetujuan yang telah disediakan. Atas perhatian dan 

partisipasinya saya ucapkan terimakasih. 

  

 

 

 

 

 

Hormat Saya, 

 

 

Abdul Munif 
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Lampiran  2 Lembar penjelasan 

LEMBAR PENJELASAN 

 

 

Nama Peneliti                 : Abdul Munif 

Judul Penelitian              :   Pengaruh Pendampingan Layanan Spiritual Terhadap 

Tingkat Kecemasan Pasien Pre Operasi Closed 

fracture Di   RS. Muhammadiyah Lamongan 

  

Penelitian ini menggunakan intervensi pendampingan 

layanan spiritual yang meliputi mengajarkan do’a 

sebelum operasi, dan mengajarkan berserah diri kepada 

Allah SWT (tawakkal) yang bertujuan untuk 

meningkatkan kecerdasan emosi,  pasien mampu 
memaknai kondisinya, berserah diri dan menyadari 

apapun yang terjadi pada hidupnya adalah sebuah 

nikmat dari Allah SWT sehingga klien dapat 

meningkatkan koping yang dapat menurunkan 

intensitas kecemasan klien 

  

Tujuan Penelitian          : Mengidentifikasi  pengaruh pendampingan layanan 

spiritual terhadap tingkat kecemasan pasien pre operasi 

closed fracture di   RS. Muhammadiyah Lamongan 

 

Manfaat Penelitian       : Menguatkan respon adaptasi sehingga  klien tidak 

mengalami kecemasan yang dapat membantu 

mempercepat penyembuhan pasien setelah operasi 

 

Manfaat bagi subyek   : Sebagai intervensi  sosio spiritual  untuk menguatkan 

kejiwaan dalam menghadapi proses sebelum operasi 

 

Dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan lembar kuesioner skala 

HARS kepada responden untuk pre test. Setelah itu peneliti akan melakukan 

pertemuan dengan responden dua kali selama pre operasi dengan durasi 60 menit.. 

10 menit dilakukan untuk fase awal, 40 menit untuk penyampaian materi dan 

diskusi dan 10 menit terakhir untuk penutupan. Setelah menjalani pertemuan kedua 

peneliti akan melakukan post tes untuk menilai tingkat kecemasan pasien.  

Dalam penelitian ini tidak ada resiko yang mempengaruhi secara fisik. Jika 

Bapak/Ibu/Saudara ingin berkomunikasi dengan peneliti, bisa menghubungi : 

Nama  : Abdul Munif 

No Telp : 085731575752 

Partisipasi ini sepenuhnya bersifat sukarela, semua catatan yang 

berhubungan dengan penelitian ini akan dijamin kerahasiaannya. 

Bapak/Ibu/Saudara boleh memutuskan untuk berpartisipasi atau mengajukan 

keberatan atas penelitian ini kapanpun tanpa ada konsekuensi sebelum 

Bapak/Ibu/Saudara memutuskannya. 
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Demikian penjelasan ini saya sampaikan atas perhatian dan partisipasinya 

kami ucapkan banyak terima kasih. 

  

 

 Lamongan, ................... 

 

Yang mendapat penjelasan 

 

 

 

 

(                                                   ) 

Yang memberi penjelasan 

 

 

 

 

Abdul Munif 

 

Saksi 

 

 

 

(                                                          ) 
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Lampiran  3 Informed consent 

INFORMED CONSENT 

(PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN) 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : ......................................................................... 

Umur :.......................................................................... 

Jenis Kelamin  : ......................................................................... 

Pekerjaan  : ......................................................................... 

Alamat : ......................................................................... 

 

Telah mendapat keterangan secara terinci dan jelas mengenai : 

 

1. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendampingan Layanan Spiritual 

Terhadap Tingkat Kecemasan Pasien Pre Operasi Closed fracture Di   RS. 

Muhammadiyah Lamongan” 

2. Perlakuan yang akan diterapkan pada subyek 

3. Manfaat ikut sebagai subyek penelitian 

4. Bahaya yang akan timbul 

5. Prosedur Penelitian 

 

dan prosedur penelitian mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai 

segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu saya 

bersedia/tidak bersedia*) secara sukarela untuk menjadi subyek penelitian dengan 

penuh kesadaran serta tanpa keterpaksaan. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak 

manapun. 

