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RINGKASAN 

PENGARUH SPIRITUAL CARING DENGAN MUROTTAL TERHADAP 

STRES, CEMAS, DAN DEPRESI PADA PASIEN KANKER SERVIKS 

STADIUM IIIB YANG MENJALANI KEMOTERAPI  

DI RSUD DR. SOETOMO SURABAYA 

Oleh: Imam Tri Sutrisno 

Kanker serviks adalah salah satu ancaman paling serius bagi kehidupan 

seorang perempuan. Diperkirakan lebih dari satu juta wanita diseluruh dunia saat 

ini memiliki kanker serviks. Kematian akibat kanker serviks juga merupakan 

indikator ketidaksetaraan kesehatan di suatu negara, karena 86% tercatat kematian 

yang diakibatkan oleh kanker serviks ada di negara-negara yang sedang 

berkembang, termasuk negara Indonesia. Prevalensi kanker servik di Indonesia 

pada tahun 2013 sebesar 0.8 %. Berdasarkan estimasi data tersebut Provinsi Jawa 

Timur dan Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah penderita kanker 

servik paling banyak. Menurut perkiraan departemen kesehatan RI saat ini, jumlah 

wanita penderita baru kanker serviks berkisar 90-100 kasus per 100.000 penduduk 

dan setiap tahun terjadi 40 ribu kasus kanker serviks. Berdasarkan hasil 

pengumpulan data awal, jumlah pasien kanker serviks yang menjalani kemoterapi 

pada bulan September sebanyak 81 pasien dengan angka kejadian kanker serviks 

pada bulan Januari sampai dengan September 2017 sebesar 682 pasien di RSUD 

Dr. Soetomo. 

Penelitian ini menggunakan desain quasi experiment dengan rancangan 

penelitian pre-post test control group design. Kelompok perlakuan dalam 

rancangan penelitian ini diberikan perlakuan berupa spiritual caring dengan 

murottal, sedangkan kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan, Setelah 

dilakukan pemilihan responden penelitian sesuai dengan kelompok penelitian, 

selanjutnya kelompok perlakuan mendapatkan intervensi spiritual caring dengan 

murottal setiap hari selama 2 minggu. Intervensi pertama di lakukan di ruangan 

pada saat responden penelitian kontrol ke Poli Onkologi Satu Atap (POSA) untuk 

menjalani kemoterapi. Setelah responden memahami mengenai penelitian, 

selanjutnya responden di minta mengisi kuesioner (pre-test) setelah selesai 

mengisi kuesioner responden diposisikan duduk di kursi/sofa yang telah 

disediakan, sebelumnya responden disarankan buang air bila perlu. Setelah 

responden penelitian siap maka responden diminta mendengarkan MP3 player 

yang telah diisi oleh rekaman murottal beserta terjemahan selama kurang lebih 

dua puluh menit.  

Hasil uji paired t test variabel stres, cemas, dan depresi pada kelompok 

perlakuan didapatkan nilai p=0,000, artinya secara umum ada pengaruh intervensi 

murottal terhadap penurunan stres, cemas, dan depresi. Hasil menunjukkan pada 

uji MANOVA p= 0.015 (p<0,05), sehingga dinyatakan ada perbedaan stres, 

cemas, dan depresi antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Uji tests of 

between-subjects effect kelompok perlakuan dan kelompok kontrol didapatkan 

nilai p value = 0.003, yang berarti spiritual caring dengan murottal memiliki 
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pengaruh yang kuat terhadap variabel stres, hal ini dibuktikan dengan nilai 

observed powered = 85%. 

Spiritual caring dapat bermanfaat bagi pasien dan juga tenaga kesehatan. 

Membaca Al-Qur’an dan melakukan ibadah lainnya bermanfaat untuk 

menyembuhkan penyakit mental dan psikologis. Tahap perkembangan spiritual 

perlu diperhatikan oleh perawat sebelum memenuhi kebutuhan spiritual pasien. 

Pemahaman terhadap tahap perkembangan spiritual akan membantu perawat 

dalam mengatasi masalah spiritual, memenuhi kebutuhan spiritual pasien, dan 

diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan spiritual pasien. Intervensi 

keperawatan spiritual caring dengan murottal yang diberikan selama 14 hari 

kepada responden dapat memberikan perubahan pada tingkat stres, cemas, dan 

juga depresi pada kelompok perlakuan. Jika ditinjau dari teori adaptasi Roy, jika 

manusia mengalami atau diberikan stimulus lingkungan secara terus-menerus 

dapat menimbulkan respon adaptasi, yaitu berupa respon adaptif. Manipulasi 

terhadap stimulus tersebut dapat membawa individu berada dalam zona adaptasi 

(adaptif dan inadaptif) sehingga dapat memberikan dampak/efek pada 4 model 

adaptasi antara lain fisiologis, konsep diri, fungsi peran, dan ketergantungan. 

Manipulasi stimulus bertujuan untuk mengontrol mekanisme koping individu 

(regulator dan kognator) yang dalam hal ini dilakukan dengan pemberian 

intervensi keperawatan berupa spiritual caring dengan murottal. Respon adaptif 

adalah peningkatan integritas guna membantu manusia mencapai tujuan hidupnya. 

Pada dasarnya intervensi yang dilakukan memiliki tujuan untuk membantu upaya 

adaptasi seseorang dengan mengelola lingkungannya. Stimulus yang ditimbulkan 

oleh efek samping kemoterapi adalah stres, kecemasan, dan depresi. Al Qur’an 

merupakan salah satu musik yang paling indah dan memiliki harmoni yang 

konstan. Beberapa penelitian menyatakan bahwa musik yang paling efektif 

sebagai terapi adalah bacaan Al Qur’an. Pendekatan terapi musik di seluruh dunia 

telah muncul dari beragam tradisi seperti model terapi perilaku, psikoanalisis, 

pendidikan, atau humanistik. Musik adalah stimulasi kuat yang mampu 

membangkitkan dan memodulasi suasana hati dan emosi. Oleh sebab itu, musik 

terapi menjadi salah satu media untuk mengatasi masalah mental, salah satunya 

depresi. Al Qur’an adalah salah satu musik yang paling indah dan memiliki 

harmoni yang teratur. 

Spiritual caring dengan murottal pada pasien kanker serviks stadium IIIB 

yang menjalani kemoterapi, dapat menurunkan karakteristik stres yaitu tegang, 

sulit untuk relaks, mudah tersinggung dan sedih, mudah terusik, gugup, dan 

intoleran terhadap gangguan atau penundaan. Spiritual caring dapat menurunkan 

karakteristik kecemasan yaitu gelisah, panik, malu, gemetaran, berhati-hati, 

kekeringan pada mulut, memiliki kesulitan bernapas, berdebar-debar, telapak 

tangan yang berkeringat, khawatir terhadap penampilan dan kemungkinan lepas 

kendali. Spiritual caring dengan murottal dapat menurunkan karakteristik depresi 

yaitu meremehkan diri sendiri, hilangnya gairah hidup, suram, murung, percaya 

bahwa hidup tidak memiliki arti atau nilai, pesimis mengenai masa depan, tidak 

bisa merasakan kesenangan atau kepuasan, dan tidak bisa menjadi tertarik atau 

terlibat. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

EFFECT OF SPIRITUAL CARING WITH MUROTTAL ON STRESS 

ANXIETY, AND DEPRESSION AMONG CERVICAL CANCER PATIENT 

UNDERGOING CHEMOTHERAPY  

By: Imam Tri Sutrisno 

 

Cervical cancer is one of the most serious threats to a woman's life. It is 

estimated that more than one million women worldwide currently have cervical 

cancer. Deaths from cervical cancer are also an indicator of health inequality in a 

country, as 86% of the recorded deaths attributed to cervical cancer exist in 

developing countries, including Indonesia. The prevalence of cervical cancer in 

Indonesia in 2013 is 0.8%. Based on data estimation, East and Central Java 

Province is the province with the highest number of cervical cancer patients. 

According to the current health department estimates, the number of new women 

with cervical cancer ranges from 90-100 cases per 100,000 population and 40,000 

cases of cervical cancer each year. Based on the results of initial data collection, 

the number of cervical cancer patients who underwent chemotherapy in 

September were 81 patients with cervical cancer incidence in January to 

September 2017 of 682 patients in RSUD Dr. Soetomo. 

This study uses a quasi-experimental design with a pre-post test control group 

design research design. The treatment group in this study design was given the 

treatment of spiritual caring with murottal, while the control group was not given 

treatment. After the selection of research subjects according to the research group, 

the treatment group got spiritual caring intervention with murottal every day for 2 

weeks. The first intervention was performed in the room at the time of the control 

study subjects to the One Roof Oncology Poly (POSA) to undergo chemotherapy. 

After the subjects understood the research, subsequent subjects were asked to fill 

out the questionnaire (pre-test) after completing the questionnaire subjects 

positioned sitting on the chair / sofa that has been provided, previous subjects 

suggested defecate if necessary. After the research subjects are ready, the subjects 

are asked to listen to MP3 players that have been filled in by murottal recordings 

and translations for approximately twenty minutes. 

The result of the paired t test of the stress, anxiety, and depression in the 

treatment group was p = 0.000, which means that there is generally an effect of 

murottal intervention on stress reduction, anxiety, and depression. The results 

showed in the MANOVA test p = 0.015 (p <0.05), so it was stated that there was a 

difference of stress, anxiety, and depression between the treatment group and the 

control group. Test of between-subjects effect of treatment group and control 

group obtained p value = 0.003, which means spiritual caring with murottal has 

strong influence to stress variable, this is proved by observed powered value = 

85%. 

Spiritual caring can benefit both the patient and the health worker. Reading the 

Qur'an and doing other worship is beneficial to cure mental and psychological 

illness. The stage of spiritual development needs to be noticed by the nurse before 

fulfilling the patient's spiritual needs. Understanding the stage of spiritual 
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development will help nurses in overcoming spiritual problems, meet the spiritual 

needs of patients, and is expected to improve the patient's spiritual well-being. 

Nurturing interventions of spiritual caring with murottal given during 14 days to 

the respondent can provide changes in stress levels, anxiety, and also depression 

in the treatment group. If viewed from the theory of adaptation Roy, if humans 

experience or given environmental stimulus on an ongoing basis can cause 

adaptation response, which is an adaptive response. Manipulation of the stimulus 

can bring the individual in the adaptation zone (adaptive and adaptive) so as to 

have an impact on 4 models of adaptation such as physiology, self concept, role 

function, and dependence. The stimulus manipulation aims to control individual 

coping mechanisms (regulators and cognators) which in this case is done by 

providing nursing care in the form of spiritual caring with murottal. Adaptive 

response is the enhancement of integrity to help people achieve their goals. 

Basically the intervention carried out has the purpose to help the effort of 

someone's adaptation by managing the environment. The stimuli generated by the 

side effects of chemotherapy are stress, anxiety, and depression. The Qur'an is one 

of the most beautiful music and has a constant harmony. Some studies state that 

the most effective music as therapy is reading the Qur'an. Approaches of music 

therapy around the world have emerged from various traditions such as models of 

behavioral therapy, psychoanalysis, education, or humanistic. Music is a powerful 

stimulation that is able to arouse and modulate moods and emotions. Therefore, 

music therapy becomes one of the media to overcome mental problems, one of 

them depression. The Qur'an is one of the most beautiful music and has regular 

harmony. 

Spiritual caring with murottal in stage IIIB cervical cancer patients undergoing 

chemotherapy can reduce stress characteristics, tense, difficult to relax, irritable 

and sad, irritable, nervous, and intolerant to distractions or delays. Spiritual caring 

can decrease the anxiety characteristic of anxiety, panic, embarrassment, 

trembling, caution, dryness of the mouth, difficulty breathing, palpitations, 

sweating palms, anxiety and appearance. Spiritual caring with murottal can lower 

the characteristics of depression that is self-belief, loss of passion, gloom, gloom, 

believes that life has no meaning or value, pessimistic about the future, can not 

feel pleasure or satisfaction, and can not become interested or involved. 
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ABSTRAK 

PENGARUH SPIRITUAL CARING DENGAN MUROTTAL TERHADAP 

STRES, CEMAS, DAN DEPRESI PADA PASIEN KANKER SERVIKS 

STADIUM IIIB YANG MENJALANI KEMOTERAPI  

DI RSUD DR. SOETOMO SURABAYA 

Oleh: Imam Tri Sutrisno 

Pendahuluan: Kemoterapi merupakan terapi farmakologi untuk menghancurkan 

sel-sel kanker yang menyerang tubuh, kemoterapi menjadi pengobatan prioritas 

pada kasus kanker sejak tahun 50-an, angka kesuksesan terapi ini juga cukup 

besar dan terbukti memberikan pengaruh besar terhadap penurunan keganasan sel 

kanker serviks. Metode: Desain penelitian menggunakan Quasy Eksperiment 

pretest posttest dengan kelompok kontrol, populasi penelitian 81 pasien kanker 

serviks yang menjalani kemoterapi, pengambilan sampel dengan simple Random 

sampling didapatkan besar sampling 40 pasien di Poli Onkologi Satu Atap 

(POSA) RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Responden dibagi menjadi 2 kelompok, 

masing-masing kelompok 20 responden. Kelompok perlakuan mendapat spiritual 

caring dengan murottal, kelompok kontrol mendapat terapi standart rumah sakit. 

Stres, cemas, dan depresi diukur menggunakan depression anxiety stres scale 

(DASS). Hasil dan Analisis: Hasil uji paired t test variabel stres, cemas, dan 

depresi pada kelompok perlakuan didapatkan nilai p=0,000, artinya secara umum 

ada pengaruh intervensi murottal terhadap penurunan stres, cemas, dan depresi. 

Hasil menunjukkan pada uji MANOVA p= 0.015 (p<0,05), sehingga dinyatakan 

ada perbedaan stres, cemas, dan depresi antara kelompok perlakuan dan kelompok 

kontrol. Uji tests of between-subjects effect kelompok perlakuan dan kelompok 

kontrol didapatkan nilai p value = 0.003, yang berarti spiritual caring dengan 

murottal memiliki pengaruh yang kuat terhadap variabel stres, hal ini dibuktikan 

dengan nilai observed powered = 85%. Kesimpulan: Spiritual caring dengan 

murottal dapat menurunkan tingkat stres, cemas, dan depresi pada pasien kanker 

serviks stadium IIIB yang menjalani kemoterapi di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

 

 

Kata kunci: Spiritual caring, Al Qur’an, Ar-Rahman, Stres, Cemas, Depresi, 

Kemoterapi, Kanker Serviks. 
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ABSTRACT 

EFFECT OF SPIRITUAL CARING WITH MUROTTAL ON STRESS 

ANXIETY, AND DEPRESSION AMONG CERVICAL CANCER PATIENT 

UNDERGOING CHEMOTHERAPY  

By: Imam Tri Sutrisno 

Introduction: Chemotherapy is a pharmacological therapy to destroy cancer cells 

that attack the body, chemotherapy becomes a priority treatment in cancer cases 

since the 50s, the success rate of this therapy is also quite large and proved to have 

a major effect on the decrease in malignancy of cervical cancer cells. Method: 

Quasy Experiment research design using pretest posttest with control group, the 

study population was 81 cervical cancer patients who underwent chemotherapy, 

simple Random sampling obtained a large sampling of 40 patients in RSUD Dr. 

Soetomo Surabaya. Respondents were divided into 2 groups, each group of 20 

respondents. The treatment group received spiritual caring with murottal, the 

control group received standard hospital therapy. Stress, anxiety, and depression 

were measured using depression anxiety stress scale (DASS). Result: The result 

of the paired t test of the stress, anxiety, and depression in the treatment group was 

p = 0.000, which means that there was generally an effect of murottal intervention 

on stress reduction, anxiety, and depression. The results showed in the MANOVA 

test p = 0.015 (p <0.05), so it was stated that there was a difference of stress, 

anxiety, and depression between the treatment group and the control group. Test 

of between-subjects effect of treatment group and control group obtained p value 

= 0.003, which means spiritual caring with murottal has strong influence to stress 

variable, it was proved by observed powered value = 85%. Discussion: Spiritual 

caring with murottal can reduce stress, anxiety, and depression levels in patients 

with stage IIIB cervical cancer undergoing chemotherapy at RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya. 

 

 

Keywords: Spiritual caring, Quran, Ar-Rahman Verse, Stress, Anxiety, 

Depression, Cervical Cancer, Chemotherapy 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Kanker serviks adalah salah satu ancaman paling serius bagi kehidupan 

seorang perempuan. Diperkirakan lebih dari satu juta wanita diseluruh dunia saat 

ini memiliki kanker serviks (World Health Organisation 2014). Kematian akibat 

kanker serviks juga merupakan indikator ketidaksetaraan kesehatan di suatu 

negara, karena 86% tercatat kematian yang diakibatkan oleh kanker serviks ada di 

negara-negara yang sedang berkembang, termasuk negara Indonesia (Verma et al. 

2016). Prevalensi kanker servik di Indonesia pada tahun 2013 sebesar 0.8 %. 

Berdasarkan estimasi data tersebut Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah 

merupakan provinsi dengan jumlah penderita kanker servik paling banyak. 

Menurut perkiraan departemen kesehatan RI saat ini, jumlah wanita penderita 

baru kanker serviks berkisar 90-100 kasus per 100.000 penduduk dan setiap tahun 

terjadi 40 ribu kasus kanker serviks. Berdasarkan hasil pengumpulan data awal, 

jumlah pasien kanker serviks yang menjalani kemoterapi pada bulan September 

sebanyak 81 pasien dengan angka kejadian kanker serviks pada bulan Januari 

sampai dengan September 2017 sebesar 682 pasien di RSUD Dr. Soetomo. 

Kanker serviks merupakan salah satu penyakit yang sangat ditakuti oleh 

perempuan, seorang wanita yang terdiagnosa kanker serviks akan mengalami stres 

yang berkepanjangan. Stres yang dikarenakan oleh penyakit kanker itu sendiri, 

dan proses pengobatan yang lama dan memiliki efek samping yang dapat 

berakibat pada kondisi fisiknya (Karagozoglu and Kahve 2013).  
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Terdapat beberapa pilihan terapi yang dapat diberikan kepada pasien kanker 

serviks tergantung dengan stadium kanker. Hasil survei data awal didapatkan 

bahwa sebagian besar pasien kanker serviks di RSUD Dr. Soetomo Surabaya, 

berada pada stadium III B, yaitu sebanyak 408 (61%). Sesuai dengan prosedur 

perawatan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya, pasien kanker serviks dengan stadium 

III B mendapatkan pengobatan berupa kemoterapi dan radioterapi (Schulthuis and 

Velden 2013).  

Kemoterapi merupakan terapi farmakologi bertujuan untuk menghancurkan 

sel-sel kanker yang menyerang tubuh. Cara kerja obat ini adalah dengan 

memperlambat dan menghentikan pertumbuhan sel kanker sehingga sel kanker 

tidak dapat tumbuh atau berkembang (Grove 2016). Kemoterapi menjadi 

pengobatan prioritas pada kasus kanker sejak tahun 50-an, angka kesuksesan 

terapi ini juga cukup besar dan terbukti memberikan pengaruh besar terhadap 

penurunan keganasan sel. Hasil klinis menunjukkan, kemoterapi dapat mengontrol 

pembelahan sel tumor (85-100%) (Pötter et al. 2007, 2011). Akan tetapi 

kemoterapi bukan merupakan terapi yang tidak memiliki efek samping, 

beredarnya obat kemoterapi yang bersifat racun dalam tubuh dapat mengakibatkan 

gangguan fisik dan juga gangguan psikologis (World Health Organisation 2014).  

Efek samping yang dapat timbul karena pemberian kemoterapi berupa 

gangguan fisik dan gangguan psikologis salah satunya adalah distres (Mardiana et 

al. 2012). Distres adalah jenis stres yang berakibat negatif atau buruk karena 

dampaknya menimbulkan kesedihan, kesengsaraan, dan ketakutan bagi individu. 

Distres muncul ketika individu tidak dapat lagi mempertahankan level stres yang 

mereka alami di bawah ambang stres mereka. Distres dapat menimbulkan 
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kecemasan, depresi, dan perasaan marah (Lazarus 2006). Gejala distres pada 

pasien yang menjalani kemoterapi dapat menyebabkan disfungsi fisik dan 

gangguan emosional, terutama gejala khas seperti gangguan tidur, kelelahan, dan 

gangguan citra tubuh. Kecemasan juga dilaporkan terjadi pada 20-30% pasien 

kanker sebelum menjalani kemoterapi sesi pertama, mereka merasa takut akan 

berbagai efek samping yang dapat ditimbulkan oleh pengobatan kemoterapi (Liao 

et al. 2015). Sekitar 15% sampai 40% menderita gangguan psikologi berupa stres, 

kecemasan, dan depresi kemoterapi pada saat menjalani kemoterapi pertama kali 

(Bulfone et al. 2009). Hasil dari penelitian menemukan bahwa 48% pasien dengan 

kanker payudara awal yang memulai kemoterapi memiliki kecemasan yang 

signifikan (Yates et al. 2005), 27% pasien yang dirawat di rumah sakit dengan 

berbagai jenis kanker yang memulai kemoterapi melaporkan adanya depresi 

(Wedding et al. 2008). Dari 124 responden penelitian wanita dengan kanker 

payudara yang menjalani kemoterapi didapatkan gejala-gejala distres yaitu 

kekurangan energi (berkisar antara 48 dan 90%), merasa sedih (48-79%), sulit 

tidur (54-78%), sulit berkonsentrasi (53- 74%), kecemasan (54-74%) dan nyeri 

(29-67%) (Browall et al. 2017). Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa dari 

192 pasien kanker yang menjalani kemoterapi didapatkan prevalensi kecemasan 

sebesar 45% dan depresi 25%. Sebelum memulai kemoterapi, pasien sudah 

mengalami gejala distres dan memiliki skor tinggi untuk kecemasan dan depresi 

(Breen et al. 2009).  

Terapi musik adalah salah satu alternatif pengobatan untuk mengatasi 

gangguan psikologis, psikiatri, dan fisik. Telah banyak penelitian yang 

melaporkan bahwa terapi musik sebagai intervensi yang aman dan efisien untuk 
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memperbaiki mood, mengurangi stres, kecemasan, depresi, dan gangguan mental 

lainnya. Mendengarkan musik juga dapat membantu mengalihkan perhatian, dan 

relaksasi (Babamohamadi et al. 2017). Salah satu jenis musik yang disarankan 

adalah musik spiritual atau murottal. Murottal adalah bacaan ayat suci Al-Quran 

yang memfokuskan pada dua hal, yaitu kebenaran bacaan (tajwid) dan ritme 

bacaan Al-Quran. Mendengarkan ayat suci Al-Quran atau biasa disebut sebagai 

murottal dapat memberikan kedamaian kepada pendengar (Babamohamadi et al. 

2015). Surat yang sering digunakan dalam terapi adalah surat Ar-Rahman, surat 

ini menggambarkan nikmat-nikmat Allah kepada hambanya. Surat Ar-Rahman 

memiliki gaya bahasa yang sederhana dan menggunakan sastra yang tinggi. 

Dalam surat ini terdapat kalimat tanya yang diulang-ulang sebanyak 30 kali. 

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Suniarti (2014) bahwa pengulangan 

surat Ar-Rahman memiliki pengaruh terhadap sistem kerja otak karena terjadinya 

pengulangan-pengulangan kalimat yang bersifat sederhana, tegas dan meyakinkan 

(Sunny 2014). Surat Ar-Rahman mengajarkan kita agar supaya lebih bersyukur 

terhadap segala nikmat yang Allah telah berikan, dan lebih menerima apa saja 

yang telah Allah takdirkan, dan sesungguhnya hanya dengan kehendak Allah lah 

kita dapat sembuh dari segala macam penyakit. 

Peran asuhan keperawatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia 

secara holistik sangatlah penting, asuhan keperawatan meliputi bio, psiko, sosial, 

dan spiritual (Nursalam and Efendi 2008). Namun aspek spiritual dalam tatanan 

praktik klinik sering diabaikan karena berbagai faktor. Dewasa ini terapi spiritual 

sering kali dapat membantu proses penyembuhan selain dari obat-obatan ataupun 

tindakan medis lainnya (Rosyda et al. 2015). Intervensi yang dapat dilakukan 
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dalam rangka memenuhi kebutuhan spiritual khususnya Islam contohnya berdoa, 

salat, berdzikir, membaca atau mendengarkan ayat suci Al-Qur’an (Suhami et al. 

2016).    

Mendengarkan ayat suci Al-Quran terbukti dapat mengatasi berbagai macam 

gangguan mental, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Jabbari, et al, yang 

memberikan bacaan Al-Quran kepada 168 wanita selama hamil yang mengalami 

stres, kecemasan, dan depresi kehamilan. Didapatkan penurunan tingkat stres, 

kecemasan, dan depresi kehamilan pada kelompok perlakuan setelah diberikan 

intervensi hingga proses persalinan (Jabbari et al. 2017). Penelitian lain yang 

dilakukan oleh Musarezaie, et al, yang memberikan program spiritual termasuk 

mendengarkan ayat Al-Quran kepada 64 pasien dengan leukemia untuk mengatasi 

depresi, hasilnya skor rata-rata depresi pada kelompok perlakuan 11,09 (8,47) 

setelah program spiritual (P <0,001) (Musarezaie et al. 2014). Penelitian serupa 

juga dilakukan kepada 60 pasien yang menjalani Cardiac Catheterization untuk 

mengatasi kecemasan, hasilnya didapatkan skor rata-rata kecemasan pada 

kelompok eksperimen secara signifikan lebih rendah daripada kelompok kontrol 

(Babaii et al. 2015). 

Mendengarkan ayat suci Al-Quran dengan intensitas kurang dari 60 desibel 

dapat mempengaruhi gelombang otak manusia, sehingga seseorang yang 

mendengarkan menjadi rileks dan tenang. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Noor 

Ashikin Zulkurnaini dalam penelitiannya yang membandingkan antara 

mendengarkan ayat suci Al-Quran dengan mendengarkan musik klasik, hasilnya 

korelasi antara gelombang alpha otak kiri dan kanan menunjukkan terjadinya 

kenaikan 12,67% saat mendengarkan Al-Quran, sedangkan mendengarkan musik 
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klasik hanya mengalami kenaikan sebesar 9,96%. Temuan ini menunjukkan 

bahwa mendengarkan bacaan Al-Quran meningkatkan alpha band lebih banyak 

daripada mendengarkan musik klasik (Zulkurnaini et al. 2012), alpha band 

dikaitkan dengan kondisi rileks atau tenang. Mendengarkan ayat suci Al-Quran 

dengan disertai terjemahannya juga lebih efektif ketimbang hanya mendengarkan 

ayat suci Al-Quran tanpa disertai terjemahannya (Jabbari et al. 2017).    

Penelitian ini menggunakan pendekatan model adaptasi Callista Roy yang 

mengandung empat konsep yaitu input, proses kontrol, efektor, dan output. 

Kerangka teoritis menguraikan stimulus yang diberikan berupa terapi spiritual 

(murottal) terhadap mekanisme koping (regulator dan kognator) dan efektor, 

sehingga diharapkan dapat membentuk respon adaptif pada responden penelitian 

yang ditandai dengan menurunnya stres, kecemasan, dan depresi setelah 

dilakukannya kemoterapi. 

 Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik meneliti mengenai 

pengaruh spiritual caring dengan murottal terhadap stres, kecemasan, dan depresi 

pada pasien kanker serviks stadium IIIB yang menjalani kemoterapi di RSUD Dr. 

Soetomo Surabaya. 

1.2 Kajian Masalah 

 

 

 

Gambar 1.1 Kajian Masalah 
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1.3 Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh spiritual caring dengan murottal terhadap stres, 

kecemasan, dan depresi pada pasien kanker serviks stadium IIIB yang menjalani 

kemoterapi di RSUD Dr. Soetomo Surabaya? 

1.4  Tujuan Penelitian 

1.4.1  Tujuan Umum 

Membuktikan pengaruh spiritual caring dengan murottal terhadap stres, 

kecemasan, dan depresi pada pasien kanker serviks stadium IIIB yang menjalani 

kemoterapi di RSUD Dr. Soetomo Surabaya? 

1.4.2  Tujuan Khusus 

1. Menganalisis pengaruh spiritual caring dengan murottal terhadap stres pada 

pasien kanker serviks stadium IIIB yang menjalani kemoterapi di RSUD Dr. 

Soetomo Surabaya, 

2. Menganalisis pengaruh spiritual caring dengan murottal terhadap kecemasan 

pada pasien kanker serviks stadium IIIB yang menjalani kemoterapi di RSUD 

Dr. Soetomo Surabaya 

3. Menganalisis pengaruh spiritual caring dengan murottal terhadap depresi pada 

pasien kanker serviks stadium IIIB yang menjalani kemoterapi di RSUD Dr. 

Soetomo Surabaya 

1.5  Manfaat Penelitian 

1.5.1  Teoritis 

Memberikan informasi ilmiah mengenai pengaruh spiritual caring dengan 

murottal terhadap stres, kecemasan, dan depresi pada pasien kanker serviks 
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stadium IIIB yang menjalani kemoterapi sehingga dapat digunakan sebagai 

kerangka dalam mengembangkan ilmu keperawatan. 

1.5.2  Praktis 

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dalam 

mengembangkan ilmu keperawatan mengenai pengaruh spiritual caring dengan 

murottal terhadap stres, kecemasan, dan depresi pada pasien kanker serviks 

stadium IIIB yang menjalani kemoterapi demi memberikan perawatan yang 

maksimal. 
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BAB 2 

TINJAUAN TEORI 

2.1  Kanker Serviks 

2.1.1  Displasia, HPV, dan kanker serviks 

1. Serviks 

Serviks adalah salah satu bagian dari rahim, diambil dari bahasa latin yang 

artinya leher. Serviks adalah organ yang menghubungkan antara rahim dan 

vagina. Leher rahim terletak lebih rendah, bagian sempit dari rahim yang mana 

tergabung dengan ujung atas vagina berbentuk silinder atau kerucut dan menonjol. 

Panjang serviks atau leher rahim diperkirakan 2 inci (Handayani 2012).  

 

Gambar 2. 1 Anatomi Serviks (PDQ Adult Treatment Editorial Board 2002) 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH SPIRITUAL CARING... IMAM TRI SUTRISNO



10 

 

2. Jenis kanker serviks 

Kanker serviks umumnya dibedakan menjadi tiga jenis yaitu karsinoma sel 

skuamosa, adenokarsinoma, dan karsinoma adenoskuamosa. Ketiga jenis kanker 

serviks ini yang sering ditemukan adalah karsinoma sel skuamosa dan 

adenoskuamosa. Sementara itu, jenis kanker yang merupakan campuran 

karsinoma sel skuamosa dan adenokarsinoma atau sering disebut sebagai 

karsinoma adenoskuamosa, ini jarang ditemukan. 

Karsinoma sel skuamosa berasal dari sel yang melapisi eksoserviks. Sebagian 

besar kanker serviks ditemukan atau sebanyak 80-90% kasus merupakan jenis ini. 

sementara itu, adenokarsinoma serviks berasal dari sel kelenjar mukosa pada 

endoserviks. Pada rentang waktu 20-30 tahun belakangan, jumlah kasus 

adenokarsinoma serviks mulai mengalami peningkatan. 

Perubahan sel pra-kanker menjadi sel kanker membutuhkan waktu hingga 

beberapa tahun. Namun, tidak semua sel pra-kanker akan berubah menjadi sel 

kanker. Ada sel pra-kanker yang hilang dengan sendirinya. Namun, ada juga sel 

pra-kanker yang berubah menjadi ganas yang invasif (Handayani 2012). 

3. HPV 

Infeksi HPV menjadi penyebab utama terjadinya kanker serviks. Virus ini 

masuk kedalam tubuh melalui permukaan kulit, alat kelamin, mulut, dan 

tenggorokan. HPV dapat dengan mudah ditularkan melalui aktifitas seksual dan 

beberapa sumber transmisi tidak tergantung dari adanya penetrasi, tetapi juga 

melalui sentuhan kulit di wilayah genitalia tersebut (skin to skin genital contact). 

Dengan demikian setiap wanita yang aktif secara seksual memiliki risiko untuk 

terkena kanker leher rahim (Emilia, 2010). Terdapat lebih dari 100 tipe HPV. 
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Infeksi HPV biasanya terlihat dalam bentuk kutil (papilloma). Tipe HPV yang 

menyebabkan papilloma di tangan dan kaki berbeda dengan tipe papilloma yang 

menyebabkan papilloma di mulut, lidah, alat kelamin. 

Tipe HPV yang sering menyebabkan kanker serviks adalah tipe HPV HPV 16, 

HPV 18, HPV 33, dan HPV 45. Dua pertiga penyebab kanker serviks adalah 

infeksi HPV 16 dan 18. Sedangkan yang beresiko rendah menyebabkan kanker 

serciks adalah HPV tipe HPV 6 dan HPV 11 (candyloma acuminate).  

Terdapat berbagai faktor yang meningkatkan kemungkinan seorang wanita 

terkena kanker serviks, diantaranya (Dunleavey 2009): 

1. Riwayat kanker serviks dalam keluarga 

Seseorang memiliki risiko lebih besar 2-3 jika ada anggota keluarga (ibu atau 

saudara perempuan) yang pernah menderita kanker serviks. Hal ini disebabkan 

oleh adanya kondisi kekurangmampuan melawan infeksi HPV yang diturunkan 

secara genetik. 

2. Kebiasaan merokok 

Wanita yang memiliki kebiasaan merokok 2 kali lebih besar terkena kanker 

serviks daripada wanita yang tidak merokok. Risiko mengalami kanker serviks 

meningkat dengan peningkatan jumlah batang rokok yang dikonsumsi, akan tetapi 

tidak berhubungan dengan lamanya merokok (CancerHelps 2010). 

Karsinogen yang terkandung dalam rokok mengakibatkan tumbuhnya sel 

kanker. Bahan karsinogen tersebut akan diserap ke dalam paru-paru, lalu masuk 

kedalam darah, dan selanjutnya dibawa keseluruh tubuh melalui pembuluh darah. 

Para peneliti menduga bahan kimia tersebut menjadi penyebab kerusakan DNA 

sel serviks yang kemudian berkembang menjadi kanker serviks. Selain itu 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH SPIRITUAL CARING... IMAM TRI SUTRISNO



12 

 

merokok juga dapat menurunkan daya tahan tubuh dalam memerangi infeksi 

HPV. Badan Meteorologi dan Riset International Amerika Serikat yang meneliti 

mengenai kanker, ditemukan bahwa mengkonsumsi rokok menjadi salah satu 

faktor pemicu terjadinya kanker serviks (Dunleavey 2009).   

Imunosupresi merupakan menurunnya daya tahan tubuh karena invasi 

patogen. Daya tahan tubuh berperan penting dalam proses penghancuran sel-sel 

kanker serta menghambat pertumbuhan dan penyebarannya. Salah satu keadaan 

imunosupresi bisa ditemukan pada penderita AIDS. Virus HIV pada penderita 

AIDS akan merusak fungsi kekebalan tubuh seseorang, sehingga wanita yang 

menderita AIDS memiliki risiko tinggi terkena infeksi HPV yang berkembang 

menjadi sel kanker. Pada wanita penderita AIDS, perkembangan sel pra-kanker 

menjadi kanker yang biasanya memerlukan waktu beberapa tahun, dapat lebih 

cepat terjadinya karena mengalami imunosupresi (Handayani 2012). 

Kondisi seperti ini juga bisa ditemui pada wanita yang mengkonsumsi obat 

penurun daya tahan tubuh, seperti wanita penderita autoimun atau wanita yang 

sedang menjalani transplantasi organ tubuh (Dunleavey 2009). 

3. Infeksi chlamidia 

Chlamidia merupakan salah satu kuman penyebab infeksi organ reproduksi. 

Wanita yang terinfeksi chlamidia sering mengeluhkan adanya nyeri di daerah 

panggul. Namun, banyak juga yang tidak mengalami adanya risiko kanker serviks 

yang lebih tinggi pada wanita yang di dalam darahnya ditemukan infeksi 

chlamidia. 
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4. Diet 

Seorang wanita yang menjalani program diet atau pola makan berisiko terkena 

kanker serviks. Wanita yang mengkonsumsi buah dan sayur berisiko lebih tinggi 

menederita kanker serviks. Begitu juga dengan wanita yang mengalami obesitas 

atau kegemukan lebih cenderung terkena adenokarsinoma serviks. 

5. Penggunaan kontrasepsi oral 

Para ahli berpendapat bahwa telah ditemukannya hubungan antara 

penggunaan kontrasepsi oral dan infeksi HPV terlepas dari perilaku seksual dan 

faktor lainnya. Perubahan hormon estrogen karena penggunaan kontrasepsi oral 

dapat mempengaruhi terjadinya kanker serviks (Dunleavey 2009). 

6. Kehamilan multiple atau lebih dari tiga kali 

Wanita yang sering melahirkan secara normal juga dapat dikaitkan dengan 

perkembangan kanker serviks jangka panjang. Hal ini disebabkan karena terlalu 

sering terjadinya trauma, sehingga beresiko terjadinya infeksi HPV. Kehamilan 

juga dapat menginduksi sistem hormonal pada serviks yang dapat memicu reaksi 

onkogenik. Wanita yang berusia 17 tahun atau kurang pada saat pertama hamil 

memiliki risiko menderita kanker serviks dua kali lipat dibandingkan dengan 

wanita yang hamil pertama kali pada usia 25 tahun atau lebih (Handayani 2012). 

7. Usia  

Infeksi HPV terjadi pada wanita usia 15 sampai dengan 40 tahun. Pada 

beberapa populasi, terjadi peningkatan infeksi HPV non-onkogenik pada usia 

pascamenopause. Hal ini dapat dikaitkan dengan faktor hormonal dan jumlah 

pasangan seksual yang lebih rendah/sedikit (Dunleavey 2009).  
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8. Faktor ekomoni 

Status ekonomi yang rendah merupakan faktor langsung terkenanya kanker 

serviks. Hal ini disebabkan oleh pendapatan yang rendah akan lebih sedikit 

memiliki akses pengetahuan tentang kanker serviks khususnya informasi 

mengenai pencegahannya. Begitu pun kesempatan untuk melakukan tes pap smear 

sangat sedikit karena keterbatasan biaya, serta paparan sanitasi yang kurang baik 

(Handayani 2012). 

9. Penyakit menular seksual 

Sering berganti-ganti pasangan seksual dan jenis kegiatan seksual (anal atau 

oral seks) juga meningkatkan risiko menderita kanker serviks. Pada prinsipnya 

setiap pria memiliki protein spesifik berbeda pada spermanya. Protein tersebut 

dapat menyebabkan kerusakan pada sel epitel serviks. Sel epitel serviks akan 

mentoleransi dan mengenali protein tersebut tetapi jika wanita itu melakukan 

hubungan dengan banyak pria maka akan banyak sperma dengan protein spesifik 

berbeda yang akan menyebabkan kerusakan tanpa perbaikan dari sel serviks 

sehingga akan menghasilkan luka. Adanya luka akan mempermudah infeksi HPV. 

Risiko terkena kanker serviks menjadi 10 kali lipat lebih besar pada wanita yang 

mempunyai partner seks 6 orang atau lebih (Handayani 2012). 

2.1.2  Gejala kanker serviks 

Kanker serviks biasanya terdeteksi setelah kondisinya cukup parah. Wanita 

yang memiliki lesi pra-kanker atau kanker serviks stadium awal, pada umumnya 

`tidak merasakan adanya keluhan. Keluhan muncul pada saat sel kanker sudah 

menginvasi dan menyerang organ atau jaringan tubuh lain disekitarnya. Beberapa 
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gejala yang sering dikeluhkan penderita kanker serviks adalah (CancerHelps 

2010): 

1. Perdarahan abnormal 

Perdarahan abnormal dapat terjadi antara lain setelah berhubungan seksual, 

perdarahan setelah menopause, perdarahan atau bercak (spotting), diantara waktu 

menstruasi, ataupun perdarahan menstruasi lebih lama dari biasanya. 

2. Keputihan abnormal dari vagina 

Keputihan yang bercampur darah dapat terjadi antara periode menstruasi atau 

setelah menopause. Ciri-ciri keputihan tersebut diantaranya lendir kental, berbau 

busuk, berwarna kuning atau kecoklatan, dan gatal. 

3. Nyeri saat berhubunga seksual 

Hubungan seksual yang menyebabkan nyeri pada perempuan perlu dicurigai 

sebagai gejala kanker serviks (CancerHelps 2010). 

2.1.3  Diagnosa dan stadium 

1. Diagnosa kanker serviks 

1) Biopsi 

Terdapat beberapa jenis biopsi yang dapat digunakan untuk mendiagnosa 

kanker serviks, yaitu (American Cancer Society 2016): 

1. Colposcopic biopsy 

Pertama serviks diperiksa dengan kolposkop untuk menemukan daerah 

abnormal (lesi). Dengan menggunakan forceps biopsi, bagian kecil (sekitar 1/8 

inci) pada area abnormal pada permukaan serviks akan diambil. Prosedur 

biopsi dapat menyebabkan kram ringan, nyeri, dan perdarahan ringan. 
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Anestesi lokal terkadang digunakan sebelum biopsi (American Cancer Society 

2016). 

2. Endocervical curettage (endocervical scraping) 

Terkadang daerah yang terinduksi (area yang berisiko terinfeksi HPV dan pra-

kanker) tidak dapat dilihat dengan kolposkop, sehingga ada hal lain yang 

harus dilakukan untuk memeriksa area kanker tersebut. Dengan menggunakan 

alat (disebut kuret) ke dalam saluran endoserviks (bagian serviks yang paling 

dekat dengan rahim). Kuret digunakan untuk mengikis bagian dalam rahim 

untuk mengeluarkan beberapa jaringan, yang kemudian dikirim ke 

laboratorium untuk diperiksa. 

3. Cone biopsy 

Dalam prosedur ini, juga dikenal sebagai konisasi, dengan mengambil jaringan 

pada serviks. Jaringan yang diambil mencakup zona transformasi di mana pra-

kanker serviks dan kanker kemungkinan besar terjadi (American Cancer 

Society 2016). 

Cone biopsy tidak hanya digunakan untuk mendiagnosis pra-kanker dan 

kanker. Metode ini juga dapat digunakan sebagai pengobatan karena 

terkadang dapat menghilangkan pra-kanker sejak awal. 

Metode yang umum digunakan untuk cone biopsy adalah prosedur eksisi 

electrosurgical loop (LEEP), yang juga disebut eksisi loop besar dari zona 

transformasi (LLETZ), dan cold knife cone biopsy. Dengan kedua prosedur 

tersebut, dapat terjadi kram ringan dan pendarahan selama beberapa minggu. 
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Prosedur electrosurgical loop (LEEP, LLETZ): Pada metode ini, jaringan 

diambil dengan kawat tipis (loop) yang dipanaskan oleh listrik dan berfungsi 

sebagai pisau kecil. Anestesi lokal digunakan pada prosedur ini. 

Cold knife cone biopsy: Cara ini dilakukan di rumah sakit. Pisau bedah atau 

laser digunakan untuk mengangkat jaringan (tidak menggunakan kawat yang 

dipanaskan). Prosedur ini dilakukan di ruang operasi dimana pasien akan 

mendapatkan anestesi selama operasi (baik anestesi umum, spinal atau 

epidural) (American Cancer Society 2016).  

Perubahan pra-kanker pada biopsi disebut cervical intraepithelial neoplasia 

(CIN). Terkadang istilah displasia digunakan sebagai pengganti CIN. CIN dinilai 

pada skala 1 sampai 3 berdasarkan seberapa banyak jaringan serviks terlihat 

abnormal bila dilihat di bawah mikroskop. CIN1: tidak banyak jaringan yang 

terlihat abnormal, dan ini dianggap sebagai pra-kanker serviks ringan (displasia 

ringan). CIN2: lebih banyak jaringan terlihat abnormal (displasia sedang). CIN3: 

sebagian besar jaringan terlihat abnormal; CIN3 adalah pra-kanker yang paling 

serius (displasia berat) dan termasuk karsinoma in situ. Jika biopsi menunjukkan 

pra-kanker, dokter akan mengambil langkah untuk mencegah kanker sebenarnya 

berkembang (American Cancer Society 2016).  

2) Kolposkopi 

Pemeriksaan kolposkopi dilakukan apabila ditemukan kelainan pada pap 

smear atau pada wanita yang mengeluhkan gejala yang mengarah pada kanker 

serviks. Kelainan pada pap smear dapat berupa LGSIL persisten, HGSIL, 

displasia sedang dan berat, dan karsinoma in situ. Kolposkopi dilakukan dengan 

cara berbaring di meja ginekologi, spekulum diletakkan ke dalam vagina untuk 
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membantu pemeriksa melihat serviks lebih jelas. Selanjutnya vagina akan 

diperiksa menggunakan alat kolposkop yang mempunyai lensa pembesar untuk 

melihat permukaan serviks lebih dekat dan jelas. Pada permukaan serviks 

dioleskan asam cuka untuk membantu mempermudah menunjukkan daerah yang 

abnormal (Handayani 2012). 

Apabila ditemukan daerah abnormal, maka dilakukan pemeriksaan biopsi 

dengan mengambil jaringan abnormal yang kemudian diperiksa menggunakan 

mikroskop. Dari pemeriksaan mikroskop ini nantinya dapat disimpulkan apakah 

kelainan tersebut merupakan pra-kanker atau kelainan yang lain (Handayani 

2012).  

 

Gambar 2. 2 Perubahan Abnormal Sel Permukaan Serviks (Dilihat Menggunakan 

Mikroskop) (Perunovic and Sunassee 2017) 

2. Stadium kanker serviks 

Pemeriksaan genokologi dibutuhkan sebagai pemeriksaan stadium kanker 

serviks. Pemeriksaan meliputi inspeksi (melihat), palpasi (perabaan), kolposkopi, 

kuret endoserviks, histeroskopi, sistokopi, proktoskopi, pielografi intravena, foto 

rontgen thorax, foto tulang, pemeriksaan radiologi CT scan, dan ultrasonografi. 
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Tabel 2.1 Stadium Kanker Serviks Menurut FIGO 2000 (Handayani 2012) 

Stadium Interpretasi 

Stadium 0 Lesi (luka atau jaringan abnormal) pada permukaan serviks, belum menembus 

jaringan di bawahnya (karsinoma insitu-CIS) 

Stadium 1 

1A 

1A1 

 

1A2 

 

1B 

1B1 

1B2 

Lesi tumor masih terbatas di serviks. Stadium 1 dibagi menjadi empat kriteria 

Kedalaman invasi stroma tidak lebih dari 5 mm dengan lebar tidak lebih dari 7 mm 

Lesi menembus membran basal kurang dari 3 mm dengan diameter permukaan 

tumor kurang dari 7 mm 

Lesi menembus membran basal 3-5 mm dengan diameter permukaan kurang dari 7 

mm 

Lesi terbatas di serviks atau secara mikroskopis lebih dari 1A 

Lesi terbatas di serviks dengan ukuran lesi primer kurang dari 4 cm 

Lesi terbatas di serviks dengan ukuran lesi primer lebih dari 4 cm 

Stadium 2 

 

2A 

2B 

Lesi telah keluar dari serviks (melebar ke parametrium dan sepertiga atas vagina). 

Stadium 2 dibagi menjadi 2 kriteria 

Lesi telah meluas ke sepertiga atas vagina, tetapi belum mencapai parametrium 

Lesi telah mencapai parametrium, tetapi belum mencapai dinding panggul 

Stadium 3 

 

3A 

3B 

Lesi telah keluar dari serviks, menyebar hingga parametrium dan atau sepertiga 

bawah vagina. Stadium 3 dibagi menjadi 2 kriteria 

Lesi menyebar ke sepertiga bawah vagina, tetapi belum mencapai dinding panggul 

Lesi menyebar ke sepertiga bawah vagina, mencapai dinding panggul 

Stadium 4 

4A 

4B 

Lesi menyebar keluar dari organ genetalia. Stadium 4 dibagi menjadi 2 kriteria 

Lesi meluas keluar rongga panggul dan atau menyebar ke mukosa kandung kemih 

Lesi meluas ke mukosa rektum dan atau meluas ke organ jauh 

2.1.4  Skrining Kanker Serviks 

1. IVA 

IVA (Insperksi Visual Asam asetat) adalah pemeriksaan dengan menggunakan 

asam asetat 3-5%. Dilakukan pengambilan jaringan dengan kapas yang telah 

dioleskan asam asetat, dilanjutkan dengan pemeriksaan dengan menggunakan 

lampu halogen. Hasil dikatakan positif jika terjadi perubahan warna putih, dan 

dikatakan negatif jika warna merah muda (Mustafa et al. 2010). 

Kelebihan dari metode IVA daripada metode pap smear adalah sensitivitasnya 

yang lebih tinggi (96,7% dan 50%). IVA juga tergolong metode non invasif yang 

mudah dan relatif murah dibandingkan metode deteksi dini lainnya (Gaffikin et al. 

2003). Akan tetapi IVA memiliki spesifitas yang rendah (Mustafa et al. 2010). 
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2. Pap Smear 

Pap smear adalah deteksi dini, bukan tes diagnostik kanker serviks. Metode ini 

merupakan metode yang umum diketahui oleh masyarakat. Namun, untuk 

mendapatkan diagnosis yang lebih baik diperlukan pemeriksaan kombinasi pap 

smear, kolposkopi, dan biopsi (Handayani 2012). 

Pemeriksaan pap smear dilakukan dengan cara mengambil lendir vagina 

dengan menggunakan spatula atau semacam sikat pada bagian dinding sel 

endoservikal dan eksoservikal, yang kemudian dilakukan pemeriksaan dengan 

mikroskop. Pada saat ini terdapat 2 metode pemeriksaan sel serviks yaitu 

pemeriksaan pap smear konvensional dan liquid-base. Pemeriksaan pap smear 

konvensional sudah dilakukan sejak lebih dari 50 tahun dan biayanya cukup 

murah. Kelemahannya, terkadang hasil pengolesan lendir pada kaca objek kurang 

merata sehingga menimbulkan bias pada saat pemeriksaan mikroskop. 

Keterlambatan pemberian cairan fiksasi pada kaca objek juga menimbulkan 

kerusakan pada sel yang akan diperiksa. Beberapa kelemahan ini kadang-kadang 

mengakibatkan pengulangan pengambilan responden penelitian lendir. 

Metode pap smear liquid-base merupakan pengambilan sampel lendir 

menggunakan alat yang menyerupai sikat. Sikat yang mengandung lendir serviks 

kemudian dimasukkan kedalam cairan khusus. Pada saat dilakukan pemeriksaan 

di laboratorium, responden penelitian diperiksa dengan menggunakan alat khusus, 

cairan yang telah dicampur dengan lendir serviks diperiksa dengan mikroskop. 

Metode ini meminimalkan kerusakan sel yang diambil, serta dapat menyingkirkan 

sel jamur, darah dan unsur lainnya yang ikut terambil kedalam responden 
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penelitian. Biaya pemeriksaan pap smear denga metode ini cukup mahal, sehingga 

jarang digunakan dibandingkan dengan yang konvensional (Handayani 2012). 

Jika hasil dari pemeriksaan pap smear menunjukkan terdapat kelainan, maka 

harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memeriksa penyebab kelainan 

tersebut. Hasil pemeriksaan pap smear (dilihat di bawah mikroskop), dilaporkan 

dengan menggunakan sistem WHO ataupun Bethesda. Hasil yang ditampilkan 

dengan dua sistem ini berbeda. Seperti pada tabel 2.3 (Handayani 2012). 

Tabel 2.2 Hasil Pemerikasaan Pap Smear Menggunakan Sistem WHO dan Sistem 

Bethesda (Handayani 2012). 

Sistem WHO Sistem Bethesda 

Normal 

Atipik 

Dysplasia ringan 

Dysplasia sedang 

Dysplasia berat  

Karsinoma insitu 

Karsinoma sel skuamosa 

Adenokarsinoma  

Sel dengan perubahan dalam batas 

normal 

ASCUS, AGCUS/AGUS 

Lesi intraepitel derajat rendah (LGSIL) 

Lesi intraepitel derajat sedang (HGSIL) 

Lesi intraepitel derajat berat (HGSIL) 

Karsinoma sel skuoamosa 

Adenokarsinoma 

Tabel 2.4  merupakan pedoman deteksi dini kanker serviks dilihat dari waktu 

melakukan pap smear berdasarkan beberapa sumber pedoman deteksi dini kanker 

serviks. 
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Tabel 2.3 Pedoman deteksi dini kanker serviks dengan PAP Smear (Schwaiger et 

al. 2013) 

 
American cancer 

society 

US Preventive 

Services Task Force 

American College of 

Obstetricians and 

Gynecologists 

Usia pertama 

kali deteksi dini 

21 tahun 21 tahun 21 tahun 

Metode dan 

interval untuk 

usia 21-29 tahun 

Pap smear tiap 3 

tahun 

Tidak ada tes DNA 

HPV untuk wanita 

antara 21 dan 29 

kecuali hasil pap 

smear positif 

Pap smear setiap 3 

tahun (sampai usia 65 

tahun) 

Tidak ada tes DNA 

HPV untuk wanita 

berusia di bawah 30 

saja atau 

dikombinasikan 

dengan pap smear 

Pap smear konvensional 

setiap 3 tahun 

Tidak ada tes DNA HPV di 

bawah usia 30 tahun 

Metode dan 

interval untuk 

usia 30-65 tahun 

Pap smear dan tes 

HPV setiap 5 tahun 

lebih diutamakan 

Pap smear saja bisa 

dilakukan setiap 3 

tahun sekali 

Tes yang lebih sering 

harus dilakukan pada 

wanita yang memiliki 

HIV, transplantasi 

organ, kemoterapi, 

penggunaan steroid 

kronis, paparan DES, 

atau riwayat 

pengobatan 

prakanker 

Pap smear dan Tes 

HPV setiap 5 tahun 

sekali 

Wanita dengan 

diagnosis lesi serviks 

prekanker tingkat 

tinggi atau kanker 

serviks, dalam 

paparan uterus 

terhadap DES, atau 

immunocompromise 

harus melakukan 

pemeriksaan yang 

lebih sering. 

Wanita di kelompok usia ini 

yang memiliki hasil tes 

negatif, co-testing dengan 

Pap  smear dikombinasikan 

dengan tes HPV setiap 5 

tahun sekali 

Pap smear saja setiap 3 

tahun sekali diterima wanita 

dalam kelompok usia ini 

jika tes HPV tidak tersedia 

Wanita dengan riwayat 

kanker serviks atau yang 

HIV-positif, 

immunocompromised, atau 

terpapar DES in utero 

sebaiknya tidak mengikuti 

pedoman deteksi dini 

kanker serviks rutin. Wanita 

ini mungkin perlu 

pemeriksaan lebih sering. 

Saat mengakhiri 

deteksi dini 

Lebih dari 65 tahun 

dengan deteksi dini 

reguler di masa lalu 

dengan hasil normal 

Lanjutkan deteksi 

dini untuk wanita 

dengan riwayat 

pendahulu serviks 

sebelumnya 

Lebih dari 65 tahun 

dengan dengan Pap 

smear normal, yang 

tidak berisiko tinggi 

terkena kanker 

serviks 

Lebih dari 65 tahun tanpa 

riwayat CIN 2, CIN 3, 

adenokarsinoma in situ, atau 

kanker serviks dan yang 

juga memiliki 3 hasil tes 

Pap negatif berturut-turut 

atau 2 hasil tes negatif 

berturut-turut dalam 10 

tahun sebelumnya, termasuk 

dengan tes dilakukan dalam 

5 tahun terakhir 

Deteksi dini 

pasca 

hiterektomi 

removal serviks 

Hentikan deteksi dini 

jika tidak ada riwayat 

kanker serviks atau 

prakanker 

Hentikan deteksi dini 

jika tidak ada riwayat 

lesi prakanker tingkat 

tinggi (grade CIN) 

2 atau 3) atau kanker 

serviks 

Hentikan deteksi dini jika 

tidak ada riwayat CIN 2 

atau CIN 3 
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3. HPV DNA 

Metode deteksi dengan menggunakan potongan DNA HPV pada serviks. Tes 

ini dilakukan bersamaan dengan pap smear, dan biasanya dilakukan atau 

direkomendasikan kepada wanita berusia 30 tahun atau lebih. Hal ini dikarenakan 

jika tes HPV DNA dilakukan pada wanita usia dibawah 30 tahun, tes tidak 

signifikan disebabkan oleh perilaku seksual yang masih aktif. Tes HPV DNA juga 

dapat digunakan pada wanita yang memiliki hasil tes pap smear yang tidak normal 

(ASC-AS) untuk mengetahui apakah memerlukan pengujian lebih lanjut. Akan 

tetapi jika pada pemeriksaan HPV DNA didapatkan hasil positif sedangkan hasil 

pap smear negatif, maka dapat dilakukan pengujian ulang secara bersamaan (HPV 

DNA dan pap smear) dalam satu tahun secara bertahap; dan dilakukan pengujian 

HPV jenis 16 dan 18 di laboratorium (American Cancer Society 2016). 

2.1.5  Penatalaksanaan kanker serviks 

1. Tatalaksana lesi pra-kanker  

Tatalaksana lesi pra kanker disesuaikan dengan fasilitas pelayanan kesehatan, 

sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada. 

Pada tingkat pelayanan primer dengan sarana dan prasarana terbatas dapat 

dilakukan program skrining atau deteksi dini dengan tes IVA. Skrining dengan tes 

IVA dapat dilakukan dengan cara single visit approach atau see and treat 

program, yaitu bila didapatkan temuan IVA positif maka selanjutnya dapat 

dilakukan pengobatan sederhana dengan krioterapi oleh dokter umum atau bidan 

yang sudah terlatih (Kementrian Kesehatan RI 2015).  

Pada skrining dengan tes Pap smear, temuan hasil abnormal 

direkomendasikan untuk konfirmasi diagnostik dengan pemeriksaan kolposkopi. 
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Bila diperlukan maka dilanjutkan dengan tindakan Loop Excision Electrocauter 

Procedure (LEEP) atau Large Loop Excision of the Transformation Zone 

(LLETZ) untuk kepentingan diagnostik maupun sekaligus terapeutik. Bila hasil 

elektrokauter tidak mencapai bebas batas sayatan, maka bisa dilanjutkan dengan 

tindakan konisasi atau histerektomi total (Kementrian Kesehatan RI 2015).  

Temuan abnormal hasil setelah dilakukan kolposkopi (Kementrian Kesehatan 

RI 2015):  

1) LSIL (low grade squamous intraepithelial lesion), dilakukan LEEP dan 

observasi 1 tahun.  

2) HSIL(high grade squamous intraepithelial lesion), dilakukan LEEP dan 

observasi 6 bulan 

Berbagai metode terapi lesi pra-kanker serviks:  

2. Terapi NIS dengan destruksi lokal  

Beberapa metode terapi destruksi lokal antara lain: krioterapi dengan N2O dan 

CO2, elektrokauter, elektrokoagulasi, dan laser. Metode tersebut ditujukan untuk 

destruksi lokal lapisan epitel serviks dengan kelainan lesi prakanker yang 

kemudian pada fase penyembuhan berikutnya akan digantikan dengan epitel 

skuamosa yang baru.  

1) Krioterapi  

Krioterapi digunakan untuk destruksi lapisan epitel serviks dengan metode 

pembekuan atau freezing hingga sekurang-kurangnya -20oC selama 6 menit 

(teknik Freeze-thaw-freeze) dengan menggunakan gas N2O atau CO2. Kerusakan 

bioselular akan terjadi dengan mekanisme: (1) sel‐sel mengalami dehidrasi dan 
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mengkerut; (2) konsentrasi elektrolit dalam sel terganggu; (3) syok termal dan 

denaturasi kompleks lipid protein; (4) status umum sistem mikrovaskular.  

2) Elektrokauter  

Metode ini menggunakan alat elektrokauter atau radiofrekuensi dengan 

melakukan eksisi Loop diathermy terhadap jaringan lesi prakanker pada zona 

transformasi. Jaringan spesimen akan dikirimkan ke laboratorium patologi 

anatomi untuk konfirmasi diagnostik secara histopatologik untuk menentukan 

tindakan cukup atau perlu terapi lanjutan (Kementrian Kesehatan RI 2015).  

3) Diatermi elektrokoagulasi  

Diatermi elektrokoagulasi dapat memusnahkan jaringan lebih luas dan efektif 

jika dibandingkan dengan elektrokauter, tetapi harus dilakukan dengan anestesi 

umum. Tindakan ini memungkinkan untuk memusnahkan jaringan serviks sampai 

kedalaman 1 cm, tetapi fisiologi serviks dapat dipengaruhi, terutama jika lesi 

tersebut sangat luas.  

4) Laser  

Sinar laser (light amplication by stimulation emission of radiation), suatu 

muatan listrik dilepaskan dalam suatu tabung yang berisi campuran gas helium, 

gas nitrogen, dan gas CO2 sehingga akan menimbulkan sinar laser yang 

mempunyai panjang gelombang 10,6μ. Perubahan patologis yang terdapat pada 

serviks dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu penguapan dan nekrosis. Lapisan 

paling luar dari mukosa serviks menguap karena cairan intraselular mendidih, 

sedangkan jaringan yang mengalami nekrotik terletak di bawahnya. Volume 

jaringan yang menguap atau sebanding dengan kekuatan dan lama penyinaran 

(Kementrian Kesehatan RI 2015). 
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2. Tatalaksana Kanker Serviks Invasif   

Pilihan pengobatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

Tabel 2.4 Tata Laksana Kanker Serviks Berdasarkan Stadium 

Stadium Klinis Tata Laksana 

IA1 Invasi kurang dari 3.0 mm  Jika pasien menginginkan kesuburan, 

konisasi serviks. Jika tidak, histerektomi 

sederhana (perut atau vagina). 