Lamongan, ............................ 2016 

 

Yang mendapat penjelasan         Yang memberi penjelasan 

 

 

 

(                                       )                  (Abdul Munif) 

 

Saksi 

 

 

(                                                       ) 
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Lampiran  4 Format Pengumpulan Data Pasien 

PENGUMPULAN DATA DEMOGRAFI 

 

JUDUL PENELITIAN : Pengaruh Pendampingan Layanan 

Spiritual Terhadap Tingkat Kecemasan  

Pasien Pre Operasi Closed fracture  di RS. 

Muhammadiyah Lamongan 

TANGGAL PENELITIAN :  

NOMOR RESPONDEN :  

 

KARAKTERISTIK RESPONDEN 

1. Nama Bapak/ Ibu/ Saudara  : 

2. Umur Bapak/ Ibu/ Saudara : 

3. Jenis kelamin 

a. Laki- laki 

b. Perempuan  

4. Pendidikan 

a. SD 

b. SMP  

c. SMA 

d. Perguruan Tinggi 

5. Pekerjaan 

a. Tidak bekerja 

b. Swasta 

c. Wiraswasta 

d. PNS/TNI/POLRI 

e. Pensiunan  

6. Apakah pernah operasi sebelumnya 

a. Ya  

b. Tidak  

7. Jenis operasi yang akan dilakukan .............................. 
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Lampiran  5 Format pengumpulan data  skala HARS 

FORMAT PENGUMPULAN DATA PASIEN  

 

JUDUL PENELITIAN : Pengaruh Pendampingan Layanan 

Spiritual Terhadap Tingkat Kecemasan  

Pasien Pre Operasi Closed fracture  di RS. 

Muhammadiyah Lamongan 

TANGGAL PENELITIAN :  

NOMOR RESPONDEN :  

Berilah tanda (Ѵ)  jika terdapat gejala yang terjadi selama menunggu antrian 

operasi (setiap nomor boleh memilih lebih dari satu pilihan jawaban) 

Aspek Psikis 

1. Apakah anda merasa : 

 Punya firasat buruk tentang operasi anda 

 Takut dengan pikiran sendiri 

 Mudah marah 
2. Apakah anda : 

 Merasa tegang menunggu jadwal operasi 

 Lesu / badan terasa lemas 

 Mudah kaget bila mendengar sesuatu 

 Tidak dapat tidur dengan nyenyak 

 Mudah menangis 

 Tangan/ kaki/ dada gemetar 

3. Apakah anda merasa takut 

 Bila ruang perawatan gelap 

 Diruang perawatan sendirian 

 Pada orang yang tidak dikenal 

 Pada binatang besar walaupun itu hanya dalam mimpi 

 Bila ruang perawatan ramai 

 Pada kerumunan orang disekitar anda 
4. Apakah anda mengalami gangguan tidur 

 Sulit untuk memulai tidur 

 Bila tidur sering bangun terutama malam hari 

 Tidur tidak bisa nyenyak 

 Kadang kadang mimpi buruk selama diruang perawatan 
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 Kadang- kadang mimpi yang menakutkan selama menunggu jadwal 
operasi 

 

5. Apakah anda mengalami lamban dalam berfikir selama di RS 

 Daya ingat anda berkurang 

 Sulit serius memikirkan satu hal 

 Sering bingung untuk menjawab suatu pertanyaan 

6. Apakah anda merasa  

 Tidak punya keinginan apa- apa 

 Sedih 

 Sering bangun tengah malam 

 Tidak ingin melakukan hal- hal yang anda gemari 

 Perasaan berubah- ubah sepanjang hari 

Aspek Fisik 

7. Apakah otot tubuh anda mengalami 

 Nyeri otot 

 Kaku 

 Kedutan otot 

 Gigi gemertak 

 Suara tak teratur 

8. Apakah anda merasakan  

 Telinga berdengung 

 Penglihatan kabur 

 Muka merah dan pucat 

 Merasa lemah 

 Perasaan ditusuk- tusuk 

9. Apakah anda merasakan 

 Nadi pergelangan tangan anda lebih cepat dari biasanya 

 Dada seering berdebar- debar 

 Nyeri dada 

 Nadi lebih kuat denyutannya 

 Rasa lemah seperti mau pingsan 

 Detak jantung hilang sebentar 
 

10. Apakah anda merasakan 

 Rasa ampeg di dada 

 Leher seperti di cekik 
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 Merasa nafas pendek atau sesak 