 Dengan invasi lymphovascular space Histerektomi dengan atau tanpa 

limfadenektomi pelvis 

IA2 Invasi 3,0-5,0 mm, <7,0 mm lateral 

menyebar 

Histerektomi radikal dengan 

limfadenektomi pelvis 

Radioterapi 

 

IB1 Tumor 4 cm atau kurang Radikal histerektomi dengan 

limfadenektomi panggul plus 

kemoterapi untuk prognosis buruk 

faktor bedah-patologis * 

 

IB2 Tumor lebih dari 4 cm Radikal histerektomi dengan 

limfadenektomi panggul plus 

kemoterapi untuk prognosis buruk 

faktor bedah-patologis 

Kemoradioterapi 

Kemoterapi plus histerektomi ajuvan 

 

IIA Mencapai dua per tiga atas vagina Histerektomi radikal dengan 

limfadenektomi pelvis 

Kemoradioterapi 

 

IIB Dengan ekstensi parametrial Kemoradioterapi 

 

IIIA Mencapai sepertiga bawah vagina Kemoradioterapi 

 

IVA Lower extension within pelvis Kemoradioterapi  

Eksentrusi pelvis primer 

IVB Metastase jauh Kemoterapi paliatif 

Kemoradioterapi 

3. Kemoterapi 

Kemoterapi adalah penggunaan obat untuk membunuh atau memperlambat 

pertumbuhan sel kanker. Obat ini disebut sitotoksik, yang beracun bagi sel (cyto). 

Beberapa obat kemoterapi diperoleh dari sumber alami seperti tanaman, dan 

bahan kimia. Sebagian besar obat kemoterapi memasuki aliran darah dan 

melakukan perjalanan ke seluruh tubuh untuk mencapai sel kanker di organ dan 
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jaringan. Kemoterapi juga dapat disalurkan secara langsung di lokasi tumor 

melalui aliran darah. Obat-obatan kemoterapi menghambat dan merusak sel saat 

proses pembelahan terjadi. Hal ini membuat kemoterapi sangat efektif melawan 

sel kanker, yang membelah jauh lebih cepat daripada kebanyakan sel normal. 

Namun, beberapa sel normal yang memiliki regenerasi yang cepat seperti folikel 

rambut, sel darah, dan sel di dalam mulut atau usus dapat terkena dampaknya dan 

menimbulkan efek samping kemoterapi. Akan tetapi efek samping yang 

ditimbulkan bersifat sementara namun efek samping yang ditimbulkan dapat 

menyebabkan masalah-masalah yang serius bagi sebagian pasien (Cancer Council 

2016).  

Kemoterapi diberikan dengan berbagai jadwal perawatan yang dirancang 

sesuai dengan maksud dan responsivitas terapi. Definisi kemoterapi umumnya 

didasarkan pada tujuan dari terapi. 

1) Induction: Kombinasi dosis tinggi, kemoterapi yang diberikan dengan tujuan 

untuk menginduksi remisi lengkap saat memulai rejimen kuratif.  

2) Consolidation: Pengulangan regimen induksi pada pasien yang telah mencapai 

remisi lengkap setelah induksi, dengan tujuan meningkatkan tingkat 

kesembuhan atau memperpanjang remisi. 

3) Intensification: Kemoterapi setelah remisi lengkap dengan dosis yang lebih 

tinggi dari agen yang sama yang digunakan untuk induksi atau dengan agen 

berbeda pada dosis tinggi dengan tujuan meningkatkan tingkat kesembuhan 

atau durasi remisi. 
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4) Maintenance: Kemoterapi jangka panjang yang menggunakan dosis rendah, 

tunggal atau kombinasi pada pasien yang telah mencapai remisi lengkap, 

dengan tujuan menunda pertumbuhan kembali sel tumor residual. 

5) Adjuvant: Cara singkat pemberian dosis tinggi, biasanya kombinasi 

kemoterapi pada pasien tanpa bukti adanya residu kanker setelah operasi atau 

radioterapi, diberikan dengan tujuan untuk menghancurkan sejumlah sel tumor 

yang tersisa. 

6) Neoadjuvant: Kemoterapi ajuvan diberikan pada periode praoperasi atau 

perioperatif. 

7) Palliative: Kemoterapi diberikan untuk mengendalikan gejala atau 

memperpanjang hidup pada pasien yang tidak mungkin disembuhkan. 

8) Salvage: Kuratif, dosis tinggi, biasanya kombinasi, diberikan pada pasien yang 

telah gagal atau kambuh setelah menjalani regimen kuratif yang berbeda 

(Robinson 1993). 

1. Agen kemoterapi 

Kemoterapi dapat digunakan untuk mengobati kanker yang telah menyebar ke 

organ dan jaringan lain. Hal ini juga dapat membantu ketika kanker kembali 

setelah pengobatan dengan kemoradiasi. Obat kemoterapi yang paling sering 

digunakan untuk mengobati kanker serviks stadium lanjut meliputi: 

1) Cisplatin 

2) Carboplatin 

3) Paclitaxel (Taxol), 

4) Topotecan 

5) Gemcitabine (Gemzar) 
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Beberapa obat lain dapat digunakan juga, seperti docetaxel (Taxotere), 

ifosfamide (Ifex), 5-fluorouracil (5-FU), irinotecan (Camptosar), dan mitomycin 

(Cancer Council 2016). 

2. Efek samping kemoterapi 

Obat kemoterapi membunuh sel kanker tapi juga merusak beberapa sel 

normal, yang bisa menyebabkan efek samping tertentu. Efek samping tergantung 

pada jenis dan dosis obat dan lamanya waktu pengobatan. Efek samping 

kemoterapi yang umum dapat mencakup: Mual dan muntah, kehilangan selera 

makan, kehilangan rambut, mulut luka, dan kelelahan  

Kemoterapi dapat merusak sel penghasil darah dari sumsum tulang, sehingga 

jumlah sel darah mungkin menjadi rendah. Hal ini dapat mengakibatkan (Cancer 

Council 2016): 

1) Kemungkinan peningkatan infeksi (dari kekurangan sel darah putih) 

2) Perdarahan atau memar setelah luka ringan atau luka (karena kekurangan 

platelet darah) 

3) Sesak nafas (karena jumlah sel darah merah yang rendah) 

4) Bila kemoterapi diberikan dengan radiasi, efek sampingnya seringkali lebih 

parah. Mual, kelelahan, dan masalah dengan jumlah darah rendah seringkali 

lebih buruk. Diare juga bisa lebih buruk jika kemoterapi diberikan bersamaan 

dengan radiasi. 

Perubahan menstruasi: Bagi wanita muda yang tidak dilakukan pengangkatan 

rahim, perubahan pada periode menstruasi merupakan efek samping kemo yang 

umum. Akan tetapi jika menstruasi berhenti pada saat sedang menjalani 

kemoterapi, kemungkinan masih bisa mengandung. Tidak disarankan kemoterapi 
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pada wanita yang sedang mengandung, karena bisa menyebabkan cacat lahir dan 

mengganggu pengobatan. Inilah alasan mengapa penting bagi wanita yang pra-

menopause sebelum melakukan perawatan dan masih aktif dalam seksual 

disarankan berdiskusi dengan dokter pilihan untuk pengendalian kelahiran. Pasien 

yang telah selesai perawatan (seperti kemo) pada umumnya dapat memiliki anak, 

akan tetapi penting untuk dilakukan diskusi dengan dokter terkait program 

kehamilan dan proses persalinan. 

Masa menopause dini dan infertilitas dapat terjadi dan mungkin bersifat 

permanen. Beberapa obat kemoterapi lebih cenderung menyebabkan hal ini 

daripada yang lain. Semakin tua seorang wanita menjalani kemoterapi, maka 

semakin besar kemungkinan dia akan menjadi tidak subur atau mengalami 

menopause. Jika ini terjadi, risiko terjadinya keropos tulang dan osteoporosis 

mengalami peningkatan (Cancer Council 2016).  

Neuropati: Beberapa obat yang digunakan untuk mengobati kanker serviks, 

termasuk paclitaxel dan cisplatin, dapat merusak saraf di luar otak dan sumsum 

tulang belakang. Cedera kadang-kadang dapat menyebabkan gejala seperti mati 

rasa, rasa sakit, rasa terbakar atau kesemutan, kepekaan terhadap dingin atau 

panas, atau kelemahan, terutama di tangan dan kaki, hal ini disebut dengan 

neuropati perifer. Pada  kasus gejala ini akan hilang begitu pengobatan dihentikan, 

akan tetapi kemungkinan akan bertahan lama pada beberapa wanita. 

Meningkatnya risiko leukemia: Sangat jarang, obat kemoterapi bisa merusak 

sumsum tulang secara permanen, menyebabkan kanker darah seperti sindrom 

myelodysplastic atau bahkan myeloid leukemia akut. Jika ini akan terjadi, pada 

umumnya terjadi setelah 10 tahun setelah perawatan. Pada sebagian besar wanita, 
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manfaat kemo dalam mengobati kanker cenderung jauh melebihi risiko 

komplikasi serius seperti leukemia (Cancer Council 2016). 

Selain dari segi fisik, kemoterapi juga berdampak pada psikologi pasien 

kanker. Gangguan psikologi yang dapat terjadi meliputi: stres, kecemasan, depresi 

(Bulfone et al. 2009), merasa sedih, sulit tidur, dan sulit berkonsentrasi (Browall 

et al. 2017). 

4. Dukungan Nutrisi 

Pasien kanker serviks berisiko mengalami malnutrisi dan kaheksia kanker, 

sehingga perlu mendapat terapi nutrisi adekuat, dimulai dari skrining gizi, dan 

apabila hasil skrining abnormal (berisiko malnutrisi), dilanjutkan dengan 

diagnosis serta tatalaksana nutrisi umum dan khusus (Kementrian Kesehatan RI 

2015).  

Tatalaksana nutrisi umum mencakup kebutuhan nutrisi umum (termasuk 

penentuan jalur pemberian nutrisi), farmakoterapi, aktivitas fisik, dan terapi 

nutrisi operatif (lihat lampiran). Pasien kanker serviks dapat mengalami gangguan 

saluran cerna, berupa diare, konstipasi, atau mual-muntah akibat tindakan 

pembedahan serta kemo- dan/atau radio-terapi. Pada kondisi-kondisi tersebut, 

dokter Spesialis Gizi Klinik perlu memberikan terapi nutrisi khusus, meliputi 

edukasi dan terapi gizi serta medikamentosa, sesuai dengan masalah dan kondisi 

gizi pada pasien.  

Penyintas kanker sebaiknya memiliki BB ideal dan menerapkan pola makan 

yang sehat, tinggi buah, sayur dan biji-bijian, serta rendah lemak, daging merah, 

dan alkohol dan direkomendasikan untuk terus melakukan aktivitas fisik sesuai 
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kemampuan secara teratur dan menghindari gaya hidup sedenter (Kementrian 

Kesehatan RI 2015).  

5. Rehabilitasi Medik  

Rehabilitasi medik bertujuan untuk mengoptimalkan pengembalian 

kemampuan fungsi dan aktivitas kehidupan sehari-hari serta meningkatkan 

kualitas hidup pasien dengan cara aman & efektif, sesuai kemampuan fungsional 

yang ada. 

Pendekatan rehabilitasi medik dapat diberikan sedini mungkin sejak sebelum 

pengobatan definitif diberikan dan dapat dilakukan pada berbagai tahapan & 

pengobatan penyakit yang disesuaikan dengan tujuan penanganan rehabilitasi 

kanker: preventif, restorasi, suportif atau paliatif (Kementrian Kesehatan RI 

2015). 

2.2  Spiritual Caring 

Upaya mencapai kesehatan yang optimal dalam proses keperawatan harus 

bersifat holistik, yaitu mencakup semua dimensi mulai dari fisik, kultural, sosial, 

dan spiritual. Spiritual caring adalah proses keperawatan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan spiritual pasien meliputi kualitas hidup yang lebih 

baik, mengurangi depresi, dan keputusasaan. Menurut ajaran Islam, spiritualitas 

merupakan salah satu dimensi kesehatan seseorang (Marzband et al. 2016). Dalam 

Islam meyakini bahwa salah satu tujuan Allah SWT menurunkan Al-Qur’an 

adalah sebagai obat dari segala macam penyakit, khususnya penyakit hati 

(psikologis). Hal ini ditunjukkan dari beberapa surat atau ayat yang telah banyak 

diteliti dan digunakan sebagai instrumen pengobatan dalam berbagai macam 
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penyakit. Perawatan spiritual menurut pandangan dan ajaran agama Islam adalah 

salah satu hak pasien Muslim yang harus terpenuhi (Marzband et al. 2016). 

Perawatan spiritual dapat bermanfaat bagi pasien dan juga tenaga kesehatan. 

Membaca Al-Qur’an dan melakukan ibadah lainnya bermanfaat untuk 

menyembuhkan penyakit mental dan psikologis. Tahap perkembangan spiritual 

perlu diperhatikan oleh perawat sebelum memenuhi kebutuhan spiritual pasien. 

Pemahaman terhadap tahap perkembangan spiritual akan membantu perawat 

dalam mengatasi masalah spiritual, memenuhi kebutuhan spiritual pasien, dan 

diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan spiritual pasien (Manap and 

Jambi 2011).  

Umumnya, pada tatanan praktik di rawat inap pasien hanya dipimpin untuk 

berdoa melalui pengeras yang ada di ruangan-ruangan tanpa ada bimbingan secara 

khusus. Hal ini dirasa kurang dan dibutuhkan intervensi lanjutan untuk memenuhi 

kebutuhan spiritual pasien pada saat rawat inap di rumah sakit. Intervensi yang 

dapat diberikan untuk memenuhi kebutuhan spiritual dapat berupa praktik 

beribadah (misalkan salat untuk yang beragama Islam), berdoa, dan membaca 

kitab suci (Suhami et al. 2014). 

Beberapa teori mengemukakan definisi spiritual menurut sudut pandang 

masing-masing namun memliki makna yang sama. Murray dan Zentner (1998) 

mendefinisikan spiritualitas adalah apapun atau siapapun yang memberikan 

makna tertinggi dan tujuan dalam kehidupan seseorang yang mengandung cara-

cara tertentu berada di dunia dalam kaitannya dengan orang lain, diri sendiri, dan 

alam semesta. Coyle (2002) menambahkan bahwa spiritualitas merupakan inti 

dari kesejahteraan seseorang yang biasanya dikonseptualisasikan sebagai 
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pengalaman yang lebih tinggi atau transendensi diri sendiri, dan bersifat 

individual. Spiritualitas dan agama memiliki kesamaan dalam beberapa aspek dan 

juga memiliki konsep yang saling tumpang tindih. Pengalaman sehari-hari 

keduanya mencakup transendensi, kebertalian, dan pencarian akan makna dan 

tujuan hidup manusia (Coyle, 2002; Mueller, Plevak, & Rummans, 2001 dalam 

Young & Koopsen, 2007). Akan tetapi, kedua istilah itu memiliki perbedaan yang 

tajam. Agama biasanya dipahami sebagai pengungkapan praktik spiritualitas; 

organisasi, ritual, dan praktik iman (Young & Koopsen, 2007). Diturunkan dari 

kata latin, religare, yang berarti diikat kembali (Mueller et al., 2001). 

Pendekatan humanistik menerangkan bahwa spiritualitas digambarkan sebagai 

hubungan antara manusia, alam, kehidupan, dan Tuhan. Spiritualitas menuntun 

manusia agar kehidupannya lebih teratur, dan mempunyai keyakinan terhadap 

makna kehidupan. Spiritualitas menurut islam berarti menggunakan akal, 

kecerdasan, dan kemampuan untuk memaknai asal mula alam semesta, 

keberadaan Tuhan, penyerahan diri, dan adanya hari akhir (kiamat), hal ini dapat 

membentuk suatu perilaku tertentu sesuai dengan apa yang menjadi 

keyakinannya. Kesehatan spiritual mengarah pada kebahagian, harapan, kepuasan, 

kepercayaan diri, kenyamanan dan keselamatan di dunia dan akhirat (Marzband et 

al. 2016).   

2.2.1 Konsep Murottal 

Al-Quran merupakan kitab suci yang paling istimewa. Betapa tidak, Al-

Qura’an adalah kalam Allah SWT, Dzat yang menciptakan manusia dan seluruh 

isi alam semesta (Syarbini and Jamhari 2012). Al-Qur’an diturunkan kepada Nabi 

Muhammad selama periode 23 tahunan. Al-Qur’an juga merupakan wasiat 
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Rasulullah untuk senantiasa dibaca oleh umat muslim, dipahami, dan diamalkan, 

di samping hadist-hadist. Dalam kitab ad-Dur al-Mansur karya imam Jalal ad-Din 

as-Suyuti mengatakan tentang maksud hadist tersebut, bahwa setiap huruf Al-

Qur’an dari keseluruhan kalimat-kalimatnya (dalam Al-Qur’an) mengandung 

kebaikan (Salim 2012). 

Para ahli kesehatan menetapkan pentingnya unsur psikologis dalam 

pengobatan modern. Penelitian menunjukkan bahwa 80% pasien di kota-kota 

besar menderita tekanan psikologis. Bahkan, setengah dari mereka tidak 

menderita penyakit fisik sama sekali. Al-Qur’an adalah obat dari segala macam 

penyakit hati, sebagaimana yang telah difirmakan Allah SWT “Al-Qur’an adalah 

petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin”. Barang siapa yang membaca 

Al-Quran akan memperoleh suatu kebaikan (Rosyda et al. 2015). Beberapa 

penjelasan ilmiah menyatakan bahwa Al-Quran sejatinya merupakan obat yang 

menyembuhkan dan menyehatkan manusia. Al-Quran dapat menyembuhkan 

berbagai macam penyakit jasmani maupun rohani seperti kegelisahan, kecemasan, 

dan kejiwaan (Rosyda et al. 2015). Saat membaca Al-Quran atau 

mendengarkannya, maka jika yang membaca atau yang mendengar orang sakit, 

selain akan memperoleh kesembuhan juga membawa rahmat. 

Bacaan Al-Quran atau yang dikenal dengan murottal adalah bacaan Al-Quran 

yang memfokuskan pada dua hal, yaitu kebenaran bacaan (tajwid) dan ritme 

bacaan Al-Quran. Menurut Wijaya dalam Indrajati & Sulistiani (2013) murottal 

merupakan musik dengan intensitas 50 desibel. Mendengarkan ayat suci Al-Quran 

dengan intensitas kurang dari 60 desibel dapat mempengaruhi gelombang otak 
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manusia, sehingga seseorang yang mendengarkan menjadi rileks dan tenang 

(Rosyda et al. 2015).  

Mendengarkan Al-Qur’an membawa pengaruh yang berbeda dibandingkan 

dengan mendengarkan audio lain, hasil riset yang membandingkan antara 

mendengarkan Al-Qur’an dan musik klasik. Hasilnya terjadi peningkatan pada 

gelombang alfa sebesar 12,67% sebelum dan setelah mendengarkan Al-Quran 

sementara pada  musik klasik terjadi peningkatan sebesar 9,96% sebelum dan 

sesudah mendengarkan. Temuan ini menunjukkan bahwa persentase alpha 

meningkat dengan nilai lebih tinggi saat mendengarkan Al-Quran dibandingkan 

musik klasik. Penting untuk diketahui bahwa kondisi rileks  pada otak manusia 

dipengaruhi oleh gelombang alfa (alpha band). Artinya pembacaan Al-Quran 

dapat  memberikan relaksasi mental (melepaskan ketegangan, menghilangkan rasa 

bosan dan melepaskan stres) dan relaksasi spiritual bagi yang membaca 

(Zulkurnaini et al. 2012). 

Nabi Mohammad SAW bersabda "Tidak ada penyakit yang diciptakan Allah, 

kecuali bahwa Allah juga telah menciptakannya obatnya”. Penyakit yang 

dimaksud termasuk gangguan mental seperti stres, cemas dan depresi. Hal ini 

telah dibuktikan oleh Atye Babaii, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

mendengarkan surat Yasin dan Al-Fatihah dapat menurunkan kecemasan sebelum 

dilakukan tindakan invasif (Babaii et al. 2015). Psikolog dari Universitas Egbal 

Lahoori Pakistan, mengemukakan bahwa berdoa kepada Tuhan dan membaca Al-

Qur’an dapat mengatasi gangguan depresi.  

Membaca Al-Qur’an secara rutin juga dapat meningkatkan kesehatan mental 

dan mengurangi stres. Jafari dan Moosavi (1997) berpendapat bahwa membaca 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH SPIRITUAL CARING... IMAM TRI SUTRISNO



37 

 

Al-Qur’an secara rutin dapat menurunkan derajat stres, hal ini didukung oleh 

penelitian dari Galeder dan Saki (2001), terjadi perbedaan antara responden 

penelitian yang mendengarkan Al-Qur’an dan yang tidak mendengarkan Al-

Qur’an sebelum adzan berkumandang. Hasilnya derajat stres responden penelitian 

yang mendengarkan Al-Qur’an lebih rendah daripada responden penelitian yang 

tidak mendengarkan Al-Qur’an sebelum adzan berkumandang. Oleh karena itu, 

bacaan Al-Qur’an selain memberikan kedamaian, bacaan Al-Qur’an juga 

memberikan langkah untuk mengontrol emosi, kontrol diri, melatih kesabaran, 

sebagai perenungan dan meningkatkan kesehatan mental (Darabinia et al. 2017).   

Terdapat 114 surat dalam Al-Qura’an, akan tetapi hanya beberapa ayat yang 

sering digunakan untuk terapi, yaitu: Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali `Imron, Al-

An`am, Hud, Al-Kahfi, Al-Hijir, As-Sajadah, Al-Ahzab, Yasiin, Ash-Shaffat, 

Fushshilat, Ad-Dukhan, Al-Fath, Al-Hujurat, Qaf, Adz-Dzariyat, Ar-Rahman, Al-

Hasyr, Ash-Shaff, Al-Jumu`ah, Al-Munafiqun, Al-Mulk, Al-Ma`arij, Al-Jin, At-

Takwir, Al-Infithar, Al-Buruj, Ath-Thariq, Al-A`la, Al-Ghasyiyah, Al-Fajr, Al-

Balad, Az-Zalzalah, Al-Qorai`ah, Al-Humazah, Al-Kafirun, Al-Lahab, Al-Ikhlas, 

Al-Falaq, dan An-Nas (Salim, 2012).  

Salah satu surat yang sering digunakan dalam terapi adalah surat Ar-Rahman, 

surat ini menggambarkan nikmat-nikmat Allah kepada hambanya. Surat Ar-

Rahman memiliki gaya bahasa yang sederhana dan menggunakan sastra yang 

tinggi. Dalam surat ini terdapat kalimat tanya yang diulang-ulang sebanyak 30 

kali. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Suniarti (2014) bahwa 

pengulangan surat Ar-Rahman memiliki pengaruh terhadap sistem kerja otak 
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karena terjadinya pengulangan-pengulangan kalimat yang bersifat sederhana, 

tegas dan meyakinkan (Sunny 2014).    

2.2.1  Manfaat Terapi Murottal 

1) Manfaat terhadap sel tubuh. 

Elzaky (2011); Izzat & Arif (2011) menyatakan bahwa sel tubuh pada 

manusia dipengaruhi oleh gelombang cahaya, gelombang radio, dan 

gelombang suara. Qadri (2003) menyatakan bahwa pergerakan sel yang sakit 

oleh gelombang suara yang masuk dapat memperbaiki sel tubuh dengan cara 

suara akan berinteraksi dengan tubuh sehingga menimbulkan keteraturan. 

Penelitin Dr. Masaru Emoto menyatakan bahwa Partikel air yang 

diperdengarkan Murottal akan membentuk kristal segi enam dengan lima 

cabang muncul berkilauan. Selanjutnya Emoto menyatakan 70% bagian 

tubuh manusia adalah air dan medan elektromagnetis dan perubahannya 

dipengaruhi oleh suara (Rosyda et al. 2015).  

2) Manfaat terhadap hemodinamik 

Asman (2008); Elzaky (2011) menjelaskan bahwa setelah diperdengarkan 

musik, pasien yang menderita penyakit jantung menunjukkan berbaikan 

sistem imunitas, perbaikan fungsi jantung menjadi lebih cepat dan 

menurunkan kejadian serangan jantung kambuhan, dengan demikian murottal 

yang diperdengarkan akan memberikan efek yang baik pada tubuh pasien 

pasca anestesi (Rosyda et al. 2015). 

2.2.2  Respon Fisiologis Tubuh Terhadap Terapi Murottal 

Pendengaran dianggap sebagai sensori terakhir yang hilang dengan 

ketidaksadaran den menjadi yang pertama berfungsi pada waktu sadar (Potter & 
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Perry, 2009 dalam Rosyda, Sriyono and Yasmara, 2015). Menurut Smith dalam 

Upoyo, Ropi, & Sitorus (2011) menerangkan bahwa suara yang terapeutik adalah 

yang mempunyai intensitas lebih rendah dari 60 desibel. Menurut Wijaya dalam 

Indrajati & Sulistiani (2013) murottal merupakan salah satu musik dengan 

intensitas 50 desibel yang membawa pengaruh positif bagi pendengarnya yang 

dapat diterima oleh otak. Otak akan berada di gelombang beta saat mendengarkan 

murottal, yang dapat mempengaruhi alam bawah sadar manusia (Rosyda et al. 

2015). 

Pada fisiologi pendengaran, sumber bunyi akan diterima telinga dan akan 

ditangkap oleh membran timpani. Tulang-tulang pendengaran yang saling 

bersentuhan (yaitu: maleus, incus dan stapes) getaran akan diubah menjadi impuls 

mekanis. Kemudian diubah menjadi impuls elektrik (di telinga dalam) yang 

diteruskan melalui saraf pendengaran menuju ke cabang nervus 

vestibulocokhlearis (N.VII) dan akan diteruskan ke talamus (mengatur emosi, 

sensasi dan perasaan), sinyal dari talamus kemudian diantarkan ke amigdala 

(pusat memori emosi) yang merupakan bagian dari sistem limbik (yang 

mempengaruhi emosi dan perilaku). Amigdala menjalankan sinyal-sinyal ke 

korteks yang sama, hipokampus, septum, talamus dan hipotalamus pada 

khususnya. Impuls yang dihantarkan amigdala ke korteks dan ke talamus akan 

mempercepat kembalinya neurotransmiter korteks dan batang otak yang 

terhambat karena peningkatan sensitifitas GABAA reseptor dan penghambatan 

LGICs dan NMDA. Kembalinya ikatan NMDA akan mengembalikan ikatan antar 

neuron sehingga neurotransmiter kembali normal sehingga fungsi motorik, 

sensorik, dan otonom kembali normal (Rosyda et al. 2015).  
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Efek perangsangan amigdala melalui hipotalamus menurut Guyton & Hall 

(2011) diantaranya adalah; (1) peningkatan dan penurunan tekanan arteri, (2) 

peningkatan dan penurunan frekuensi denyut jantung, (3) peningkatan dan 

penurunan motilitas dan sekresi gastrointestinal, (4) dilatasi dan konstriksi pupil, 

(5) sekresi berbagai hormon hipofisis anterior. Hipotalamus mengatur sebagian 

besar fungsi vegetatif seperti pengaturan tekanan arteri, pengaturan cairan, 

pengaturan suhu tubuh dan fungsi endokrin serta sebagian besar hasrat emosional. 

Hipotalamus mempunyai jenis komunikasi dan arah yang berhubungan dengan 

semua sistem limbik. Sebaliknya hipotalamus dan struktur-struktur yang berkaitan 

dengannya mengirimkan sinyal-sinyal dalam 3 tiga arah: (1) ke bawah menuju 

batang otak terutama ke arah retikular memsensefalon, pons dan medula, 

selanjutnya ke sistem saraf otonom. (2) ke atas menuju bagian puncak diensefalon 

dan serebrum, khususnya bagian korteks talamus dan sistem limbik. (3) 

infundibulum hipotalamus untuk mengatur sebagain dari fungsi sekretorik pada 

sebagian posterior dan anterior kelenjar hipofisis. 

Bacaan Al-Quran (Murottal) yang diperdengarkan akan mempengaruhi impuls 

yang akan dikirimkan ke amigdala untuk menentukan jenis emosi seperti 

ketenangan, kesabaran, optimis dan sebagainya. Selain itu juga akan 

mempengaruhi tekanan arteri, frekuensi denyut jantung, motilitas dan sekresi 

gastrointestinal, dilatasi atau konstriksi pupil, sekresi berbagai hormon hipofisis 

anterior dan pengaturan suhu tubuh.  

Waktu yang tepat bagi tubuh untuk mendengarkan terapi murottal adalah 

sehabis isya dimana otak berada pada keadaan rileks dan dapat menerima berbagai 
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informasi dengan baik, yang nantinya akan tertanam dalam jangka waktu yang 

lama pada alam bawah sadar manusia (Rosyda et al. 2015). 

2.3  Konsep Stres  

2.3.1  Pengertian stres  

Stres berasal dari bahasa latin “stingere” yang berarti keras (stictus), yang 

pada akhirnya istilah itu berkembang terus menjadi Stres (Cox, 1978). Pada abad 

17, istilah stres diartikan sebagai kesukaran, kesulitan, atau penderitaan. 

Selanjutnya pada abad 18, stres digunakan untuk menunjukkan kekuatan, tekanan, 

ketegangan atau usaha yang keras yang ditunjukkan pada benda-benda atau 

manusia, terutama untuk kekuatan mental atau organ manusia (Cooper, Cooper & 

Eaher, 1988).  

Stres sebagai proses yang melibatkan stresor dan strain dan menambahkan 

dimensi yang penting yaitu hubungan antara individu dan lingkungan. Proses ini 

merupakan interaksi dan penyesuaian yang berkesinambungan dan disebut 

sebagai transaksi antara individu dan lingkungan yang dipengaruhi dan 

mempengaruhi satu sama lain. Menurut pendekatan ini, Stres tidak hanya 

berperan sebagai stimulus atau respon saja, tetapi suatu proses yang menempatkan 

individu sebagai agen aktif yang dapat mempengaruhi akibat yang disebabkan 

oleh stresor melalui tingkah laku, kognisi, dan strategi emosional yang disebut 

sebagai model pendekatan interaksional (Aldwin, 1994;DeLongis & O’Brien, 

1990; Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter, DeLongis,&Gruen,1986 dalam journal 

of personality 64:4,December 1996).  
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Individu dan lingkungan menurut Lazarus & Folkman (1976), Stres adalah 

hubungan spesifik antara individu dan lingkungan yang dinilai individu sebagai 

tuntutan atau melebihi sumber dayanya dan membahayakan keberadaannya. 

2.3.2 Teori stres Lazarus  

Lazarus (1976) berpendapat stres terjadi jika seseorang mengalami tuntutan 

yang melampaui sumber daya yang dimilikinya untuk melakukan penyesuaian 

diri, hal ini berarti bahwa kodisi stres terjadi jika terdapat kesenjangan atau 

ketidakseimbangan antara tuntutan dan kemampuan. Tuntutan adalah sesuatu 

yang jika tidak dipenuhi akan menimbulkan konsekuensi yang tidak 

menyenangkan bagi individu. Jadi stres tidak hanya bergantung pada kondisi 

eksternal melainkan juga tergantung mekanisme pengolahan kognitif terhadap 

kondisi yang dihadapi indiidu bersangkutan. Tuntutan-tuntutan tersebut dapat 

dibedakan dalam 2 bentuk, yakni:  

1. Tuntutan internal yang timbul sebagai tuntutan biologis. Berupa kebutuhan-

kebutuhan, nilai-nilai, dan kepuasan yang ada pada diri individu  

2. Tuntutan eksternal yang muncul dalam bentuk fisik dan sosial. Tuntutan 

eksternal dapat merefleksikan aspek-aspek yang berbeda dari pekerjaan 

seseorang, seperti tugas-tugas yang diberikan dan bagaimana cara 

menyelesaikan tugas tersebut, lingkungan fisik, lingkungan psikososial dan 

kegiatan-kegiatan di luar lingkungan kerja. 

2.3.3 Sumber stres  

Penyebab Stres disebut dengan istilah stresor. Lazarus dan Cohen (1979) 

mengidentifikasikan kategori dari stresor, yaitu:  
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1. Cataclysmic Stressor  

Istilah ini mengacu pada perubahan besar atau kejadian yang berdampak yang 

beberapa orang atau seluruh komunitas dalam waktu yang sama, serta diluar 

kendali siapapun. Pada Stresor, individu seringkali menemukan banyak dukungan 

dan sumber daya yang dapat digunakan untuk membandingkan perilaku dari 

orang lain.  

2. Personal Stressor  

Stresor personal yaitu stresor yang mempengaruhi secara individual. Stresor 

ini dapat atau tidak dapat diprediksi, akan tetapi memiliki pengaruh yang kuat dan 

membutuhkan upaya koping yang cukup besar dari seseorang seperti menderita 

penyakit yang mematikan, dipecat, bercerai, kematian orang yang dicintai, dan 

sebagainya. Stresor ini seringkali lebih sulit ditanggulangi daripada cataclysmic 

Stressor karena kurangnya dukungan dari individu lain yang memiliki nasib yang 

sama.  

3. Background Stressor  

Stresor yang merupakan “masalah sehari-hari” dalam kehidupan. Stresor ini 

berdampak kecil namun berlangsung terus-menerus, sehingga dapat mengganggu 

dan menimbulkan stres negatif pada individu (Lazarus & Folkman, 1984) seperti 

contohnya mempunyai banyak tanggung jawab, merasa kesepian, beradu argumen 

dengan pasangan, dan sebagainya. Walaupun masalah sehari-hari tidak seberat 

perubahan besar dalam hidup seperti perceraian, kemampuan untuk bisa 

beradaptasi dengan masalah sehari-hari tersebut menjadi sangat penting dan hal 

ini juga berkaitan dengan masalah kesehatan (Lazarus & Folkman, 1984).  

Lazarus (1976) membagi stres ke dalam beberapa sumber, yaitu:  
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1. Frustrasi, yang akan muncul apabila usaha yang dilakukan individu untuk 

mencapai suatu tujuan mendapat hambatan atau kegagalan. Hambatan ini 

dapat bersumber dari lingkungan maupun dari dalam diri individu itu sendiri.  

2. Konflik, stres akan muncul apabila individu dihadapkan pada keharusan 

memilih satu di antara dua dorongan atau kebutuhan yang berlawanan atau 

yang terdapat pada saat yang bersamaan.  

3. Tekanan, stres juga akan muncul apabila individu mendapat tekanan atau 

paksaan untuk mencapai hasil tertentu dengan cara tertentu. Sumber tekanan 

dapat berasal dari lingkungan maupun dari dalam diri individu yang 

bersangkutan.  

4. Ancaman, antisipasi individu terhadap hal-hal atau situasi yang merugikan 

atau tidak menyenangkan bagi dirinya juga merupakan suatu yang dapat 

memunculkan stres. 

Faktor-faktor yang menjadi sumber munculnya stres disebut Stresor. Pada 

dasarnya keadaan stres yang dihadapi sama namun penghayatan derajat stres 

berbeda-beda antara individu yang satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan 

karena adanya penilaian kognitif dalam diri individu yang akan memberi bobot 

pada keadaan atau situasi stres yang dialami, dimana keadaan tersebut dihayati 

sebagai suatu keadaan yang mengancam atau tidak bagi individu yang 

bersangkutan.  

2.3.4  Reaksi terhadap stres  

Ketika menghadapi suatu situasi yang dapat menimbulkan stres, reaksi setiap 

individu berbeda-beda. Beberapa respon ini merupakan reaksi yang tidak disadari, 

sedangkan sebagian lagi disadari oleh individu untuk segera melakukan coping. 
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Lazarus (1984) membagi reaksi-reaksi ini kedalam 4 kategori yaitu (Cooper and 

Dewe 2004):  

1. Reaksi kognitif  

Reaksi kognitif terhadap stres meliputi hasil proses appraisal seperti adanya 

keyakinan mengenai bahaya atau ancaman yang terkandung dalam suatu kejadian 

atau keyakinan mengenai penyebabnya. Respon kognitif juga memasukkan respon 

stres tidak sadar seperti membuat jarak, ketidakmampuan konsentrasi, gangguan 

performance dalam pekerjaan-pekerjaan kognitif, dan pikiran-pikiran yang 

mengganggu, berulang dan abnormal. Gejala stres dalam bentuk kognitif 

mencakup pemikiran obsesif dan adanya ketidakmampuan untuk berkonsentrasi. 

2. Reaksi fisiologis  

Pada saat menghadapi stres, tubuh memobilisasi diri untuk menangani stres 

tersebut. Hati mengeluarkan lebih banyak glukosa untuk melumasi otot serta 

hormon-hormon dikeluarkan untuk menstimulasi perubahan lemak dan protein 

menjadi gula. Metabolisme tubuh meningkat sebagai persiapan tuntutan energi 

dari aktifitas fisik. Denyut jantung, tekanan darah, dan pernafasan meningkat serta 

otot menjadi tegang. Pada saat yang sama, aktifitas yang tidak dibutuhkan seperti 

digestif dikurangi, saliva dan lendir akan mengering dan sebagai gantinya 

meningkatnya jumlah udara yang dihirup. Respon psikologis tersebut merupakan 

hasil dari bekerjanya beberapa sistem tubuh untuk menghadapi stres (Cooper and 

Dewe 2004).  

3. Reaksi emosional  

Penilaian atau interpretasi kognitif terhadap lingkungan yang dikaitkan dengan 

kebutuhan, tujuan, harapan, atau perhatiannya adalah hal yang menentukan 
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bagaimana respon emosi seseorang (Lazarus, 1982). Lazarus & Folkman (1984) 

mengungkapkan bahwa dominansi emosi negatif seperti cemas, depresi, dan 

marah merupakan indikasi bahwa individu yang bersangkutan menilai situasi 

sebagai sesuatu yang menimbulkan stres dan dirasakan melukai atau merugikan 

(harm/loss), atau memberikan ancaman bahwa akan muncul sesuatu yang dapat 

melukai atau merugikan keberadaan individu tersebut (Cooper and Dewe 2004).  

Depresi yang dikaitkan pada aspek psikologis adalah kondisi mental berupa 

perasaan putus asa, kurang percaya diri dan layak diri; pemikiran negatif; 

memandang dan memusatkan perhatian pada hal-hal yang negatif; kebimbangan; 

pikiran-pikiran bunuh diri. Kecemasan adalah rasa khawatir, takut yang tidak jelas 

sebabnya, dan dapat menyebabkan rasa putus asa dan tidak berdaya sehingga 

mempengaruhi seluruh kepribadiannya. Marah (anger) adalah kondisi dimana 

keadaan atau perasaan fenomenologis negatif yang terkait dengan kekurangan 

kognitif dan persepsi tertentu (misal salah menilai, ketidakadilan, pencegahan, dan 

kesengajaan), penilaian secara respondentif, perubahan fisiologis, dan 

kecenderungan bertindak kearah yang negatif atau menyerang (Kassinove 2013). 

4. Reaksi tingkah laku  

Reaksi tingkah laku berhubungan dengan memunculkannya suatu perilaku 

baru sebagai upaya individu untuk mengurangi atau menghilangkan kondisi stres 

yang dialaminya. Perilaku-perilaku yang muncul seperti merokok, mengurangi 

atau makan berlebih, berolahraga berlebihan, mengkonsumsi alkohol atau obat-

obatan terlarang, dan sebagainya. Reaksi tingkah laku ini muncul tergantung pada 

stresor yang dihadapi, perilaku melawan stresor secara langsung (fight) dan 
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menjauh atau menarik diri dari ancaman (flight) merupakan dua reaksi yang 

paling ekstrim.  

2.3.5  Penilaian Kognitif  

Penilaian kognitif (cognitive appraisal) berlangsung secara terus-menerus di 

sepanjang kehidupan. Penilaian kognitif merupakan suatu proses evaluatif yang 

menentukan mengapa atau dalam keadaan seperti apa suatu interaksi antara 

manusia dan lingkungannya dapat menimbulkan stres (Lazarus and Folkman 

1984). 

Pada dasarnya penilaian kognitif merefleksikan kekhasan dan perubahan relasi 

yang berlangsung antara individu dengan karakteristik personal tertentu (seperti 

nilai motivasi, gaya berpikir, dan penerimaan) dan juga karakteristik 

lingkungannya yang harus diprediksi dan dimaknakan. Konsep ini akan lebih 

mudah dipahami dengan cara mengamatinya sebagai suatu proses pemberian 

kategori terhadap pengalaman serta memperhatikan pula signifikannya terhadap 

kesejahteraan individu. Proses ini tidak sekedar proses pengolahan informasi 

tetapi lebih bersifat evaluatif yang difokuskan pada makna dan signifikansi, serta 

terjadi secara terus-menerus sepanjang kehidupan.  

Dalam teori appraisal ini telah dibuat perbedaan antara penilaian primer 

(primary appraisal) dan penilaian sekunder (secondary appraisal). Penilaian 

primer dan penilaian sekunder tidak dapat dipandang sebagai proses yang 

terpisah, mereka berinteraksi satu sama lain dan membentuk derajat stres serta 

kekuatan dan kualitas reaksi emosional saling mempengaruhi antara kedua proses 

ini sehingga saling menjadi sangat kompleks. Penilaian kognitif merupakan proses 
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berlangsungnya terus-menerus sepanjang hidup, maka turut berperan pada faktor 

penilaian kembali (reappraisal).  

1. Penilaian primer (primary appraisal)  

Penilaian primer merupakan suatu proses mental yang berhubungan dengan 

aktivitas evaluasi terhadap situasi yang dihadapi. Proses ini terjadi untuk 

menentukan apakah suatu stimulus atau situasi yang dihadapi individu berada 

dalam kategori tertentu. Penilaian primer ini terdiri dari tiga kategori, yaitu 

(Lazarus and Folkman 1984):  

1) Irrelevant (tidak relevan): situasi yang terjadi tidak berpengaruh pada 

kesejahteraan individu, situasi tersebut dianggap tidak bermakna sehingga 

dapat diabaikan.  

2) Benign positive reappraisal (penilaian positif): situasi yang terjadi dirasakan 

dan dihayati sebagai hal yang positif dan dianggap dapat meningkatkan 

kesejahteraan individu. 

3) Stresful appraisal (penilaian yang menimbulkan stres): situasi yang terjadi 

menimbulkan makna gangguan, kehilangan, ancaman, dan tantangan bagi 

individu.  

2. Penilaian sekunder (Secondary appraisal)  

Penilaian sekunder (Secondary appraisal) merupakan proses yang digunakan 

untuk menentukan apa yang dapat atau harus dilakukan untuk meredakan stres 

yang sedang dihadapi. Pada tahap inilah individu akan memilih cara yang 

menurutnya efektif untuk meredakan stres. Proses ini mencakup (Lazarus and 

Folkman 1984):  
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1) Evaluasi mengenai koping stres yang digunakan yang dinilai paling efektif 

dalam menghadapi situasi tertentu dengan mempertimbangkan konsekuensi 

yang muncul sehubungan dengan koping tersebut.  

2) Evaluasi terhadap potensi-potensi yang dimiliki individu yang dapat 

mendukung upaya koping stres. Proses ini berusaha mempertimbangkan 

berbagai sumber yang dimiliki individu dengan memperhitungkan tuntutan 

yang ada dalam menentukan koping stres yang digunakan.  

3. Penilaian kembali (reappraisal)  

Penilaian kembali (reappraisal) merupakan perubahan yang terjadi karena 

adanya informasi yang baru, baik yang bersumber dari lingkungan yang dapat 

menahan atau memperkuat tekanan bagi individu, maupun informasi dari reaksi 

individu itu sendiri.  

Melalui tahapan penilaian tersebut, seseorang mempertimbangkan makna dan 

pengaruh situasi terhadap kesejahteraan dirinya. Dengan demikian, selain 

karakteristik dari suatu situasi yang dapat menimbulkan stres, proses penilaian 

kognitif sangat berpengaruh bagi seseorang dalam menghayati keadaaan stres.  

Ada bentuk lain penilaian kembali yang disebut defensive appraisal. 

Defensive appraisal termasuk pada beberapa usaha untuk menginterpretasi hal 

yang lalu dengan positif, atau menghubungkan dengan kekerasan atau ancaman 

dengan memandang mereka di dalam sedikit kerusakan dan atau cara mengancam. 

Lazarus dan Folkman (1984) menerangkan bahwa proses penilaian 

dipengaruhi oleh faktor karakteristik personal seperti usia, status perkawinan, dan 

status sosial ekonomi) serta faktor individu seperti optimisme dan pengendalian 

diri yang dapat membentuk reaksi individu (Boehmke and Brown 2005).   
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2.3.6  Derajat Stres  

Tinggi rendahnya stres yang dialami oleh setiap individu bebeda-beda. 

Menurut Lazarus (1984), tinggi rendahnya stres yang dihadapi setiap orang 

tergantung pada proses penilaian kognitif, seseorang yang mengevaluasi stresor 

yang dihadapi sebagai sesuatu yang irrelevant akan beranggapan bahwa stresor 

tersebut merupakan suatu hal yang tidak penting dan cenderung memiliki derajat 

stres yang rendah. Seseorang yang mengevaluasi stresornya sebagai benign 

positive appraisal akan menganggap bahwa stresornya merupakan hal yang positif 

yaitu sebagai suatu tantangan yang harus dihadapinya dan cenderung memiliki 

derajat stres yang moderate. Sedangkan seseorang yang mengevaluasi stresornya 

sebagai sesuatu yang Stresful appraisal menganggap stresornya sebagai suatu 

gangguan atau ancaman bagi kehidupannya dan cenderung memiliki derajat stres 

yang tinggi (Lazarus and Folkman 1984).  

Selain itu berdasarkan reaksi-reaksi yang muncul, dapat diketahui bagaimana 

cara seorang individu menghayati stres yang dialaminya. Individu yang 

memunculkan banyak reaksi baik dalam reaksi kognitif, fisiologis, emosi dan 

tingkah laku menghayati stres yang mereka alami sebagai stres yang berat atau 

tinggi. Sebaliknya, Individu yang sedikit memunculkan reaksi baik reaksi 

kognitif, fisiologis, emosi maupun tingkah laku menghayati stres yang mereka 

alami sebagai stres yang rendah (Lazarus 1984). Pada derajat stres tertentu, stres 

dapat memicu seseorang untuk melakukan suatu hal yang lebih baik, namun pada 

derajat stres yang berlebihan, stres dapat menghambat seseorang mencapai 

tujuannya. Menurut Lazarus (1976), individu mengalami derajat stres yang tinggi 
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biasanya tidak bisa tidur nyenyak, malas, bosan, memiliki motivasi rendah, 

sedangkan individu yang mengalami derajat stres rendah akan lebih termotivasi.  

2.3.7  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Penilaian  

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses penilaian seorang individu 

terdiri dari person factor (commitment, beliefs) dan situation factor (novelty, 

predictability, temporal factors). Commitment menggambarkan apa yang 

dianggap penting dan bermakna oleh seseorang. Commitment dapat pula berarti 

pilihan yang dibuat seseorang atau dipersiapkan untuk menjaga nilai ideal mereka 

atau untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Beliefs menetapkan apa yang 

menjadi fakta, bagaimana suatu kejadian di lingkungan, dan mereka membentuk 

keyakinan dari kejadian tersebut.  

Novelty adalah suatu situasi dimana individu belum pernah mempunyai 

pengalaman sebelumnya. Apabila suatu situasi benar-benar baru baginya dan 

tidak ada aspek yang sebelumnya dihubungkan secara psikologis dengan sesuatu 

yang merugikan maka individu tidak akan menilai kejadian tersebut sebagai suatu 

ancaman. Namun, jika individu sudah memiliki pengalaman sebelumnya, maka 

individu akan merasa bahwa kejadian tersebut merupakan suatu tantangan. 

Predictability merujuk pada karakteristik lingkungan yang sudah bisa diramalkan 

dan bisa dikenali, dipelajari, dan diketahui. Temporal factors terdiri dari 

imminence, duration, dan temporal uncertainty. Imminence yaitu merujuk pada 

seberapa banyak waktu yang tersedia sebelum suatu kejadian terjadi. Semakin 

banyak waktu yang tersedia maka kejadian tersebut semakin dapat diantisipasi 

oleh individu. Duration merujuk pada berapa lama kejadian yang dianggap 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH SPIRITUAL CARING... IMAM TRI SUTRISNO



52 

 

stressful terjadi. Temporal uncertainty merujuk pada tidak diketahuinya kapan 

satu kejadian akan terjadi (Lazarus and Folkman 1984).  

2.4  Konsep Kecemasan 

2.4.1  Pengertian kecemasan 

Kecemasan adalah perasaan takut yang tidak jelas dan tidak didukung oleh 

situasi (Viedesbeck, 2008). Menurut Nanda (2012), kecemasan adalah perasaan 

tidak nyaman atau ketakutan yang disertai oleh respon autonom (penyebab sering 

tidak spesifik atau tidak diketahui pada setiap individu) perasaan cemas tersebut 

timbul akibat dari antisipasi diri terhadap bahaya. Keadaan ini juga dapat diartikan 

sebagai tanda-tanda perubahan yang memberikan peringatan akan adanya bahaya 

pada diri individu. 

Kecemasan adalah rasa khawatir, takut yang tidak jelas sebabnya. Kecemasan 

juga merupakan kekuatan yang besar dalam menggerakan tingkah laku, baik 

tingkah laku yang menyimpang ataupun yang terganggu. Kedua-duanya 

merupakan pernyataan dan penampilan dari pertahanan terhadap kecemasan 

tersebut (Gunarsa, 2008). Menurut Hawari (2011), secara klinis gejala kecemasan 

dibagi dalam beberapa kelompok yaitu gangguan cemas (anxiety disorder), 

gangguan cemas menyeluruh (generalized anxiety disorder/GAD), gangguan 

panik (panic disorder), gangguan pobik (phobic disorder ), gangguan obsesif-

kompulsif (obsessive- compulsive disorder) (Hawari 2011). 

2.4.2  Tingkat kecemasan 

Menurut Stuart (2007), tingkat kecemasan sebagai berikut: 
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1. Kecemasan ringan 

Berhubungan dengan ketegangan dalam kehidupan seharihari. Kekecewaan ini 

menyebabkan individu menjadi waspada dan meningkatkan lapang persepsinya. 

Kecemasan ini dapat memotivasi belajar dan menghasilkan pertumbuhan serta 

kreatifitas. 

2. Kecemasan sedang 

Memungkinkan individu untuk berfokus pada hal yang penting dan 

mengesampingkan yang lain. Kecemasan ini mempersempit lapang persepsi 

individu dengan demikian individu tidak mengalami perhatian yang selektif 

namun dapat berfokus pada lebih banyak area jika diarahkan untuk melakukannya 

(Stuart 2007). 

3. Kecemasan berat 

Sangat mempengaruhi lapang persepsi individu. Individu cenderung berfokus 

pada suatu yang rinci dan spesifik serta tidak berfikir pada hal lain. Semua 

perilaku ditujukan untuk mengurangi ketegangan. Individu tersebut memerlukan 

banyak arahan untuk berfokus pada area lain. 

4) Tingkat panik 

Ketakutan yang berhubungan dengan terperangah, takut, dan teror. Hal yang 

rinci terhadap proposinya karena mengalami hilang kendali, individu yang 

mengalami panik tidak mampu melakukan sesuatu walaupun dengan arahan. 

Panik merupakan disorganisasi dan menimbulkan peningkatan aktifitas motorik, 

menurunnya kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain, persepsi yang 

menyimpan dan kehilangan pemikiran yang rasional, tingkat kecemasan ini tidak 
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sejalan dengan kehidupan, jika berlangsung terus dalam waktu yang lama, dapat 

terjadi kelelahan dan kematian. 

2.4.3  Tanda dan gejala kecemasan 

Gejala-gejala psikologis adanya kecemasan bila ditinjau dari beberapa aspek 

antara lain pikiran, dimana keadaan pikiran yang tidak menentu, seperti khawatir, 

sukar konsentrasi, pikiran kosong, memandang diri sebagai sangat sensitif, dan 

merasa tidak berdaya. Reaksi biologis yang tidak dapat dikendalikan, seperti 

berkeringat, gemetar, pusing, jantung berdebar-debar, mual, dan mulut kering. 

Perilaku gelisah, keadaan diri yang tidak terkendali seperti gugup, kewaspadaan 

diri yang berlebihan, serta sangat sensitif. Motivasi yaitu dorongan untuk 

mencapai situasi, rasa ketergantungan yang tinggi, ingin melarikan diri, lari dari 

kenyataan (Hawari 2011).  

Menurut Hawari (2011) seorang akan mengalami gangguan cemas manakala 

seseorang tidak mampu mengatasi stressor psikososial yang dihadapinya. Secara 

klinis selain gejala cemas yang biasa, disertai dengan kecemasan yang 

menyeluruh dan menetap (paling sedikit berlangsung selama 1 bulan) dengan 2 

kategori gejala sebagai berikut : 

1. Rasa khawatir berlebihan tentang hal-hal yang akan datang (apprehensive 

expectasion) adalah cemas, khawatir, takut, berfikir berulang (rumination), 

membayangkan akan datangnya kemalangan pada dirinya maupun orang lain. 

2. Kewaspadaan berlebihan yaitu mengamati lingkungan secara berlebihan 

sehingga mengakibatkan perhatian mudah teralih, sukar konsentrasi, sukar 

tidur, mudah tersinggung dan tidak sabar (Hawari 2011). 
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2.5  Konsep Depresi 

2.5.1  Pengartian Depresi 

Menurut Rice, P.L (1992) dalam Sabilla (2010), menurutnya depresi adalah 

gangguan mood, kondisi emosional berkepanjangan yang mewarnai seluruh 

proses mental (berpikir, berperasaan dan berperilaku) seseorang. Pada umumnya 

mood yang secara dominan muncul adalah perasaan tidak berdaya dan kehilangan 

harapan. Depressi ditandai dengan perasaan sedih yang psikopatologis, kehilangan 

minat dan kegembiraan, berkurangnya energi yang menuju kepada meningkatnya 

keadaan mudah lelah yang sangat nyata sesudah bekerja sedikit saja, dan 

berkurangnya aktivitas.  

Menurut Kaplan dan Sadock (1998) dalam Sabilla (2010), depresi merupakan 

suatu masa terganggunya fungsi manusia yang berkaitan dengan alam perasaan 

yang sedih dan gejala penyertanya, termasuk perubahan pada pola tidur dan nafsu 

makan, psikomotor, konsentrasi, anhedonia, kelelahan, rasa putus asa dan tidak 

berdaya, serta gagasan bunuh diri. 

2.5.2  Gejala dan tanda depresi 

Menurut dr. Rebecca Fox-Spencer & Profesor Allan Young, gejala dan tanda 

depresi adalah:  

1) Dipenuhi oleh pikiran negatif, khususnya pada pagi hari; 2) Merasa memiliki 

masa depan suram; 3) Merasa tidak tenang dan mudah terganggu; 4) Tidur tidak 

tenang, terlalu sering bermimpi; 5) Kelelahan; 6) Pola makan tidak normal yang 

mengarah ke bertambah atau berkurangnya berat badan; 7) Menjadi sangat perasa 

dan sering menangis; 8) Sulit berkonsentrasi, mengambil keputusan, dan 

mengingat sesuatu; 9) Motivasi rendah; 10) Hilangnya keinginan melakukan hal 
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yang biasanya disukai; 11) Rasa bersalah dan tidak berharga; 12) Gelisah gejala 

jiwa dan fisik sebagai antisipasi terhadap bahaya yang nyata atau hanya dalam 

bayangan; 13) Merasa tidak mampu atau tidak berdaya; 14) Merasa suasana hati 

tidak akan pulih kembali; 15) Rasa sakit dan nyeri fisik tanpa penyebab yang 

jelas; 16) Rasa ingin mencelakakan diri sendiri, rasa ingin atau berusaha bunuh 

diri.  

Penderita depresi biasanya menunjukkan disforia atau anhedonia, yaitu 

kehingan perhatian atau kehilangan rasa senang dalam hal-hal yang secara normal 

menyenangkan. Suasana hatinya sedih, susah, murung, cemas, atau tertekan, 

sehingga kehilangan minat atau gairah dalam berbagai aktivitas. Pikiran mengenai 

dirinya, keadanya masa kini ataupun keadaan masa depan sering bersifat negatif. 

2.5.3  Klasifikasi depresi 

Klasifikasi gangguan depresi sangat bervariasi. Terdapat 3 kategori depresi, 

yaitu:  

1. Gangguan depresi berat (Mayor depressive disorder) Perasaan sedih selama 2 

minggu, jemu, atau lekas marah (irritable) disertai 4 gejala lain menurut 

criteria DSM-IV. 

2. Gangguan distimik (Dysthymic disorder) suatu bentuk depresi yang lebih 

kronis (paling tidak 1 tahun) tanpa ada bukti suatu episode depresi berat. 

Dahulu disebut depresi neurosis. (3) Gangguan afektif bipolar atau siklotimik 

(Bipolar affective illness or cyclothymic disorder).  

Beberapa gejala dari depresi adalah, konsentrasi dan perhatian 

berkurang,harga diri dan kepercayaan diri berkurang, gagasan tentang rasa 

bersalah dan tidak berguna, pandangan masa depan yang pesimistis, gagasan atau 
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perbuatan membahayakan diri sendiri atau bunuh diri, tidur terganggu, dan nafsu 

makan terganggu. Adapun tahap-tahap atau episode depresi adalah:  

1. Episode depresi ringan : sekurang-kurangnya harus ada 2 dari 3 gejala utama 

depresi seperti tersebut diatas, ditambah sekurang-kurangnya sekitar 2 

minggu, hanya sedikit kesulitan dalam pekerjaan dan kegiatan social yang 

biasa dilakukan. 

2. Episode-episode depresi sedang : sekurang-kurangnya harus ada 2 dari 3 

gejala utama depresi seperti pada episode depresi ringan, ditambah sekurang-

kurangnya 3 (dan sebaiknya 4) dari gejala lainya, lamanya seluruh episode 

berlangsung minimum sekitar 2 minggu, menghadapi kesulitan nyata untuk 

meneruskan kegiatan sosial, pekerjaan, dan urusan rumah tangga.  

3. Episode depresi berat: semua gejala depresi utama harus ada. Ditambah 

sekurang-kurangnya 4 dari gejala lainya, dan beberapa diantaranya harus 

berintensitas berat. Dalam hal demikian, penilaian secara menyeluruh terhadap 

episodik depresi berat harus berlangsung sekurang-kurangnya 2 minggu, akan 

tetapi jika gejala amat berat dan beromset sangat cepat, maka masih 

dibenarkan untuk menegakkan diagnostik dalam kurun waktu kurang dari 2 

minggu, sangat tidak mungkin pasien akan mampu meneruskan kegiatan 

social, pekerjaan atau urusan rumah tangga, kecuali pada taraf yang sangat 

terbatas (Hawari 2011).  

2.6 Teori Keperawatan Sister Callista Roy (Teori Adaptasi) 

Model konsep dan teori adaptasi merupakan model dalam keperawatan yang 

menguraikan bagaimana individu mampu meningkatkan kesehatan dengan cara 

mempertahankan perilaku secara adaptif serta mampu merubah perilaku yang 
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mal-adatif. Sebagai individu dan makhluk holistik memiliki sistem adaptif yang 

selalu beradaptasi secara keseluruhan. Dalam memahami konsep ini, Callista Roy 

mengemukakan konsep keperawatan dengan model adaptasi yang memiliki 

beberapa pandangan atau keyakinan serta nilai yang dimilikinya (Alligood 2014). 

1) Manusia sebagai makhluk biologi, psikologi dan sosial yang selalu berinteraksi 

dengan lingkungan 

2) Untuk mencapai suatu homeostasis atau terintegrasi, seseorang harus 

beradaptasi sesuai dengan perubahan yang terjadi. 

3) Terdapat tiga tingkatan adaptasi pada manusia yang dikemukakan : 

1. Stimulus fokal yaitu stimulus yang langsung beradaptasi dengan seseorang 

dan akan mempunyai pengaruh kuat terhadap seorang individu 

2. Stimulus kontekstual, merupakan stimulus lain yang dialami seseorang baik 

stimulus internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi, kemudian 

dapat dilakukan observasi, diukur secara respondentif. 

3. Stimulus residual, merupakan stimulus lain yang merupakan ciri tambahan 

yang ada atau sesuai situasi dalam proses penyesuaian dengan lingkungan 

yang sukar dilakukan observasi. 

4) Dalam proses penyesuaian diri individu harus meningkatkan energi agar 

mampu melaksanakan tujuan untuk kelangsungan kehidupan, perkembangan, 

reproduksi dan keunggulan sehingga proses ini memiliki tujuan untuk 

meningkatkan respon adaptif. 

 

 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH SPIRITUAL CARING... IMAM TRI SUTRISNO



59 

 

Berikut adalah model adaptasi seseorang menurut Teori Roy 

 

Gambar 2. 3 Manusia Sebagai Sistem Adaptif (Roy, 1984 dalam Alligood, 2014) 

Manusia mengalami stimulus lingkungan secara terus-menerus. Pada 

akhirnya, manusia menunjukkan respon adaptasi, yaitu berupa respon adaptif dan 

respon inefektif. Respon adaptif meningkatkan integritas dan membantu manusia 

mencapai tujuan hidupnya. Sedangkan respon inefektif adalah gagal mencapai ke 

respon adaptif atau tujuan hidup yang diharapkan. Keperawatan memiliki tujuan 

untuk membantu upaya adaptasi seseorang dengan mengelola lingkungannya. 