 Sering menarik nafas panjang  

 

11. Apakah anda merasakan 

 Sulit untuk menelan 

 Mual muntah 

 Berat badan menurun 

 Sulit buang air besar 

 Perut melilit 

 Perut tidak nyaman 

 Nyeri lambung sebelum/ sesudah makan 

 Rasa panas di perut 

 Perut terasa penuh atau kembung 

12. Apakah anda merasakan  

 Sering kencing 

 Tidak dapat menahan kencing 

 Menstruasi yang tidak teratur 

13. Apakah anda merasakan 

 Mulut kering 

 Muka kering 

 Mudah berkeringat 

 Pusing atau sakit kepala 

 Bulu roma berdiri 

14. Apakah anda merasakan 

 Pikiran tidak tenang selama menunggu jadwal operasi 

 Dahi mengkerut seolah berfikir berat 

 Otot terasa kaku 

 Nafas pendek dan cepat 

 Muka merah 

 

Jumlah skor :.............................. 

Kesimpulan  :..............................                            
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Lampiran  6 Satuan Acara Pembelajaran 

AcaraSATUAN ACARA PEMBELAJARAN 

 

Topik : Persiapan pre Operasi 

Sasaran  : Pasien closed fracture  

Tempat  : Ruang Shofa RS. Muahammadiyah Lamongan 

Waktu : 60 Menit 

 

A.  Analisa Situasional 

1. Penyuluh  : Mahasiswa Program Studi Ners Fakultas Keperawatan 

Universitas Airlangga Surabaya yang sedang 

melakukan penelitian 

2. Peserta  : Pasien dengan closed fracture di ruang Shofa RS. 

Muhammadiyah Lamongan  

B. Tujuan Instruksional 

1. Tujuan Instruksional Umum 

Kecemasan pasien menurun 

2. Tujuan Instruksional Umum 

a. Pasien pre operasi  dapat menumbuhkan rasa syukur atas nikmat 

Tuhan yang sudah diberikan 

b. Pasien pre operasi mengerti dan bisa berdo’a sebelum operasi 

c. Pasien pre operasi mengerti dan memahami bahwa sakit yang 

dideritanya adalah tanda Tuhan masih cinta pada hambanya 

d. Pasien pre operasi  memahami bahwa semua hidup kita hanya 

milik Allah dan akan kembali kepadanya. 

C. Materi 

1. Menjelaskan pengertian, tujuan do’a dan  mengajarkan berdo’a 

sebelum operasi  

2. Menjelaskan bagaimana cara berserah diri (tawakkal) dan hal- hal 

yang bisa merusak tawakkal 

D. Alat- alat 

1. Booklet 

E. Metode  
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1. Ceramah  

2. Diskusi  

F. Kegiatan  

No Tahap Waktu Kegiatan Fasilitator Kegiatan Pasien 

1 Perkenalan 10 

menit 

1. Mengucapkan salam 

2. Menanyakan kabar 

3. Melakukan kontrak waktu 

4. Menyampaikan manfaat dan tujuan 

pembelajaran dari materi yang akan 

disampaiakan 

 Menjawab 
salam 

 Menjawab 

pertanyaaan 

peneliti 

2 Penjelasan 

materi 

40 

menit 

Tahap I (mengajakan berdo’a ) 

1. Menjelaskan makna dari do’a yang 

akan di ajarkan 
2. Mengajari do’a sebelum operasi 

3. Mengajarkan tehnik berdo’a 

 Membaca basmalah 

 Bersikap ikhlas terhadap apa 
yang terjadi pada dirinya. 

 Membaca do’a :  
“Hasbiyallahu wani’mal 

wakiilu ‘alallaahi tawakkaltu” 

3 kali 

“Allahumma ahyinii maa 

kaanati alhayaatu khoironlii 

watawaffanii maa kaanati 

alwafaatu khoironlii” diulang 

3 kali 

 Membaca Hamdalah. 