Hasilnya adalah pencapaian tingkat kesejahteraan optimal seseorang. 

Terdapat dua sub sistem yang saling berhubungan berdasarkan model 

adaptasi Roy, yaitu subsistem primer, atau kontrol terdiri dari regulator dan 

kognator. Sedangkan subsistem sekunder atau efektor terdiri dari empat mode 

adaptif yaitu (Alligood 2014):  

1. Fungsi fisiologis, yaitu: oksigenasi, nutrisi, eliminasi, aktivitas dan istirahat, 

integritas kulit, indera dan cairan elektrolit, fungsi neurologis dan fungsi 

endokrin. 

2. Konsep diri yang mempunyai pengertian bagaimana seseorang mengenal pola-

pola interaksi sosial dalam berhubungan dengan orang lain. Konsep diri 
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individu terdiri dari diri secara fisik (sensasi tubuh dan citra tubuh) serta diri 

secara personal (konsistensi diri, ideal diri, dan moral-etik-spiritual diri). 

3. Fungsi peran digambarkan sebagai peran primer, sekunder, dan tersier yang 

ditampilkan individu kepada masyarakat. Suatu peran merupakan harapan 

bagaimana seseorang berperilaku terhadap orang lain.  

4. Interdependen merupakan kemampuan seseorang mengenal pola-pola tentang 

kasih sayang, cinta yang dilakukan melalui hubungan secara interpersonal pada 

tingkat individu maupun kelompok. Komponen yang paling penting dari mode 

interdependensi adalah orang terdekat dari individu (misalnya pasangan, anak, 

teman, atau Tuhan). 

Roy memandang regulator dan kognator sebagai metode koping. Subsistem 

koping regulator berkaitan dengan mode adaptif fisiologis, sedangkan subsistem 

kognator dikaitkan dengan mode adaptif konsep diri, fungsi peran, dan 

interdependensi (Alligood 2014).  

2.6.1  Aplikasi teori keperawatan adaptasi  

Stimulus merupakan suatu unit informasi, kejadian atau informasi atau energi 

yang berasal dari lingkungan. Sejalan dengan adanya stimulus, tingkat adaptasi 

individu direspons sebagai suatu input dalam sistem adaptasi. Tingkat respons 

antara individu sangat unik dan bervariasi bergantung pada pengalaman yang 

didapatkan sebelumnya, status kesehatan individu, dan stresor (Nursalam, 2008) 

dalam (Qomariah, 2014).  

Model Roy bermanfaat bagi praktik keperawatan karena menguraikan sifat-

sifat dari disiplin ilmu keperawatan dan memberikan arahan untuk praktik, 

pendidikan, dan penelitian keperawatan. Model ini mempertimbangkan tujuan, 

nilai, pasien, dan intervensi keperawatan. Tujuan keperawatan dan tujuan model 
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Roy adalah adaptasi dalam ke empat mode adaptif di dalam konsep sehat dan sakit 

seseorang (Alligood 2014).  

Sebagai stimulus fokal atau stimulus yang dirasakan langsung oleh pasien 

kanker yang menjalani kemoterapi pertama kali adalah gangguan psikologi berupa 

stres, cemas, dan depresi. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor misalnya 

persepsi mengenai kemoterapi yang salah dan lain sebagainya. 

Tindakan keperawatan yang diberikan adalah menigkatkan respons adaptasi. 

Tindakan tersebut dilaksanakan oleh perawat dalam memanipulasi stimulus fokal, 

kontekstual atau residual pada individu. Tindakan yang dapat dilaksanakan pada 

pasien kanker yang menjalani kemoterapi pertama kali dengan gangguan 

psikologi berupa stres, cemas, dan depresi dengan memberikan terapi spiritual 

berupa mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur’an (murottal) dengan harapan dapat 

mengurangi atau menghilangkan masalah psikologi pasien.  

Ketika ayat-ayat suci Al-Qur’an diperdengarkan oleh seseorang dengan terus-

menerus dan pada kondisi yang rileks (pada malam hari menjelang tidur) dapat 

memberikan ketenangan batin sehingga dapat menurunkan stres, cemas, dan 

gangguan psikologis lainnya.  

2.7 Pengembangan Modul 

Modul  adalah materi pembelajaran yang disusun dan disajikan secara 

tertulis dengan sederhana, mudah dimengerti, dan berisikan pokok bahasan yang 

dianggap penting sehingga pembacanya diharapkan dapat menyerap sendiri 

materi tersebut (Lasmono 2000).  
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1.7.1 Tahap Perencanaan Penulisan Modul 

Kegiatan pengembangan bahan ajar modul diawali dengan menyusun 

perencanaan penulisan. Para ahli dilibatkan dalam proses perencanaan pembuatan 

modul agar modul yang dihasilkan baik dan berkualitas. Tenaga ahli dalam hal ini 

yaitu ahli materi pelajaran, ahli pembelajaran atau setidaknya orang yang 

berpengetahuan dan berpengalaman dalam bidang metodologi pembelajaran dan 

kurikulum, serta ahli media atau sedikitnya orang yang berpengetahuan tentang 

media pembelajaran (Lasmono 2000). 

Ketika akan menulis modul hendaknya mulai fokus menulis sejak 

perencanaan, sehingga pembaca dapat mengetahui dan memahami tujuan yang 

ingin dicapai dan materi pelajaran yang akan disampaikan dalam pembelajaran 

melalui modul. Dalam merencanakan penulisan modul, terlebih dahulu penulis 

harus menyusun Garis-Garis Besar Isi Modul (GBIM). GBIM yang dihasilkan 

selanjutnya dijadikan pedoman dalam menulis modul bahan ajar. Faktor-faktor 

yang melandasi kegiatan penyusunan GBIM tersebut, sebagai berikut (Lasmono 

2000): 

1. Peserta didik yang akan memanfaatkan modul yang akan ditulis, 

2. Tjuan umum dan tujuan khusus yang akan dicapai dalam pembelajaran, 

3. Materi pelajaran yang akan disampaikan atau disajikan dalam modul, 

4. Sistematika atau urutan penyajian materi pelajaran, 

5. Metode dan media yang akan digunakan dalam pembelajaran, 

6. Penilaian terhadap peserta didik yang akan dilakukan, 

7. Alokasi waktu pada setiap materi pelajaran yang disajikan, 

8. Penilaian dan revisi modul bahan ajar. 
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Dengan disusunnya perencanaan penulisan modul akan dapat menyesuaikan 

dengan kebutuhan peserta didik, tersaji dengan baik, serta memiliki kebenaran 

dan kebermaknaan materi.  Faktor-faktor yang melandasi perencanaan penulisan 

modul, sebagai berikut: 

1. Peserta didik 

Sebelum menulis modul, hendaknya penyusun  mengetahui dengan baik 

sasaran atau target yang akan menerima modul tersebut. Faktor-faktor apa yang 

harus diketahui dan relevan untuk mengembangkan modul bahan ajar, meliputi 

(Lasmono 2000):  

1) Keadaan peserta didik: jumlah peserta didik yang menjadi sasaran belajar, 

rata-rata usia, pekerjaan, lingkungan sosial budaya 

2) Motivasi: alasan mengikuti pembelajaran dengan modul, hubungan kegiatan 

pembelajaran dengan kehidupan peserta, alasan mengapa mereka memilih 

belajar dengan modul, keinginan mereka dari kegiatan pembelajaran. 

3) Kemampuan belajar: kemampuan sebagai pembelajar, pengalaman belajar 

sebelumnya, ketersediaan waktu dan fasilitas untuk belajar. 

4) Latar belakang bidang studi: kompetensi yang telah mereka kuasai sesuai 

dengan materi  yang akan dibelajarkan, pengalaman yang sesuai. 

2.  Menentukan tujuan umum dan tujuan khusus 

Mempertimbangkan dan menentukan tujuan (umum dan khusus) sejak awal 

proses penulisan modul tentunya sangat penting, karena sangat bermanfaat dalam 

upaya untuk menghasilkan modul yang lebih baik. 

Tujuan Pembelajaran Umum (goal, general instructional objective) 

merupakan pernyataan tentang apa yang diharapkan dapat dikuasai oleh peserta 
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didik  setelah selesai pembelajaran/setelah menyelesaikan suatu modul bahan ajar. 

Tujuan Pembelajaran Umum tersebut dapat pula menggambarkan tentang apa 

yang ingin disampaikan oleh modul. 

Tujuan Pembelajaran Khusus (behavioral objective /specific instructional 

objective), merupakan pernyataan pernyataan yang menginformasikan apa yang 

dapat dicapai oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu kegiatan 

pembelajaran, mengandung tentang kemampuan-kemampuan (kompetensi) 

khusus (pengetahuan, keterampilan, sikap) yang dapat terukur. Kemampuan-

kemampuan yang dicerminkan dalam tujuan pembelajaran khusus dinyatakan 

dengan kata kerja yang dapat diukur (Lasmono 2000). 

3.  Menentukan isi dan urutan materi pembelajaran 

Langkah yang Anda tempuh  dalam tahap perencanaan, setelah menentukan 

tujuan pembelajaran, Anda menentukan isi pelajaran dan urutannya. Cara yang  

dilakukan adalah: (1) identifikasi topik utama, konsep-konsep, prinsip-prinsip, 

dan teori-teori yang akan disajikan dalam modul, (2) uraikan pokok bahasan ke 

dalam sub-sub pokok bahasan (Lasmono 2000). 

4.  Memilih dan mentukan media 

Sekalipun pembelajaran menggunakan modul, media sebagai pendukung 

dalam belajar dengan modul tetap diperlukan, seperti misalnya kaset audio, film 

strip, ataupun media cetak lainnya untuk mendukung pembelajaran melalui 

penggunaan modul, khususnya untuk memperkuat pembelajaran yang 

memerlukan praktek. Pertimbangan yang perlu kita lakukan dalam memilih media 

pendukung pembelajaran dengan modul (Lasmono 2000). 
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1.7.2 Tahap penulisan modul 

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya, bahwa pada 

tahap perencanaan  harus dihasilkan rencana menulis modul yang diwujudkan 

dalam bentuk pola dasar kegiatan pembelajaran atau Garis Besar Isi Modul 

(GBIM). GBIM yang dimaksud berisi tentang peserta didik, tujuan umum dan 

tujuan khusus, materi/isi pelajaran, media yang digunakan dan strategi penilaian 

(Lasmono 2000). 

1. Mempersiapkan outline/rancangan penulisan 

Kegiatan yang ditempuh dalam mempersiapkan outline meliputi langkah-

langkah (Lasmono 2000): 

1) Menentukan topik atau pokok bahaasan yang disajikan 

Setelah selesai menganalisis GBIM, Anda harus melakukan pemilihan dan 

menilai pokok bahasan-pokok bahasan (topik) yang akan disajikan disesuaikan 

dengan kondisi sasaran belajarnya yaitu peserta didik. Dalam melakukan langkah 

tersebut ada dua pertimbangan yang harus diingat yaitu: pertama, daftar tentang 

kebutuhan belajar peserta didik dan tujuan pembelajaran khusus. Materi yang 

akan disajikan harus terkait relevan dengan kebutuhan peserta didik dan tujuan 

pembelajaran khusus.  

Kedua, fokus pada belajar secara aktif. Agar modul yang ditulis 

mengembangkan belajar aktif, materi yang dikembangkan diarahkan pada 

pengembangan bahan belajar aktif, jangan terlalu mengarahkan fokus pikiran 

mengenai aktivitas belajar setelah uraian materi pelejaran. Oleh sebab itu  untuk 

mendukung pada pembelajaran aktif maka harus meilih dan memilah materi-

materi atau topik-topik apa yang akan disajikan dalam modul. 
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2) Mengatur urutan materi sesuai dengan urutan tujuan 

Urutan materi/topik diatur secara logis dalam upaya membantu peserta didik 

menyerap materi pelajaran disajikan. Pikirkan pengalaman peserta didik sebagai 

titik awal, dan didasarkan pada kebutuhan peserta didik, bukan didasarkan pada  

gagasan penyusun semata. 

Penguraian materi bergerak dari yang sederhana menuju pada yang lebih 

kompleks, pada setiap unit atau penggalan materi (kegiatan per unit materi 

pelajaran) berikan aktivitas, dan kesempatan mempraktekkan sebelum peserta 

didik melangkah pada pembelajaran materi selanjutnya. 

Jika diperlukan, pertimbangkan kemungkinan penggunaan media lain 

sebagai media pendukung, misalnya jika memang pada setiap akhir unit 

pembelajaran diharapkan siswa mendengarkan kaset audio, maka isi kaset 

tersebut jangan mengulang materi cetak, uraikan materi itu dari sudut pandang 

yang berbeda. 

3) Mempersiapkan rancangan/outline penulisan 

Rancangan / outline sebuah modul terdiri dari: 

1. Adanya pendahuluan, bagian ini umumnya berisi uraian singkat mengenai 

informasi materi yang akan diuraikan dalam modul, hubungan dengan materi 

sebelumnya, menguraikan tujuan, media (jika diperlukan) dan waktu yang 

dibutuhkan dalam mempelajari modul, motivasi belajar dan lain sebagainya. 

2. Adanya bagian utama/inti modul, pada umumnya bagian utama sebuah modul 

terdiri dari beberapa penggalan/kegiatan pembelajaran. Pada setiap 

penggalan/kegiatan pembelajaran berisikan tentang tujuan pembelajaran 
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khusus, uraian materi, contoh-contoh, ilustrasi, tabel, diagram, adanya latihan, 

dan umpan balik. 

3. Adanya bagian penutup, bagian ini biasanya berisi rangkuman atu 

kesimpulan, penjelasan terkait dengan materi selanjutnya, serta tes yang harus 

dikerjakan oleh peserta didik. Jadi bagian ini merupakan bagian akhir dari 

sebuah modul. 

4) Mulai penuliasan modul 

Outline yang telah disiapkan, selanjutnya dijadikan patokan untuk memulai 

menulis modul. Berikut petunjuk penulisan modul: 

1. Tulis draft  modul dengan menggunakan bahasa yang umum digunakan, 

gunakan bahasa yang akrab, 

2. Gunakan pertanyaan-pertanyaan retorik, maksudnya untuk menanamkan 

pemahaman dan kecermatan. 

3. Hindari penggunaan sebuah kata terlalu sering, gunakan kata-kata 

penggantinya. 

4. Upayakan menggunakan bahasa yang jelas (precise), hindari penggunaan 

bahasa abstrak dan tidak jelas. 

5. Gunakanlah kalimat-kalimat aktif dalam uraian yang disajikan. 

6. Gunakanlah kalimat-kalimat yang jelas, cukup pendek dan sederhana. 

7. Gunakan pada setiap satu paragraf berisi satu gagasan/ide yang dijelaskan. 

8. Upayakan penggunaan paragraf secara jelas dan tepat mengandung satu 

gagasan. 

9. Memberikanlah contoh-contoh secara tepat dalam uraian yang diungkapkan. 
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10. Tampilkan gambar/diagram jika diperlukan secara tepat sesuai dengan isi dan 

konteks dari penjelasan yang diungkapkan. 

2. Menulis penilaian hasil belajar 

Penulisan tes atau penilaian hasil belajar bagi peserta didik yang belajar 

dengan modul, pada prinsipnya tidak terlepas dari proses pengembangan modul 

bahan ajar  yang dilakukan. Tentunya bagi seorang penulis modul harus mampu 

memilih metode, teknik dan instrumen penilaian yang sesuai untuk dapat 

mengukur tercapainya tujuan yang telah ditetapkan (Lasmono 2000). 

Pada dasarnya penggunaan penilaian digunakan dua jenis penilaian, yaitu 

penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif dimaksudkan untuk 

membantu dan memperbaiki peserta didik belajar. Sedangkan penilaian sumatif 

dimaksudkan untuk menginformasikan pencapaian hasil belajar. 

1.7.3 Keterbacaan modul 

Keterbacaan (readability) dari suatu modul diindikasikan oleh  beberapa 

aspek, diantaranya: pemahaman yang tepat mengenai isi modul, tingkat 

kemampuan pembaca atau kelompok sasaran, dan penggunaan bahasa modul. 

Aspek yang harus dikuasai untuk meningkatkan keterbacaan modul, yaitu: 

(1) faktor bahasa; (2) gaya penyajian yang akrab; (3) relevansi waktu belajarnya; 

(4) tingkat kemampuan pembacanya/peserta didik; (5) menarik tidaknya materi 

yang disajikan; (6) pengorganisasian dari penyajian, dan (7) pendekatan penulisan 

yang digunakan, dan seterusnya. Apabila  Anda menulis modul dengan memenuhi 

unsur-unsur tersebut di atas, modul yang Anda tulis akan mudah dimengerti, dan 

berarti modul tersebut sudah memenuhi persyaratan keterbacaan (Inten 2000). 
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1.7.4 Bahasa dalam penulisan modul 

Bahasa modul tentunya sangat berbeda dengan bahasa yang digunakan 

dalam buku teks. Sebagaimana kita tahu bahwa modul sebagai bahan ajar 

digunakan untuk belajar mandiri, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa 

percakapan yang mengkondisikan seolah-olah pembacanya melakukan 

percakapan ketika membacanya (Inten 2000). 

1. Gaya bahasa percakapan 

Gaya bahasa yang digunakan dalam penulisan modul, dapat dibayangkan 

seperti gaya bahasa seseorang sedang bercakkap-cakap dengan orang lain yang 

belum saling mengenal secara baik. Dengan demikian gaya bahasa yang 

digunakan dalam penulisan modul gunakanlah gaya bahasa percakapan. Gaya 

bahasa percakapan yang dituangkan dalam penulisan modul biasanya sering 

menggunakan pertanyaan-pertanyaan retorik, yaitu pertanyaan yang tidak perlu 

dijawab langsung setelah diungkapkan.  

2. Tata bahasa sederhana 

Struktur kalimat yangdigunakan dalam uraian penyajian dalam modul, tidak 

menggunakan tata bahasa secara ilmiah dan ketat seperti menentukan responden, 

predikat, imbuhan, awalan ber-, awalan per- dan sebagainya, akan tetapi cukup 

gunakan kalimat-kalimat sederhana, kalimat tunggal, dan pendek. 

3.  Penyusunan paragraf 

sebuah paragraf berisikan kumpulan beberapa kalimat yang disusun secara 

logis, sehingga membentuk satu kesatuan utuh dari sebuah ide/pokok pikiran. 

Paragraf yang Anda tulis hendaknya mengarah pada suatu uraian, menuju pada 

suatu pokok pikiran yang dikandung oleh kalimat utama. Kalimat utama yang 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH SPIRITUAL CARING... IMAM TRI SUTRISNO



70 

 

dimaksudkan di sini, adalah kalimat inti pada suatu paragraf, dan mengandung 

kunci gagasan atau ide. 

1.7.5 Review dan uji coba modul 

Suatu modul yang telah selesai disusun, sekalipun penyusunannya sudah 

menempuh langkah-langkah yang baik (penyusunan draft 1, dan draft 2), namun 

tetap diperlukan perbaikan baik yang menyangkut isi maupun efektivitasnya. 

Kegiatan perbaikan yang dimaksud adalah melalui review dan uji coba. Proses 

review dan uji coba dimaksudkan untuk memperoleh tanggapan dari beberapa 

orang terhadap modul (Lasmono 2000). 

1. Review 

Dilakukan dengan cara meminta beberapa orang untuk membaca draft 

modul. Orang terkait untuk me-review draft modul tersebut, biasanya adalah, ahli 

materi bidang studi, ahli pembelajaran, tutor/guru sebagai teman sejawat 

2. Uji coba modul 

Uji coba modul yang dimaksudkan di sini adalah mencobakan  draft modul 

kepada beberapa orang sampel sasaran belajar calon peserta. 
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2.8  Keaslian Penelitian 

Tabel 2.5 Keaslian Penelitian 

No Judul 
Desain 

Penelitian 

Sampel dan Teknik 

Sampling 
Variabel Instrumen Analisis Hasil 

1 The Effect of 

Holly Quran 

Voice With and 

Without 

Translation on 

Stress, Anxiety 

and Depression 

During 

Pregnancy 

(Jabbari et al. 

2017)  

 

Randomized 

Controlled 

Trial 

168 partisipan   

 

Convenience 

sampling 

Independen: 

pembacaan Al-

Quran terjemahan 

dan tidak dengan 

terjemahan 

Dependen: Stress, 

Anxiety and 

Depression 

1. EPDS (Edinburgh 

Postnatal 

Depression Scale) 

2. PSS (Perceived 

Stress Scale) 

3. STAI (State-Trait 

Anxiety Inventory) 

EPDS dengan 

wawancara, tes 

Chi-square, 

one-way 

ANOVA  

Setelah intervensi, skor stres, 

kecemasan dan depresi pada 

kelompok I dan kelompok II 

secara signifikan lebih rendah 

dibandingkan dengan kelompok 

kontrol.  

2 The Effect of 

Holy Qur’an 

Recitation on 

Depressive 

Symptoms in 

Hemodialysis 

Patients 

(Babamohamadi 

et al. 2017) 

 

 

Randomized 

Clinical Trial 

54 responden 

penelitian 

hemodialisis 

Random sampling 

Independen: 

Pembacaan Al-

Quran terjemahan 

dan tidak dengan 

terjemahan 

Dependen: gejala 

depresi 

Beck Depression 

Inventory-II (BDI-II) 

t test, Chi 

square, 

ANOVA 

Pembacaan Al-Qur’an memiliki 

pengaruh yang signifikan 

terhadap penurunan gejala 

depresi pada penderita 

hemodialysis (F = 9.30, p = 

0.004, Cohen’s d = 0.85). 

3  The Islamic 

Healing 

Approach to 

Cancer 

Treatment in 

Kualitatif 18 partisipan 

Purposive sampling 

Independen:  

 The Islamic 

Healing 

Dependen: 

penyakit dan 

wawancara Interview 

tema/kategori 

Sebagian besar responden 

penelitian melaporkan 

penyembuhan dengan pendekatan 

Islam dapat menjadi alternatif 

pengobatan 
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No Judul 
Desain 

Penelitian 

Sampel dan Teknik 

Sampling 
Variabel Instrumen Analisis Hasil 

Malaysia 

(Suhami et al. 

2014) 

pengobatankanker 

4 The Effect of 

Listening to the 

Voice of Quran 

on Anxiety 

before Cardiac 

Catheterization 

(Babaii et al. 

2015) 

Randomized 

Controlled 

Trial 

60 patients 

 

convenientsampling 

Independen: 

Pembacaan Al-

Qur’an 

Dependen: 

kecemasan 

State-Trait Anxiety 

Inventory (STAI) 

t-test and the 

Chi-square 

tests 

Skor rata-rata kecemasan keadaan 

dan sifat serta skor rata-rata total 

STAI pada kelompok eksperimen 

secara signifikan lebih rendah 

daripada kelompok kontrol (P = 

0.100, 0.368, and 0.967)  

5 Modeling brain 

activities during 

reading working 

memory task : 

Comparison 

between 

reciting Quran 

and reading 

book 

(Kamal et al. 

2013) 

Pre post test 10 responden 

penelitian 

 

Purposive sampling  

Independen: 

Membaca Al-

Qur’an dan buku 

Dependen: EEG 

Electroencephalogram 

(EEG) 

EEG dengan 

Power 

Spectrum 

Distribution 

Fast 

Fourier 

Transform 

(FFT) 

Spektrum daya EEG > pada 

rentang frekuensi alpha band, 

yang frekuensinya antara 8 Hz 

sampai 13 Hz pada saluran P3, P4 

dan Pz masing-masing selama 

membaca Al Quran dibandingkan 

dengan membaca buku. Selain 

itu, analisis FFT menunjukkan 

bahwa gelombang Alpha lebih 

tinggi saat membaca Al-Qur’an 

daripada membaca buku 

 

6 The 

Comparison 

between 

Listening to Al-

Quran and 

Listening to 

Classical Music 

on the 

Brainwave 

questionnaires 

for the 

interview 

session 

 

28 peserta 

mahasiswa sarjana 

Purposive sampling 

Independen: 

Mendengarkan 

Al-Qur’an, 

mendengarkan 

musik klasik 

Dependen: 

gelombang otak 

(EEG) 

Interview dan EEG EEG korelasi antara gelombang otak 

kiri dan kanan menunjukkan 

bahwa ada kenaikan 12,67% saat 

mendengarkan Al-Quran dan 

kenaikan musik klasik berdiri 

pada 

9,96%. Temuan ini menunjukkan 

bahwa mendengarkan pembacaan 

Al-Quran meningkatkan alpha 
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No Judul 
Desain 

Penelitian 

Sampel dan Teknik 

Sampling 
Variabel Instrumen Analisis Hasil 

Signal for the 

Alpha Band 

(Zulkurnaini et 

al. 2012) 

band lebih banyak daripada 

mendengarkan musik klasik. 

7 Does spiritual 

care program 

affect levels of 

depression in 

patients with 

Leukemia? 

(Musarezaie et 

al. 2014) 

randomized 

clinical trial 

64 pasien dengan 

leukemia 

Random sampling 

 

Independen: 

program spiritual 

Dependen: 

depresi 

42‑item depression, 

anxiety and stress 

scale (DASS‑42) 

ANCOVA, 

Mann‑Whitney 

U‑test, 

Chi‑square 

Skor rata-rata depresi pada 

kelompok perlakuan 11,09 (8,47) 

setelah program spiritual (P 

<0,001) 

8 The Effect of 

Holy Quran 

Voice on 

Mental Health 

(Mahjoob et al. 

2016) 

Interventional 

(experimental) 

study 

81 responden 

penelitian  

Random sampling 

Independen: 

bacaan Al-Quran 

Dependen: 

kesehatan mental 

Kuesioner standar 

kesehatan mental 

terdiri dari 12 item  

Wilcoxon and 

Mann–Whitney 

tests 

Uji Mann-Whitney tidak 

menunjukkan perbedaan yang 

signifikan antara kelompok uji 

dan kontrol dalam skor kesehatan 

mental rata-rata sebelum 

intervensi (P = 0,604), namun 

menunjukkan perbedaan yang 

signifikan antara keduanya 

setelah intervensi (P = 0,037). Uji 

Mann-Whitney menunjukkan 

tidak ada perbedaan yang 

signifikan antara jenis kelamin 

dalam kelompok kasus sebelum 

dan sesudah tes 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEP 

3.1. Kerangka Konsep 

 

Gambar 3. 1 Kerangka Konsep Pengaruh Spiritual Caring dengan Murottal 

terhadap Sters, Cemas, dan Depresi Pasien Kanker Serviks 

Stadium IIIB yang Menjalani Kemoterapi 

 

 

Output 

Stres ↓ 

Output 

Cemas ↓ 
Output 

Depresi ↓ 
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Deskripsi: 

Salah satu pengobatan pada pasien kanker serviks adalah kemoterapi. 

Kemoterapi merupakan terapi farmakologi bertujuan untuk menghancurkan sel-sel 

kanker yang menyerang tubuh. Cara kerja obat ini adalah dengan memperlambat 

maupun menghentikan pertumbuhan sel kanker sehingga sel kanker tidak dapat 

tumbuh atau berkembang (Grove 2016). Kemoterapi menimbulkan berbagai 

reaksi, yaitu reaksi kognitif berupa ketidakmampuan konsentrasi, gangguan 

performance dalam pekerjaan-pekerjaan kognitif, dan pola pikiran-pikiran yang 

mengganggu, berulang dan abnormal; reaksi fisiologis yaitu gangguan bentuk 

tubuh, rambut rontok, kulit menghitam, susah menelan, mual dan muntah; reaksi 

emosional seperti dominansi emosi negatif seperti cemas, stres, depresi, dan 

marah (Lazarus, 1982).  

Berdasarkan teori adaptasi Roy disebutkan bahwa input merupakan suatu 

stimulus. Stimulus merupakan suatu unit informasi, kejadian, atau energi yang 

berasal dari lingkungan. Sejalan dengan adanya stimulus, tingkat adaptasi 

individu direspon sebagai suatu input dalam sistem adaptasi. Stimulus yang 

ditimbulkan oleh efek samping kemoterapi adalah stres, kecemasan, dan depresi. 

Manipulasi terhadap stimulus tersebut dapat membawa individu berada dalam 

zona adaptasi dengan koping yang positif sehingga dapat memberikan 

dampak/efek pada 4 model adaptasi antara lain fisiologis, konsep diri, fungsi 

peran, dan ketergantungan. Manipulasi stimulus bertujuan untuk mengontrol 

mekanisme koping individu (regulator dan kognator) yang dalam hal ini dilakukan 

dengan pemberian intervensi keperawatan berupa spiritual caring dengan 

murottal. 
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 Murottal menjadi suatu intervensi dalam keperawatan untuk memberikan 

penguatan pada proses regulator dan kognator. Getaran yang timbul oleh audio 

murottal akan ditangkap oleh telinga dan akan ditangkap oleh membran timpani, 

selanjutnya oleh tulang-tulang pendengaran yang saling bersentuhan, getaran akan 

diubah menjadi impuls mekanis kemudian ditangkap oleh saraf pendengaran 

(vestibulocokhlearis) dan diteruskan ke thalamus, sinyal dari thalamus kemudian 

diantarkan ke amigdala (pusat memori emosi). Selanjutnya amigdala menjalankan 

sinyal ke hipokampus ke hipotalamus. Selanjutnya terjadi pelepasan hormon 

serotonin, endorphine yang menyebabkan peningkatan ACTH. Hal ini 

menyebabkan rileks dan kenyamanan pada pasien.  

Selain itu tujuan intervensi tersebut adalah untuk meningkatkan respon 

adaptasi pada situasi sehat dan sakit. Secara fisiologis diharapkan dapat 

meningkatkan kenyamanan dan relaksasi, sedangkan dalam adaptasi konsep diri 

diharapkan responden penelitian dapat menerima atas penyakitnya, bersyukur atas 

segala nikmat-Nya; dan model adaptasi ketergantungan (interdependensi) dapat 

meningkatkan hubungan antara manusia dan Tuhan. 

Perilaku yang berhubungan dengan model adaptasi merupakan manifestasi 

dari tingkat adaptasi individu dan mengakibatkan digunakannya mekanisme 

koping. Koping yang efektif akan berdampak terhadap respon sehat sakit individu. 

Jika individu masuk pada zona maladaptif maka individu memiliki masalah 

keperawatan. Sedangkan bila masuk pada zona adaptif maka output yang 

didapatkan antara lain: penurunan stres, kecemasan, dan depresi. 
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3.2. Hipotesis  

H1: 

1. Spiritual caring dengan murottal dapat menurunkan stres pada pasien kanker 

serviks stadium IIIB yang menjalani kemoterapi di RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya, 

2. Spiritual caring dengan murottal dapat menurunkan kecemasan pada pasien 

kanker serviks stadium IIIB yang menjalani kemoterapi di RSUD Dr. 

Soetomo Surabaya, 

3. Spiritual caring dengan murottal dapat menurunkan stres depresi pada pasien 

kanker serviks stadium IIIB yang menjalani kemoterapi di RSUD Dr. 

Soetomo Surabaya. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

4.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain quasi experiment dengan rancangan 

penelitian pre-post test control group design. Kelompok perlakuan dalam 

rancangan penelitian ini diberikan perlakuan berupa spiritual caring dengan 

murottal, sedangkan kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan.  

Tabel 4.1 Desain Penelitian 

Responden Pre-test Perlakuan Post-test 

K-A O1 X O2 

K-B O3 - O4 

 Waktu 1 Waktu 2 Waktu 3 

Keterangan : 

K-A  :  Kelompok perlakuan (kelompok yang diberi spiritual caring dengan 

murottal) 

K-B : Kelompok kontrol 

O1 :  Pre-test/hasil pengukuran stres, kecemasan, dan depresi menggunakan 

depression anxiety stres scale (DASS) 

O3 : Pre-test/hasil pengukuran stres, kecemasan, dan depresi menggunakan 

depression anxiety stres scale (DASS) 

X : Perlakuan berupa spiritual caring dengan murottal  

 -  : Tidak diberi perlakuan  

O2  : Post-test/hasil pengukuran stres, kecemasan, dan depresi menggunakan 

depression anxiety stres scale (DASS) 

O4 : Post-test/hasil pengukuran stres, kecemasan, dan depresi menggunakan 

depression anxiety stres scale (DASS) 

 

Kelompok perlakuan pada penelitian ini adalah pasien dengan kanker serviks 

stadium IIIB yang menjalani kemoterapi yang diberikan spiritual caring dengan 

murottal, sedangkan kelompok kontrol tidak diberikan intervensi apapun. 

Intervensi diberikan untuk menurunkan tingkat stres, kecemasan, dan depresi pada 

responden penelitian. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Dr. Soetomo 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH SPIRITUAL CARING... IMAM TRI SUTRISNO



79 

 

Surabaya dengan menentukan responden penelitian yang dipilih sesuai dengan 

kriteria inklusif dan eksklusif dan dibagi dalam dua kelompok yaitu kelompok 

perlakuan dan kelompok kontrol. Tahap penelitian ini secara umum pre-test 

dilakukan pada kedua kelompok sebelum intervensi, intervensi pada kelompok 

perlakuan saja dan post-test sehingga didapatkan suatu prevalensi atau efek dari 

murottal terhadap stres, kecemasan, dan depresi. 

4.2 Populasi, Responden Penelitian dan Sampling 

4.2.1  Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah responden sesuai dengan kriteria yang 

telah ditentukan (Nursalam, 2013). Populasi pada penelitian ini adalah pasien 

yang menjalani kemoterapi pada bulan Februari sampai Maret 2018 di ruang Poli 

Onkologi Satu Atap RSUD Dr. Soetomo Surabaya.  

4.2.2  Responden penelitian 

Penelitian ini menetapkan kriteria responden penelitian sebagai berikut, yaitu: 

1. Kriteria inklusi: 

1. Pasien kanker serviks stadium III B 

2. Pasien kanker serviks yang menjalani kemoterapi 

3. Agama Islam 

2. Kriteria eksklusi: 

1. Mengalami kehilangan kesadaran 

2. Mengalami kelainan pendengaran  

4.2.3  Sampling 

Teknik pengambilan sampel menggunakan Nonprobability sampling jenis 

purposive sampling, merupakan teknik pengambilan responden penelitian dengan 
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cara memilih responden penelitian diantara populasi sesuai dengan yang 

dikehendaki peneliti (tujuan/masalah dalam penelitian), sehingga responden 

penelitian terpilih dapat mewakili karakteristik populasi (Nursalam, 2014).  

     

Keterangan: 

n : Perkiraan besar responden penelitian 

N: Perkiraan besar populasi 

z : Nilai standar normal untuk α=0.05 (1.96) 

p : Perkiraan proporsi, jika tidak diketahui dianggap 50% 

q : 1-p (100%-p) 

d : Tingkat kesalahan yang dipilih (0.05) 

Jadi jumlah sampel didapatkan 17,31 dibulatkan menjadi 18 dan ditambah 

10%, jadi sampel penelitian ini adalah 20 untuk masing-masing kelompok. 

4.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

4.3.1  Variabel independen 

Variabel independen atau variabel bebas ialah variabel yang nilainya menjadi 

penentu dari variabel lain (Nursalam, 2013). Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah spiritual caring dengan murottal. 

4.3.2  Variabel dependen 

Variabel dependen atau variabel terikat ialah variabel yang ditentukan oleh 

variabel lain (Nursalam 2013). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

stres, kecemasan, dan depresi. 
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4.3.2  Variabel confounding (pengganggu) 

Variabel confounding adalah variabel yang nilainya ikut menentukan variabel 

lain baik secara langsung maupun tidak langsung (Nursalam 2013). Variabel 

confounding dalam penelitian ini adalah umur, pendidikan, penghasilan, dan 

terapi tambahan. 

4.4 Definisi Operasional 

Tabel 4.2 Devinisi Operasional 

Variabel Definisi operasional Parameter Alat ukur Skala  Skor 

Independen  

 

Spiritual 

caring 

dengan 

murottal  

 

 

Rekaman bacaan Al-

Quran surat Ar-Rahman 

diakhiri dengan motivasi 

agama terkait kesehatan 

pasien kanker serviks 

yang menjalani 

kemoterapi, bertujuan 

untuk mengurangi stres 

kecemasan dan depresi 

 

 

Terapi dilakukan 

dengan durasi 20 

menit setiap hari 

selama 2 minggu 

dengan bantuan 

keluarga dan evaluasi 

menggunakan lembar 

check list. 

 

 

 

Lembar 

observasi 

 

- 

 

- 

Dependen 

 

Stres  

 

 

 

 

Kondisi dimana 

seseorang 

mengalami tuntutan 

yang melampaui 

sumber daya yang 

dimilikinya, terjadi 

jika terdapat 

kesenjangan atau 

ketidakseimbangan 

antara tuntutan dan 

kemampuan 

 

 

Menilai: 

1. Terlalu bergairah, 

tegang 

2. Sulit untuk relaks 

3. Mudah tersinggung 

dan sedih  

4. Mudah terusik 

5. Gugup  

6. Intoleran terhadap 

gangguan atau 

penundaan  

 

 

Kuesioner  

 

 

 

 

 

Rasio 

 

 

 

 

 

0-14 

Kecemasan Rasa khawatir, takut 

yang tidak jelas 

sebabnya, dan dapat 

menyebabkan rasa putus 

asa dan tidak berdaya 

sehingga mempengaruhi 

seluruh kepribadiannya 

Menilai: 
1. Gelisah, panik  

2. Malu, gemetaran  

3. Berhati-hati terhadap 

kekeringan pada 

mulut, memiliki 

kesulitan bernapas, 

berdebar-debar, 

telapak tangan yang 

berkeringat  

4. Khawatir terhadap 

penampilan dan 

kemungkinan lepas 

Kuesioner Rasio  0-14 
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Variabel Definisi operasional Parameter Alat ukur Skala  Skor 

kendali  

Depresi Kondisi mental berupa 

perasaan putus asa, 

kurang percaya diri dan 

layak diri; pemikiran 

negatif; memandang dan 

memusatkan perhatian 

pada hal-hal yang 

negatif; kebimbangan; 

pikiran-pikiran bunuh 

diri yang dapat 

menyebabkan 

terganggunya aktivitas 

sosial sehari-hari 

Menilai: 

1. Meremehkan diri 

sendiri 

2. Hilangnya gairah 

hidup, suram, 

murung 

3. Percaya bahwa 

hidup tidak memiliki 

arti atau nilai 

4. Pesimis mengenai 

masa depan  

5. Tidak bisa 

merasakan 

kesenangan atau 

kepuasan  

6. Tidak bisa menjadi 

tertarik atau terlibat  

 

Kuesioner Rasio 0-14 

4.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat ukur yang digunakan dalam 

mengumpulkan data yang ditujukan kepada responden penelitian yang memenuhi 

kriteria inklusi dalam penelitian (Nursalam, 2013). Instrumen yang digunakan 

pada penelitian ini untuk mengukur variabel independen adalah: 

4.5.1  Lembar observasi 

Digunakan untuk mengobservasi data demografi, dan stres kecemasan dan 

depresi menggunakan depression anxiety stres scale (DASS)  

Depression Anxiety Stres Scale (DASS) 

Depression Anxiety Stres Scale (DASS) diterapkan untuk mengungkapkan status 

psikologis individu. Skala ini digunakan dalam menentukan tingkat keadaan 

emosional negatif. Skala yang dikembangkan oleh Lovibond dan Lovibond (1995) 

dan diusulkan oleh Australian Psychological Society, memiliki empat skala likert, 

terdiri 0: tidak terjadi pada saya sama sekali; 1: terjadi pada saya pada saat 

tertentu, atau sekali waktu; 2: cukup sering terjadi pada saya; 3: sangat sering 

terjadi pada saya, atau setiap waktu. 
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Tiap-tiap dari 3 skala DASS memiliki 14 hal, dibagi menjadi 2-5 subskala 

dengan isi yang sama. Skala depresi melihat adanya disforia, keputusasaan, 

devaluasi hidup, celaan diri sendiri, kurangnya minat / keikutsertaan, anhedonia, 

dan inersia. Skala kecemasan melihat adanya gairah otonom, efek otot lurik, 

kecemasan situasional, dan pengalaman respondentif dari pengaruh kecemasan. 

Skala stres sensitive terhadap tingkatan dari gairah kronik non spesifik. Skala 

tersebut melihat adanya kesulitan relaks, gairah saraf, dan mudah menjadi 

sedih/agitasi, iritabel/over-reaktif, dan tidak sabaran. Responden diminta untuk 

mengisi 4 poin dari skala keparahan/frekuensi untuk menilai apakah mereka 

pernah mengalami tiap keadaan tersebut selama minggu-minggu terakhir. Skor 

untuk depresi, kecemasan, dan stres dihitung dengan menjumlahkan skor-skor dari 

hal-hal relevan tersebut.  

Karakteristik dari nilai tinggi pada tiap skala DASS:  

1. Skala depresi  

1) Meremehkan diri sendiri  

2) Hilangnya gairah hidup, suram, murung 

3) Percaya bahwa hidup tidak memiliki arti atau nilai 

4) Pesimis mengenai masa depan  

5) Tidak bisa merasakan kesenangan atau kepuasan  

6) Tidak bisa menjadi tertarik atau terlibat  

2. Skala kecemasan  

1) Gelisah, panik  

2) Malu, gemetaran  
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3) Berhati-hati terhadap kekeringan pada mulut, memiliki kesulitan bernapas, 

berdebar-debar, telapak tangan yang berkeringat  

4) Khawatir terhadap penampilan dan kemungkinan lepas kendali  

3. Skala stres  

1) Terlalu bergairah, tegang  

2) Sulit untuk relaks  

3) Mudah tersinggung dan sedih  

4) Mudah terusik  

5) Gugup  

6) Intoleran terhadap gangguan atau penundaan  

4.5.2  Mp3 player dan Headset 

Untuk memutar rekaman Al-Qur’an. Rekaman Al-Qur’an yang dibacakan oleh 

Saad Al-Ghamdi.   

4.6 Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Uji validitas dan reliabilitas kuesioner DASS dilakukan oleh peneliti 

sebelum dilakukannya proses pengumpulan data. Uji instrumen dilakukan pada 30 

pasien kanker serviks yang sedang melakukan kemoterapi. Analisis uji validitas 

dan reliabilitas menggunakan program SPSS dengan r-tabel=0,361 dan derajat 

signifikansi 0,05. 

Kuesioner DASS dinyatakan valid, dan reliabel denagn nilai r alpha 

cronbach’s=0,994 (>0,361), berarti kuesioner ini reliabel atau konsisten. 
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4.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Poli Onkologi Satu Atap (POSA) RSUD 

Dr. Soetomo Surabaya. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai 

dengan Mei 2018. 

4.7 Prosedur Pengumpulan Data 

4.7.1  Perizinan 

Pengumpulan data awal dilakukan setelah peneliti mendapatkan surat 

rekomendasi dari Fakultas Keperawatan yang ditujukan ke Dinas Kesehatan 

Provinsi Jawa Timur yang akan ditembuskan ke RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

Pengumpulan data diawali dengan menentukan responden penelitian yang datang 

untuk melakukan pemeriksaan di Poli Satu Atap RSUD Dr. Soetomo Surabaya, 

lalu responden penelitian dipilihesuai dengan kriteria inklusi penelitian, setelah itu 

dilakukan pemilihan dengan menggunakan Nonprobability sampling (purposive 

sampling) dengan kriteria yang telah ditentukan. Responden penelitian yang 

terpilih akan dijelaskan mengenai semua detail penelitian, jika bersedia responden 

penelitian diminta menandatangani informed consent. Responden penelitian yang 

terpilih dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok perlakuan dan kelompok 

kontrol dengan menggunakan teknik matching berdasarkan usia. 

4.7.2  Pengumpulan data (pre-test) 

Pengumpulan data dilakukan pada kedua kelompok untuk mengukur tingkat 

stres dengan menggunakan alat ukur Depression Anxiety Stres Scale (DASS) yang 

kemudian dituliskan pada lembar observasi. 
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4.7.3  Intervensi    

Setelah dilakukan pemilihan responden penelitian sesuai dengan kelompok 

penelitian, selanjutnya kelompok perlakuan mendapatkan intervensi spiritual 

caring dengan murottal setiap hari selama 2 minggu. Intervensi pertama di 

lakukan di ruangan pada saat responden penelitian kontrol ke Poli Onkologi Satu 

Atap (POSA) untuk menjalani kemoterapi. Setelah calon responden melakukan 

prosedur administrasi di ruang 116, calon responden dijelaskan hal-hal yang 

terkait prosedur penelitian, jika calon responden bersedia berpartisipasi dalam 

penelitian maka akan diminta kesediaannya untuk tanda tangan form information 

for consent dan informed consent. Setelah menandatangani lembar persetujuan 

maka calon responden telah resmi menjadi responden penelitian. Setelah 

responden memahami mengenai penelitian, selanjutnya responden di minta 

mengisi kuesioner (pre-test) setelah selesai mengisi kuesioner responden 

diposisikan duduk di kursi/sofa yang telah disediakan, sebelumnya responden 

disarankan buang air bila perlu. Setelah responden penelitian siap maka responden 

diminta mendengarkan MP3 player yang telah diisi oleh rekaman murottal beserta 

terjemahan selama kurang lebih dua puluh menit. Setelah intervensi selesai 

responden diberikan MP3 player yang telah diisi oleh rekaman murottal beserta 

terjemahan yang digunakan sebagai instrumen selama penelitian berlangsung (2 

minggu). Intervensi dilakukan sesuai dengan keinginan responden penelitian 

dengan diawasi anggota keluarga sebagai observer, peneliti bertugas 

mengingatkan menggunakan media pesan singkat kepada responden maupun 

keluarga untuk mendengarkan murottal setiap hari selama intervensi.  
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4.7.4  Pengumpulan data (post-test) 

Pengumpulan data dilakukan pada kedua kelompok pada saat intervensi 

berakhir, khusus untuk kelompok perlakuan untuk mengevaluasi terkait stres 

kecemasan dan depresi setelah dilakukan intervensi. Pada saat responden 

melakukan kontrol di POSA yaitu 2 minggu setelah intervensi, responden diminta 

mengisikan lembar kuesioner (post-test). Prosedur diatas ditujukan untuk kedua 

kelompok penelitian, hanya saja kelompok kontrol tidak mendapatkan intervensi 

penelitian. 

4.8 Kerangka Operasional Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 3.2 Kerangka Operasional Penelitian 

Populasi 

Pasien kanker serviks di RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya 

Responden penelitian: Pasien kanker serviks stadium IIIB yang kontrol 

di poli RSUD DR. Soetomo Surabaya yang memenuhi kriteria inklusi  

Pre-test (Mengukur stres, kecemasan, dan 

depresi) 

Kelompok perlakuan (n=20) 

Intervensi murottal dengan durasi 20 menit 

setiap hari selama 2 minggu 

Kelompok kontrol (n=20)  

Post-test (Mengukur stres, kecemasan dan 

depresi) 

Analisa data dengan Paired t test, dan MANOVA 

Menarik kesimpulan dan desiminasi  

Penyajian data dan hasil 

Perawatan standar  

Purposive Sampling  
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4.9 Analisa Data 

Analisa data dilakukan dengan beberapa proses tahapan, sebagai berikut: 

4.9.1  Editing  

Proses untuk memastikan bahwa data yang diperoleh telah lengkap terisi 

semua dan dapat terbaca dengan baik. Dilakukan dengan cara mengkoreksi data 

yang telah diperoleh. 

4.9.2  Coding 

Memberikan kode pada setiap variabel untuk mempermudah peneliti dalam 

melakukan tabulasi dan analisis data dengan memberikan nama responden 

penelitian dengan kode angka. 

4.9.3  Tabulating 

Data dikelompokkan menurut kategori yang telah ditentukan, selanjutnya data 

ditabulasi. 

4.9.4  Entry Data 

Memasukkan data ke dalam komputer untuk selanjutnya dilakukan analisis 

data dengan menggunakan program komputer. 

1. Analisis data 

1) Analisis Univarat 

Analisa univariat dilakukan untuk melihat distribusi frekuensi dari setiap 

variable yang akan diteliti dan kemudian akan dianalisa secara deskripsi dalam 

bentuk frekuensi dan prosentase dalam penelitian ini meliputi data demografi 

responden penelitian: umur, pendidikan terakhir, pekerjaan, penghasilan keluarga, 

sesi kemoterapi, dan terapi kombinasi. 

2) Analisis Bivarat 
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Analisis data bivariat digunakan untuk mengetahui hubungan antara kedua 

variabel. 

Tabel 4.3 Analisis bivariat pengaruh spiritual caring dengan murottal terhadap 

stres, cemas, dan depresi pada pasien kanker serviks yang menjalani 

kemoterapi 

No Variabel 

Distribusi data 

Analisis 

Analisis 

Multivariat Perlakuan Kontrol 

Pre Post Pre Post 

1 Stres 
Normal, 

homogen 

Normal, 

homogen 

Normal, 

homogen 

Normal, 

homogen 

Paired t 

test 

MANOVA 2 Cemas 
Normal, 

homogen 

Normal, 

homogen 

Normal, 

homogen 

Normal, 

homogen 

Paired t 

test 

3 Depresi 
Normal, 

homogen 

Normal, 

homogen 

Normal, 

homogen 

Normal, 

tidak 

homogen 

Paired t 

test 

4.10 Etik Penelitian 

Dalam upaya melindungi hak asasi dan kesejahteraan responden penelitian 

kesehatan penelitian ini telah melalui prosedur kaji etik dan disetujui oleh Komite 

Etik Penelitian Kesehatan RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Penelitian ini 

memperhatikan prinsip etik peneliti sebagai bentuk rasa tanggung jawab terhadap 

upaya untuk mengenal dan mempertahankan hak asasi manusia sebagai bagian 

dari sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan etika penelitian menurut WHO 

(2016) sebagai berikut:  

1 Adil 

Dalam penelitian ini prinsip adil diterapkan pada kedua kelompok, 

pembagian kelompok intervensi dan kelompok kontrol dilakukan secara random. 

Untuk menjaga azas keadilan kelompok kontrol akan mendapat intervensi 

spiritual caring dengan murottal setelah pengambilan data post test.  
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2 Baik 

Dalam penelitian ini, perlakuan diberikan semata-mata untuk memberikan 

manfaat pada responden. Prinsip baik diterapkan dalam penelitian ini dengan 

memberikan intervensi berupa spiritual caring dengan murottal yang bertujuan 

mengurangi tingkat stres, cemas, dan depresi pasien kanker serviks yang sedang 

menjalani kemoterapi. 

3 Hormat 

Dalam penelitian ini prinsip hormat diterapkan oleh peneliti dengan 

memberikan hak kepada responden penelitian untuk mendapatkan jaminan jika 

ada akibat tertentu karena penelitian yang dilakukan (Right to full disclosure), hal 

ini dicantumkan pada informed consent yang juga berisi penjelasan mengenai 

tujuan dan manfaat penelitian termasuk juga penjelasan tentang hak responden 

terkait anonimity dan confidentially. Responden berhak menolak/menghentikan 

pengumpulan data apabila terdapat hal yang tidak diinginkan oleh responden 

terkait penelitian. Peneliti bertanggungjawab atas dampak dari penelitian terhadap 

responden. 
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BAB 5 

HASIL PENELITIAN 

 Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian, yang meliputi: data 

yang disajikan meliputi gambaran umum lokasi penelitian, data demografi orang 

tua, data anak, data khusus penelitian mengenai  stres, cemas, dan depresi pada 

pasien kanker serviks stadium III B yang menjalani kemoterapi. 

5.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Poli Onkologi Satu Atap Rumah Sakit Dr. Soetomo 

yang merupakan rumah sakit tipe A pendidikan milik Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur yang beralamatkan di Jalan Mayjen. Prof. Dr. Moestopo No. 6-8, 

Airlangga, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur.  

Penelitian ini dilakukan pada pasien kanker payudara yang melakukan 

kunjungan di ruang 116 Poli Onkologi satu Atap (POSA) RSUD Dr. Soetomo. 

POSA terdiri dari 7 divisi yaitu onkologi kandungan, onkologi bedah, onkologi 

paru, onkologi medik, onkologi mata, onkologi THT dan onkologi bedah saraf. 

Gedung POSA dilengkapi dengan farmasi dan laboratorium kecil untuk uji sampel 

darah.  

Pelayanan untuk pasien kanker serviks di POSA meliputi tindakan deteksi 

dini, penjadwalan kemoterapi, dan tindakan invasif lainnya. Jumlah tenaga kerja 

di ruang POSA terdiri dari 12 orang perawat, 2 orang bidan, 2 orang analis, 2 

orang staf tata usaha, 2 orang transporter dan 2 orang pekarya kesehatan. Di ruang 

106 (tempat penelitian) jumlah perawat ada 3 orang.  
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Penatalaksanaan stres dan kecemasan untuk pasien di POSA dilakukan oleh 

perawat dengan memberikan edukasi, dan mengajarkan tekanik relaksasi napas 

dalam. Namun masih saja ada pasien yang mengalami stress, cemas dan depresi.  

5.2 Data Umum 

Karakteristik responden penelitian terdiri dari beberapa yaitu umur, 

pendidikan terakhir, pekerjaan, penghasilan keluarga, sesi kemoterapi yang telah 

dijalani, dan terapi kombinasi. 

Tabel 5.1 Distribusi karakteristik responden penelitian berdasarkan umur, 

pendidikan terakhir, pekerjaan, penghasilan keluarga, sesi kemoterapi 

yang telah dijalani, dan terapi kombinasi di POSA RSUD. Dr. Soetomo 

Surabaya Februari-Mei 2018. 

Karakteristik  

Perlakuan (n=20) Kontrol (n=20) 

Frekuensi Presentase 
Mean 

SD 
Frekuensi Presentase 

Mean 

SD 

Umur 

< 35 tahun 

36-40 tahun 

41-45 tahun 

 46-50 tahun 

> 50 tahun 

 

0 

3 

4 

4 

9 

 

0% 

15% 

20% 

20% 

45% 

3.95 

1.146 

 

0 

1 

3 

6 

10 

 

0% 

5% 

15% 

30% 

50% 

4.25 

0.910 

Total  20 100%  20 100%  

Uji Homogenitas 0.210 

Uji Normalitas 1.623 

Pendidikan 

terakhir 

Tidak tamat SD 

SD 

SMP 

SMA 

Perguruan tinggi 

 

1 

7 

4 

5 

3 

 

5% 

35% 

20% 

25% 

15% 

3.10 

1.210 

 

1 

1 

2 

13 

3 

 

5% 

5% 

10% 

65% 

15% 

3.80 

1.174 

Total  20 100%  20 100%  

Uji Homogenitas 0.062 

Uji Normalitas 3.684 

Pekerjaan  

Tidak bekerja 

TNI/POLRI/PNS 

Swasta  

Wiraswasta  

 

13 

1 

1 

5 

 

65% 

5% 

5% 

25% 

1.90 

1.334 

 

14 

1 

2 

3 

 

70% 

5% 

10% 

15% 

1.70 

1.174 

Total  20 100%  20 100%  

Uji Homogenitas 0.318 

Uji Normalitas 1.023 

Penghasilan 

keluarga 

>4 juta 

3.5-4 juta 

 

2 

7 

11 

 

10% 

35% 

55% 

2.45 

0.686 

 

1 

4 

15 

 

5% 

20% 

75% 

2.70 

0.571 
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Karakteristik  

Perlakuan (n=20) Kontrol (n=20) 

Frekuensi Presentase 
Mean 

SD 
Frekuensi Presentase 

Mean 

SD 

<3.5 juta 

Total  20 100%  20 100%  

Uji Homogenitas 0.128 

Uji Normalitas 2.416 

Seri kemoterapi 

yang telah dijalani 

1-3 seri 

3-4 seri 

>4 seri 

 

 

17 

2 

1 

 

 

85% 

10% 

5% 

1.20 

0.523 

 

 

17 

1 

2 

 

 

85% 

5% 

10% 

1.25 

0.639 

Total  20 100%  20 100%  

Uji Homogenitas 0.536 

Uji Normalitas 0.391 

Terapi kombinasi 

Ya  

Tidak  

 

1 

19 

 

5% 

95% 

1.95 

0.224 

 

3 

17 

 

15% 

85% 

1.85 

0.366 

Total  20 100%  20 100%  

Uji Homogenitas 0.134 

Uji Normalitas 4.818 

 

Berdasarkan tabel 5.1 dilihat dari umur responden maka dapat disimpulkan 

bahwa hampir setengah responden dari kelompok perlakuan memiliki umur lebih 

dari 50 tahun (45%), dan setengah responden dari kelompok kontrol memiliki 

umur 50 tahun (50%). Berdasarkan pendidikan terakhir pada kelompok perlakuan 

hampir setengah dari responden adalah tamatan SD (35%), dan lebih dari setengah 

responden dari kelompok kontrol adalah tamatan SMA (65%). Berdasarkan 

pekerjaan lebih dari setengah responden dari kelompok perlakuan tidak bekerja 

(65%), dan lebih dari setengah responden dari kelompok kontrol juga tidak 

bekerja (70%). Berdasarkan penghasilan keluarga lebih dari setengah responden 

kelompok perlakuan memiliki penghasilan kurang dari 3.5 juta rupiah dalam satu 

bulan (55%), dan lebih dari setengah responden pada kelompok kontrol juga 

memiliki penghasilan kurang dari 3.5 juta rupiah dalam satu bulan (75%). 

Berdasarkan seri kemoterapi yang telah dijalani sebagian besar responden 

kelompok perlakuan (85%) dan kelompok kontrol (85%) telah menjalani 1-3 sesi 
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kemoterapi. Sebagian besar responden kedua kelompok tidak menjalani terapi 

kombinasi (kemoterapi dan radiasi) (95%; 85%). 

 

 

 

Tabel 5.2 Uji Normalitas dan Uji Homogenitas Variabel Stres, Cemas, dan Depresi 

Variabel 

Perlakuan Kontrol 

Pre-test (p value) Pre-test (p value) 

Uji Normalitas 

1. Stres 

2. Cemas 

3. Depresi  

 

0.784 

0.789 

0.292 

 

0.635 

0.354 

0.916 

Uji Homogenitas 

1. Stres 

2. Cemas 

3. Depresi  

 

0.436 

0.232 

0.867 

 

0.286 

0.116 

0.015 

Dari tabel 5.2 menentukan asumsi normalitas (Kolmogorov-Smirnov) dan 

homogenitas (Levene’s test) pada variabel dependen yaitu stres, cemas, dan 

depresi dengan menggunakan data pre dan post dari masing-masing kelompok 

penelitian. Untuk menentukan asumsi normalitas univariate dari masing-masing 

variabel dengan membandingkan dengan nilai signifikan (0.05). Diperoleh bahwa 

nilai p>0.05 pada semua variabel yang bermakna semua kelompok data 

berdistribusi normal sehingga dilanjutkan dengan uji parametrik yaitu paired t 

test, dan untuk menguji perbedaan pengaruh menggunakan MANOVA.   

5.3 Data dan Analisis Variabel Penelitian 

Pada sub bab ini akan dibahas variabel penelitian stres, cemas, dan depresi 

pada pasien kanker serviks yang menjalani kemoterapi, data disajikan dengan 

menggunakan tabel dan penjelasan. 
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5.3.1 Pengaruh Spiritual Caring dengan Murottal Terhadap Stres 

Berikut ini akan dibahas mengenai pengaruh spiritual caring dengan murottal 

terhadap variabel stres pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol dengan 

menggunakan nilai sebelum dan sesudah intervensi.  

Tabel 5.3 Perbedaan nilai stres kelompok perlakuan dan kelompok kontrol 

sebelum dan sesudah diberikan intervensi spiritual caring dengan 

murottal di POSA RSUD Dr. Soetomo Surabaya Februari-Mei 2018. 

Variabel Kelompok 
Pre (Mean;SD) 

Min-Maks 

Post (Mean;SD) 

Min-Maks 

Delta 

(Mean;SD) 

Min-Maks 

p-value 

(Paired t test) 

Stres 

Perlakuan 21.55;4.161 

15-28 

17.50;1.850 

14-20 

4.05;3.069 

0-9 

0.000 

Kontrol 21.30;4.014 

15-28 

17.50;1.850 

15-27 

2.98;2.597 

0-7 

0.189 

Berdasarkan tabel 5.3 di atas dari dari hasil uji Paired t test dari variabel stres, 

menghasilkan nilai p value = 0.000 pada kelompok perlakuan dan nilai p value = 

0.189 pada kelompok kontrol. Artinya terdapat perbedaan yang bermakna antara 

nilai stres sebelum dan setelah intervensi pada kelompok perlakuan. Sedangkan 

pada kelompok kontrol tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada nilai stres. 

5.3.2 Pengaruh Spiritual Caring dengan Murottal Terhadap Cemas 

Berikut ini akan dibahas mengenai pengaruh spiritual caring dengan murottal 

terhadap variabel cemas pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol dengan 

menggunakan nilai sebelum dan sesudah intervensi. 

Tabel 5.4 Perbedaan nilai cemas kelompok perlakuan dan kelompok kontrol 

sebelum dan sesudah diberikan intervensi spiritual caring dengan 

murottal di POSA RSUD Dr. Soetomo Surabaya Februari-Mei 2018. 

Variabel Kelompok Pre (Mean;SD) 

Min-Maks 

Post (Mean;SD) 

Min-Maks 

Delta 

(Mean;SD)  

Min-Maks 

p-value 

(Paired t test) 

Cemas 

Perlakuan 9.50;2.929 

5-16 

7.75;2.049 

4-12 

1.75;1.713 

0-5 

0.000 

Kontrol 11.45;3.103 

7-18 

10.75;2.712 

5-15 

1.50;1.469 

0-5 

0.135 
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Berdasarkan tabel 5.4 di atas dari hasil uji Paired t test dari variabel cemas, 

menghasilkan nilai p value = 0.000 pada kelompok perlakuan dan nilai p value = 

0.135 pada kelompok kontrol. Artinya terdapat perbedaan yang bermakna antara 

nilai cemas sebelum dan setelah intervensi pada kelompok perlakuan. Sedangkan 

pada kelompok kontrol tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada nilai cemas. 