Tahap II (berserah diri/ tawakkal ) 

1. Menejelaskan pengertian tawakkal 

2. Menjelaskan tujuan tawakkal 

3. Menjelaskan kiat untuk bisa 

tawakkal 

4. Menjelaskan hal yang bisa merusak 

tawakkal 

 Memperhatikan  
peneliti 

3 Penutup  10 

menit 

1. Memberi kesempatan bertanya 

2. Perawat menanyakan perasaan klien 

setelah menjalani intervensi 

3. Meminta klien untuk 

menyampaikan hal yang sudah 

dijelaskan 

4. Mengucapkan terimakasih atas 

pertisipasinya dalam kegiatan ini 

5. Mengucapkan salam 

 Menanyakan 
hal yang kurang 

jelas. 

 Menjawab 

pertanyaan 
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G. Evaluasi  

Mengobservasi pengaruh pendampingan layanan spiritual terhadap 

tingkat kecemasan 
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Lampiran  7 Booklet Pendampingan layanan spiritual 

BAB 1 

BIMBINGAN BERDO’A 

 

A. Pengertian do’a 

Do’a adalah meminta pertolongan kepada 

Allah, memohon bantuan dari-Nya, 

menampakkan kefakiran (ketidakberdayaan) di 

hadapan-Nya, serta berlepas diri dari segala 

daya dan upaya yang dimilikinya 

Seperti yang disebutkan dalam hadits yang 

diriwayatkan oleh Anas : 

Artinya : “Do’a itu, otak (inti) ibadah.” 

B. Kenapa kita harus berdo’a 

Do’a memiliki kekuatan tersendiri yang dapat mengantarkan 

manusia kepada kebahagiaan yang abadi.  Do’a merupakan bagian 

dari ibadah yang diperintahkan oleh Allah swt. seperti yang tertulis 

dalam firmanNya : 

مُّ  َوقَاَل  ٓ ٱَرب ُّكُّ وِني ۡمۚۡ إين َ  ۡدعُّ ۡب لَكُّ ۡسَتجي
َ
ينَ ٱأ لُّوَن  ل َذي َباَدتيي َسَيۡدخُّ وَن َعۡن عي يَۡسَتۡكبيرُّ

َم َداخيرييَن 
  ٠٦َجَهن َ

“Dan Tuhanmu berfirman: "Berdo’alah kepada-Ku, niscaya akan 

Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang 

menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka 

Jahannam dalam keadaan hina dina" (QS. Ghafir:60) 

 

Seseorang yang suka berdo’a, memohon kepada Allah swt. 

menjadi pertanda kerendahan hatinya, pengakuan bahwa hanya Allah 

yang Kuasa, sedang dirinya hanyalah hamba yang lemah, yang selalu 

mengharap petunjuk dan pertolonganNya. Oleh karenanya maka 

Allah SWT menyebut sombong bagi orang- orang  yang tidak suka 

berdo’a, dan mengancam akan memasukkannya ke neraka jahanam 

dalam keadaan hina dina. 

C. Bacaan do’a menjelang operasi 

(Hasbiyallahu wani’mal wakiilu ‘alallaahi tawakkaltu.) 
 

Artinya : Ya Allah, dzat yang Maha mencukupi dan yang sebaik-

baiknya melindungi aku. Hanyalah kepada Engkau Ya Allah aku 

berserah diri  (HR.At-Tirmidzi) 
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(Allahumma ahyinii maa kaanati alhayaatu khoironlii 

watawaffanii maa kaanati alwafaatu khoironlii) 

 
Ya Allah hidupkanlah aku jika hidup itu lebih baik bagiku, dan 

wafatkanlah aku bila wafat itu lebih baik bagiku (HR. Jama’ah dari 

Anas) 

 

BAB 2 

TAWAKKAL  

 

A. Pengertian Taawakkal 

Tawakkal adalah Penyerahan 

penyelesaian dan keberhasilan suatu 

urusan kepada wakil. Kalau tawakal 

kepada Allah, berarti menyerahkan 

urusan kepada Allah setelah melengkapi 

syarat-syaratnya. (Mu’inudillah Basri 

2008). 

Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, “Tawakal adalah 

menyandarkan permasalahan kepada Allah dalam mengupayakan 

yang dicari dan menolak apa-apa yang tidak disenangi, disertai 

percaya penuh kepada Allah Ta’ala dan menempuh sebab (sebab 

adalah upaya dan aktifitas yang dilakukan untuk meraih tujuan) yang 

diizinkan syari’at 

B. Manfaat Tawakkal 

Muhammad Chirzin (2005) menjelaskan  bahwa orang yang beriman 

dan tawakal kepada Allah akan membuahkan hal-hal sebagai berikut:  

1. Membebaskan diri dari penguasaan orang lain 

2. Membesarkan hati dan menumbuhkan keberanian 

3. Menenangkan hati dan menentramkan jiwa.  

C. Kiat untuk bisa tawakkal. 

1. Mengenal keagungan Allah 

Keluasan ilmu dan kekuasaan-Nya, kasih sayang-Nya kepada 

hamba hamba-Nya, dan ma’rifah ini didapat melalui 

membaca dan merenungi ayat-ayat-Nya yang tersebar di alam 

semesta, ayat-ayat-Nya yang tertulis dalam Al-Qur’an, dan 

hadits-hadits Nabi saw. 

2. Totalitas Kepada Allah 

 ۡ َ ۥ فَٱۡعبُّۡدهُّ َوتََوّك  ل ُّهُّ ۡمرُّ كُّ
َ
ۡرضي ِإَولَۡيهي يُّرَۡجعُّ ٱۡلأ

َ
َم َو تي َوٱۡلأ َ ي َغۡيبُّ ٱلس  َ َولِلي 

ا َتۡعَملُّوَن  يَغ فيٍل َعم َ   ٣٢١َعلَۡيهيِۚ َوَما َرب َُّك ب
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“Dan kepunyaan Allah-lah apa yang ghaib di langit dan di 

bumi dan kepada-Nya-lah dikembalikan urusan-urusan 

semuanya, maka sembahlah Dia, dan bertawakkallah 

kepada-Nya. Dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa 

yang kamu kerjakan” (QS. Hud:123) 

 

3. Yakin bahwa Allah akan mengabulkan permintaan kita.  

Seorang hamba apabila ia mengikhlaskan niatnya dan 

menghadap kepada Allah dengan hatinya. Allah berfirman,  

 

“Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya 

Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya 

Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki)-Nya. 

Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-

tiap sesuatu.“ (QS. Ath-Thalaq: 3). 

4. Tidak putus asa  

Dalam semua usaha yang dilakukan Hamba untuk memenuhi 

kebutuhannya dengan tetap menyerahkan semua urusannya 

kepada Allah. Allah berfirman : 

َۡواْ  َو َرب ُّ ٱۡلَعۡرشي فَإين تََول  َۖ َوهُّ ۡتُّ َوَۖ َعلَۡيهي تََوّك َ ا هُّ
يل َ يَل َه إ ُّ لَآ إ َ ۡل َحۡسبيَي ٱلِل  َفقُّ

يمي    ٩٢١ ٱۡلَعظي

Jika mereka berpaling (dari keimanan), maka katakanlah: 

"Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya 

kepada-Nya aku bertawakkal dan Dia adalah Tuhan yang 

memiliki ´Arsy yang agung"”(QS. At-taubah: 129). 

 

5. Husnudzan kepada Allah (berbaik sangka kepada Allah) 

 

D. Hal – hal yang bisa merusak tawakkal : 

1. Melakukan usaha dengan lupa meminta pertolongan pada 

Allah 

2. Mengandalkan dan menggantungkan diri kepada manusia 

3. Menggantungkan diri kepada Allah tanpa melakukan usaha. 
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Wilcoxon Signed Ranks Test (Kelompok Perlakuan) 

 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

Post_test - Pre_test Negative Ranks 12a 6,50 78,00 

Positive Ranks 0b ,00 ,00 

Ties 4c   

Total 16   

a. Post_test < Pre_test 

b. Post_test > Pre_test 

c. Post_test = Pre_test 

 

 

Test Statisticsa 

 

Post_test - 

Pre_test 

Z -3,464b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,001 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 

 
 

Wilcoxon Signed Ranks Test (Kelompok Kontrol) 

 

 

 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

Post_test - Pre_test Negative Ranks 2a 1,50 3,00 

Positive Ranks 0b ,00 ,00 

Ties 14c   

Total 16   

a. Post_test < Pre_test 

b. Post_test > Pre_test 

c. Post_test = Pre_test 
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Test Statisticsa 

 

Post_test - 

Pre_test 

Z -1,414b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,157 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 

 
 

Mann-Whitney Test 

 

Ranks 
 Kelompok N Mean Rank Sum of Ranks 

Hasil perlakuan 16 11,78 188,50 

Kontrol 16 21,22 339,50 

Total 32   

 