5.3.3 Pengaruh Spiritual Caring dengan Murottal Terhadap Depresi 

Berikut ini akan dibahas mengenai pengaruh spiritual caring dengan murottal 

terhadap variabel depresi pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol dengan 

menggunakan nilai sebelum dan sesudah intervensi.  

Tabel 5.5 Perbedaan nilai cemas kelompok perlakuan dan kelompok kontrol 

sebelum dan sesudah diberikan intervensi spiritual caring dengan 

murottal di POSA RSUD Dr. Soetomo Surabaya Februari-Mei 2018. 

Variabel Kelompok 

Pre 

(Mean;SD) 

Min-Maks 

Post 

(Mean;SD) 

Min-Maks 

Delta 

(Mean;SD) 

Min-Maks 

p-value 

(Paired t test) 

Depresi 

Perlakuan 11.15;3.117 

8-21 

9.40;3.267 

5-21 

1.85;1.496 

0-5 

0.000 

Kontrol 10.00;5.252 

0-24 

9.40;5.734 

0-24 

1.50;2.947 

0-12 

0.422 

Berdasarkan tabel 5.5 di atas dari dari hasil uji Paired t test dari variabel 

depresi, menghasilkan nilai p value = 0.000 pada kelompok perlakuan dan nilai p 

value = 0.422 pada kelompok kontrol. Artinya terdapat perbedaan yang bermakna 

antara nilai depresi sebelum dan setelah intervensi pada kelompok perlakuan. 

Sedangkan pada kelompok kontrol tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada 

nilai depresi. 
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5.3.4 Uji Multivariat Kelompok Perlakuan dan Kontrol  

Tabel 5.6 Multivariat test kelompok perlakuan dan kelompok kontrol di POSA 

RSUD Dr. Soetomo Surabaya Februari-Mei 2018. 

Variabel  F Hipotesis df 
Partial eta 

squared 
Sig 

Stres 

Cemas 

Depresi  

Pillai’s trace 3.962a 3.000 0.248 0.015 

Wilk’lambda 3.962a 3.000 0.248 0.015 

Tabel 5.6 menunjukkan nilai Wilk’s lambda p= 0.015 (p<0,05), sehingga 

dinyatakan bahwa intervensi spiritual caring dengan murottal secara keseluruhan 

signifikan menurunkan stres, cemas, dan depresi. 

5.3.5 Uji Pengaruh Antar Kelompok Perlakuan dan Kontrol  

Tabel 5.7 Uji tests of between-subjects kelompok perlakuan dan kelompok kontrol 

di POSA RSUD Dr. Soetomo Surabaya Februari-Mei 2018. 

Variabel Mean square F 
Observed 

powered 
Sig 

Stres 

Cemas 

Depresi  

72.900 

11.025 

13.225 

9.702 

3.175 

1.989 

0.859 

0.411 

0.280 

0.003 

0.083 

0.166 

Tabel 5.7 menunjukkan bahwa variabel stres mempunyai nilai p value = 

0.003, yang berarti spiritual caring dengan murottal memiliki pengaruh yang kuat 

terhadap variabel stres, hal ini dibuktikan dengan nilai observed powered = 85%. 

 

… 

…………………………………………………
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BAB 6 

PEMBAHASAN 

6.1 Pengaruh Spiritual caring Dengan Murottal Terhadap Stres, Cemas, 

dan Depresi 

Berdasarkan analisa statistika pengaruh spiritual caring dengan murottal 

terhadap stres, menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan pada kelompok 

perlakuan sebelum dan sesudah intervensi diberikan. Artinya terjadi penurunan 

tingkat stres sebelum dan sesudah dilakukan intervensi. Hal ini ditunjukkan 

dengan adanya penurunan hasil nilai post-test. Sebanyak 17 responden terjadi 

penurunan pada tingkat stres, dan hanya 3 responden yang memiliki hasil tetap. 

Sedangkan pada kelompok kontrol menunjukkan tidak adanya pengaruh yang 

signifikan pada nilai stres sebelum dan sesudah intervensi diberikan. Artinya 

secara statistik tidak terjadi penurunan yang signifikan pada tingkat stres sebelum 

dan sesudah dilakukan intervensi.  

Pada uji multivariat dapat disimpulkan bahwa spiritual caring secara 

keseluruhan berpengaruh terhadap variabel stres, cemas dan depresi, dan yang 

memiliki pengaruh paling kuat terjadi pada variabel stres dibandingkan dengan 

variabel lain. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jayus et al (2017) yang 

meneliti tentang efek mendengarkan bacaan Al Qur’an terhadap cemas, dan stres 

pasien jantung. Hasilnya setelah diberikan intervensi berupa mendengarkan 

rekaman Al Qur’an kepada 40 responden, 5 kali selama 24 jam, terjadi penurunan 

tingkat stres, dengan instrumen DASS (Jayus et al. 2017).  
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Efek fisiologis dari Al-Qur'an dicapai melalui dua mekanisme, dengan 

memahami makna dari setiap ayat Al-Qur'an, dan melalui suara atau bacaan Al-

Qur'an. Mendengarkan Al Qur’an dapat menjadikan pikiran lebih tenang dan 

tubuh menjadi lebih rileks. Mendengarkan Al Qur’an juga dapat menjadikan 

tanda-tanda vital menjadi lebih stabil. Sebagaimana penelitian yang di lakukan 

oleh Juwita et al (2014) yang meneliti mengenai efek mendengarkan Al Qur’an 

pada 202 pasien hipertensi. Hasilnya terjadi penurunan tekanan darah dan 

kemajuan yang signifikan psikologis pada responden (Shaaban et al. 2014).   

Faktor penentu tingkat stres seseorang adalah persepsi suatu ancaman. 

Semakin tinggi dampak yang dihasilkan oleh ancaman itu pada kehidupan 

seseorang, maka semakin tinggi tingkat stres yang dirasakan. Selanjutnya reaksi 

stres diaktifkan oleh sistem persyarafan yang kemudian membentuk sebuah 

persepsi, persepsi seseorang dapat berbeda-beda tergantung pengalaman dan 

faktor pendukung lain yang nantinya menghasilkan respon stres sebagai 

kompensasi tubuh dalam menghadapi stressor. Dalam penelitian ini stres yang 

didapat pada pasien kanker serviks yang menjalani kemoterapi adalah berupa efek 

samping yang diperoleh setelah menjalani kemoterapi. Responden mengatakan 

bahwa efek samping yang paling sering dialami setelah menjalani kemoterapi 

adalah nyeri pada perut bawah, dan kehilangan nafsu makan. Pada praktiknya rasa 

nyeri yang dialami oleh pasien kanker serviks pasca kemoterapi dapat ditangani 

dengan mengkonsumsi anti nyeri yang telah diberikan oleh tenaga kesehatan, akan 

tetapi hal ini dapat menimbulkan efek psikologis pada pasien dikarenakan nyeri 

yang tidak kunjung hilang. Dengan pendekatan keperawatan berupa spiritual 

caring dengan murottal, terbentuk persepsi bahwa segala penyakit dan efek dari 
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penyakit tersebut adalah bentuk rasa cinta Allah SWT pada umatnya, dan hal itu 

merupakan pengingat kepada umatNya agar selalu bersyukur dan berserah diri 

kepada Allah SWT. Sebagaimana inti sari dari surat Ar-Rahman bahwasanya 

setiap umat muslim berkewajiban untuk selalu bersyukur pada setiap nikmat yang 

telah Allah SWT berikan. Responden berpendapat bahwa setelah mendengarkan 

rekaman murottal perasaan menjadi semakin tenang dan damai. Umat Islam 

percaya bahwa ketika mendengarkan Al Qur’an akan membawa ketenangan dan 

kedamaian di dalam pikiran dan hati mereka, persepsi ini yang dapat 

menyebabkan tingkat stres pada seseorang setelah mendengarkan Al Qur’an dapat 

menurun. Sehingga Al Qur’an akan mempertahankan keseimbangan antara 

berbagai aspek kehidupan manusia (Thoma et al. 2013). Hal ini lah yang 

diharapkan, yaitu untuk membentuk proses penerimaan yang positif sehingga 

kualitas hidup pasien kanker serviks dapat meningkat.  

Berdasarkan analisa statistik pengaruh spiritual caring dengan murottal 

terhadap cemas, menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan pada kelompok 

perlakuan sebelum dan setelah diberikan intervensi. Artinya terjadi penurunan 

tingkat cemas sebelum dan sesudah dilakukan intervensi. Sedangkan pada 

kelompok kontrol menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan pada nilai 

cemas sebelum dan sesudah intervensi diberikan. Artinya secara statistik tidak 

terjadi penurunan yang signifikan pada tingkat cemas pada pre-test dan post-test. 

Pada kelompok perlakuan 13 responden mengalami penurunan tingkat cemas dan 

tidak ada responden penelitian yang mengalami peningkatan nilai cemas, 

dibandingkan kelompok kontrol yang hanya 9 responden yang mengalami 

penurunan cemas dan terdapat 5 responden mengalami peningkatan nilai cemas. 
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Artinya secara kuantitas spiritual caring dengan murottal dapat dikatakan efektif 

dalam mengatasi kecemasan pada responden penelitian daripada responden yang 

tidak diberikan spiritual caring dengan murottal. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hassan Babamohamadi 

(2015), setelah dilakukan intervensi mendengarkan Al Qur’an dengan durasi dua 

puluh menit tiga kali seminggu dalam satu bulan pada 60 pasien hemodialisa. 

Setelah intervensi diberikan terjadi penurunan tingkat cemas pada kelompok 

intervensi.  Penelitian serupa dilakukan oleh Atye Babaii (2015), setelah 

dilakukan intervensi mendengarkan Al Qur’an sebelum kateterisasi jantung. 

Intervensi dibeikan kepada 60 responden selama 18 menit sebelum tindakan. 

Sebelum dilakukan intervensi tidak ada perbedaan skor STAI (State-Trait Anxiety 

Inventory) pada kedua kelompok. Setelah dilakukan intervensi, nilai mean STAI 

pada kelompok intervensi lebih rendah dari pada kelompok kontrol, artinya 

intervensi yang diberikan memiliki pengaruh terhadap tingkat kecemasan 

kelompok intervensi. 

Intervensi yang dapat diberikan untuk memenuhi kebutuhan spiritual dapat 

berupa praktik beribadah (misalkan salat untuk yang beragama Islam), berdoa, 

dan membaca kitab suci Al-Qur’an (Suhami et al. 2014). Membaca Al-Qur’an dan 

melakukan ibadah lainnya bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit mental dan 

psikologis. Tahap perkembangan spiritual perlu diperhatikan oleh perawat 

sebelum memenuhi kebutuhan spiritual pasien. Pemahaman terhadap tahap 

perkembangan spiritual akan membantu perawat dalam mengatasi masalah 

spiritual, memenuhi kebutuhan spiritual pasien, dan diharapkan mampu 

meningkatkan kesejahteraan spiritual pasien (Manap and Jambi 2011).  
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Kecemasan adalah perasaan tidak nyaman atau ketakutan yang disertai oleh 

respon autonom (penyebab sering tidak spesifik atau tidak diketahui pada setiap 

individu) perasaan cemas tersebut timbul akibat dari antisipasi diri terhadap 

bahaya. Keadaan ini juga dapat diartikan sebagai tanda-tanda perubahan yang 

memberikan peringatan akan adanya bahaya pada diri individu. 

Kecemasan dapat timbul dikarenakan terjadi ketidak seimbangan dalam 

sekresi katekolamin dari kelenjar adrenal. Beberapa penelitian telah menunjukkan 

bahwa musik dapat melepaskan zat anti-kecemasan dalam tubuh yang dapat 

mengurangi tingkat kecemasan. Penurunan tingkat kecemasan dalam penelitian ini 

dapat disebabkan karena pembentukan persepsi responden. Kualitas relaksasi 

mendengarkan ayat Al Qur’an adalah bentuk persepsi dalam mendengarkan 

lantunan ayat alquran dan memaknai arti dari setiap kata-kata dalam alquran.  

Salah satu tindakan non invasif yang disarankan untuk mengatasi gangguan 

mental adalah terapi musik, dan salah satu musik yang paling indah dan yang 

memiliki harmoni terbaik adalah bacaan Al Qur’an (Mottaghi et al. 2011). 

Sebagai mana yang disebutkan di dalam ayat alquran. ‘Dan Kami turunkan dari Al 

Qur’an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman 

dan Al Qur’an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain 

kerugian' (Al-Isra: 82); (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka 

manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati 

Allah-lah hati menjadi tenteram. [51]. Setelah mendengarkan ayat-ayat alquran 

rasa takut akan segala hal yang ada di dunia ini akan hilang dan hati manusia 

menjadi ikhlas dan timbul rasa berserah diri. Al Qurʻan dapat mengalihkan pikiran 

dari kecemasan, rasa sakit, dan pengalaman negatif yang dapat ditanamkan 
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menjadi pikiran yang positif (mengingat Allah), hal ini dapat membantu seseorang 

mengatasi tekanan emosional dan mengurangi kegelisahan yang mereka alami. 

Kanker serviks tergolong salah satu penyakit yang menyebabkan seorang 

wanita jatuh pada keadaan depresi. Selain konsekuensi dari kanker serviks sendiri, 

pasien kanker serviks harus melalui tahap-tahap pengobatan yang panjang dan 

memiliki berbagai macam efek samping. Salah satu pengobatan yang umum 

diberikan pada pasien dengan kanker serviks adalah kemoterapi. Kemoterapi 

memiliki berbagai macam efek samping yang dapat mengganggu fungsi fisik 

seorang wanita, sehingga hal ini dapat memicu terjadinya depresi berkepanjangan 

karena proses pengobatan yang lama.    

Berdasarkan analisa statistika pengaruh spiritual caring dengan murottal 

terhadap depresi, menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan pada kelompok 

perlakuan sebelum dan sesudah intervensi diberikan. Artinya terjadi penurunan 

tingkat depresi sebelum dan sesudah dilakukan intervensi. Hal ini ditunjukkan 

dengan adanya penurunan hasil nilai post-test. Sedangkan pada kelompok kontrol 

menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan pada nilai depresi sebelum 

dan sesudah intervensi diberikan. Artinya secara statistik tidak terjadi penurunan 

yang signifikan pada tingkat depresi sebelum dan sesudah dilakukan intervensi. 

Terjadi perbedaan jumlah penurunan tingkat depresi pada hasil pre-test dan post-

test kedua kelompok. Sebanyak 14 responden terjadi penurunan pada tingkat 

depresi, dan hanya 1 responden yang mengalami peningkatan nilai depresi, 

sedangkan kelompok kontrol hanya 5 responden yang mengalami penurunan nilai 

depresi dan 4 responden mengalami peningkatan nilai depresi. Artinya secara 

kuantitas spiritual caring dengan murottal dapat dikatakan efektif dalam 
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mengatasi depresi pada responden penelitian daripada responden yang tidak 

diberikan spiritual caring dengan murottal. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh rafia et 

al (2017), dimana penelitiannya menghasilkan penurunan tingkat depresi sebelum 

dan setelah dilakukannya intervensi Al Qur’an (Ar Rahman) pada wanita Muslim 

dengan diagnosa depresi yang diberikan setiap hari selama 4 minggu.  

Depresi sering terjadi pada pasien kanker, meskipun memiliki efek yang jelas 

ke pasien, kasus depresi pada kanker sulit untuk di diagnosa dan tidak ditangani 

serius oleh pelayanan medis. Terdapat banyak alasan untuk ini, mulai dari 

meremehkan gejala depresi, manifestasi klinis kanker, tahap-tahap pengobatan 

dan perawatan, dan kesulitan dalam menggali gejala emosional pasien (Dauchy et 

al. 2013). Adapun beberapa faktor resiko yang terkait depresi pada penyakit 

kanker dan pengobatannya adalah tipe kanker, stadium kanker, fase akhir dari 

kanker, terbatasnya pengobatan, adanya gejala fisik yang tidak terkontrol (mual, 

muntah, sakit, dll), dan cacat fungsional dan hilangnya otonomi (gejala neurologi, 

menurunnya kondisi umum tubuh (Dauchy et al. 2013).  

Ajaran agama Islam dan ayat suci Al Qur’an memegang peranan penting 

dalam membantu umat Islam untuk mengatasi semua masalah kehidupan, dan 

membantu mereka dalam pencegahan dan pengobatan penyakit mental seperti 

depresi. Mendengarkan ayat-ayat Al Qur’an dapat menciptakan efek positif pada 

pikiran dan hati umat Islam, sehingga menjadikan kondisi fisik yang rileks, tenang 

dan damai (Rafique et al. 2017).  

Al Qur’an merupakan salah satu musik yang paling indah dan memiliki 

harmoni yang konstan. Beberapa penelitian menyatakan bahwa musik yang paling 
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efektif sebagai terapi adalah bacaan Al Qur’an. Pendekatan terapi musik di 

seluruh dunia telah muncul dari beragam tradisi seperti model terapi perilaku, 

psikoanalisis, pendidikan, atau humanistik. Musik adalah stimulasi kuat yang 

mampu membangkitkan dan memodulasi suasana hati dan emosi. Oleh sebab itu, 

musik terapi menjadi salah satu media untuk mengatasi masalah mental, salah 

satunya depresi (Aalbers et al. 2017). Al Qur’an adalah salah satu musik yang 

paling indah dan memiliki harmoni yang teratur. Sesuai dengan meta-analisis 

yang dilakukan oleh Aalbers et al (2017), yang menemukan bahwa terapi musik 

yang ditambahkan ke perawatan biasa di ruangan (treatment as usual) dapat 

mengatasi gejala depresi dibandingkan dengan hanya memberikan perawatan 

biasa saja. Selain itu, terapi musik juga menunjukkan keampuhan dalam 

mengurangi tingkat kecemasan dan meningkatkan fungsi individu yang depresi. 

Temuan dari meta-analisis ini menunjukkan bahwa terapi musik memberikan efek 

menguntungkan jangka pendek bagi orang-orang dengan depresi.  

Setelah dilakukannya intervensi keperawatan spiritual caring dengan murottal 

setiap hari selama satu minggu, terjadi perubahan pada stres, cemas, dan depresi 

pada kelompok perlakuan. Jika ditinjau dari teori adaptasi Roy, jika manusia 

mengalami atau diberikan stimulus lingkungan secara terus-menerus dapat 

menimbulkan respon adaptasi, yaitu berupa respon adaptif. Manipulasi terhadap 

stimulus tersebut dapat membawa individu berada dalam zona adaptasi (adaptif 

dan inadaptif) sehingga dapat memberikan dampak/efek pada 4 model adaptasi 

antara lain fisiologis, konsep diri, fungsi peran, dan ketergantungan. Manipulasi 

stimulus bertujuan untuk mengontrol mekanisme koping individu (regulator dan 

kognator) yang dalam hal ini dilakukan dengan pemberian intervensi keperawatan 
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berupa spiritual caring dengan murottal. Respon adaptif adalah peningkatan 

integritas guna membantu manusia mencapai tujuan hidupnya. Pada dasarnya 

intervensi yang dilakukan memiliki tujuan untuk membantu upaya adaptasi 

seseorang dengan mengelola lingkungannya. Stimulus yang ditimbulkan oleh efek 

samping kemoterapi adalah stres, kecemasan, dan depresi.  

Perbedaan tingkat depresi juga dapat disebabkan banyak faktor, seperti faktor 

demografi, faktor biologis, faktor psikososial, faktor genetik, serta penyakit fisik 

yang menjadi komorbid penyakit depresi (Marsasina and Fitrikasari 2016). Faktor 

demografi pada penelitian ini salah satunya adalah umur. Umur dapat 

mempengaruhi kesehatan psikologi seseorang, semakin muda perempuan 

terdiagnosis kanker serviks maka beresiko tinggi terkena gangguan psikologis 

seperti stres, cemas, dan depresi. Hal ini dapat dikaitkan dengan masa produktif 

seorang wanita dan hubungan dengan pasangan (Vermeer et al. 2016). Faktor 

demografi lainnya yaitu pendidikan, pekerjaan, sesi kemoterapi, dan terapi 

kombinasi, akan tetapi hanya seri kemoterapi yang memiliki hubungan yang 

signifikan negatif dengan variabel stres responden. Artinya semakin sering pasien 

kanker serviks menjalani kemoterapi, maka semakin rendah stres yang dialami.    

Pada penelitian ini juga menunjukkan penurunan pada kelompok kontrol 

meskipun secara statistik tidak terjadi penurunan yang signifikan. Hal ini dapat 

dikaitkan dengan fase penerimaan responden terhadap proses penyakitnya. 

Menurut teori “the five stage of grief” terdapat 5 tahapan yang mungkin dialami 

oleh seseorang ketika mendapatkan hal yang tidak diharapkan, yaitu fase 

pengingkaran, fase marah, fase tawar menawar, fase depresi, dan fase penerimaan. 

Kelima tahap respon psikologis ini sering dikaitkan dengan lima tahap model 
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duka cita yang disebabkan oleh proses kematian. Namun akhirnya berkembang 

tidak hanya sebatas itu, lima tahap respon psikologis ini juga dapat digunakan 

untuk memahami reaksi pasca kejadian traumatik yang dialami seseorang 

termasuk perubahan status kesehatan. Namun tidak semua individu yang 

mengalami kejadian traumatik selalu melalui kelima tahap secara berurutan. 

Apabila individu dapat melalui tahap-tahap tersebut dan mencapai tahap 

penerimaan, maka seseorang akan dapat mengakhiri proses kedukaan secara 

tuntas. Penurunan tingkat sters, cemas, dan depresi pada kelompok kontrol dapat 

mungkin terjadi jika seorang wanita memiliki dukungan yang baik untuk 

meningkatkan kualitas hidupnya, baik dukungan dari diri sendiri maupun 

dukungan dari lingkungan. Proses penerimaan penyakit kanker serviks juga dapat 

dikaitkan dengan stadium kanker. Selain merupakan tingkat stadium terbanyak 

pada tempat penelitian, dasar pemilihan stadium III adalah proses pengobatan dan 

tingkat mortalitas pasien kanker serviks. Kanker serviks stadium III termasuk 

pada fase terminal penyakit kanker serviks, yang artinya pada stadium ini angka 

harapan hidup pasien kanker serviks stadium IIIb sebesar 35%. Oleh karena itu, 

hal ini dapat menjadi pemicu terjadinya gangguan psikologis pada pasien kanker 

serviks. Intervensi spiritual caring dengan murottal diharapkan mampu berada 

pada fase penerimaan terkait status kesehatannya, sehingga didapatkan 

peningkatan kualitas hidup secara maksimal. Hal ini di dukung oleh penurunan 

tingkat stres, cemas, dan depresi pada kelompok perlakuan. 

6.2 Keterbatan Penelitian 

Penelitian ini tidak mempertimbangkan tingkat spiritualitas responden, dan 

interpersonal responden (status pernikahan, hubungan dengan keluarga, dan 
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hubungan dengan masyarakat) yang mungkin dapat berpengaruh terhadap stres, 

cemas, dan depresi responden. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH SPIRITUAL CARING... IMAM TRI SUTRISNO



 

109 

 

BAB 7 

SIMPULAN DAN SARAN 

7.1 Simpulan 

Spiritual caring dengan murottal terhadap stres, kecemasan, dan depresi pada 

pasien kanker serviks stadium IIIB yang menjalani kemoterapi di RSUD Dr. 

Soetomo Surabaya 

1. Spiritual caring dengan murottal menurunkan stres pada pasien kanker serviks 

stadium IIIB yang menjalani kemoterapi di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

Spiritual caring dengan murottal dapat menurunkan karakteristik stres yaitu 

tegang, sulit untuk relaks, mudah tersinggung dan sedih, mudah terusik, 

gugup, dan intoleran terhadap gangguan atau penundaan.  

2. Spiritual caring dengan murottal menurunkan kecemasan pada pasien kanker 

serviks stadium IIIB yang menjalani kemoterapi di RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya. Spiritual caring dengan murottal dapat menurunkan karakteristik 

kecemasan yaitu gelisah, panik, malu, gemetaran, berhati-hati terhadap 

kekeringan pada mulut, memiliki kesulitan bernapas, berdebar-debar, telapak 

tangan yang berkeringat, khawatir terhadap penampilan dan kemungkinan 

lepas kendali. 

3. Spiritual caring dengan murottal menurunkan depresi pada pasien kanker 

serviks stadium IIIB yang menjalani kemoterapi di RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya. Spiritual caring dengan murottal dapat menurunkan karakteristik 

depresi yaitu meremehkan diri sendiri, hilangnya gairah hidup, suram, 

murung, percaya bahwa hidup tidak memiliki arti atau nilai, pesimis mengenai 
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masa depan, tidak bisa merasakan kesenangan atau kepuasan, dan tidak bisa 

menjadi tertarik atau terlibat. 

7.2 Saran 

 Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah: 

7.2.1 Untuk penelitian selanjutnya 

Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan faktor penerimaan penyakit 

kanker serviks yang dapat berpengaruh terhadap stres, cemas, dan depresi. 

7.2.2 Untuk instansi terkait 

Spiritual caring dengan murottal dapat diaplikasikan di instalasi rawat jalan 

pada saat pasien menunggu giliran untuk diperiksa. Hal ini bertujuan untuk 

menurunkan stres, kecemasan, dan depresi pada pasien kanker serviks stadium 

IIIB yang menjalani kemoterapi demi memberikan perawatan yang maksimal. 
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LEMBAR PERSETUAN MENGIKUTI PENELITIAN  

(Informed Consent) 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama   : 

Umur   : 

Alamat   : 

Tlp/Email  : 

Fakultas/instansi : 

Sesudah mendengarkan penjelasan yang diberikan dan diberikan kesempatan 

untuk menanyakan yang belum dimengerti, dengan ini memberikan: 

PERSETUJUAN 

Mengikuti penelitian sebagai responden penelitian dengan judul: 

“Pengaruh Spiritual Caring Dengan Murottal Terhadap Stres, Cemas, dan Depresi 

Pada Pasien Kanker Serviks Stadium IIIB Yang Menjalani Kemoterapi Di RSUD 

Dr. Soetomo Surabaya” 

Dan sewaktu-waktu saya berhak mengundurkan diri. 

Demikian persetujuan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan. 

 

Surabaya, ... / ... / 2018   

Yang menjelaskan, 

 

Imam Tri Sutrisno 

 Responden, 

 

__________________ 

Saksi 1, 

 

 __________________                  

 Saksi 2, 

 

__________________ 

Imam Tri Sutrisno (Kontak: 0822-2889-7305) 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH SPIRITUAL CARING... IMAM TRI SUTRISNO



121 

 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini bersedia untuk ikut berpartisipasi 

sebagai responden penelitian penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Prodi 

Magister Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya atas 

nama: 

Nama  : Imam Tri Sutrisno 

NIM : 131614153028 

Yang berjudul “Pengaruh Spiritual Caring dengan Murottal Terhadap 

Stres, Kecemasan dan Depresi Pada Pasien Kanker Serviks Stadium IIIB Yang 

Menjalani Kemoterapi di RSUD Dr. Soetomo Surabaya”. Tanda tangan saya 

menunjukkan bahwa : 

1. Saya telah diberi informasi atau penjelasan tentang penelitian ini dan 

informasi peran saya. 

2. Saya mengerti bahwa catatan tentang penelitian ini dijamin kerahasiaannya. 

Semua berkas yang dicantumkan identitas dan jawaban yang akan saya 

berikan hanya diperlukan untuk pengolahan data. 

3. Saya mengerti bahwa penelitian ini akan mendorong pengembangan tentang 

“Pengaruh Spiritual caring dengan Murottal Terhadap Stres, Cemas, dan 

Depresi Pada Pasien Kanker Serviks Stadium IIIB Yang Menjalani 

Kemoterapi di RSUD Dr. Soetomo Surabaya”. Oleh karena itu saya secara 

sukarela menyatakan ikut berperan serta dalam penelitian ini.  

Surabaya, ... / ... / 2018   

Yang menjelaskan, 

 

Imam Tri Sutrisno 

 Responden, 

 

__________________ 

Saksi 1, 

 

 __________________                  

 Saksi 2, 

 

__________________ 

Imam Tri Sutrisno (Kontak: 0822-2889-7305) 
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FORM PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI RESPONDEN PENELITIAN 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama   : 

Umur   : 

Alamat   : 

Tlp/Email  : 

Fakultas/instansi : 

Dengan ini menyatakan MENGUNDURKAN DIRI sebagai responden penelitian 

Dengan judul penelitian: 

“Pengaruh Spiritual Caring Dengan Murottal Terhadap Stres, Cemas, dan Depresi 

Pada Pasien Kanker Serviks Stadium IIIB Yang Menjalani Kemoterapi Di RSUD 

Dr. Soetomo Surabaya” 

Demikian persetujuan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan. 

 

 

Surabaya, ... / ... / 2018   

Yang menjelaskan, 

 

Imam Tri Sutrisno 

 Responden, 

 

__________________ 

Saksi 1, 

 

 __________________                  

 Saksi 2, 

 

__________________ 

 

 

Imam Tri Sutrisno (Kontak: 0822-2889-7305) 
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LEMBAR KUESIONER 

 Pengaruh Spiritual Caring dengan Murottal Terhadap Stres, Cemas, dan 

Depresi Pada Pasien Kanker Serviks Stadium IIIB Yang Menjalani 

Kemoterapi di RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

 

 

Petunjuk Pengisian : 

1. Lembar diisi oleh responden penelitian 

2. Berilah tanda cawang () pada kotak yang telah disediakan 

3. Kolom kode tetap dibiarkan kosong 

4. Apabila kurang jelas saudara berhak bertanya kepada peneliti 

5. Mohon diteliti ulang agar tidak ada pertanyaan yang terlewatkan 

A. Data Demografi Responden Penelitian       

1. Umur (dalam tahun) : 

<35 

36-40 

41-45 

46-50 

>50 

2. Pendidikan terakhir :    

Tidak tamat SD 

 SD 

 SMP  

 SMA 

 Perguruan tinggi 

3. Pekerjaan 

Tidak bekerja 

TNI/POLRI/PNS 

Swasta 

Wiraswasta 

Kode Responden Penelitian   : 

Tanggal Pengisian : 
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4. Penghasilan keluarga 

>4 juta 

UMR (3,5 juta)-4 juta 

<UMR (3,5 juta) 

5. Seri kemoterapi yang sudah dijalani 

1-3 seri 

3-4 seri 

>4 seri 

6. Terapi kombinasi 

Ya, sebutkan 

Tidak  
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B. Kuesioner Pengukuran Kecemasan dan Depresi 

Silakan membaca setiap pernyataan dan centang pada kolom angka 0, 1, 2 

atau 3 yang menunjukkan berapa banyak pernyataan yang diterapkan untuk Anda 

selama 1 minggu terakhir. Tidak ada jawaban benar atau salah. Jangan 

menghabiskan waktu terlalu banyak pada pernyataan apapun. 

catatan:  

0 : Tidak pernah  

1 : Kadang-kadang 

2 : Sering 

3 : Sangat sering 

No 
PERNYATAAN 

Tidak 

pernah 

Kadang-

kadang 
Sering 

Sangat 

sering 

1. Saya merasa marah hanya karena hal-

hal yang sepele. 