 

Test Statisticsa 

 Hasil 

Mann-Whitney U 52,500 

Wilcoxon W 188,500 

Z -3,520 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,003b 

a. Grouping Variable: Kelompok 

b. Not corrected for ties. 
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Lampiran  8 Hasil tabulasi data 

 

Tingkat kecemasan pasien pre operasi closed fracture di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan  

sesuai dengan item pertanyaan skala HARS 

 

 

NO 

RESP 

PERTANYAAN 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post 

12001 1 1 3 1 2 1 3 1 1 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 0 0 2 1 2 1 26 12 

12002 1 1 4 2 1 1 4 2 1 0 2 0 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 25 13 

12003 3 2 2 2 2 2 3 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 0 28 22 

12004 2 2 4 3 2 1 3 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 24 15 

12005 2 3 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 19 

12006 3 2 2 1 1 1 3 2 2 1 2 1 2 1 1 0 1 0 1 1 2 0 1 1 2 1 2 2 25 14 

12007 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 14 11 

12008 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 19 12 

12009 2 1 2 2 0 0 4 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 1 1 3 2 1 1 2 2 2 1 28 21 

12010 1 1 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 16 14 

12011 2 2 4 3 2 1 3 2 2 1 2 1 2 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 24 11 

12012 3 2 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 0 28 18 

12013 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 2 2 2 18 18 

12014 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 16 12 

12015 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 19 14 

12016 3 2 4 3 1 1 4 3 2 2 2 1 3 2 2 1 1 1 1 0 2 1 1 0 1 0 1 0 28 17 

12017 3 2 2 2 1 1 3 3 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 27 26 
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12018 1 1 3 3 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 16 16 

12019 2 2 4 4 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 25 25 

12020 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 18 

12021 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 19 

12022 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 0 0 2 2 2 2 19 19 

12023 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 28 25 

12024 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 19 19 

12025 1 1 3 3 1 1 2 2 1 0 1 1 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 16 16 

12026 3 3 4 4 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 28 28 

12027 3 3 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 20 

12028 3 3 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 2 2 2 20 20 

12029 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 15 15 

12030 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 18 19 

12031 3 2 4 4 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 28 27 

12032 3 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 18 
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KELOMPOK 
NO 

RESPONDEN 

HASIL 

Pre tes Post  test 

Skor Kriteria Kode Skor Kriteria Kode 

K
el

o
m

p
o
k

 P
er

la
k

u
a

n
 

12001 26 Sedang 3 12 Ringan 2 

12002 25 Sedang 3 13 Ringan 2 

12003 28 Berat 4 22 Sedang 3 

12004 24 Sedang 3 15 Sedang 3 

12005 19 Sedang 3 19 Sedang 3 

12006 25 Sedang 3 14 Ringan 2 

12007 14 Ringan 2 11 Ringan 2 

12008 19 Sedang 3 12 Ringan 2 

12009 28 Berat 4 21 Sedang 3 

12010 16 Sedang 3 14 Ringan 2 

12011 24 Sedang 3 11 Ringan 2 

12012 28 Berat 4 18 Sedang 3 

12013 18 Sedang 3 18 Sedang 3 

12014 16 Sedang 3 12 Ringan 2 

12015 19 Sedang 3 14 Ringan 2 

12016 28 Berat 4 17 Sedang 3 

K
el

o
m

p
o
k

 K
o

n
tr

o
l 

12017 27 Sedang 3 26 Sedang 3 

12018 16 Sedang 3 16 Sedang 3 

12019 25 Sedang 3 25 Sedang 3 

12020 19 Sedang 3 18 Sedang 3 

12021 19 Sedang 3 19 Sedang 3 

12022 19 Sedang 3 19 Sedang 3 

12023 28 Berat 4 25 Sedang 3 

12024 19 Sedang 3 19 Sedang 3 

12025 16 Sedang 3 16 Sedang 3 

12026 28 Berat 4 28 Berat 4 

12027 20 Sedang 3 20 Sedang 3 

12028 20 Sedang 3 20 Sedang 3 

12029 15 Sedang 3 15 Sedang 3 

12030 18 Sedang 3 19 Sedang 3 

12031 28 Berat 4 27 Sedang 3 

12032 20 Sedang 3 18 Sedang 3 
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