    

2. Bibir sering kering.     

3. Saya tidak dapat merasakan hal-

hal/perasaan yang positif 

(menyenangkan).  

    

4. Saya mengalami kesulitan bernafas 

(misalnya: seringkali terengah-engah 

atau kesulitan bernafas padahal tidak 

melakukan aktivitas fisik sebelumnya). 

    

5. Saya seperti tidak kuat lagi untuk 

melakukan suatu kegiatan. 

    

6. Saya cenderung bereaksi berlebihan 

terhadap suatu situasi. 

    

7. Saya merasa mudah goyah (misalnya, 

kaki terasa mau ’copot’). 

    

8. Saya merasa sulit untuk rileks/santai.     

9. Saya sering mengalami kondisi yang 

membuat cemas, dan berharap 

semuanya berakhir.  

    

10. Saya merasa tidak ada hal yang dapat 

diharapkan di masa depan.  

    

11. Saya menemukan diri saya mudah 

merasa kesal. 
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12. Saya merasa telah menghabiskan 

banyak energi untuk merasa cemas. 

    

13. Saya merasa sedih dan tertekan.     

14. Saya merasa tidak sabar ketika harus 

menunggu (misalnya: kemacetan lalu 

lintas, menunggu sesuatu). 

    

15. Saya merasa lemas seperti mau 

pingsan. 

    

16. Saya merasa saya kehilangan minat 

akan segala hal. 

    

17. Saya merasa bahwa saya tidak 

berharga sebagai seorang manusia. 

    

18. Saya merasa bahwa saya mudah 

tersinggung. 

    

19. Berkeringat secara berlebihan 

(misalnya: tangan berkeringat), 

padahal temperatur tidak panas atau 

tidak melakukan aktivitas fisik 

sebelumnya.  

    

20. Saya merasa takut tanpa alasan yang 

jelas. 

    

21. Saya merasa bahwa hidup tidak 

bermanfaat. 

    

22. Saya merasa sulit untuk beristirahat.     

23. Saya mengalami kesulitan dalam 

menelan. 

    

24. Saya tidak dapat merasakan 

kenikmatan dari berbagai hal yang 

saya lakukan. 

    

25. Saya merasakan jantung berdebar, 

walaupun saya tidak melakukan 

aktivitas fisik (misalnya: merasa detak 

jantung meningkat atau melemah). 

    

26. Saya merasa putus asa dan sedih.     

27. Saya merasa bahwa saya sangat mudah 

marah. 

    

28. Saya merasa saya mudah panik.     

39. Saya merasa sulit untuk tenang setelah 

terjadi hal yang membuat saya kesal. 
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30. Saya takut bahwa saya akan 

‘terhambat’ oleh tugas-tugas sepele 

yang tidak biasa saya lakukan.  

    

31. Saya tidak merasa antusias dalam hal 

apapun. 

    

32. Saya sulit untuk sabar jika terjadi 

gangguan saat melakukan sesuatu. 

    

33. Saya sedang merasa gelisah.     

34. Saya merasa bahwa saya tidak 

berharga. 

    

35. Saya tidak dapat memaklumi hal 

apapun yang menghalangi saya untuk 

menyelesaikan hal yang sedang saya 

lakukan. 

    

36. Saya merasa sangat ketakutan.     

37. Saya melihat tidak ada harapan untuk 

masa depan. 

    

38. Saya merasa bahwa hidup tidak berarti.     

39. Saya menemukan diri saya mudah 

gelisah. 

    

40. Saya merasa khawatir dengan situasi 

dimana saya mungkin menjadi panik 

dan mempermalukan diri sendiri. 

    

41. Saya merasa gemetar (misalnya: pada 

tangan). 

    

42. Saya merasa sulit untuk memulai 

melakukan aktivitas/kegiatan. 
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LEMBAR OBSERVASI 

Nama : ………………………...……….…  

Beri paraf pada kolom setelah mendengarkan murottal 

Hari 1 

tgl: 

Hari 2 

tgl: 

Hari 3 

tgl: 

Hari 4 

tgl: 

Hari 5 

tgl: 

Hari 6 

tgl: 

Hari 7 

tgl: 

Paraf: Paraf: Paraf: Paraf: Paraf: Paraf: Paraf: 

Hari 8 

tgl: 

Hari 9 

tgl: 

Hari 10 

tgl: 

Hari 11 

tgl: 

Hari 12 

tgl: 

Hari 13 

tgl: 

Hari 14 

tgl: 

Paraf: Paraf: Paraf: Paraf: Paraf: Paraf: Paraf: 

 

         Saksi, 

 

        (…………………………)  
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KATA PENGANTAR 
Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa karena 

Rahmat dan Karunia-Nya, modul yang berjudul “Murottal dan 

Terjemahannya Untuk Mengatasi Stres” telah tersusun dengan baik. 

Modul ini disusun berdasarkan telaah literatur tentang kemoterapi 

pada kanker serviks, dan murottal Al-Quran yang diharapkan dapat 

mengatasi stres, cemas, dan depresi . 

Modul ini disusun secara sederhana agar mudah dipahami 

dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan informasi dalam 

mengatasi masalah psikologi kanker serviks di masa yang akan 

datang. 

Penulis menyadari bahwa modul ini jauh dari kesempurnaan, 

oleh karena itu saran, kritik, dan masukan yang membangun sangat 

kami harapkan demi kesempurnaan modul ini di kemudian hari. Kami 

berharap modul ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagai acuan 

dengan sebaik–baiknya. 

 

 

 

Surabaya, Desember 2017  

Penulis 
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PENDAHULUAN 
Deskripsi Singkat 
Modul ini menguraikan tentang kemoterapi dan murottal 
Al-Quran 

Relevansi 
Salah satu pengobatan kanker serviks adalah kemoterapi, 
kemoterapi dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan 
mental pasien 

Tujuan 
Setelah mendapatkan informasi mengenai makna dari 
bacaan Al-Qur’an (Murottal) diharapkan dapat mengatasi 
efek samping kemoterapi 

Petunjuk Belajar 
Modul ini dapat menjadi acuan mengenai manfaat dan 
keutamaan yang dapat diperoleh dari bacaan Al-Qur’an 
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SPIRITUAL CARING DENGAN MUROTTAL 
1. Tujuan 

Modul spiritual caring dengan murottal digunakan 
sebagai pedoman pasien kanker serviks yang menjalani 
kemoterapi sesi pertama, diharapkan: 
1. Mendapatkan informasi tentang pengertian kanker 

serviks, penyebab, gejala, penatalaksanaan, 
kemoterapi, efek samping kemoterapi.  

2. Mendapatkan perawatan dari segi spiritual dengan 
media murottal, dan memahami manfaat Al-Qur’an 
(surat Ar-Rahman). 

3. Dapat mencapai kesejahteraan spiritual ditandai 
dengan skala stres, cemas, dan depresi menurun. 

2. Sasaran 
Modul spiritual caring dengan murottal difasilitasi 

oleh petugas kesehatan dan diberikan kepada pasien 
kanker serviks yang menjalani kemoterapi sesi pertama 

3. Waktu 
Modul spiritual caring dengan murottal diberikan 

kepada pasien kanker serviks yang menjalani 
kemoterapi sesi pertama, sekali dalam seminggu 
selama 4 minggu dengan durasi 20 menit. Pertemuan 
pertama dilakukan di rawat inap pada saat pasien 
menerima   

4. Deskripsi Modul Spiritual Caring dengan Murottal 
Modul spiritual caring dengan murottal merupakan 
panduan bagi tenaga kesehatan, keluarga, dan pasien 
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untuk memenuhi kebutuhan spiritual pasien kanker 
serviks yang menjalani kemoterapi agar dapat 
mengurangi stres, cemas, dan depresi yang ditimbulkan 
oleh efek samping kemoterapi. Modul spiritual caring 
terdiri dari materi tentang kanker serviks, pengertian 
kanker serviks, penyebab, gejala, penatalaksanaan, 
kemoterapi, efek samping kemoterapi, serta manfaat 
dari ayat-ayat suci Al-Qur’an khususnya surat Ar-
Rahman. 

5. Bentuk Aktifitas 

1. Bimbingan dengan mengenal pengertian kanker 
serviks, pengertian kanker serviks, penyebab, gejala, 
penatalaksanaan, kemoterapi, efek samping 
kemoterapi, serta manfaat dari ayat-ayat suci Al-
Qur’an khususnya surat Ar-Rahman. 

2. Pendampingan pelaksanaan spiritual caring berupa 
rekaman Al-Qur’an surat Ar-Rahman.  
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KEGIATAN BELAJAR 
HEALTH EDUCATION KANKER SERVIKS DAN KEMOTERAPI 

 
1.1 Deskripsi singkat 

Kanker serviks adalah salah satu ancaman paling 
serius bagi kehidupan seorang perempuan. Diperkirakan 
lebih dari satu juta wanita diseluruh dunia saat ini memiliki 
kanker serviks (World Health Organisation, 2014). 
Penyakit kanker serviks merupakan salah satu penyakit 
yang sangat ditakuti oleh perempuan, seorang wanita 
yang terdiagnosa kanker serviks akan mengalami stres 
yang berkepanjangan. Stres yang dikarenakan oleh 
penyakit kanker itu sendiri dan proses pengobatan yang 
lama dan memiliki efek samping yang dapat berakibat 
pada kondisi fisiknya (Karagozoglu and Kahve, 2013).  

Terdapat beberapa pilihan terapi yang dapat 
diberikan kepada pasien kanker serviks tergantung 
dengan stadium kanker. Akan tetapi salah satu 
pengobatan utama pada pasien kanker serviks adalah 
kemoterapi. Kemoterapi merupakan terapi farmakologi 
bertujuan untuk menghancurkan sel-sel kanker yang 
menyerang tubuh. 

Efek samping yang dapat timbul karena pemberian 
kemoterapi berupa gangguan fisik dan gangguan 
psikologis salah satunya adalah distres (Mardiana, Kartini 
and Widjasena, 2012). Distres dapat menimbulkan 
kecemasan, depresi, dan perasaan marah (Lazarus, 
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2006). Sekitar 15% sampai 40% menderita gangguan 
psikologi berupa stres, kecemasan, dan depresi 
kemoterapi pada saat menjalani kemoterapi pertama kali 
(Bulfone et al., 2009). 

Spiritual caring berupa murottal diberikan dengan 
harapan dapat  mengatasi masalah stres, kecemasan, dan 
depresi yang disebabkan oleh efeksamping kemoterapi. 
Mendengarkan ayat suci Al-Quran dengan intensitas 
kurang dari 60 desibel dapat mempengaruhi gelombang 
otak manusia, sehingga seseorang yang mendengarkan 
menjadi rileks dan tenang. 

1.2 Tujuan Pembelajaran 
1.2.1 Tujuan Pembelajaran Umum 

Setelah mengikuti materi satu, pasien mampu 
memahami kanker serviks, penyebab, gejala, 
penatalaksanaan, kemoterapi, efek samping kemoterapi, 
spiritual caring dengan murottal, dan memahami manfaat 
Al-Qur’an (surat Ar-Rahman). 

1.2.2  Tujuan pembelajaran khusus 
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu: 

1. Menjelaskan tentang definisi kanker serviks, 
penyebab, gejala, penatalaksanaan, kemoterapi, 
dan efek samping kemoterapi 

2. Memahami tentang murottal ditandai dengan skala 
stres, kecemasan, dan depresi berkurang 
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1.3 Pokok Bahasan 
Dalam modul ini akan dibahas tentang kanker serviks, 

penyebab, gejala, penatalaksanaan, kemoterapi, efek 
samping kemoterapi, dan memahami manfaat Al-Qur’an 
(surat Ar-Rahman). 

1.4 Bahan Belajar 
Dalam modul ini akan dibahas tentang pengertian 

kanker serviks, penyebab, gejala, penatalaksanaan, 
kemoterapi, efek samping kemoterapi, spiritual caring 
dengan murottal, dan memahami manfaat Al-Qur’an 
(surat Ar-Rahman). 
1.5 Langkah-langkah pembelajaran 

agar proses pembelajaran dapat berhasil 
secara efektif, maka perlu disusun langkah 
pembelajaran sebagai berikut: 
1.5.1 Langkah 1: penyiapan proses pembelajaran 

A. Kegiatan Fasilitator 
1. Fasilitator memulai kegiatan dengan 

melakukan bina suasana di ruang pertemuan. 
2. Fasilitator menyapa peserta dengan ramah 

dan hangat. 
3. Fasilitator memperkenalkan diri. 
4. Menyiapkan rekaman murottal dan headset. 

B. Kegiatan Peserta 
1. Mempersiapkan diri. 
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2. Mengemukakan pendapat atas pertanyaan 
fasilitator. 

3. Mengajukan pertanyaan kepada fasilitator 
jika ada yang tidak jelas. 

1.5.2 Langkah 2: Menyampaikan materi 
A.  Kegiatan fasilitator 

1. Menyampaikan materi tentang pengertian 
kanker serviks, penyebab, gejala, 
penatalaksanaan, kemoterapi, efek samping 
kemoterapi, spiritual caring dengan murottal, dan 
memahami manfaat Al-Qur’an (surat Ar-Rahman). 

2. Memberikan kesempatan kepada peserta untuk 
bertanya. 

3. Memperdengarkan rekaman murottal dengan 
menggunakan smartphone dan headset kepada 
pasien. 

B.  Kegiatan Peserta 

1. Mempersiapkan diri dan memperhatikan 
materi yang diberikan. 

2. Mengajukan pertanyaan jika ada materi yang 
tidak jelas. 

3. Menedengarkan rekaman murottal. 
1.5.3 Langkah 3: Rangkuman dan evaluasi 

A.  Kegiatan fasilitator 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH SPIRITUAL CARING... IMAM TRI SUTRISNO



 

 
12 

 

1. Melakukan evaluasi pada pasien tentang 
kanker serviks dan kemoterapi. 

2. Memperjelas jawaban yang diberikan 
peserta. 

3. Melakukan evaluasi tentang murottal. 
4. Melakukan evaluasi mengenai stres, cemas, 

dan depresi. 

B.  Kegiatan Peserta 

1. Menjawab pertanyaan yang diajukan 
fasilitator. 

2. Mengungkapkan perasaan setelah 
mendengarkan murottal.  

3. Melakukan evaluasi mengenai stres, cemas, 
dan depresi. 

1.6 Rencana Pelaksanaan Spiritual Caring 
No Waktu Kegiatan Spiritual Caring Kegiatan Peserta 
1 3 menit Pembukaan: 

1) Memberikan salam 
2) Memperkenalkan diri 
3) Menjelaskan tujuan 

kegiatan 
4) Menjelaskan kegiatan 

yang akan dilakukan 

1) Menjawab salam 
2) Mendengarkan 

dan 
memperhatikan 

3) Menjawab 
pertanyaan 

2 30 menit Pelaksanaan: 
1) Mengkaji kondisi pasien 

terkait kanker serviks dan 
persiapan menjalani 
kemoterapi. 

1) Menyimak dan 
memperhatikan 
materi. 

2) Menjawab 
pertanyaan yang 
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2) Menjelaskan dan 
mengevaluasi pengetahuan 
pasien mengenai 
pengertian kanker serviks, 
penyebab, gejala, 
penatalaksanaan, 
kemoterapi, efek samping 
kemoterapi, spiritual caring 
dengan murottal.  

3) Menjelaskan manfaat Al-
Qur’an (surat Ar-Rahman). 

4) Mempersiapkan pasien 
untuk mendengarkan 
rekaman murottal. 

5) Memfasilitasi pasien 
mendengarkan rekaman 
murottal. 

diajukan oleh 
fasilitator. 

3) Mendengarkan 
murottal dengan 
tenang. 

3 7 menit Evaluasi: 
1) Memberikan pertanyaan 

seputar kanker serviks dan 
kemoterapi. 

2) Perasaan setelah 
mendengarkan murottal. 

3) Stres, cemas, dan depresi. 
 

Penutup: 
Mengucapkan salam dan 
terima kasih 

1) Menjawab 
pertanyaan dari 
fasilitator. 

 
 
 
 
 
 
1) Menjawab salam 

 

1.7 Uraian Materi
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Pengertian Kanker Serviks 
Adalah suatu penyakit keganasan yang menyerang 

organ serviks pada wanita. Kanker serviks adalah salah 
satu ancaman paling serius bagi kehidupan seorang 
perempuan. Diperkirakan lebih dari satu juta wanita 
diseluruh dunia saat ini memiliki kanker serviks (World 
Health Organisation, 2014). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviks adalah salah satu bagian dari rahim, diambil dari 
bahasa latin yang artinya leher. Panjang serviks atau 
leher rahim diperkirakan 2 inci. 
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Gejala Kanker Serviks 
a. Perdarahan abnormal 

Perdarahan abnormal dapat terjadi antara lain setelah 
berhubungan seksual, perdarahan setelah menopause, 
perdarahan atau bercak (spotting), diantara waktu 
menstruasi, ataupun perdarahan menstruasi lebih lama 
dari biasanya. 

b. Keputihan abnormal dari vagina 
Keputihan yang bercampur darah dapat terjadi antara 
periode menstruasi atau setelah menopause. 

c. Nyeri saat berhubunga seksual 
Hubungan seksual yang menyebabkan nyeri pada 
perempuan perlu dicurigai sebagai gejala kanker 
serviks. 

Stadium Kanker Serviks Menurut FIGO 2000: 
Stadium Interpretasi 

Stadium 0 Lesi (luka atau jaringan abnormal) pada 
permukaan serviks, belum menembus jaringan di 
bawahnya (karsinoma insitu-CIS) 

Stadium 1 
 

1A 
 

1A1 
 

1A2 
 

1B 
1B1 

 
1B2 

Lesi tumor masih terbatas di serviks. Stadium 1 
dibagi menjadi empat kriteria 
Kedalaman invasi stroma tidak lebih dari 5 mm 
dengan lebar tidak lebih dari 7 mm 
Lesi menembus membran basal kurang dari 3 mm 
dengan diameter permukaan tumor kurang dari 7 
mm 
Lesi menembus membran basal 3-5 mm dengan 
diameter permukaan kurang dari 7 mm 
Lesi terbatas di serviks atau secara mikroskopis 
lebih dari 1A 
Lesi terbatas di serviks dengan ukuran lesi primer 
kurang dari 4 cm 
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Lesi terbatas di serviks dengan ukuran lesi primer 
lebih dari 4 cm 

Stadium 2 
 

2A 
 

2B 

Lesi telah keluar dari serviks (melebar ke 
parametrium dan sepertiga atas vagina). Stadium 
2 dibagi menjadi 2 kriteria 
Lesi telah meluas ke sepertiga atas vagina, tetapi 
belum mencapai parametrium 
Lesi telah mencapai parametrium, tetapi belum 
mencapai dinding panggul 

Stadium 3 
 

3A 
 

3B 

Lesi telah keluar dari serviks, menyebar hingga 
parametrium dan atau sepertiga bawah vagina. 
Stadium 3 dibagi menjadi 2 kriteria 
Lesi menyebar ke sepertiga bawah vagina, tetapi 
belum mencapai dinding panggul 
Lesi menyebar ke sepertiga bawah vagina, 
mencapai dinding panggul 

Stadium 4 
 

4A 
 

4B 

Lesi menyebar keluar dari organ genetalia. 
Stadium 4 dibagi menjadi 2 kriteria 
Lesi meluas keluar rongga panggul dan atau 
menyebar ke mukosa kandung kemih 
Lesi meluas ke mukosa rektum dan atau meluas ke 
organ jauh 

 

Penyebab Kanker Serviks 
a. Infeksi HPV 

Infeksi HPV menjadi penyabab utama terjadinya 
kanker serviks. Virus ini masuk kedalam tubuh melalui 
permukaan kulit, alat kelamin, mulut, dan tenggorokan. 
HPV dapat dengan mudah ditularkan melalui aktifitas 
seksual. 

b. Riwayat kanker serviks dalam keluarga 
Seseorang memiliki risiko lebih besar 2-3 jika ada 
anggota keluarga (ibu atau saudara perempuan) yang 
pernah menderita kanker serviks. 
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c. Kebiasaan merokok 
Wanita yang memiliki kebiasaan merokok 2 kali lebih 
besar terkena kanker serviks daripada wanita yang 
tidak merokok. Karsinogen yang terkandung dalam 
rokok mengakibatkan tumbuhnya sel kanker.  

d. Infeksi chlamidia 
Chlamidia merupakan salah satu kuman penyebab 
infeksi organ reproduksi. Ditularkan pada saat 
berhubungan seksual dengan pasangan yang terinfeksi 
Clamidia.  

e. Penggunaan kontrasepsi hormonal 
Penggunaan kontrasepsi hormonal dalam jangka waktu 
yang lama meningkatkan risiko menderita kanker 
serviks. Penggunaan selama 10 tahun dapat 
meningkatkan risiko hingga dua kali.  

f. Kehamilan multiple atau lebih dari tiga kali 
Wanita yang pernah hamil selama 9 bulan sebanyak 
tiga kali atau lebih, berisiko terkena kanker serviks. 
Namun, ada beberapa dugaan kondisi ini dipengaruhi 
oleh perubahan hormonal selama kehamilan yang 
berpotensi membuat wanita lebih rentan terhadap 
infeksi HPV.  

g. Usia saat pertama hamil atau melakukan hubungan 
seksual 
Usia seseorang ketika hamil pertama atau pertama kali 
melakukan hubungan seksual berpengaruh terhadap 
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kejadian kanker serviks. Wanita yang berusia 17 tahun 
atau kurang pada saat pertama hamil memiliki risiko 
menderita kanker serviks dua kali lipat dibandingkan 
dengan wanita yang hamil pertama kali pada usia 25 
tahun atau lebih. 

h. Diethylstilbestrol (DES) 
Penggunaan hormon DES sebagai pencegah keguguran 
dapat meningkatkan risiko anak perempuan yang 
dikandungnya menderita kanker serviks. 

i. Penyakit menular seksual 
Sering berganti-ganti pasangan seksual dan jenis 
kegiatan seksual (anal atau oral seks) juga 
meningkatkan risiko menderita kanker serviks. (Novel, 
2010). 

Penatalaksanan Kanker Serviks 
a. Pembedahan atau operasi  

- Conization 
- Radical trachelecyomy 
- Hysterectomy (sebagian dan seluruh serviks) 
- Pelvic exenteration 

b. Radioterapi 

c. Kemoterapi  
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Kemoterapi 
Kemoterapi adalah penggunaan obat untuk 

membunuh atau memperlambat pertumbuhan sel kanker. 
Obat ini disebut sitotoksik, yang beracun bagi sel (cyto). 
Beberapa obat kemoterapi diperoleh dari sumber alami 
seperti tanaman, dan bahan kimia. Sebagian besar obat 
kemoterapi memasuki aliran darah dan melakukan 
perjalanan ke seluruh tubuh untuk mencapai sel kanker di 
organ dan jaringan. Kemoterapi juga dapat disalurkan 
secara langsung di lokasi tumor melalui aliran darah. 
Obat-obatan kemoterapi menghambat dan merusak sel 
saat proses pembelahan terjadi. Hal ini membuat 
kemoterapi sangat efektif melawan sel kanker, yang 
membelah jauh lebih cepat daripada kebanyakan sel 
normal.  

Efek Samping Kemoterapi 
a. Fisik 

Mual dan muntah 
Rambut rontok 
Kehilangan nafsu makan 
Sariawan 
Kelelahan 

b. Mental  
Stres 
Cemas 
Depresi 
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Putus asa 
Susah tidur 

Efek samping yang ditimbulkan bersifat sementara 
namun efek samping yang ditimbulkan dapat 
menyebabkan masalah-masalah yang serius bagi 
sebagian pasien (Cancer Council, 2016).  

Spiritual Caring Dengan Murottal 
 Spiritual caring berupa rekaman ayat suci Al-Qur’an 
surat Ar-Rahman, disertai motivasi kesehatan-spiritual dan 
doa dengan bantuan eletronik (handphone atau mp3 dan 
headset).  

 Intervensi ini dapat diberikan kepada pasien kanker 
serviks yang sedang menjalani kemoterapi, dengan tujuan 
untuk mengatasi efek samping kemoterapi berupa stres, 
cemas, dan depresi agar terciptanya peningkatan 
kesehatan jiwa dan kesejahteraan spiritual. 

Manfaat Al-Qur’an (Surat Ar-Rahman) 
 Salah satu surat yang sering digunakan dalam 
terapi adalah surat Ar-Rahman, surat ini menggambarkan 
nikmat-nikmat Allah kepada hambanya. Surat Ar-Rahman 
memiliki gaya bahasa yang sederhana dan menggunakan 
sastra yang tinggi. Dalam surat ini terdapat kalimat tanya 
yang diulang-ulang sebanyak 30 kali. Sebagaimana 
penelitian yang dilakukan oleh Suniarti (2014) bahwa 
pengulangan surat Ar-Rahman memiliki pengaruh 
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terhadap sistem kerja otak karena terjadinya 
pengulangan-pengulangan kalimat yang bersifat 
sederhana, tegas dan meyakinkan (Sunny, 2014).  

 Surat Ar-Rahman mengajarkan kita agar supaya 
lebih bersyukur terhadap segala nikmat yang Allah telah 
berikan, dan lebih menerima apa saja yang telah Allah 
takdirkan, dan sesungguhnya hanya dengan kehendak 
Allah lah kita dapat sembuh dari segala macam penyakit.  

Al-Qur’an diturunkan dengan berbagai tujuan, salah 
satunya sebagai obat dari segala macam penyakit. 
Sebagaimana firman Allah SWT: 

 

 

 

 

“Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi 
penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman 
dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-
orang yang zalim selain kerugian” (Q.S. Al Isra: 82) 
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Dan Jikalau Kami jadikan Al Quran itu suatu bacaan 
dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan: 

"Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?" Apakah 
(patut Al Quran) dalam bahasa asing sedang (Rasul 

adalah orang) Arab? Katakanlah: "Al Quran itu adalah 
petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin. dan 
orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka 

ada sumbatan, sedang Al Quran itu suatu kegelapan bagi 
mereka[1334]. mereka itu adalah (seperti) yang 

dipanggil dari tempat yang jauh". 

Berdasarkan ayat di atas, Al-Qur’an adalah 
penawar dari segala macam penyakit dan Allah lah yang 
memberikan penyakit serta menyembuhkan penyakit. 
Nabi Mohammad SAW bersabda "Tidak ada penyakit 
yang diciptakan Allah, kecuali bahwa Dia juga telah 
menciptakannya obatnya”. Manfaat membaca atau 
mendengarkan Al-Quran sangatlah banyak, diantaranya 
adalah dapat memberikan relaksasi mental (melepaskan 
ketegangan, menghilangkan rasa bosan dan melepaskan 
stres ) dan relaksasi spiritual bagi yang membaca 
(Zulkurnaini et al., 2012).  

Penyembuhan yang terkandung dalam Al-Qur`an 
bersifat umum meliputi  penyembuhan hati dari berbagai 
syubhat, kejahilan, berbagai pemikiran yang merusak, 
penyimpangan yang jahat, dan berbagai tendensi yang 
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batil. Sebab ia (al-Qur`an) mengandung ilmu yakin, yang 
dengannya akan musnah setiap syubhat dan kejahilan. Ia 
merupakan pemberi nasehat serta peringatan, yang 
dengannya akan musnah setiap syahwat yang menyelisihi 
perintah Allah ‘azza wa jalla. Di samping itu, al-Qur`an 
juga menyembuhkan jasmani dari berbagai penyakit. 
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Al-Qur’an Surat Ar-Rahman Beserta terjemahan 
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Terjemahan Surat Ar-Rahman 

1. (tuhan) yang Maha pemurah, 

2. yang telah mengajarkan Al Quran. 

3. Dia menciptakan manusia. 

4. mengajarnya pandai berbicara. 

5. matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan. 

6. dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan Kedua-duanya tunduk kepada nya. 

7. dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). 

8. supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. 

9. dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. 

10. dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk(Nya). 

11. di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. 

12. dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. 

13. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 

14. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, 

15. dan Dia menciptakan jin dari nyala api. 

16. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 

17. Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat 

terbenamnya[1442] 

18. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 

19. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu, 

20. antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing [1443]. 

21. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 

22. dari keduanya keluar mutiara dan marjan. 

23. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 

24. dan kepunyaanNya lah bahtera-bahtera yang Tinggi layarnya di lautan laksana gunung-gunung. 

25. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 

26. semua yang ada di bumi itu akan binasa. 

27. dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. 

28. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 

29. semua yang ada di langit dan bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu Dia dalam kesibukan[1444]. 

30. Maka nikmat Rabb-mu yang manakah yang kamu dustakan? 
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31. Kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu Hai manusia dan jin. 

32. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 

33. Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, Maka 

lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. 

34. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 

35. kepada kamu, (jin dan manusia) dilepaskan nyala api dan cairan tembaga Maka kamu tidak dapat 

menyelamatkan diri (dari padanya). 

36. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 

37. Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti (kilapan) minyak. 

38. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 

39. pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. 

40. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 

41. orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandannya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka[1445]. 

42. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 

43. Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. 

44. mereka berkeliling di antaranya dan di antara air mendidih yang memuncak panasnya. 

45. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 

46. dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua syurga[1446]. 

47. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?, 

48. kedua syurga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. 

49. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 

50. di dalam kedua syurga itu ada dua buah mata air yang mengalir 

51. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 

52. di dalam kedua syurga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan. 

53. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 

54. mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutera. dan buah-buahan di kedua syurga itu 

dapat (dipetik) dari dekat. 

55. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 

56. di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh 

manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka), dan tidak pula oleh jin. 

57. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 

58. seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. 

59. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 
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60. tidak ada Balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula). 

61. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 

62. dan selain dari dua syurga itu ada dua syurga lagi[1447] 

63. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 

64. kedua syurga itu (kelihatan) hijau tua warnanya. 

65. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 

66. di dalam kedua syurga itu ada dua buah mata air yang memancar. 

67. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 

68. di dalam keduanya (ada macam-macam) buah-buahan dan kurma serta delima. 

69. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 

70. di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang baik- baik lagi cantik-cantik. 

71. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 

72. (Bidadari-bidadari) yang jelita, putih bersih, dipingit dalam rumah. 

73. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 

74. mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami 

mereka), dan tidak pula oleh jin. 

75. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 

76. mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. 

77. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 

78. Maha Agung nama Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan karunia. 
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